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ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА 

НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

4778. 
Врз основа на член 12 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за семејството („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 115/14), Законо-
давно-правната комисија на Собранието на Република 
Македонија на седницата одржана на 16 октомври 2014 
година, го утврди Пречистениот текст на Законот за се-
мејството. 

Пречистениот текст на Законот за семејството ги 
опфаќа: Законот за семејството („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 80/92),  Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за семејството („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.9/96), Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за семеј-
ството („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.38/2004), Законот за изменување и дополнување на 
Законот за семејството („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.33/2006),  Законот за изменување и до-
полнување на Законот за семејството („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.84/2008), Законот за 
изменување и дополнување на Законот за семејството 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
67/10), Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за семејството („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.156/10), Законот за изменување на Зако-
нот за семејството („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.39/12), Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за семејството („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.44/12), Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за семејството („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.38/14), Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за семеј-
ството („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.115/14), во кои е означено времето на нивното вле-
гување во сила и примена, Одлуката на Уставниот суд 
У.бр.149/99 („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.19/2000), Одлуката на Уставниот суд 
У.бр.15/2001(„Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.79/2001), Одлуката на Уставниот суд 
У.бр.50/2005 („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.60/2005) и Одлуката на Уставниот суд 
У.бр.2/2009 („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.117/2009). 

  
Бр. 10-3164/3 Претседател 

17 октомври 2014 година на Законодавно-правната 
Скопје комисија на Собранието на 

Република Македонија, 
 Светлана Јакимовска, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА СЕМЕЈСТВОТО 
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

 
ПРВ ДЕЛ 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат: бракот и семејството, 

односите во бракот и семејството, одредени облици на 
посебна заштита на семејството, семејното насилство, 
посвојувањето, старателството, издржувањето, како и 
постапката пред судот во брачните и семејните споро-
ви и постапката за изрекување на привремена мерка за 
заштита од семејно насилство. 

Член 2 
Семејството е животна заедница на родители и деца 

и други роднини, ако живеат во заедничко дома-
ќинство. 

Семејството настанува со раѓање на деца и со пос-
војување. 

 
Член 3 

Односите во семејството се засноваат врз рамноп-
равност, заемно почитување, меѓусебно помагање и из-
држување и заштита на интересите на малолетните 
деца. 

 
Член 4 

Републиката обезбедува посебна заштита на семеј-
ството, мајчинството, децата, малолетните лица, децата 
без родители и децата без родителска грижа. 

Републиката обезбедува заштита од семејно насил-
ство. 

 
Член 5 

Републиката создава и обезбедува научни, економ-
ски и социјални услови за планирање на семејството и 
за слободно и одговорно родителство. 

Во остварувањето на правото на слободно и одго-
ворно родителство, родителите се должни да обезбедат 
оптимални услови за здрав раст и развој на своето дете 
во семејството и општеството. 

 
Член 6 

Бракот е со закон уредена заедница на живот на 
маж и жена во која се остваруваат интересите на брач-
ните другари, семејството и општеството. 

Односите меѓу брачните другари се засноваат врз 
слободна одлука на мажот и жената да склучат брак, 
врз нивната рамноправност, меѓусебно почитување и 
заемно помагање. 

 
Член 7 

Родителството настанува со раѓање и посвојување. 
Оспорување и утврдување на родителството е доз-

волено под услови и на начин утврден со овој закон. 
 

Член 8 
Родителите спрема своите деца имаат еднакви пра-

ва и должности (родителско право). 
Односите на родителите и децата се засноваат на 

права и должности на родителите да се грижат за поди-
гање, чување, воспитание и образование на своите деца 
и да ги развиваат нивните работни способности и на-
вики. 

Родителското право го вршат родителите заедно во 
согласност со потребите и интересите на децата и инте-
ресите на општествената заедница. 

На родителот може да му биде одземено или огра-
ничено вршењето на родителското право под услови 
предвидени со овој закон. 

 
Член 9 

Правата и должностите на родителите и на другите 
роднини спрема децата, како и правата и должностите 
на децата спрема родителите и другите роднини се ед-
накви, без оглед дали децата се родени во брак или 
надвор од бракот. 

 
Член 10 

Родителското право престанува со полнолетство на 
детето или на друг начин предвиден со овој закон. 

Полнолетството се стекнува со наполнување 18 го-
дини од животот, кога полнолетното лице се здобива 
со деловна способност. 
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Член 11 
Издржувањето е право и должност на родителите, 

на децата и на другите роднини утврдени со овој закон, 
како и на лицата кои живеат во брачна или вонбрачна 
заедница. 

Доколку издржувањето не може да се оствари од 
лицата од став 1 на овој член, на необезбедените чле-
нови на семејството, Републиката им обезбедува сред-
ства неопходни за издржување, под услови определени 
со закон. 

 
Член 12 

Републиката преку старателство обезбедува зашти-
та на децата без родители, на малолетните деца без ро-
дителска грижа и на полнолетните лица под услови и 
на начин утврден со овој закон. 

 
Член 13 

Заедница на живот на маж и жена која не е заснова-
на во согласност со одредбите на овој закон (вонбрачна 
заедница) и која траела најмалку една година, е изедна-
чена со брачната заедница во поглед на правото на ме-
ѓусебно издржување и имотот стекнат за време на трае-
њето на таа заедница. 

 
Член 14 

Работите сврзани со посебната заштита и помош на 
семејството, семејното насилство, дел од работите 
сврзани со посвојувањето, како и работите на старател-
ството, утврдени во овој закон, ги врши центар за соци-
јална работа со методите на стручната, советодавната и 
советовалишната интердисциплинарна тимска работа. 

За работите од ставот 1 на овој член кои се однесу-
ваат на посвојувањето одлучува Комисија за засновање 
на посвојување при Министерството за труд и социјал-
на политика (во натамошниот текст: Комисија). 

За работите од став 1 на овој член центарот за соци-
јална работа и Комисијата ги применуваат одредбите 
од Законот за општата управна постапка. 

По жалбите изјавени против решенија на центарот 
за социјална работа решава Министерството за труд и 
социјална политика. 

По жалбите изјавени против решенијата на Комиси-
јата решава Државната комисија за одлучување во уп-
равна постапка и постапка од работен однос во втор 
степен. 

Жалбите изјавени против решенијата на центарот за 
социјална работа и Комисијата не го задржува нивното 
извршување. 

 
Член 14-а 

Центарот за социјална работа воспоставува и води 
евиденција која содржи податоци потребни за оствару-
вање на правата од семејните односи и старателството.  

Во евиденцијата се водат податоци за корисниците 
на правото врз основа на единствен матичен број на 
граѓанинот. 

Во прибирањето, обработката, користењето, разме-
ната и чувањето нa податоците за корисниците од ста-
вот 1 на овој член, се применуваат одредбите од пропи-
сите од областа на заштитата на личните податоци. 

Начинот на  водење на евиденцијата и потребната 
документацијата од ставот 1 на овој член ги пропишува 
министерот за труд и социјална политика. 

Член 14-б е избришан 
 

ВТОР ДЕЛ 
БРАК 

 
I. СКЛУЧУВАЊЕ НА БРАК 

 
1. Услови за склучување и полноважност на бракот 

 
Член 15 

Брак можат да склучат две лица од различен пол со 
слободно изјавена волја пред надлежен орган, на начин 
определен со овој закон. 

 
Член 16 

Не може да склучи брак лице кое не наполнило 18 
години од животот. 

Надлежниот суд може, во вонпарнична постапка, да 
дозволи склучување на брак на лице кое наполнило 16 
години од животот ако утврди дека тоа достигнало те-
лесна и душевна зрелост потребна за вршење на права-
та и должностите што настануваат во бракот, а по прет-
ходно прибавено мислење од здравствена установа и 
укажана стручна помош во центарот за социјална ра-
бота. 

Предлогот за донесување на одлука за давање на 
дозвола за склучување на брак може да го поднесе са-
мо лицето од ставот 2 на овој член. 

Во постапката за донесување на одлука за давање 
на дозвола за склучување на брак на лицето од ставот 2 
на овој член, судот ќе го сослуша малолетниот подно-
сител на предлогот, неговите родители, односно стара-
телот и лицето со кое малолетното лице сака да склучи 
брак. 

 
Член 17 

Не може да склучи нов брак лице додека порано 
склучениот брак не му престане. 

 
Член 18 

Не можат да склучат брак лица кои поради мани-
фесна форма на душевно заболување со присуство на 
психотички симптоми или резидуални знаци од болес-
та не се во состојба да го сфатат значењето на бракот и 
обврските што произлегуваат од него, а кои се истовре-
мено неспособни за расудување. 

Не можат да склучат брак и лица кои заостануваат 
во менталниот (психичкиот) развој, а припаѓаат во гру-
пата на лица со тешка и најтешка ментална заостана-
тост IQ под 36 0 .  

Лицата кои се распоредени како лица со умерени 
пречки во психичкиот развој, или со лесни пречки во 
психичкиот развој, како и лица кои имаат тешки нас-
ледни заболувања во фамилијата, можат да склучат 
брак по претходно прибавено мислење за генетската 
конструкција издадено од Заводот за ментално здравје 
на деца и младинци Скопје или друга соодветна инсти-
туција која се занимава со вршење на генетските истра-
жувања. 

 
Член 19 

Бракот не е полноважен кога согласноста за склучу-
вање на брак е дадена под присила или во заблуда. 

 
Член 20 

Не можат меѓу себе да склучат брак крвни роднини 
во права линија (дедо, баба, мајка,татко и внуци), како 
ни родени браќа и сестри, брат и сестра по татко, од-
носно по мајка, стрико и дете од брат, вујко и дете од 
сестра, тетка и дете од брат, тетка и дете од сестра, ни-
ту први братучеди. 
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Не можат да склучат брак и лица чие сродство од 
претходниот став е засновано со посвојување. 

 
Член 21 

Не можат меѓу себе да склучат брак свекор и снаа, 
зет и тешта, очув и паштерка, маќеа и пасинок, без ог-
лед на тоа дали бракот, поради чие склучување тие 
дошле во такво сродство, престанал. 

Од оправдани причини надлежниот суд може во 
вонпарнична постапка, да дозволи роднините од став 1 
на овој член меѓу себе да склучат брак. 

 
Член 22 

Вонбрачното сродство претставува пречка за склу-
чување на брак како и брачното. 

 
Член 22-а 

За бракот склучен спротивно на членовитe од 15 до 
22 од овој закон, се применуваат одредбите од овој за-
кон кои се однесуваат на поништување на брак. 

 
2. Постапка за склучување на брак 

 
Член 23 

Лицата кои имаат намера да стапат во брак подне-
суваат пријава до органот на управата надлежен за во-
дење на матичните книги на венчаните. 

Пријавата за склучување на брак може да се даде 
писмено или усно на записник.  

Кон пријавата, идните брачни другари, приложува-
ат извод од матична книга на родените и други исправи 
кога е тоа потребно (решение со кое е дозволено склу-
чување на брак, доказ дека претходниот брак преста-
нал, полномошно и слично.) 

 
Член 24 

Матичарот ќе провери, врз основа на изјавата на 
лицата кои сакаат да стапат во брак, а по потреба и на 
друг начин, дали постои законска пречка за склучува-
ње на бракот. 

Матичарот е должен со решение да го одбие склу-
чувањето на бракот, ако утврди дека според законот не 
е дозволено неговото склучување. 

Против решението од став 2 на овој член лицата 
кои поднеле пријава за склучување на брак може да 
поднесат жалба во рок од осум дена од денот на прие-
мот на решението до органот на управата надлежен за 
водењето на матичните книги. 

 
Член 25 

Денот и часот за склучување на бракот го определу-
ва матичарот во договор со лицата кои сакаат да склу-
чат брак. 

 
Член 26 

Склучување на брак се врши на свечен начин и во 
посебна, за тоа определена службена просторија. 

По барање на лицата кои сакаат да склучат брак, 
бракот може да се склучи и надвор од службените 
простории на Управата за водење на матичните книги, 
со одобрение на директорот на Управата. 

Во случаите од ставoт 2 на овој член кога бракот се 
склучува надвор од службените простории на Управата 
за водење на матичните книги, целокупните трошоци 
за склучување на брак паѓаат на товар на подносителот 
на барањето. 

По исклучок од ставoт 3 на овој член лицата кои 
сакaат да склучат брак надвор од службените просто-
рии на Управата за водење на матичните книги, можат 
да бидат ослободени од плаќање, со одобрение на ди-
ректорот на Управата доколку за тоа постојат оправда-
ни причини. 

За начинот и висината на трошоците за склучување 
на брак од ставoвитe 3 и 4 на овој член, подзаконскиот 
акт ќе го пропише министерот за труд и социјална по-
литика во рок од три месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

 
Член 27 

Бракот се склучува во присуство на лицата кои са-
каат да склучат брак, членот на советот на општината 
што тој ќе го определи, двајца сведоци и матичарот.  

Сведок при склучување на брак може да биде секое 
деловно способно лице. 

 
Член 28 

Во посебно оправдани случаи, органот надлежен за 
водење на матичните книги на венчаните може со ре-
шение да дозволи бракот да се склучи со присуство са-
мо на еден од идните брачни и полномошник на други-
от брачен другар. 

Полномошното содржи лични податоци за давате-
лот на полномошното, полномошникот и лицето со кое 
давателот на полномошното сака да склучи брак. 

Полномошното се издава во форма на јавна ис-
права. 

 
Член 29 

Склучувањето на бракот започнува со извештај на 
матичарот дека се присутни подносителите на пријава-
та и дека врз основа на исправите, изјавите на идните 
брачни другари и на сведоците, е утврдено дека не по-
стојат пречки за склучување на бракот. 

Ако бракот се склучува преку полномошник се чита 
полномошното издадено во смисла на член 28 од овој 
закон. 

Откако членот на советот на општината ќе утврди 
дека нема приговор на извештајот на матичарот, ги за-
познава идните брачни другари со значењето на бракот 
и правата и обврските што произлегуваат од него. По-
тоа го прашува поединечно секој од идните брачни 
другари дали се согласува да склучи брак со идниот 
брачен другар. 

Изјавата на идните брачни другари дека се согласни 
да го склучат бракот, матичарот ќе ја запише во матич-
ната книга на венчаните, во која потоа се потпишуваат 
идните брачни другари, членот на советот на општи-
ната, сведоците и матичарот. 

Бракот е склучен кога идните брачни другари ќе се 
потпишат во матичната книга на венчаните. 

По потпишувањето од двајцата идни брачни дру-
гари,членот на советот на општината ќе прогласи дека 
меѓу жената и мажот, наведени со нивните лични 
имиња, бракот е склучен. 

Веднаш по запишувањето во матичната книга на 
венчаните на брачните другари ќе им се издаде извод 
од матичната книга на венчаните. 

 
Член 30 

Бракот склучен по верски обичаи не произведува 
правно дејство. 

 
II. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА БРАЧНИТЕ  

ДРУГАРИ 
 

Член 31 
При склучувањето на бракот, брачните другари мо-

жат да се спогодат да го земат за презиме презимето на 
едниот или на другиот брачен другар или секој да го 
задржи своето презиме или секој од нив на своето пре-
зиме да го додаде презимето на другиот брачен другар 
или едниот брачен другар да го земе презимето на дру-
гиот брачен другар и на тоа презиме да му го додаде 
своето презиме. 
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Член 32 
Секој брачен другар е независен во изборот на ра-

ботата и занимањето. 
Брачните другари спогодбено одлучуваат за место-

то на заедничкото живеење и за водење на заедничкото 
домаќинство. 

 
Член 33 

Брачните другари секој според своите способности 
се грижат за задоволување на потребите на семеј-
ството. 

 
Член 33-а 

Се забранува секаков вид на насилство во бракот и 
семејството. 

 
III. ПРЕСТАНОК НА БРАКОТ 

 
Член 34 

Бракот престанува со смрт на еден од брачните дру-
гари, со прогласување на исчезнатиот брачен другар за 
умрен, со поништување и со развод на бракот. 

Ако еден од брачните другари е прогласен за ум-
рен, бракот престанува со денот, кој со правосилното 
решение е утврден како ден на неговата смрт. 

Бракот престанува со поништување и со развод ко-
га пресудата за поништување, односно развод, ќе стане 
правосилна. 

 
1. Поништување на брак 

 
Член 35 

Бракот ќе се поништи ако се утврди дека при него-
вото склучување постоела некоја од брачните пречки 
предвидени во членовите 16 до 22 на овој закон. 

 
Член 36 

Поништување на брак може да бара еден од брач-
ните другари, јавниот обвинител, како и физичко и 
правно лице кое за тоа има правен интерес, ако со овој 
закон не е определено поинаку. 

Поништување на брак склучен под принуда може 
да бара само брачниот другар кој бил принуден да го 
склучи бракот. Тужба може да се поднесе во рок од ед-
на година од денот кога опасноста од извршувањето на 
принудата престанала. 

Поништување на брак склучен во заблуда може да 
бара само брачниот другар кој во заблуда се согласил 
да склучи брак. Тужба може да се поднесе во рок од 
една година од денот на сознавањето на заблудата. 

 
Член 37 

Правото на поднесување тужба за поништување на 
брак не преминува на наследниците на тужителот, но 
тие можат да ја продолжат започнатата постапка. 

 
Член 38 

Тужба за поништување на бракот поради причини-
те утврдени во членовите 16 до 22 на овој закон, освен 
кога се работи за принуда, заблуда, како и за малолет-
ство, може да се поднесе и по престанок на бракот. 

 
2. Развод на брак 

 
Член 39 

Бракот може да се разведе со заемна согласност на 
брачните другари. 

Ако брачните другари имаат заеднички малолетни 
деца или полнолетни деца над кои им е продолжено 
родителското право, потребно е да поднесат спогодба 
за начинот на вршењето на родителските права и долж-
ности и за издржувањето и воспитанието на децата. 

Судот ќе донесе одлука за развод на бракот по за-
емна согласност на брачните другари ако утврди дека 
тие таа согласност ја донеле слободно, сериозно и 
непоколебливо. 

 
Член 40 

Бракот може да се разведе по барање на еден од 
брачните другари ако брачните односи се до таа мера 
нарушени што заедничкиот живот станал неподнослив. 

 
Член 41 

Брачниот другар може да бара развод на бракот ако 
брачната заедница фактички престанала подолго од ед-
на година. 

 
Член 42 

Во случај на развод или поништување на бракот, 
секој од поранешните брачни другари го задржува пре-
зимето што го има, а може да бара и промена на тоа 
презиме. 

 
Член 43 

Правосилна пресуда за развод или поништување на 
бракот, судот ја доставува до органот на управата над-
лежен за водење на матична книга на венчаните нај-
доцна во рок од 30 дена заради упис на промените, ка-
ко и до центарот за социјална работа, ако во бракот 
имаат малолетни деца или деца над кои е продолжено 
родителското право. 

 
ТРЕТ ДЕЛ 

ОДНОСИ НА РОДИТЕЛИ И ДЕЦА 
 

I. РОДИТЕЛСКО ПРАВО 
 

Член 44 
Родителското право го сочинуваат правата и долж-

ностите на родителите да се грижат за личноста, права-
та и интересите на своите малолетни деца и децата над 
кои е продолжено родителското право. 

 
Член 45 

Родителското право им припаѓа на мајката и на тат-
кото подеднакво. 

Ако еден од родителите е умрен или не е познат 
или му е одземено родителското право или ако од дру-
ги причини е спречен да го врши родителското право, 
родителското право го врши другиот родител. 

 
II. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА РОДИТЕЛИТЕ  

И ДЕЦАТА 
 

Член 46 
Родителите имаат право и должност да ги издржу-

ваат своите малолетни деца, да се грижат за нивниот 
живот и за нивното здравје, да ги подготвуваат за са-
мостоен живот и работа, да се грижат за нивното вос-
питание, школување и стручно оспособување. 

Детето има право да биде издржувано од своите ро-
дители, да биде згрижено, да биде заштитен неговиот 
живот и здравје, да биде оспособено за самостоен жи-
вот и работа, да му се обезбедат оптимални услови за 
негово воспитување, школување и стручно оспособу-
вање, зависно од условите на семејството. 

 
Член 47 

Малолетните деца имаат право да живеат со своите 
родители. 

Малолетните деца можат да живеат одвоено од сво-
ите родители само кога е тоа од непосреден интерес за 
децата или кога тоа е од заеднички интерес за децата и 
за родителите. 
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Детето има право да одржува лични односи и 
непосредни контакти со родителот со кого не живее. 

Родителот со кого детето не живее има право и 
должност да одржува лични односи и непосредни кон-
такти со своето дете. 

Малолетните деца имаат право да одржуваат непос-
редни контакти со родителите и други блиски роднини 
на родителот кој е умрен, на кого му е одземено роди-
телското право или од други причини е спречен да го 
врши родителското право. 

 
Член 48 

Родителите имаат право и должност да ги застапу-
ваат своите малолетни деца. 

Детето има право да биде застапувано од своите ро-
дители или старатели. 

 
Член 49 

Поднесоците и изјавите за малолетните деца може 
полноважно да се доставуваат на едниот или на други-
от родител, а ако родителите не живеат заедно, тогаш 
на родителот кај кого живее детето. 

 
III. ЗАСНОВАЊЕ НА ОДНОСИ МЕЃУ РОДИТЕЛИ И 

ДЕЦА 
 

1. Утврдување на татковство  
и на мајчинство 

 
Член 50 

Брачниот другар на мајката се смета за татко на де-
тето родено за време на траењето на бракот или во рок 
од 300 дена по престанокот на бракот. 

 
Член 51 

За татко на детето родено надвор од брак се смета 
лицето кое детето ќе го признае за свое. 

Татковство може да се признае пред матичар, цен-
тарот за социјална работа и суд. Органот пред кого е 
дадено ова признание должен е, без одлагање, записни-
кот за признавање на татковството, да го достави до 
матичарот надлежен за упис на детето во матичната 
книга на родените. 

Признавање на татковството може да биде направе-
но и со тестамент. 

 
Член 52 

Изјава за признавање на татковството на дете роде-
но надвор од брак може да се даде и преку полномош-
ник. 

Полномошното мора да биде заверено и да содржи 
изрично овластување на полномошникот да даде изјава 
за признавање на татковството на одредено дете кое го 
родила одредена мајка. 

 
Член 53 

Изјава за признавањето на татковство на дете роде-
но надвор од брак може да се даде и пред раѓање на де-
тето. Изјавата дадена пред раѓање на детето произведу-
ва правно дејство под услов детето да се роди живо. 

 
Член 54 

Татковство не може да се признае по смртта на де-
тето, освен ако тоа оставило потомство. 

 
Член 55 

Татковство на дете родено надвор од брак може да 
признае секое полнолетно деловно способно лице, како 
и малолетно лице ако е постаро од 16 години, како и 
лице со ограничена деловна способност, доколку е спо-
собно да ја сфати содржината и значењето на изјавата 
за признавање на татковство. 

Член 56 
Признавањето на татковството произведува правно 

дејство и се запишува во матичната книга на родените 
само ако со тоа се согласи мајката на детето, која за тоа 
матичарот ја известува. 

Изјавата за согласност за признавање на татковство 
мајката ја дава во рок од 30 дена по приемот на извес-
тувањето. 

Кога мајката не е жива или е исчезната, со непозна-
та адреса или со ограничена или одземена деловна спо-
собност, изјавата ја дава старателот на детето со одоб-
рение на центарот за социјална работа. 

 
Член 57 

Ако детето е постаро од 16 години, потребна е и не-
гова согласност за признавање на татковството. Изјава-
та за согласност се дава во рок од 30 дена од денот на 
приемот на известувањето. 

Ако детето е помало од 16 години, и е под старател-
ство, бидејќи мајката е умрена или е со непознато жи-
веалиште или престојувалиште или му е одземена де-
ловната способност, изјава за согласност за признавање 
на татковството дава старателот на детето со одобре-
ние на центарот за социјална работа. 

 
Член 58 

Ако мајката на детето и детето кое e постаро од 16 
години или старателот на детето кога е потребна него-
ва согласност, не се согласат со признавањето на тат-
ковството или не се изјаснат за тоа во рок од 30 дена по 
приемот на известувањето, лицето кое го признало де-
тето за свое може да поднесе тужба заради утврдување 
дека е тој татко на детето. 

Тужба може да се поднесе во рок од три месеци по 
приемот на известувањето за несогласување на лицата 
од став 1 на овој член, или по истекот на рокот од став 
1 на овој член. 

 
Член 59 

Изјавата за признавање на татковство, како и изја-
вата на мајката и детето за согласност со признаеното 
татковство, не може да се отповикуваат. 

Лице кое дало изјава за признавање на татковство, 
односно изјава за согласност со признавање на татков-
ство, може да бара поништување на изјавата ако е таа 
предизвикана со принуда или е дадена поради измама 
или во заблуда. 

Тужба за поништување на изјавата може да се под-
несе во рок од една година од кога принудата преста-
нала, односно од денот кога заблудата, односно изма-
мата е откриена. 

 
Член 60 

Ако е детето малолетно или е деловно неспособно 
тужба во негово име може да поднесе мајката, додека 
го врши родителското право. 

Старателот, со одобрение на центарот за социјална 
работа може да поднесе тужба за утврдување на тат-
ковство додека трае старателството, но најдоцна до 
навршена 21 година од животот на детето. 

Центарот за социјална работа може по службена 
должност да покрене постапка за утврдување на тат-
ковство, доколку мајката вршејќи го родителското пра-
во ги занемарува интересите на детето и не покренала 
постапка за утврдување на татковство. 

 
Член 61 

За татко на детето, родено надвор од брак, ќе се 
смета лице кое со мајката на детето имало полови од-
носи во време од најмалку 180 до 300 дена пред раѓа-
њето на детето, доколку не се докаже спротивното. 
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При утврдувањето на татковството судот особено 
ги зема предвид и заедничкиот живот и меѓусебните 
односи на мајката на детето и на тужениот пред и по 
раѓањето на детето, како и медицинските и други дока-
зи кои не го исклучуваат тужениот дека е татко на де-
тето. 

  
Член 62 

Не е дозволено утврдување на татковство на дете 
кое е зачнато со вештачко оплодување. 

 
Член 63 

Одредбите на овој закон за утврдување на татков-
ство соодветно се применуваат и при утврдување на 
мајчинство. 

 
2. Оспорување на татковство  

и на мајчинство 
 

Член 64 
Брачниот другар може да оспорува татковство на 

дете кое го родила неговата брачна другарка за време 
на траењето на бракот или пред истекот на 300 дена од 
престанокот на бракот, ако смета дека не му е татко на 
детето. 

Тужбата за оспорување на татковство се поднесува 
во рок од три месеци од денот на дознавањето за раѓа-
њето. 

Ако брачниот другар на мајката е лишен од деловна 
способност или ако ја изгубил деловната способност 
пред истекот на рокот за оспорување на татковство, 
татковството може да го оспорува неговиот старател со 
одобрение на центарот за социјална работа и тоа во рок 
од три месеци од кога дознал за раѓањето на детето. 

 
Член 65 

Ако по истекот на рокот за поднесување на тужба 
од став 2 на член 64, од овој закон се откријат факти и 
докази од кои произлегува дека брачниот другар не е 
татко на детето кое го родила неговата брачна дру-
гарка, на негово барање Врховниот суд на Република 
Македонија со решение може да определи нов рок за 
поднесување тужба за оспорување на татковство. 

Барањето од став 1 на овој член не може да се под-
несе по полнолетство на детето. 

 
Член 66 

Мајката може да оспорува татковство на лицето кое 
според овој закон се смета за татко на нејзиното дете. 

Тужбата за оспорување на татковство од став 1 на 
овој член се поднесува во рок од три месеци од раѓање-
то на детето. 

 
Член 67 

Детето може да оспорува дека му е татко лицето 
кое според овој закон се смета за негов татко. 

Тужбата за оспорување на татковство детето може 
да ја поднесе најдоцна до навршување на 21 година од 
животот. 

Во случаи кога брачниот другар на мајката, во ро-
кот утврден во членот 64 став 2 од овој закон, не под-
нел тужба за оспорување на татковство, а изјавил во тој 
рок пред центарот за социјална работа дека не се смета 
за татко на детето и кога мајката дала согласност за по-
својување на детето на начин и во постапка утврдена 
во членот 106 од овој закон, тужбата за оспорување на 
татковство во рок од три месеца по истекот на рокот од 
членот 64 став 2 на овој закон, ја поднесува старателот 
на детето со одобрение на центарот за социјална ра-
бота. 

Член 68 
Жената која во матичната книга на родените е запи-

шана како мајка на детето може да го оспорува своето 
мајчинство ако смета дека не му е мајка. 

Тужба заради оспорување на мајчинство може да се 
поднесе во рок од три месеци од дознавањето на фак-
тот дека не му е мајка на детето, а најдоцна до полно-
летство на детето. 

 
Член 69 

Жената која себе си се смета за мајка на детето мо-
же да го оспорува мајчинството на жената која во ма-
тичната книга на родените е запишана како мајка на 
детето под услов, со истата тужба да бара и утврдува-
ње на нејзиното мајчинство. 

Тужбата од став 1 на овој член може да се поднесе 
во рок од три месеци од дознавањето дека е таа мајка 
на детето, а најдоцна до полнолетството на детето.  

Во случаите од став 1 на овој член барањето за ос-
порување на мајчинство ќе биде одбиено доколку же-
ната која се смета за мајка на детето не го докаже свое-
то мајчинство. 

 
Член 70 

Детето може да го оспорува мајчинството на жена-
та која во матичната книга на родените е запишана ка-
ко негова мајка. 

Тужбата заради оспорување на мајчинство детето 
може да ја поднесе до навршување на 21 година од жи-
вотот. 

 
Член 71 

Оспорување на татковство не е дозволено кога мај-
ката, со писмена согласност на нејзиниот брачен дру-
гар, е оплодена со вештачка инсеменација. 

 
Член 72 

Татковство не може да се оспорува по смртта на де-
тето. 

 
Член 73 

Законските наследници на таткото, на мајката и на 
детето, немаат право да поднесуваат тужба за оспору-
вање на татковство, односно мајчинство, но тие можат 
да ја продолжат тужбата поднесена од нив. 

 
Член 74 

До полнолетство на детето, како и во случаите кога 
детето е лишено од деловна способност, тужба за оспо-
рување на татковство и мајчинство, во негово име, мо-
же да поднесе старателот, со одобрение на центарот за 
социјална работа. 

 
Член 75 

Не е дозволено утврдување или оспорување на мај-
чинство и татковство во случај кога родителскиот од-
нос настанал со посвојување. 

 
IV. ВРШЕЊЕ НА РОДИТЕЛСКОТО  

ПРАВО 
 

Член 76 
Родителското право родителите го вршат заеднички 

и спогодбено. 
Во случај на несогласување на родителите во врше-

њето на родителското право решава центарот за соци-
јална работа. 

 
Член 77 

Ако тоа го бараат интересите на детето, родителите 
можат да го доверат детето на чување и воспитание на 
трето лице или да го сместат во соодветна установа.  



 Стр. 10 - Бр. 153                                                                                 20 октомври 2014 
 

Ако родителите или родителот кој сам го врши ро-
дителското право од оправдани причини подолго време 
отсуствуваат од местото на живеење и со себе не ги во-
дат децата, децата можат да ги доверат на чување и 
воспитание на друго лице, доколку центарот за соци-
јална работа таквото сместување претходно го одобри. 
Ќе се смета дека одобрување е дадено доколку во рок 
од 30 дена по поднесувањето на барањето, центарот за 
социјална работа не донесе решение. 

Дете не може да се даде на чување и воспитание на 
лице кое не може да биде старател. 

 
Член 78 

Во случаите кога родителите на детето не живеат 
заедно, тогаш се спогодуваат кај кого од нив детето ќе 
остане на чување и воспитание, а ако за тоа не можат 
да се спогодат или ако нивната спогодба не одговара на 
интересите на детето, решение за тоа ќе донесе цента-
рот за социјална работа. 

Центарот за социјална работа на барање на еден од 
родителите или по службена должност, ќе донесе ново 
решение за доверување на детето на чување и воспита-
ние ако тоа го бараат изменетите околности. 

 
Член 79 

Во случаите кога родителите на детето не живеат 
заедно тогаш тие се спогодуваат за начинот на одржу-
вање на личните односи  и непосредните контакти со 
детето. Доколку родителите на детето во рок од нај-
многу два месеца не се согласат за начинот на одржу-
вање на личните односи и непосредни контакти со де-
тето, центарот за социјална работа донесува решение 
за тоа. 

При определување на личните односи и непосре-
дните контакти на детето со родителот, центарот за со-
цијална работа го информира детето и ги зема предвид 
неговите ставови и мислења во зависност од возраста и 
степен на развиток и го известува за можните послед-
ици од одлуките. 

Центарот за социјална работа по барање, на родите-
лот може одново да го уреди начинот на одржување на 
личните односи  и непосредни контакти на родителите 
со децата ако тоа го бараат изменетите околности. 

Одржувањето на личните односи и непосредни кон-
такти на децата со родителите може да се ограничи или 
привремено да се забрани само заради заштита на 
здравјето и на другите интереси на детето. 

Во случај кога не се остварува правото на малолет-
ното дете да одржува непосредни контакти со родите-
лите и други блиски роднини на родителот кој е умрен, 
на кого му е одземено родителското право или од дру-
ги причини е спречен да го врши родителското право, 
Центарот за социјална работа, донесува решение за на-
чинот на одржување на непосредните контакти. 

 
Член 80 

Со пресудата со која се разведува бракот судот ќе 
одлучи за чувањето, воспитанието и издржувањето на 
заедничките деца. 

Ако родителите не се спогодиле за ова или ако нив-
ната спогодба не одговара на интересите на децата, су-
дот, откако ќе прибави мислење од центарот за соци-
јална работа и ќе ги испита сите околности, ќе одлучи 
дали децата ќе останат на чување и воспитание кај еден 
родител или некои ќе останат кај мајката, а некои кај 
таткото или сите ќе бидат доверени на некое трето ли-
це или установа. 

Родителот на кого не му се доверени децата има 
право да одржува лични односи и непосредни контакти 
со нив, ако судот не определи поинаку со оглед на ин-
тересите на децата. 

Судот, по барање на еден од разведените брачни 
другари или центарот за социјална работа, ќе ја измени 
одлуката за чување и воспитание на децата и за одно-
сите на разведените брачни другари спрема нивните за-
еднички деца, доколку тоа го бараат изменетите окол-
ности. 

 
Член 81 

Судот ќе одлучи за доверување на децата на чување 
и воспитание и кога:  

1) донесува пресуда со која се утврдува дека бракот 
не постои и  

2) во спорови за утврдување или оспорување на 
татковство или мајчинство доколку донесувањето на 
одлуката со оглед на исходот на спорот и околностите 
за случајот е можно и потребно.  

Кога донесува одлука за доверување на деца на чу-
вање и воспитание судот доколку е потребно ќе нало-
жи на странката кај која се децата во определен рок да 
ги предаде децата на родителот, односно друго лице 
или установа. 

 
Член 82 

По поништувањето или разводот на бракот, во од-
нос на вршењето на родителското право и уредувањето 
на личните односи  и непосредни контакти со децата на 
родителот кај кого не се децата, центарот ги има истите 
овластувања како и кога родителите се во брак. 

 
V. НАДЗОР НАД ВРШЕЊЕТО НА РОДИТЕЛСКОТО 

ПРАВО 
 

Член 83 
Центарот за социјална работа врши надзор над 

вршењето на родителското право. 
 

Член 84 
Центарот за социјална работа е должен да презема 

потребни мерки заради заштита на личноста, правата и 
интересите на детето. 

Секој граѓанин, орган и правно лице должен е да го 
извести центарот за социјална работа веднаш штом до-
знае дека родителот не го врши родителското право 
или дека од други причини е потребна заштита на лич-
носта, правата и интересите на детето. 

 
Член 85 

Ако тоа го бараат интересите на детето, центарот за 
социјална работа ги предупредува родителите на не-
достатоците во воспитанието и развојот на детето и им 
помага детето правилно да го развиваат и воспитуваат, 
а може да ги упати тие самите или заедно со детето да 
посетат соодветно советувалиште или некоја друга 
здравствена, социјална или воспитна установа која мо-
же да им даде потребен совет. 

 
Член 86 

Ако тоа го бараат интересите на детето, центарот за 
социјална работа може да донесе решение за постојан 
надзор над вршењето на родителското право во поглед 
на сите деца или само во поглед на некое од нив. 

 
Член 87 

Центарот за социјална работа со решение може да 
го одземе детето од едниот и да го довери на чување и 
воспитание на другиот родител, на некое друго лице 
или на соодветна установа, кога родителите, односно 
родителот кај кого детето живее го запостави детето во 
поглед на чувањето и воспитанието или кога постои се-
риозна опасност за неговиот правилен развој и одгле-
дување. 
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Центарот за социјална работа може да донесе реше-
ние, со кое на родителот кој подолго од три месеца не 
давал издржување за детето, ќе му го ограничи правото 
да одржува лични односи и непосредни контакти со де-
тето, се додека не ги изврши обврските спрема детето. 

Центарот за социјална работа ќе донесе решение со 
кое на родителот кај кого детето не е доверено на чува-
ње и воспитување, ќе му го ограничи правото на од-
ржување на лични односи и контакти со детето, докол-
ку неоправдано повеќе од три пати непрекинато, не го 
почитувал решението на центарот за социјална работа. 

Центарот за социјална работа може да донесе реше-
ние со кое ќе го даде детето на престој кај родителот на 
кого детето не му е доверено на чување и воспитание, 
одреден временски период, но не подолго од 15 дена, 
доколку повеќе од два пати едно по друго другиот ро-
дител неоправдано не го почитувал решението на цен-
тарот за социјална работа. 

Центарот за социјална работа ќе донесе решение со 
кое на родителот ќе му го ограничи правото на одржу-
вање на лични односи и контакти со детето или истите 
ќе му ги забрани за одреден временски период, но не 
подолго од шест месеца, доколку во рокот определен 
со решението не го вратил детето или го задржал по-
долго од времето определено во решението или го од-
нел во непознат правец. 

Центарот за социјална работа ќе донесе решение со 
кое времено ќе го довери детето на другиот родител, 
трето лице или ќе го смести во друго семејство или во 
соодветна установа, како последен избор, доколку има 
сознанија дека личните односи и непосредните контак-
ти на детето се прекинати подолго од два месеца пора-
ди не постапување по решение на центарот за социјал-
на работа од страна на родителот кај кого детето е до-
верено или поради нарушени партнерски односи, кои 
штетно се одразуваат врз развојот на детето. 

Со одземањето на детето не престануваат другите 
права и должности на родителите спрема детето. 

Во случаите од ставовите 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 на овој 
член, центарот за социјална работа ги задолжува роди-
телите да посетат соодветно советувалиште. 

По престанок на причините поради кои детето е од-
земено од родителите, центарот за социјална работа, со 
решение ќе го врати детето кај родителите. 

 
Член 88 

Центарот за социјална работа може сам или по 
предлог на родителите, односно на старателот, на ли-
цето на кого детето му е доверено на чување и воспита-
ние или на предлог на јавниот обвинител, да смести де-
те во соодветна установа ако дошло до пореметување 
на неговото поведение. 

 
Член 89 

Центарот за социјална работа кога постои оправда-
но сомнение за злоупотреба, може да бара од родите-
лите да биде известен за начинот на управување со 
имотот на детето. 

Центарот за социјална работа може да бара судот, 
заради заштита на имотните интереси на детето, да 
дозволи преземање на мерки за обезбедување врз имо-
тот на родителите. 

Центарот за социјална работа може да бара од су-
дот, заради заштита на имотните интереси на детето, да 
реши, родителите во поглед управувањето со имотот 
на детето, да имаат положба на старател. 

Член 90 
На родителот кој го злоупотребува вршењето на ро-

дителското право или грубо го занемарува вршењето 
на родителските должности по прибавено мислење од 
центарот за социјална работа, му се одзема вршењето 
на родителското право со решение на судот, во вонпар-
нична постапка. 

Како злоупотреба или грубо занемарување на роди-
телските должности во смисла на ставот 1 од овој член, 
ќе се смета ако родителот:  

- спроведува физичко или емоционално насилство 
над детето;  

- полово го искористува детето;  
- го присилува детето на работа која не одговара на 

неговата возраст;  
- му дозволува употреба на алкохол, дрога или дру-

ги психотропни супстанции; 
-  го наведува детето на питачење или го користи 

детето за питачење, 
- го наведува детето на општествено неприфатливи 

поведенија;  
- го напуштил детето и подолго од три месеца не се 

грижи за детето и  
- ако на кој било друг начин грубо ги крши правата 

на детето.  
На родителот може да му биде одземено вршењето 

на родителското право во поглед на сите деца или во 
поглед на некое од нив. 

 
Член 91 

Постапка заради одземање на родителското право 
може да поведе другиот родител, центарот за социјална 
работа или јавниот обвинител. 

Центарот за социјална работа е должен да поведе 
постапка за одземање на родителското право кога, на 
кој и да било начин, ќе дознае дека за тоа постојат при-
чини утврдени со овој закон. 

Центарот за социјална работа во случаите од членот 
90 став 2 од овој закон, ќе му укаже на родителот на 
недостатоците и пропустите во вршењето на родител-
ското право, ќе донесе решение за постојан надзор над 
вршењето на родителското право и ќе спроведе струч-
но советодавна работа со родителите и со децата. 

Доколку родителот на детето кое е занемарено или 
злоупотребено, не постапи по укажувањето на цента-
рот за социјална работа и повторно го злоупотребува 
родителското право или грубо го занемарува вршењето 
на родителските должности, центарот за социјална ра-
бота е должен веднаш времено да го одземе детето од 
родителот и да покрене постапка за одземање на роди-
телското право пред надлежниот суд, да му обезбеди 
соодветно згрижување и да преземе мерки за заштита 
на правата и интересите на малолетното дете до доне-
сување на конечната одлука на судот за одземање на 
родителското право. 

По исклучок од ставот 3 на овој член, доколку цен-
тарот за социјална работа утврди дека родителот со 
своите постапки грубо го занемарил или злоупотребил 
детето и со тоа го довел во опасност животот на детето, 
е должен веднаш времено да го одземе детето и да пок-
рене постапка за одземање на родителското право пред 
надлежниот суд, да му обезбеди соодветно згрижување 
и да преземе мерки за заштита на правата и интересите 
на малолетното дете до донесување на правосилна од-
лука на судот за одземање на родителското право.  

Во случаите од ставовите 4 и 5 на овој член цента-
рот за социјална работа е должен веднаш да поведе по-
стапка против родителот на малолетното дете за сторе-
но кривично дело. 



 Стр. 12 - Бр. 153                                                                                 20 октомври 2014 
 

Член 92 
Родителското право може, со одлука на судот, да 

му биде вратено на родителот кога ќе престане причи-
ната поради која тоа право му е одземено. 

Предлог за враќање на родителското право може да 
поднесе родителот или Центарот за социјална работа. 

 
VI. ПРЕСТАНОК И ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА  

РОДИТЕЛСКОТО ПРАВО 
 

Член 93 
Родителското право престанува со полнолетство на 

детето, со стапување во брак на детето пред полнолет-
ството и со посвојување. 

Со стапување во брак малолетното лице се здобива 
со деловна способност. 

 
Член 94 

Судот, по предлог на родителите или на центарот за 
социјална работа, може во вонпарнична постапка да 
одлучи родителите да продолжат да го вршат родител-
ското право, ако детето и по полнолетството поради 
пречки во психичкиот развој, не е способно само да се 
грижи за својата личност, права и интереси. 

Кога ќе престанат причините поради кои родител-
ското право било продолжено, судот по предлог на ро-
дителите или на центарот за социјална работа, ќе одлу-
чи за престанок на родителското право. Одлуката на 
судот од ставовите 1 и 2 на овој член се заведува во ма-
тичната книга на родените и во книгите за евиденција 
на недвижности. 

 
VI-A. СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО 

 
Член 94-а е избришан 

  
Член 94-б 

Се забранува секаков вид на насилство меѓу члено-
вите на семејството, без оглед на пол и возраст. 

Под семејно насилство се подразбира малтрети-
рање, навредување, загрозување на сигурноста, телесно 
повредување, полово или друго психолошко или фи-
зичко насилство со кое се предизвикува чувство на не-
сигурност, загрозување или страв спрема:  

- брачниот другар, родителите или децата или дру-
ги лица кои живеат во брачна или вонбрачна заедница 
или заедничко домаќинство,  

- поранешен брачен другар или лица кои имаат за-
едничко дете или се наоѓаат во блиски лични односи, 
вклучувајќи ги односите кои настануваат со посвојува-
њето и старателството,  

- браќа и сестри, полубраќа и полусестри,  
- постарите членови во семејството или заедничко-

то домаќинство и  
- лица - членови на семејството или заедничкото 

домаќинство чија деловна способност е делумно или 
целосно одземена.  

Под блиски лични односи, во смисла на овој закон, 
се подразбираат лични односи меѓу лица од различен 
пол кои се или биле во партнерски односи, а не живеат 
во вонбрачна заедница. 

 
Член 94-в 

Жртва на семејно насилство може да биде кое било 
лице од членот 94-б на овој закон, без оглед на пол и 
возраст. 

Извршител на семејно насилство може да биде кое 
било лице од членот 94-б на овој закон. 

Член 94-г 
Центарот за социјална работа секогаш кога има соз-

нание дека над лице е сторено семејно насилство, сам 
или на барање на лицето или член на неговото семеј-
ство презема мерки на заштита на жртвата на семејно 
насилство. 

Центарот за социјална работа секогаш кога има соз-
нанија дека постои семејно насилство врз малолетно 
дете или лице со ограничена  или одземена деловна 
способност презема мерки за заштита. 

Сознанијата од ставовите 1 и 2 на овој член, цента-
рот за социјална работа ги добива од граѓани, службе-
ни и правни лица, кои се должни без одлагање да го из-
вестат центарот за таквите сознанија. 

Службеното и правното лице од ставот 3 на овој 
член кое во текот на своето работење преземале одре-
дени дејствија при семејното насилство се должни вед-
наш, а најдоцна во рок од 72 часа од преземањето на 
дејствијата, службената документација и известување-
то за преземените дејствија и друга документација (за-
писник, изјава од сведок, наоди од лекар и друго), да ги 
достават до надлежниот центар за социјална работа. 

Центарот за социјална работа секогаш кога има соз-
нанија дека постои семејно насилство ги презема сле-
дниве мерки на заштита:  

1) обезбедува нужно сместување за лицето - жртва 
на насилството, кое може да трае најмногу шест ме-
сеца, со можност за продолжување за уште шест ме-
сеца;  

2) обезбедува соодветна  здравствена заштита;  
3) обезбедува соодветна психо-социјална интер-

венција и третман;  
4) ги упатува во соодветно советувалиште;  
5) доколку во семејството има дете кое е на редовно 

школување, помага за продолжување на редовното об-
разование;  

6) го известува органот за прогон;  
7) дава секаков вид на правна помош и застапу-

вање;  
8) покренува постапки пред надлежниот суд и пре-

зема мерки кои произлегуваат од односите меѓу роди-
тели и деца;  

9) по потреба поднесува барање до судот за изречу-
вање на привремена мерка за заштита и  

10) презема други мерки за кои ќе оцени дека се не-
опходни за решавање на проблемот.  

Здружение на граѓани, рeгистрирано за остварува-
ње на цели и задачи од областа на социјалната заштита, 
само или во соработка со центарот за социјална работа, 
може да ги преземе мерките на заштита утврдени во 
ставот 5 на овој член, освен мерките на заштита ут-
врдени во точките 8 и 9. 

Здружението на граѓани е должно за преземените 
мерки во рок од 24 часа да го извести центарот за соци-
јална работа, надлежен според местото на живеење на 
лицето жртва на семејно насилство.  

Центарот за социјална работа по добивањето на из-
вестувањето од ставот 6 на овој член во рок од 24 часа 
изготвува соодветно решение. Здружението на граѓани 
е должно во рок од 72 часа од како се преземени мер-
ките за заштита, целокупната документација да ја дос-
тави до центарот за социјална работа заради негово на-
тамошно постапување. 

 
Член 94-д 

Жртвата на семејно насилство може да поднесе 
предлог за изрекување на привремена мерка на зашти-
та до надлежниот суд непосредно или преку центарот 
за социјална работа. 
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Центарот за социјална работа ќе поднесе предлог за 
изречување на привремена мерка за заштита од семејно 
насилство до судот за малолетни и деловно неспособни 
лица секогаш кога родителот, старателот или законски-
от застапник тоа нема да го сторат. 

Центарот за социјална работа, предлогот од ставот 
2 на овој член, за полнолетни и деловно способни лица, 
ќе го достави до судот, само со согласност на жртвата 
на семејното насилство. 

 
Член 94-ѓ 

Центарот за социјална работа кон предлогот од чле-
нот 94-д на овој закон доставува записник и извештај 
за преземените дејствија, во кој може да даде и предлог 
за изречување на привремена мерка со предлог на 
мерка. 

 
Член 94-е 

Надлежниот суд на сторителот на семејното насил-
ство може да му ги изрече следниве привремени мерки 
на заштита:  

1) забрани да се заканува дека ќе стори семејно на-
силство;  

2) забрани да малтретира, вознемирува, телефо-
нира, контактира или на друг начин комуницира со 
член на семејството, директно или индиректно;  

3) забрани да се приближува до живеалиштето, учи-
лиштето, работното место или определено место кое 
редовно го посетува друг член на семејството;  

4) одреди отстранување од домот без оглед на соп-
ственоста, до донесување на конечна одлука од над-
лежниот суд;  

5) забрани да поседува огнено или друго оружје 
или истото да му биде одземено;  

6) го задолжи да ги врати предметите кои се пот-
ребни за задоволување на секојдневните потреби на се-
мејството;  

7) изрече задолжително издржување на семеј-
ството;  

8)  нареди тужениот да посетува соодветно совету-
валиште;  

9) нареди задолжително лекување, доколку е корис-
ник на алкохол и други психотропни супстанции или 
има некое заболување;  

10) го задолжи да ги надомести медицинските и 
другите трошоци настанати од семејното насилство и  

11) изрече која било друга мерка која судот ќе ја 
смета за неопходна за да се обезбеди сигурност и доб-
росостојба на другите членови на семејството.  

 
Член 94-ж 

Предлог за изрекување на привремена мерка може 
да се поднесе без оглед дали се води кривична поста-
пка. 

Родител, старател или законски застапник може да 
поднесе предлог во име на малолетно дете и лице со 
ограничена или одземена деловна способност, како и за 
лице над кое е продолжено родителското право. 

 
Член 94-з 

Привремената мерка за заштита од семејно насил-
ство може да трае најмалку три месеца, а најмногу една 
година. 

Доколку семејното насилство продолжи и по исте-
кот на мерката од членот 94-е на овој закон, центарот 
за социјална работа односно жртвата на семејното на-
силствo може да поднесе барање за продолжување на 
некоја од мерките. 

Член 94-ѕ 
Центарот за социјална работа го следи извршување-

то на изречената мерка и за текот на спроведувањето 
на мерката го известува судот на негово барање. 

Министерот за труд и социјална политика го пропи-
шува начинот на спроведување и следењето на изрече-
ните мерки за заштита на семејството и лицата жртви 
на семејно насилство преземени од центарот за соци-
јална работа и за начинот на следење на привремените 
мерки изречени од судот. 

 
Член 94-и 

Центарот за социјална работа односно жртвата на 
семејно насилство може да поднесе предлог до надлеж-
ниот суд за укинување на изречената мерка и пред ис-
текот на рокот за кој е изречена мерката, доколку оце-
ни дека истата ја постигнала целта заради која е изре-
чена. 

Центарот за социјална работа односно жртвата на 
семејно насилство може да поднесе предлог за измена 
на изречената мерка или за нејзино продолжување, до-
колку оцени дека изречената мерка е несоодветна или 
дека ќе ги постигне бараните резултати, но дека за тоа 
е потребно истата да трае подолг временски период. 

 
Член 94-ј 

Во спроведување на заштитните мерки центарот за 
социјална работа соработува со граѓани, правни лица и 
организации. 

 
ЧЕТВРТИ ДЕЛ 

ПОСВОЈУВАЊЕ 
 

1. Основни одредби 
 

Член 95 
Со посвојувањето се создаваат односи какви што 

настануваат со раѓањето (потполно посвојување) или 
само односи што постојат меѓу родители и деца (непот-
полно посвојување). 

Каков однос ќе се создаде со посвојувањето зависи 
од волјата на посвоителот, на родителите на детето кое 
се посвојува, односно на неговиот старател и на самото 
дете ако е постаро од дванаесет години. 

 
Член 96 

Само малолетно лице може да биде посвоено. 
 

Член 97 
Посвојувањето може да се заснова само ако е во 

согласност со најдобриот интерес на малолетникот. 
Посвојувањето се засновува пред Комисијата. 
 

Член 97-а 
Комисијата е составена од 15 члена именувани од 

министерот за труд и социјална политика. 
Комисијата од ставот 1 на овој член, работи во сос-

тав од пет члена кои се избираат на денот на одржува-
њето на секоја седница по електронски пат од сите чле-
нови на Комисијата. 

Член на Комисијата може да биде лице кое има ви-
соко образование и работно искуство од најмалку пет 
години во областа.  

Комисијата во својот состав мора да има: правник, 
педагог, психолог и социјален работник, кои работното 
искуство го стекнале во областа. 

Член на Комисијата не може да биде лице кое рабо-
ти на посвојувањето во центaр за социјална работа. 

 
Мандатот на членовите на Комисијата е две години 

со право на повторен избор за уште еден мандат. 
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Конститутивната седница на Комисијата ја свикува 
министерот за труд и социјална политика. 

Претседателот на Комисијата се избира од членови-
те на Комисијата по електронски пат на денот на од-
ржување на секоја седница. 

Комисијата работи самостојно и одлуките ги доне-
сува едногласно. 

Комисијата донесува деловник за работа. 
Комисијата за својата работа секои три месеца го 

известува, а секоја година поднесува извештај за своја-
та работа до министерот за труд и социјална политика. 

 
Член 97-б 

Административно-техничките работи на Комисија-
та ги врши лице од Министерството за труд и социјал-
на политика. 

 
Член 97-в 

(укинат со Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија У.бр.50/2005 објавена во „Службен весник на 

Република Македонија“ 60/2005) 
 

Член 98 
Никој не може да биде посвоен од повеќе лица, ос-

вен кога како посвоители се јавуваат брачните другари. 
 

Член 99 
Посвоител, по правило, може да биде само државја-

нин на Република Македонија.  
По исклучок од став 1 на овој член како посвоител 

може да се јави и лице кое е странски државјанин. 
Во случаите од ставот 2 на овој член потребно е да 

се прибават извадоци од законот што се однесува на 
посвојувањето на земјата на посвоителите и други ин-
формации и докази за да се обезбедат најмалку еднакви 
или подобри услови за животот и развојот на детето. 

Посвојувањето од лицето од став 2 на овој член се 
заснова со согласност на Комисијата. 

Согласноста од ставот 4 на овој член ќе се издаде 
само ако детето не може да биде посвоено на територи-
јата на Република Македонија. 

 
2. Услови и критериуми за посвојување 

 
Член 100-а 

Посвоител може да биде лице кое е деловно спо-
собно, кое има лични својства за успешно вршење на 
родителските права и да не е постаро од  45 години. 

Посвоител може да биде лице најмалку 18 години 
постаро од посвоеникот. 

По исклучок од ставот 1 на овој член како посвои-
тел може да се јави и лице кое е постаро од 45 години, 
но старосната граница меѓу посвоителот и посвоеникот 
не смее да биде поголема од 45 години. 

Брачни другари можат да се јават како посвоители 
ако еден од нив не ја надминува горната старосна гра-
ница. 

Изборот на посвоителот ќе зависи од следниве кри-
териуми:  

- здравствена состојба,  
- психосоцијален статус,  
- материјални услови,  
- станбени услови,  
- време на чекање,  
- степен на образование,  
- брачен статус и  
- државјанство.  
Поблиските критериуми за избор на посвоител од 

ставот 5 на овој член ги пропишува министерот за труд 
и социјална политика. 

Член 100-б 
Кога детето го посвојува брачниот другар на роди-

телот на детето, детето може да биде посвоено без раз-
лика на старосните граници утврдени во членот 100-а 
на овој закон. 

 
Член 100-в 

По исклучок од членот 100-а ставови 1 и 4 на овој 
закон како посвоител може да се јави и лице или брач-
ни другари кои ја надминуваат горната граница на ста-
рост, доколку се посвојува брат или сестра на детето 
кое е веќе посвоено. 

 
Член 101 

Не може да се посвои сродник во права линија ниту 
брат ниту сестра. 

 
Член 101-а 

Кога детето го посвојува сродник кој не е наведен 
во членoт 101 од овој закон и кој не живее на територи-
јата на Република Македонија, детето може да биде по-
своено до наполнување на 12 години од животот на де-
тето. 

 
Член 102 

Посвоител не може да биде лице:  
а) на кое му е одземено или ограничено родител-

ското право, како и лице на кое му е изречена казна за 
сторено кривично дело со ефективна казна затвор во 
траење од над шест месеца; 

б) на кое му е ограничена или одземена деловната 
способност; 

в) за кое постои основано сомневање дека положба-
та на посвоител ќе ја употреби на штета на посвоени-
кот; 

г) кое е душевно болно или лице со пречки во инте-
лектуалниот развој, како и лице кое боледува од болест 
што може да го доведе во опасност здравјето и животот 
на посвоеникот; 

д) чија физичка попреченост е од таков степен што 
може оправдано да се сомнева во можноста да се гри-
жи за детето;  

ѓ)  ако е постаро од 45 години;  
е) зависник од дрога или други психотропни суп-

станции или алкохол;  
ж) кое има тешко хронично заболување или е болно 

од неизлечива  заразна болест и  
з) ако мислењето на стручниот тим на центарот за 

социјална работа е негативно во однос на можноста тие 
лица да бидат родители.  

 
Член 103 

За посвојување е потребна согласност на обата ро-
дители на посвоеникот, односно на неговиот старател, 
како и на посвоеникот ако е постар од дванаесет го-
дини. 

Доколку родителот е малолетен, покрај неговата 
согласност се зема и согласност на законскиот застап-
ник. 

Не е потребна согласност на родител на кој му е од-
земена деловната способност или му е одземено врше-
њето на родителското право или на родител на кој де-
вет месеци не му се знае престојувалиштето. 

Не е потребна согласност ниту од родител, за дете 
кое девет месеци е сместено во институција или друго 
семејство и кој не пројавил интерес за детето. 

Центарот за социјална работа, во рокот утврден во 
ставот 4 на овој член, е должен на секои два месеца, 
најмалку три пати писмено да го повика родителот и да 
му укаже на последиците, доколку не ја преземе грижа-
та за детето, за што составува записник. 
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По истекот на рокот утврден во ставот 4 на овој 
член и преземените активности утврдени во ставот 5 на 
овој член, центарот за социјална работа во рок од пет 
дена по истекот на рокот од девет месеци од сместува-
њето на детето во институција или друго семејство, е 
должен писмено да го повика родителот и да му каже 
во рок од десет дена од денот на приемот на известува-
њето да ја преземе грижата за детето или да даде сог-
ласност за негово посвојување. Доколку родителот во 
тој рок не ја преземе грижата за детето, не дојде на за-
кажаниот термин, а не го оправда своето недоаѓање и 
не даде писмена согласност за посвојување на малолет-
ното дете, ќе се смета дека родителот се согласил дете-
то да биде дадено на посојување. 

За преземените активности од ставот 6 на овој член, 
центарот за социјална работа составува записник. 

Не е потребна согласност ниту од посвоеникот кој 
до посвојувањето живеел во семејството на посвоите-
лот пред наполнувањето на дванаесетгодишна возраст. 

Не е потреба согласност од лицето кое мајката го 
посочила како родител на детето родено надвор од 
брак кој во рок од три месеци по раѓањето на детето не 
покренал постапка за признавање на тоа дете или за ут-
врдување на татковство во однос на тоа дете. 

 
Член 103-а 

Центарот за социјална работа за секое дете кое ќе 
го смести во институција или друго семејство во рок од 
пет дена од сместувањето на детето писмено ја извес-
тува Јавната установа – Завод за социјални дејности 
Скопје. 

По истекот на рокот од членот 103 став 6 од овој за-
кон, Јавната установа – Завод за социјални дејности 
Скопје врши надзор над стручната работа на центарот 
за социјална работа. Доколку при надзорот од ставот 2 
на овој член се утврдат неправилности во работењето 
на центарот за социјална работа, за тоа ги известува 
инспекторите и другите државни службеници во Ми-
нистерството за труд и социјална политика, овластени 
за спроведување на инспекцискиот надзор, кои во рок 
од пет дена вршат инспекциски надзор. 

 
3. Засновање на посвојување 

 
Член 104 

Лицето кое сака да посвои поднесува барање до Ко-
мисијата. 

Кон барањето од став 1 на овој член се приложува-
ат документите определени со правилникот за водење 
на евиденција на посвоените лица и за определување 
на документи за посвојувањето, кој го донесува минис-
терот за труд и социјална политика. 

Важноста на документите од ставот 2 на овој член е 
една година од денот на издавањето. 

Центарот за социјална работа два месеца пред исте-
кот на важноста на документите од ставот 3 на овој 
член е должен писмено да го извести можниот посвои-
тел за датумот на престанок на важноста на документи-
те за посвојување и за обврската до кој датум да ги об-
нови документите. 

Центарот за социјална работа поднесува предлог за 
бришење од регистарот на можни посвоители, доколку 
можниот посвоител не ги достави обновените докумен-
ти за посвојување во рокот определен од центарот за 
социјална работа. 

Лицето кое е избришано од регистарот на можни 
посвоители заради необновување на документите за 
посвојување, може повторно да поднесе барање до Ко-
мисијата. 

Ако лицето од ставот 1 на овој член, сака да посвои 
дете во странство, согласноста за тоа ја дава Комиси-
јата, по предлог на центарот за социјална работа врз 
основа на процената за подобноста на посвоителот и за 
мотивите на посвојувањето, согласно со членовите 
104-б и 104-в од овој закон. 

 
Член 104-а 

По приемот на барањето со документите, Комисија-
та врши проверка на документите и откако ќе конста-
тира дека се исполнети условите од членот 104 став 2 
на овој закон копија од барањето заедно со копија од 
целокупниот предмет, во рок од 30 дена од денот на 
приемот на барањето ги доставува до центарот за соци-
јална работа, надлежен според местото на живеење на 
подносителите на барањето. 

Во случаите кога подносителот на барањето е 
странски државјанин, Комисијата врши проверка на 
документите и откако ќе констатира дека се исполнети 
условите од членот 104 став 2 од овој закон врши упис 
во регистарот на можни посвоители. 

Во случаите од ставот 2 на овој член, Комисијата го 
определува центарот за социјална работа кој ќе поста-
пува по барањето. 

Комисијата ако од извршената процена на докумен-
тите утврди дека не се исполнети условите од членот 
102 на овој закон, ќе донесе решение со кое ќе го одбие 
барањето. 

 
Член 104-б 

Центарот за социјална работа до кого е препратено 
барањето врши процена за подобноста на посвоителите 
и за мотивите на посвојувањето, преку континуирано 
следење на потенцијалните посвоители, во период од 
четири месеци и врз основа на наодот и мислењето на 
стручниот тим изготвува предлог за упис во регистарот 
на можни посвоители. 

Кога како подносител на барањето се јавува брач-
ниот другар на родителот на детето, периодот на кон-
тинуирано следење е два месеца. 

Кога како подносители на барањето се јавуваат ли-
цата од членовите 100-б и 101-а на овој закон, покрај 
работите утврдени во ставот 1 на овој член, центарот за 
социјална работа е должен да ги утврди и причините и 
оправданоста на ваквото посвојување. 

ЈУ Завод за социјални дејности изготвува Програма 
за процена на посвоителите. 

 
Член 104-в 

Во рокот утврден во членот 104-б на овој закон ли-
цата кои сакаат да посвојат дете можат да бидат упате-
ни да посетат  соодветно советувалиште. 

Начинот на работа на советувалиштето од ставот 1 
на овој член со акт ги утврдува министерот за труд и 
социјална политика. 

 
Член 104-г 

Центарот за социјална работа по извршувањето на 
работите од членот 104-б на овој закон, во рок од 10 
дена сите списи заедно со наодот и мислењето на 
стручниот тим и поединечните наоди и мислења на 
стручните работници со предлогот за упис во региста-
рот на можни посвоители ги доставува до Комисијата. 

 
Член 104-д 

Комисијата во рок од 30 дена, од денот на приемот 
на работите од членот 104-г на овој закон, донесува од-
лука и врши упис во регистарот на можни посвоители 
доколку се исполнети условите утврдени со овој закон. 
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Ако Комисијата утврди недостатоци, го доставува 
предметот до надлежниот центар за социјална работа и 
го задолжува во рок од пет дена да ги отстрани недос-
татоците и предметот да го врати на Комисијата. 

Комисијата ќе донесе решение за бришење од ре-
гистарот на можни посвоители: по засновање на посво-
јување, ако настане некој од условите утврдени во чле-
нот 102 од овој закон, ако подносителот на барањето го 
повлече барањето, во случај на склучување на брак или 
престанок на бракот и поради смрт на посвоителот. 

Центарот за социјална работа, во рок од три дена од 
денот на приемот на решението од став 1 на овој член, 
врши архивирање на податоците за посвоителот во 
Програмата за избор на најсоодветен посвоител по 
електронски пат (во натамошниот текст: Програмата). 

 
Член 104-ѓ 

Центарот за социјална работа ги следи малолетните 
лица без родители и родителска грижа и дава предлог 
за упис во регистарот на можни посвоеници, кој го дос-
тавува до Комисијата. 

Предлогот од ставот 1 на овој член, заедно со нао-
дот и мислењето од стручниот тим и поединечните на-
оди и мислења на стручните работници, центарот за со-
цијална работа ги доставува до Комисијата, во рок од 
пет дена од давањето на согласноста за посвојување на 
лицата од членот 103 ставови 1 и 2 од овој закон. 

Комисијата по добивањето на предлогот од ставот 2 
на овој член, гo доставува извештајот за здравствената 
состојба за детето до Комисијата за оцена на здравстве-
ната состојба на децата без родители и родителска 
грижа, која е должна во рок од 10 дена да достави наод 
и мислење за здравствената состојба на детето. 

Комисијата е должна во рок од 15 дена од денот на 
приемот на работите од ставот 3 на овој член да из-
врши упис во регистарот на можни посвоеници. 

Комисијата ќе донесе решение за бришење од ре-
гистарот на можни посвоеници: по засновање на посво-
јување, доколку родителот ја повлече согласноста од 
членот 107 на овој закон, поради полнолетство и пора-
ди смрт на посвоеникот. 

Центарот за социјална работа, во рок од три дена од 
денот на приемот на работите од ставот 5 на овој член, 
врши архивирање на податоците за детето во Програ-
мата. 

ЈУ Завод за социјални дејности изготвува Програма 
за процена на малолетните лица без родители и роди-
телска грижа кои се можни посвоеници. 

 
Член 104-е 

Министерот за труд и социјална политика со акт ја 
пропишува формата, содржината и начинот на водење 
на регистрите на можни посвоители и можни посвое-
ници. 

Министерот за труд и социјална политика, на пред-
лог на министерот за здравство, со решение формира 
Комисија за оцена на здравствената состојба на децата 
без родители и родителска грижа. 

Комисијата од ставот 2 на овој член е составена од 
шест члена и тоа педијатри и дефектолози. 

Комисијата за оцена на здравствената состојба на 
децата без родители и родителска грижа, е должна пок-
рај утврдувањето на здравствената состојба на децата, 
по барање на Комисијата, да врши и проверка на здрав-
ствената состојба, врз основа на медицинска докумен-
тација и преглед на детето и во рокот утврден во чле-
нот 104-ѓ став 3 од овој закон да ја извести Комисијата. 

 
Член 104-ж 

Комисијата секогаш може да изврши проверка на 
основаноста на предлогот од членовите 104-г и 104-ѓ 
на овој закон на центарот за социјална работа. 

Член 104-з 
Комисијата примерок од одлуката и извадок од ре-

гистрите од членовите 104-г и 104-ѓ на овој закон заед-
но со копија од целокупната документација веднаш ги 
доставува до надлежниот центар за социјална работа, а 
подносителот на барањето го известува за извршениот 
упис. 

Центарот за социјална работа во рок од три дена по 
приемот на работите од ставот 1 на овој член, врши 
внесување на податоците во Програмата. 

Центарот за социјална работа по извршениот упис 
на посвоителите во регистарот на можни посвоители ги 
следи можните посвоители и еднаш годишно до Коми-
сијата доставува наод и мислење на стручен тим и пое-
динечни наоди и мислења на стручните работници за 
подобноста на посвоителите и мотивите за посвојува-
њето. 

Наодот и мислењето на стручниот тим и поединеч-
ните наоди и мислења на стручните работници за по-
добноста на посвоителите и мотивите за посвојува-
њето, центарот за социјална работа ги доставува до Ко-
мисијата во рок од десет дена по истекот на рокот од 
ставот 3 на овој член. 

Ако настанат промени во условите за засновање на 
посвојување, подносителот на барањето е должен во 
рок од седум дена од настанувањето на промената за 
тоа да го извести центарот за социјална работа со дос-
тавување на соодветен доказ. 

Центарот за социјална работа по добивање на рабо-
тите од став 5 на овој член, во рок од 24 часа врши вне-
сување на промената во Програмата и веднаш за тоа ја 
известува Комисијата и и го препраќа оригиналот на 
документот врз основа на кој е извршена промената. 

Внесување на податоци во Програмата вршат служ-
бени лица на центарот за социјална работа овластени 
од лицето кое раководи со центарот за социјална рабо-
та и истите одговараат за веродостојноста на внесените 
податоци. 

Внесување на податоци на корисниците на услугите 
(центри за социјална работа) или нивно архивирање, 
како и внесување или промени на податоците врз осно-
ва на кои се определува материјалната состојба на пос-
воителот во Програмата го врши администраторот во 
Министерството за труд и социјална политика и истиот 
одговара за веродостојноста на внесените податоци. 

 
Член 104- ѕ 

По внесувањето на податоците за можниот посвое-
ник во Програмата, Комисијата на првата наредна сед-
ница врши избор на најсоодветен посвоител по елек-
тронски пат од првите три можни посвоители од листа-
та на Програмата. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, кога како по-
своители се јавуваат лицата од членовите 100-б, 100-в 
и 101-а на овој закон, центарот за социјална работа е 
должен до Комисијата да достави предлог за сместува-
ње на детето во семејството на можниот посвоител за-
едно со утврдените причини и оправданоста на ваквото 
посвојување. 

За извршениот избор од ставот 1 на овој член, Ко-
мисијата го известува центарот за социјална работа кој 
е старател на детето и во зависност од местото на жи-
веење на избраниот посвоител, ќе побара старателство-
то за одредено дете да го врши центарот за социјална 
работа од каде што е избраниот посвоител, со што 
престануваат сите права и обврски на центарот за со-
цијална работа под чие старателство било детето. 
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Во случаите од ставот 2 на овој член, Комисијата не 
врши избор на посвоител. 

Министерот за труд и социјална политика го пропи-
шува начинот на избор на посвоител по електронски 
пат. 

 
Член 104-и 

Комисијата по извршените работи од членот 104-ѕ 
на овој закон донесува решение за сместување на дете-
то во семејството на посвоителите и веднаш го доста-
вува до центарот за социјална работа, надлежен според 
местото на живеење на можните посвоители. 

Во решението од ставот 1 на овој член, при потпол-
но посвојување, се внесуваат датумот  на раѓање на де-
тето и податоци од кои не може да се открие идентите-
тот на родителите на детето. 

Пред започнување на периодот на сместување на 
детето во семејството на посвоителите Комисијата 
може, на барање на избраните посвоители, да ги упати 
до Комисијата за оцена на здравствената состојба на 
децата без родители и родителска грижа, заради запоз-
навање со здравствената состојба на детето. 

Сместувањето на детето од ставот 1 на овој член не 
може да биде пократко од два месеца, ни подолго од 
три месеца. 

Доколку посвоител е брачниот другар на родителот 
на детето, сместувањето на детето од ставот 1 на овој 
член не може да биде пократко од еден месец, ниту по-
долго од два месеца. 

Доколку детето е сместено во семејство на посвои-
тели кои се странски државјани и кои не живеат на те-
риторијата на Република Македонија, семејството кај 
кое е сместено дете, е должно половина од периодот на 
сместување на детето да го поминат на територијата на 
Република Македонија. 

По исклучок, доколку се посвојува дете постаро од 
три години, сместувањето на детето во семејството на 
посвоителите, може да биде и подолго од периодот ут-
врден во ставовите 4 и 5 на овој член, но не подолго од 
шест месеца. 

Центарот за социјална работа е должен континуира-
но да го следи сместувањето на детето и секој месец да 
доставува извештај до Комисијата. 

Комисијата може во рокот утврден во ставот 4 на 
овој член, секогаш кога ќе оцени за потребно да из-
врши проверка на семејството каде што е сместено де-
тето. 

За времетраењето на сместувањето на детето во се-
мејството на посвоителите, доколку е на возраст до се-
дум месеца, посвоителот има право на породилно от-
суство на тoвар на Фондот за здравствено осигурување 
на Македонија. 

Доколку во семејството на посвоителите е сместено 
дете постаро од седум месеца, посвоителот има право 
на платено отсуство на товар на работодавачот за вре-
метраењето на сместувањето. 

 
Член 104-ј 

Центарот за социјална работа по истекот на перио-
дот на сместување, во рок од пет денa изготвува извеш-
тај за сместувањето и дава мислење детето да се пос-
вои од конкретни посвоители и истиот го доставува до 
Комисијата заради засновање на посвојување. 

Комисијата доколку од увидот во списите оцени де-
ка предлогот на центарот за социјална работа не е во 
интерес на детето, предметот може да го врати за до-
полнување на постапката или предлогот може да го од-
бие и во рок од 30 дена да направи нов избор на посво-
ители. 

Комисијата во рок од 30 дена од денот на приемот 
на работите од ставот 1 на овој член, донесува решение 
за засновање на посвојување. 

 
Член 105 

При засновање на посвојувањето е потребно при-
суство на посвоителот, неговиот брачен другар, роди-
телите, односно старателот на посвоеникот, како и на 
посвоеникот ако е постар од дванаесет години, освен 
на посвоеникот од став 5 на член 103 на овој закон. 

Во оправдани случаи не е потребно присуство на 
брачниот другар на посвоителот, кој не се јавува како 
посвоител, ако својата согласност за посвојување ја дал 
пред центарот за социјална работа, на записник во кој 
мора да бидат точно означени посвоителот и посвоени-
кот. 

Засновувањето на посвојувањето се врши без при-
суство на јавноста. 

 
Член 106 

Родителите, односно родителот кој сам го врши ро-
дителското право, согласноста детето да може да биде 
посвоено може да ја дадат и претходно пред центарот 
за социјална работа надлежен според местото на живе-
ење на родителите, без да го определат посвоителот. 

Ако детето нема живи родители, согласноста да би-
де посвоено ја даваат сродниците во права линија или 
старателот. 

Кога лицата од став 1 на овој член дале таква сог-
ласност во постапката за засновање на посвојување 
согласноста за посвојување ја дава старателот на мало-
летното дете. 

Согласноста по раѓање на детето, во писмена 
форма, во просториите на центарот за социјална работа 
кој е месно надлежен, ја дават родителите од став 1 на 
овој член без оглед на видот на брачната заедница и 
врска. 

Согласноста своерачно ја пишува родителот кој се 
согласува детето да го даде на посвојување, а ја потпи-
шува родителот и овластен претставник на центарот за 
социјална работа. 

Ако родителот кој ја дава согласноста детето да би-
де дадено на посвојување е неписмен, изјавата за сог-
ласност ја дава во форма на записник во просториите 
на центарот за социјална работа и во присуство на 
стручниот тим на центарот за социјална работа. Изјава-
та ја потпишуваат родителот кој наместо потпис на 
писмената изјава ќе го стави отпечатокот на показале-
цот и членовите на стручниот тим. 

Пред родителот да ја даде согласноста од ставот 1 
на овој член, центарот за социјална работа ќе го запоз-
нае со сите последици од давањето на изјавата. 

Изјавата се запишува во деловодник и се заверува 
со печат на центарот за социјална работа. 

 
Член 106-а 

Писмената изјава за согласноста од членот 106 на 
овој закон, треба да содржи податоци за: личното име, 
датата и место на раѓање, местото и адресата на живе-
ење, националната припадност, единствениот матичен 
број и бројот на лична карта или патна исправа на ро-
дителот или старателот; личното име, дата и место на 
раѓање на детето и дали детето е родено во брак или 
вон брак; согласност детето да биде посвоено без да го 
определи посвоителот (освен кога како посвоител се ја-
вуваат лицата од членовите 100-б и 101-а на овој за-
кон); видот на посвојувањето; причините поради кои се 
согласува детето да биде посвоено, како и дека е запоз-
наен со сите последици од давањето на изјавата. 
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Член 107 
Согласноста за посвојување родителите ја даваат по 

наполнување на три месеци возраст на детето. 
Посвојувањето на детето може да се заснова најра-

но по навршување на три месеци старост на детето. 
Согласноста за посвојување може да се повлече се 

до моментот на донесување на решение за сместување 
на детето во семејството на посвоителите, заради спро-
ведување на постапката за посвојување. 

 
Член 108 е избришан 

 
Член 109 

Службеното лице на Комисијата, врз основа на ис-
правите и изјавите за личниот идентитет на присутните 
лица утврдува дека тоа се лицата од член 105 на овој 
закон, а потоа ги запознава со правата и должностите 
што произлегуваат од посвојувањето и ќе побара изја-
ви за согласност за посвојување од лицата кои се долж-
ни согласно со овој закон, да дадат таква изјава, однос-
но ќе ги прочита нивните порано дадени изјави за сог-
ласност. 

 
Член 110 

При посвојувањето се составува записник и се до-
несува решение. 

Во записникот и во решението за потполно посвоју-
вање се внесуваат податоци за  видот на извршеното 
посвојување, за спогодбата за личното име на посвое-
никот и за местото на раѓање на детето. 

Во записникот и во решението за непотполно пос-
војување се внесуваат податоци за видот на извршено-
то посвојување, за спогодбата за презимето на посвое-
никот и за неговите наследни права спрема посвоите-
лот. 

Записникот го потпишуваат службеното лице од 
центарот за социјална работа кое го застапува детето, 
родителите на детето, доколку се заснова непотполно 
посвојување, родителот на детето доколку посвојува-
њето го прави брачниот другар на родителот на детето, 
посвоителот, претседателот и службеното лице на Ко-
мисијата. 

Решенијата од членовите 104-и и 110 на овој закон 
ги потпишува претседателот на Комисијата. 

По исклучок од ставот 5 на овој член, решенијата 
од членовите 104-и и 110 на овој закон ги потпишува 
министерот за труд и социјална политика кога како по-
своител се јавува лице кое е странски државјанин. 

 
Член 111 

По засновањето на потполно посвојување во матич-
ната книга на родените, како родители на детето се за-
пишуваат посвоителите, а како место на раѓање на де-
тето се запишува местото што спогодбено ќе го опре-
делат посвоителите. 

По засновањето на непотполно посвојување во ма-
тичната книга на родените се запишува презимето на 
детето што спогодбено ќе го определат посвоителите и 
се забележува дека детето е непотполно посвоено. 

Матичарот е должен да изврши нов упис во книгата 
на родените и за тоа да им издаде на посвоителите из-
вод од матичната книга на родените. 

 
Член 112 

Комисијата решението за посвојување ќе го достави 
до надлежниот матичар најдоцна во рок од 15 дена за-
ради упис во матичната книга на родените. 

По извршениот нов упис во матичната книга на ро-
дените, матичарот е должен матичната служба да ја из-
вести заради бришење на стариот упис. 

4. Права и должности на посвоителот  
и на посвоеникот 

 
Член 113 

Со потполното посвојување меѓу посвоителот и не-
говото семејство и посвоеникот и неговото потомство 
се создаваат права и должности кои постојат меѓу крв-
ни роднини. 

Со потполното посвојување престануваат заемните 
права и должности меѓу посвоеното дете и неговото 
поранешно семејство. 

Ако посвоителот е брачен другар на еден од роди-
телите на посвоеникот, посвојувањето не влијае врз од-
носите меѓу посвоеникот и тој родител, како и спрема 
неговите роднини. 

 
Член 114 

При потполното посвојување наследните права на 
посвоеникот и неговото потомство спрема посвоителот 
и неговото семејство и на посвоителот и неговото се-
мејство спрема посвоеното дете и неговото потомство 
се изедначени со наследните права меѓу крвните род-
нини. 

 
Член 115 

Со непотполно посвојување меѓу посвоителите и 
посвоеникот настануваат само односи меѓу родители и 
деца. 

Наследните права меѓу посвоителот и посвоеникот 
и неговото потомство при непотполнoто посвојување 
се заемни. 

При непотполното посвојување, наследните права 
на посвоеникот спрема посвоителот може да се ограни-
чат или сосема да се исклучат ако во моментот на пос-
војувањето посвоителот има свои родени деца. 

Ако како посвоители при непотполното посвојува-
ње се јавуваат брачни другари, наследните права на по-
своеникот може различно да се определат спрема секој 
од нив. 

Доколку наследните права на посвоеникот биле ог-
раничени или исклучени, посвоителот не може да го 
наследи посвоеникот и неговото потомство по закон. 

 
5. Престанок на посвојувањето 

 
Член 116 

Потполно посвојување не може да се раскине. 
 

Член 117 
Непотполното посвојување може да престане по 

спогодба меѓу посвоителот и посвоеникот според од-
редбите кои важат за посвојувањето. 

Ако посвоеникот е малолетен, центарот за социјал-
на работа е должен да испита дали престанувањето на 
посвојувањето е во согласност со најдобриот интерес 
на посвоеникот. 

 
Член 118 

Комисијата по предлог на центарот за социјална ра-
бота може да реши непотполното посвојување да прес-
тане ако утврди дека тоа го бараат интересите на мало-
летниот посвоеник. 

Секој граѓанин, орган и правно лице до центарот за 
социјална работа можат да поднесат претставка за пот-
ребата за престанок на непотполното посвојување кога 
е тоа во интерес на малолетниот посвоеник. 
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Член 119 
Комисијата по предлог на центарот за социјална ра-

бота, а врз основа на барање на посвоителот или посво-
еникот кога ќе се утврди дека за тоа постојат оправда-
ни причини може да реши непотполното посвојување 
да престане. 

 
Член 120 

Ако во текот на постапката за раскинување на 
непотполното посвојување настапи смрт на посвоени-
кот или на посвоителот, барањето за раскинување на 
посвојувањето можат да го продолжат нивните закон-
ски наследници. 

 
Член 121 

По престанокот на непотполното посвојување, над-
лежниот центар за социјална работа може да го задол-
жи посвоителот да го издржува посвоеникот до полно-
летството врз товар на посвоителот, земајќи ја предвид 
нивната имотна состојба. 

Надлежниот центар за социјална работа, може да 
утврди обврска на полнолетниот посвоеник за издржу-
вање на посвоителот кој не е способен за стопанисува-
ње и нема средства за живот. 

 
Член 122 

Со престанок на непотполното посвојување одново 
настануваат заемни права и должности меѓу посвоени-
кот и неговото поранешно семејство. Посвоеникот го 
добива своето поранешно презиме, а по негово барање 
може да го задржи презимето што го добил при посво-
јувањето, ако со тоа се согласи посвоителот. 

 
Член 122-а 

Комисијата по барање на посвоителите и со соглас-
ност на родителите или старателот на детето кое е 
непотполно посвоено и детето доколку е постаро од 12 
години, а по предлог на центарот за социјална работа, 
може да реши непотполното посвојување да стане пот-
полно. 

Непотполното посвојување може да стане потполно 
само до наполнување на 18 годишна возраст на детето. 

 
Член 123 

Правосилното решение за престанок или за проме-
на на непотполното посвојување се доставува на над-
лежниот матичар заради упис во матичната книга на 
родените. 

 
Член 123-а 

Податоците за заснованите посвојувања се службе-
на тајна. 

 
ПЕТТИ ДЕЛ 

СТАРАТЕЛСТВО 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 124 
Со старателството Републиката им дава посебна 

заштита на малолетните деца кои се без родителска 
грижа и на полнолетни лица на кои им е одземена или 
ограничена деловната способност. 

Според одредбите на овој закон заштитата им се да-
ва и на други лица кои не се во состојба или немаат 
можност сами да се грижат за заштитата на своите пра-
ва и интереси. 

Републиката обезбедува заштита и на малолетни 
лица жртви на трговија со луѓе. 

Член 125 
Работите на старателството ги врши центарот за со-

цијална работа непосредно, преку старатели или други 
лица кои вршат работи сврзани со старателството. 

Надлежноста на центарот за социјална работа се оп-
ределува според местото на живеалиштето, а ако нема 
живеалиште, според престојувалиштето на лицето кое 
треба да се стави под старателство. 

Местото на живеалиштето и местото на престојува-
лиштето се определуваат според моментот кога наста-
нале условите за ставање под старателство. 

 
Член 126 

Центарот за социјална работа презема потребни 
мерки за остварување на целите на старателството. 

Центарот за социјална работа во подготвувањето, 
донесувањето и спроведувањето на своите решенија, 
односно мерки, применува облици на социјална заш-
тита, методи на социјална и друга стручна работа, како 
и се користи со услугите на социјалните, здравстве-
ните, образовно-воспитните и други установи. 

 
Член 127 

Постапка за ставање под старателство се поведува 
по службена должност или по барање на заинтересира-
ните лица. 

Постапката од став 1 на овој член е итна. 
 

Член 128 
За потребата некое лице да се стави под старател-

ство или врз него да се примени некој облик на зашти-
та што ја дава центарот за социјална работа, должни се 
да го известат тој орган:  

1) матичарот и државните органи кога во вршењето 
на работите од своја надлежност ќе дознаат за таков 
случај;  

2) роднините,членовите на семејството и соседите и  
3) претпријатијата, установите, месните заедници и 

другите организации и заедници.  
 

Член 129 
Кога центарот за социјална работа ќе дознае за пот-

ребата некое лице да се стави под старателство, тој 
веднаш презема соодветни мерки за заштита на лич-
носта, правата и интересите на тоа лице и поведува по-
стапка за ставање под старателство. 

При определување на обликот на заштитата врз ли-
цето кое се става под старателство, центарот за соци-
јална работа првенствено ќе се раководи од интересите 
на лицето кое се става под старателство и интересите 
на неговото семејство, како и од материјалните мож-
ности, при што во реализацијата на заштитата сорабо-
тува со соодветни организации и органи. 

 
Член 130 

Центарот за социјална работа според Законот за оп-
шта управна постапка решава за ставање под старател-
ство, за поставување или за разрешување од должност 
старател, за обемот на овластувањата на старателот и 
за правата и правните интереси на лицето под стара-
телство и за престанок на старателството. 

Во другите случаи центарот за социјална работа по-
стапува на најцелисходен начин, зависно од природата 
на мерките на старателството што ги определува. 

Центарот за социјална работа може да ги менува 
своите порано донесени решенија, кога тоа го бараат 
интересите на лицето под старателство, ако со тоа не се 
засегнуваат правата на трети лица. 
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Член 131 
Лицето под старателство, кое е во состојба да го 

стори тоа, неговите роднини, како и претпријатијата и 
установите, органите и организациите предвидени во 
член 128 од овој закон, како и секој граѓанин можат да 
поднесат приговор за работата на старателот и за рабо-
тата на центарот за социјална работа. 

Приговорот за работата на старателот се доставува 
до центарот за социјална работа, а приговорот на рабо-
тата на центарот за социјална работа се доставува до 
Министерството за труд и социјална политика. 

 
Член 132 

Центарот за социјална работа ги испитува пригово-
рите и ако најде дека се основани, ќе определи мерки 
кои треба да се преземат. 

Ако Министерството за труд и социјална политика 
најде дека приговорот е основан, ќе даде упатство на 
центарот за социјална работа. Центарот за социјална 
работа по добиеното упатство решава кои мерки ќе ги 
презема и за тоа го известува второстепениот орган. 

 
Член 133 

Трошоците за спроведување на мерките што се пре-
земаат во интерес на лицето под старателство се покри-
ваат од:  

1) приходите на лицето под старателство;  
2) средствата добиени од лица кои се должни да му 

даваат издржување на лицето под старателство;  
3) имотот на лицето под старателство;  
4) средствата на лицето под старателство остварени 

како право од социјална заштита и  
5) други извори.  
 

Член 134 е избришан 
 

II. СТАРАТЕЛ 
 

Член 135 
На лицето под старателство центарот за социјална 

работа назначува старател, доколку не одлучи долж-
носта старател да ја врши непосредно. 

За старател се поставува лице кое има лични свој-
ства и способности за вршење на должноста старател, а 
кое претходно ќе даде согласност да биде старател. 

За старател првенствено се поставува близок род-
нина на лицето под старателството. 

При поставување на старател, центарот за социјал-
на работа ги зема предвид и желбите на лицето под 
старателство, ако тоа е во состојба да ги изрази, како и 
желбите на неговите блиски роднини. 

 
Член 136 

Исто лице да може биде поставено за старател и за 
повеќе лица ако за тоа се согласи, ако тоа не е во спро-
тивност со интересите на некое од лицата кои се става-
ат под старателство и ако со тоа тие се согласат. 

 
Член 137 

На лице под старателство сместено во воспитна, со-
цијална, здравствена или друга установа или организа-
ција, како и во друго семејство или лице, центарот за 
социјална работа ќе му постави старател за вршење на 
работите на старателството што лицето, семејството 
или установата не ги врши во рамките на својата ре-
довна дејност. 

Член 138 
Центарот за социјална работа може со решение да 

ги ограничи овластувањата на старателот и да реши од-
делни работи од старателството да ги врши непосре-
дно.  

Ако центарот за социјална работа ја врши старател-
ската функција во смисла на став 1 од овој член тој мо-
же одделни работи да ги довери да ги вршат стручни 
лица во негово име и под негов надзор. 

 
Член 139 

Не може да биде старател лице:  
1) на кое му е одземено вршењето на родителското 

право;  
2) на кое му е одземена или ограничена деловната 

способност;  
3) чии интереси се во спротивност со интересите на 

лицата под старателство, односно кое не дава гаранција 
дека лицето под старателство правилно ќе го воспита и 
одгледа и 

4) од кое, со оглед на неговото поранешно и сегаш-
но поведение, личните својства и односите со лицето 
под старателство и неговите родители, не може да се 
очекува дека правилно ќе ја врши старателската фун-
кција.  

 
Член 140 

Центарот за социјална работа во решението со кое 
го поставува старателот, ги определува неговите долж-
ности и обемот на неговите овластувања. 

Центарот за социјална работа пред да го донесе ре-
шението од став 1 на овој член, го запознава старателот 
со значењето на старателството, со неговите права и 
должности и со другите поважни податоци потребни за 
вршење на должноста старател. 

Центарот за социјална работа на старателот му из-
дава старателска исправа во која е содржан обемот на 
неговите овластувања. 

 
Член 141 

За ставање под старателство и за престанок на ста-
рателството центарот за социјална работа го известува 
матичарот во рок од 15 дена од денот на правосилноста 
на решението. 

Ако лицето ставено под старателство има недвижен 
имот центарот за социјална работа ќе го извести и над-
лежниот орган кој ги води книгите за евиденција на 
недвижностите. 

 
Член 142 

Старателот е должен во рамките на своите овласту-
вања совесно да се грижи за личноста и за правата и 
интересите на лицето под старателство и совесно да 
управува со неговиот имот. 

Старателот не може без претходно одобрение од 
центарот за социјална работа да презема работи кои ги 
минуваат рамките на редовното работење или управу-
вање со имотот на лицето под старателство. 

Старателот не може да дава подароци или да прави 
други располагања со имотот на лицето под старател-
ство без надомест и не може лицето под старателство 
да го обврзува како гарант. 

 
Член 143 

Ако лицето под старателство има имот, центарот за 
социјална работа ќе донесе решение да се изврши по-
пис и процена и имотот да се предаде на старателот на 
управување. 
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Пописот и процената на имот на лицето под стара-
телство го врши комисија именувана од центарот за со-
цијална работа. 

На пописот и процената на имотот на лицето под 
старателство задолжително присуствуваат старателот и 
лицето под старателство, ако е во состојба да сфати за 
што се работи, како и лицата во чие владение е имотот 
на лицето под старателство. 

 
Член 144 

По исклучок на член 142 на овој закон, центарот за 
социјална работа, може да изврши попис и процена на 
имотот и да преземе други мерки за обезбедување на 
имотот на лицето кое се става под старателство и пред 
донесување на решение за ставање под старателство, 
доколку за тоа постојат оправдани причини. 

Во случај на непосредна опасност по имотот на ли-
цето под старателство во поглед на неговиот недвижен 
имот, центарот за социјална работа може и пред попи-
сот и процената на имотот да побара од судот заверка 
во јавните книги за евиденција на недвижности за по-
ведување на отстапка за ставање на тоа лице под стара-
телство. 

  
Член 145 

Ако лицето под старателство има имот надвор од 
подрачјето на надлежниот центар за социјална работа, 
центарот за социјална работа грижата за тој имот може 
да му ја довери на центарот за социјална работа на чие 
подрачје се наоѓа имотот. 

Центарот за социјална работа на кого му е доверена 
грижата за имотот може да определи посебен старател 
над тој имот или да се грижи за него непосредно.  

Органот од став 2 на овој член е должен еднаш го-
дишно да го известува надлежниот центар за социјална 
работа за состојбата на имотот. 

Решавањето за располагање со имотот од став 1 на 
овој член го задржува надлежниот центар за социјална 
работа. 

 
Член 146 

Старателот е должен со помош на центарот за соци-
јална работа да презема потребни мерки за обезбедува-
ње средства неопходни за спроведување на мерките 
кои во интерес на лицето под старателство ги опреде-
лил центарот за социјална работа. 

 
Член 147 

Старателот, само со одобрение на центарот за соци-
јална работа, може да ги презема во име и за сметка на 
лицето ставено под старателство следниве работи:  

1) да го отуѓи или оптовари недвижниот имот;  
2) да отуѓи движни предмети од поголема и од по-

себна лична вредност или да располага со имотни пра-
ва од поголема вредност;  

3) да се откаже од наследство или од легат или да 
одбие подарок и  

4) да презема други мерки определени со закон.  
Центарот за социјална работа во постапката за дава-

ње на одобрение за старателот во поглед на располага-
њето и управувањето со имотот, односно со правата на 
лицето под старателство, ја определува намената на 
прибавените средства и врши надзор над нивната упот-
реба. 

 
Член 148 

Старателот не може да го застапува лицето под ста-
рателство во правни дела во кои како друга странка 
учествува брачниот другар или близок роднина на ста-
рателот, туку за таков случај центарот за социјална ра-
бота ќе му постави на лицето под старателство друг 
старател или самиот ќе го застапува. 

Член 149 
Старателот може без одобрение од центарот за со-

цијална работа да отуѓи плодови, ситна стока, предме-
ти што се подложни на брзо расипување и други пред-
мети, доколку е тоа во рамките на редовното работење 
и управување со имотот. 

Паричните средства добиени со продажба на пред-
метите од став1 на овој член можат да се користат само 
за задоволување на потребите на лицето под старател-
ство. 

 
Член 150 

Старателот може за работи за кои не е потребно 
одобрение да бара совет од центарот за социјална ра-
бота, кој е должен таков совет да даде. 

Центарот за социјална работа е должен на старате-
лот да му укаже помош во вршење на работите кои тој 
не е во можност самиот да ги изврши, а особено во сос-
тавување на подавки, во застапување пред судот и пред 
други органи. 

 
Член 151 

Старателот, лицето, другото семејство и установа 
во која е сместено лицето под старателство се должни 
на центарот за социјална работа да му доставуваат из-
вештај за својата работа секоја година, како и тогаш 
кога тоа тој ќе го побара. 

Во случај старателството да го врши непосредно 
центарот за социјална работа извештај за работата е 
должен да поднесе неговиот работник или друго лице 
кое во името на центарот за социјална работа ги врши 
работите на старателството.  

Извештајот се поднесува писмено или усмено на за-
писник.  

Од извештајот на старателот треба да се види него-
вата грижа за лицето ставено под старателство, а осо-
бено за неговото здравје, издржувањето и оспособува-
њето за самостоен живот, а кај малолетните лица под 
старателство и за нивното воспитание и образование, 
како и за сè друго што е од значење за личноста на ли-
цето под старателство. 

Извештајот од ставовите 1 и 2 на овој член треба да 
содржи и податоци за управувањето и располагањето 
со имотот на лицето под старателство и за сите прихо-
ди и расходи на лицето под старателство во изминатата 
година, како и за крајната состојба на неговиот имот. 

 
Член 152 

Старателот ги врши своите должности, по правило 
без надоместок. 

Центарот за социјална работа може на старателот 
да му определи и надомест како награда, ако вложил 
дополнителен труд и се истакнал во вршењето на свои-
те должности. 

Висината на надоместокот на трошоците за старате-
лот од став 3 на овој член ја утврдува центарот за соци-
јална работа. 

Наградата и надоместокот на трошоците ги одобру-
ва центарот за социјална работа од приходот на лицето 
под старателство, а доколку со тоа би се загрозило из-
држувањето на лицето под старателство тие трошоци 
ќе паднат на товар на буџетот на Републиката. 

 
Член 153 

Старателот е должен да му ја надомести штетата на 
лицето под старателство што му ја сторил со непра-
вилно, несовесно или невнимателно вршење на долж-
носта. 
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Центарот за социјална работа го утврдува износот 
на штетата и го повикува старателот во определен рок 
штетата да ја надомести. Доколку старателот не ја на-
домести утврдената штета во определениот рок цента-
рот за социјална работа непосредно ја надоместува 
штетата на лицето под старателство. 

Центарот за социјална работа може кај надлежниот 
суд да бара од старателот надомест на исплатениот из-
нос од став 2 на овој член. 

Заради обезбедување на правата на лицето под 
старателство, повредени со работењето на старате-
лот, центарот за социјална работа е должен спрема 
старателот да преземе и други мерки предвидени со 
закон. 

 
Член 154 

Ако старателот умре или самоволно престане да ја 
врши старателската должност или ако настанат окол-
ности кои го спречуваат старателот да ја врши својата 
должност, центарот за социјална работа е должен, без 
одлагање, да преземе мерки на заштита на интересите 
на лицето под старателство и да му постави нов стара-
тел. 

 
Член 155 

Центарот за социјална работа ќе го ослободи од 
вршење на старателската должност ако тоа тој самиот 
го побара, водејќи сметка за интересите на лицето под 
старателство, но најдоцна во рок од три месеци од де-
нот на поднесувањето на барањето. 

Центарот за социјална работа ќе го смени стара-
телот ако утврди дека во вршењето на должноста тој 
е невнимателен, ги злоупотребува овластувањата, 
дека со неговата работа се загрозуваат интересите на 
лицето под старателство или ако смета дека за лице-
то под старателство е покорисно да му се постави 
друг старател. 

 
Член 156 

Кога на старателот ќе му престане старателската 
должност согласно со одредбите на член 155 од овој за-
кон, центарот за социјална работа е должен веднаш да 
ги преземе сите потребни мерки за заштита на интере-
сите на лицето под старателство и да му постави нов 
старател. 

Старателот на кого му престанала старателската 
должност, должен е на центарот за социјална работа да 
му поднесе извештај и сметка за своето работење и на 
новиот старател да му ја предаде должноста со запис-
ник во рокот што ќе го одреди центарот за социјална 
работа но не повеќе од 30 дена. 

 
Член 157 

Во случај на престанок на потребата за старател-
ство центарот за социјална работа ќе го повика старате-
лот во определен рок да поднесе извештај за работата и 
за состојбата на имотот на лицето под старателство, ка-
ко и да го предаде имотот на управување на лицето кое 
било под старателство, односно на родителот или на 
посвоителот. 

Предавањето на имотот се врши во присуство на 
старателот, лицето кое било под старателство, односно 
на родителот или посвоителот и на претставник на цен-
тарот за социјална работа. 

Член 158 
Центарот за социјална работа е должен да преземе 

мерки за обезбедување на правата и интересите на ли-
цето под старателство што произлегуваат од работење-
то на старателот, како и мерки за заштита на правата и 
на интересите и на други лица кои произлегуваат од 
односите на старателството. 

 
III. СТАРАТЕЛСТВО НАД МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА 

 
Член 159 

Под старателство ќе се стави малолетно лице без 
родителска грижа. 

Дете без родителска грижа е дете чии родители не 
се живи кои се исчезнати, непознати или се со непозна-
то живеалиште повеќе од една година и дете чии роди-
тели без оглед на причините привремено или трајно не 
ги извршуваат своите родителски права и должности. 

 
Член 160 

Старателот на малолетно лице е должен да се гри-
жи како родител за личноста на малолетникот, а особе-
но за неговото здравје, воспитание, образование и ос-
пособување за самостоен живот и работа. 

 
Член 161 

Старателот може само со одобрение на центарот за 
социјална работа:  

– да го прекине образованието на малолетникот или 
да го промени видот на образованието;  

– да одлучи за изборот, вршењето или промената на 
занаетот на малолетникот и  

– да преземе и други мерки во поглед на личноста 
на малолетникот определени со закон.  

 
Член 162 

Малолетник под старателство кој наполнил 15 го-
дини од животот може сам, без одобрение на старате-
лот, да заснова работен однос и слободно да располага 
со остварената плата, при што е должен сам да придо-
несува за своето издржување, воспитание и стручно ос-
пособување. 

Малолетник од став 1 на овој член може сам да пре-
зема правни работи за кои, доколку се од поголемо зна-
чење, потребно е одобрение од неговиот старател. 

За работите од член 161 на овој закон кои старате-
лот не може сам да ги преземе, потребно е согласност 
од центарот за социјална работа. 

 
Член 163 

Старателството над малолетно лице престанува со 
неговото полнолетство, со склучување на брак, со пос-
војување или кога ќе престане било која од причините 
утврдено во член 159 став 2 на овој закон. 

Центарот за социјална работа ќе продолжи да му 
дава помош на лицето на кое старателството му преста-
нало поради полнолетство ако тоа, додека траело ста-
рателството од оправдани причини не можело да се ос-
пособи за самостоен живот и работа. 

 
Член 164 

Ако и по полнолетството, поради пречки во пси-
хичкиот развој лицето не е способно само да се грижи 
за себе и за своите права и интереси старателот или 
центарот за социјална работа ќе поведат постапка тоа 
лице по друг основ да биде ставено под старателство.  
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IV. СТАРАТЕЛСТВО НАД ЛИЦА НА КОИ ИМ Е ОД-
ЗЕМЕНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНА ДЕЛОВНАТА  

СПОСОБНОСТ 
 

Член 165 
Лицата на кои со одлука на судот делумно или це-

лосно им е одземена деловната способност, центарот за 
социјална работа ги става под старателство. 

Деловната способност е способност на лице да из-
рази правно релевантна волја за учество во правниот 
промет. 

 
Член 166 

Правосилното решавање за одземање, односно ог-
раничување на деловната способност судот веднаш го 
доставува до центарот за социјална работа кој, во рок 
од 30 дена од денот на приемот на решението, го става 
лицето под старателство. 

 
Член 167 

Старателот на лице на кое му е одземена или огра-
ничена деловната способност, должен е да се грижи 
особено за неговата личност, права, интереси,сместува-
ње и здравје, имајќи ги предвид причините поради кои 
на лицето му е одземена, односно ограничена деловна-
та способност,настојувајќи тие да бидат отстранети, а 
лицето да се оспособи за самостоен живот и работа. 

 
Член 168 

Старателот на лице на кое му е одземена деловната 
способност ги има правата и должностите на старател 
на малолетно лице кое нема наполнето 15 години жи-
вот.  

Старателот на лице на кое му е ограничена деловна-
та способност има должности и права на старател на 
малолетно лице кое има наполнето 15 години живот. 

 
Член 169 

Судот е должен веднаш да го извести центарот за 
социјална работа кога ќе се поведе постапка за одзема-
ње на деловната способност на лицето. 

Центарот за социјална работа во постапката за одзе-
мање на деловната способност на лицето може на тоа 
лице да му постави привремен старател, ако најде дека 
тоа е потребно. 

Должноста привремен старател престанува веднаш 
штом ќе се постави постојан старател или штом реше-
нието на судот со кое се одбива предлогот за одземање 
на деловна способност ќе стане правосилна. 

 
Член 170 

Привремениот старател има исти права и должнос-
ти како старател над малолетно лице кое навршило 15 
години живот. 

Центарот за социјална работа може, ако е тоа пот-
ребно, да ги прошири правата и должностите на прив-
ремениот старател како на старател над малолетно ли-
це кое не навршило 15 години живот. 

 
Член 171 

Ако старателот утврди дека кај лицето на кое му е 
одземена деловната способност настанале околности 
кои упатуваат на потреба за враќање на деловната спо-
собност, односно за измена на поранешната одлука, тој 
е должен, без одлагање, за тоа да го извести центарот 
за социјална работа. 

Член 172 
Старателството над лице на кое му е одземена де-

ловната способност престанува кога со решение на су-
дот ќе му се врати деловната способност. 

 
V. СТАРАТЕЛ ЗА ПОСЕБНИ СЛУЧАИ 

 
Член 173 

Центарот за социјална работа ќе му постави стара-
тел за одделни работи или определен вид работи на ли-
це чие место за живеење не е познато, а кое нема зас-
тапник, на непознат сопственик на имот кога е потреб-
но некој да се грижи за тој имот, како и во други слу-
чаи кога е тоа потребно заради заштита за правата и 
интересите на одделни лица. 

Старател на лицата од став 1 на овој член, под усло-
ви утврдени со закон, може да постави и органот пред 
кој се води постапката. Овој орган е должен за тоа без 
одлагање да го извести центарот за социјална работа. 

Центарот за социјална работа спрема старателот по-
ставен во смисла на став 2 на овој член ги има сите ов-
ластувања како и спрема старателот кого сам го пос-
тавил. 

 
Член 174 

Центарот за социјална работа може да постави по-
себен старател на:  

– лице над кое родителите го вршат родителското 
право за водење спор меѓу него и неговите родители, за 
склучување на одделни правни дела меѓу нив, како и 
во други случаи кога нивните интереси се во спротив-
ност и  

– лице под старателство за водење спор меѓу него и 
старателот, за склучување правни дела меѓу нив, како и 
во други случаи кога нивните интереси се во спротив-
ност.  

Кога меѓу малолетници над кои исто лице врши ро-
дителско право или меѓу лица кои имаат ист старател 
треба да се води спор или да се склучи правно дело во 
кое интересите на малолетните, односно на лицата под 
старателство се во спротивност, центарот за социјална 
работа на секое од нив ќе постави посебен старател за 
водење на спорот, односно склучување на правното 
дело. 

Кога родителите, старателите и државните органи 
во вршењето на должноста, ќе дознаат за случаите од 
став 2 на овој член, должни се за тоа да го известат 
центарот за социјална работа. 

 
Член 175 

Центарот за социјална работа во случаи предвидени 
со овој закон, ќе преземе потребни мерки за заштита на 
личноста, правата и интересите на странски државјани 
додека органот на државата, чиј државјанин е тој, не 
донесе потребно решение и не преземе определени 
мерки. 

 
Член 176 

На барање на лице кое поради болест, старост или 
од други оправдани причини не е способно само да се 
грижи за себе за своите права и правни интереси, цен-
тарот за социјална работа може да му постави старател 
за одделни работи или за определен вид работи. 

На барање на лицето од став 1 на овој член цента-
рот за социјална работа ќе донесе решение за преста-
нок на старателството. 
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Член 177 
При поставувањето на старател според одредбите 

на членовите 175 и 176 од овој закон, центарот за соци-
јална работа обемот на должностите и правата на ста-
рателот, го определува во зависност од околностите на 
секој одделен случај. 

 
V-a. СТАРАТЕЛСТВО НАД МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА- 

ЖРТВИ НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ 
 

Член 177-а 
Дете - жртва на трговија со луѓе е малолетно лице 

до 18 години кое со или без негова согласност, на кој 
било начин, станало жртва на трговија со луѓе заради 
експлоатација. 

Во случај на несигурност за возраста на жртвата и 
кога постојат причини да се верува дека таа е дете, се 
смета дека е дете и додека се чека да се потврди него-
вата возраст, му се изрекуваат мерки на заштита коиш-
то се предвидени за дете - жртва на трговија со луѓе. 

 
Член 177-б 

Центарот за социјална работа секогаш кога ќе до-
бие известување од Министерството за внатрешни ра-
боти дека е идентификувано малолетно лице - жртва на 
трговија со луѓе, веднаш презема мерки за заштита на 
личноста, правата и интересите на детето и го става 
под старателство. 

За старател на малолетно лице - жртва на трговија 
со луѓе се поставува лице кое е обучено за работа со 
деца - жртви на трговија со луѓе. 

 
Член 177-в 

Центарот за социјална работа, во извршувањето на 
своите работи, е должен да:  

- соработува со Министерството за внатрешни ра-
боти, јавниот обвинител, старателот, семејството, ро-
дителите и други органи, установи, институции и лица 
кои можат да му помогнат во осварувањето на најдо-
бриот интерес на детето,  

- направи процена на подобноста на семејството,  
- го следи однесувањето на детето,  
- дава стручна помош на семејството и детето и  
- ги презема сите мерки за кои цени дека се во нај-

добар интерес на детето.  
 

Член 177-г 
Старателот од членот 177-б став 2 на овој закон во 

извршувањето на своите должности соработува со цен-
тарот за социјална работа, Министерството за внатреш-
ни работи, јавниот обвинител и други релевантни инс-
титуции и установи, кои се надлежни да преземаат деј-
ствија за заштита на личноста, правата и интересите на 
детето. 

 
Член 177-д 

Старателот на малолетно лице - жртва на трговија 
со луѓе е должен да се грижи како родител за личноста, 
правата и интересите на детето под старателство, а по-
себно:  

- да ја чува тајноста на идентитетот на детето и  
- да ја чува тајноста на идентитетот на семејството.  
Старателот на дете - жртва на трговија со луѓе, во 

заштитата на детето, е должен да:  
- обезбеди детето да добие здравствена и психо-со-

цијална помош и заштита,  
- го придружува детето до безбедното место на 

згрижување,  

- обезбеди за детето целосна и навремена правна 
помош и заштита,  

- извади лични документи за детето,  
- обезбеди детето да ги добие сите информации на 

својот мајчин јазик,  
- помогне во процесот на пронаоѓањето и враќање-

то на детето во семејството или враќање во земјата на 
потекло,  

- преземе мерки за продолжување на образовани-
ето,  

- биде во постојан контакт со центарот за социјална 
работа,  

- доставува редовно извештаи за преземените деј-
ствија и  

- преземе други мерки за заштита на личноста, пра-
вата и интересите на детето, водејќи се секогаш од нај-
добриот интерес на детето.  

 
Член 177-ѓ 

Старателот над дете - жртва на трговија со луѓе, мо-
же само со одобрение на центарот за социјална работа, 
покрај работите од членот 177-д на овој закон, да:  

- го смести детето кај другиот родител, друго лице 
или во установа,  

- го промени местото на престој на детето,  
- го врати во матичното семејство,  
- го врати во матичната држава,  
- обезбеди здравствена и психо-социјална помош и  
- преземе дејствија или да донесе одлуки кои се од 

значење за животот, здравјето и личноста на детето.  
 

Член 177-е 
Дете - жртва на трговија со луѓе по наполнување на 

15 години возраст ги има овластувањата утврдени во 
членот 162 од овој закон. 

За дете - жртва на трговија со луѓе - странец во Ре-
публика Македонија, во однос на правото на вработу-
вање или вршење на самостојна дејност, соодветно се 
применуваат одредбите од Законот за вработување и 
работа на странци. 

Малолетникот од ставовите 1 и 2 на овој член за 
прашањата кои се однесуваат на изборот на вработува-
ње и за секое движење, треба да го извести старателот. 

 
Член 177-ж 

Ако детето - жртва на трговија со луѓе е државјанин 
на Република Македонија и неговото семејство живее 
на територијата на Република Македонија, центарот за 
социјална работа во соработка со Министерството за 
внатрешни работи ќе го пронајде семејството и ќе нап-
рави процена на подобноста на семејството, со цел за 
враќање на детето во семејството. 

Ако детето - жртва на трговија со луѓе е странски 
државјанин центарот за социјална работа, во соработка 
со надлежните органи, ќе го пронајде семејството и во 
консултација со надлежните служби на државата чиј 
државјанин е детето, ќе преземе мерки за заштита на 
личноста, правата и интересите на детето и детето ќе го 
подготви за враќање во државата. 

 
Член 177-з 

Ако врз основа на процената од членот 177-ж став 1 
на овој закон центарот за социјална работа оцени дека 
враќањето на детето во семејството не го доведува во 
опасност здравјето и животот на детето и истото е во 
најдобар интерес на детето, веднаш ќе го врати детето 
во семејството. 
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Ако врз основа на процената од членот 177-ж став 1 
на овој закон центарот за социјална работа оцени дека 
враќањето на детето во семејството го загрозува здрав-
јето и животот на детето или на неговото семејство, од-
носно дека враќањето на детето не е во најдобар инте-
рес на детето, ќе најде друго времено сместување. 

Ако поради ненаоѓање на семејството, смрт на ро-
дителите, вклученост на родителите во кривичното де-
ло трговија со луѓе или од кои било причини, не е мож-
но враќањето на детето во неговото семејство, цента-
рот за социјална работа е должен веднаш да го згрижи 
детето. 

Сместувањето од ставовите 2 и 3 на овој член трае 
додека се отстранат причините поради кои детето не е 
вратено во семејството, односно додека се пронајдат 
родителите на детето или негови роднини кои ќе сакаат 
да се грижат за него, или додека се утврди дека родите-
лите не се вмешани во кривичното дело. 

По отстранување на причините од ставовите 2 и 3 
на овој член детето веднаш се враќа во семејството. 

 
Член 177-ѕ 

Центарот за социјална работа секогаш кога има соз-
нанија дека постои опасност од вклучување на дете во 
трговија со луѓе или во друг вид присилна работа, до-
дека се наоѓа во семејството, по службена должност ќе 
донесе решение за надзор над вршењето на родител-
ското право во поглед на сите деца или само во поглед 
на некое од нив. 

Центарот за социјална работа ќе донесе решение за 
постојан надзор над вршењето на родителското право, 
по службена должност и во случаите кога детето - жрт-
ва на трговија со луѓе е вратено во матичното семеј-
ство. 

Времетраењето на надзорот над вршењето на роди-
телското право од ставовите 1 и 2 на овој член ќе трае 
додека траат причините поради кои истиот е опреде-
лен, но не подолго од една година. 

 
Член 177-и 

Центарот за социјална работа доколку има сознани-
ја дека родителите учествувале во вклучување на дете-
то во трговија со луѓе или во друг вид присилна ра-
бота, со решение ќе го одземе детето од родителот или 
родителите и ќе го довери на чување и воспитување на 
другиот родител, на друго лице или установа. 

 
Член 177-ј 

На родителот кој на кој било начин учествувал во 
вклучување на детето во трговија со луѓе или во друг 
вид присилна работа, по прибавено мислење од цента-
рот за социјална работа, му се одзема вршењето на ро-
дителското право со решение на судот, во вонпарнична 
постапка. 

На родителот може да му биде одземено вршењето 
на родителското право во поглед на сите деца или во 
поглед на некое од нив. 

 
Член 177-к 

Старателот на дете - жртва на трговија со луѓе е 
должен на центарот за социјална работа да доставува 
извештај за својата работа, еднаш неделно, како и то-
гаш кога тоа тој ќе го побара. 

Од извештајот на старателот треба да се види него-
вата грижа за детето, потребите на детето, преземените 
дејствија, здравствената состојба на детето, предлози 

за подобрување на здравствената состојба, доколку тоа 
е потребно, контактите со другите органи доколку ги 
имало, проблемите со лицата кои го принудиле детето 
на ова дело и друго, од што може да се утврди ком-
плетната состојба на детето и неговите потреби. 

 
Член 177-л 

Помошта на дете - жртва на трговија со луѓе и на 
семејството се дава без оглед на вера, раса, пол, нацио-
нална припадност или социјално потекло, генетски ка-
рактеристики, јазик, религија, психички или физички 
способности, сексуална ориентација, возраст и друго. 

 
Член 177-љ 

Дејствијата кои ги преземаат и помошта која ја да-
ваат центарот за социјална работа и старателот, заради 
заштита на детето - жртва на трговија со луѓе, секогаш 
треба да е прилагодена на возраста на детето и негова-
та зрелост да го сфати значењето на делото и да е во 
најдобар интерес на детето. 

 
Член 177-м 

Старателството над дете - жртва на трговија со луѓе 
престанува со враќање на детето во семејството, со 
смрт на старателот, смрт на детето -жртва на трговија 
со луѓе, по барање на старателот, родителите или по 
одлука на центарот за социјална работа. 

 
ШЕСТИ ДЕЛ 

ИЗДРЖУВАЊЕ 
 

Член 178 
Издржувањето на членовите на семејството и на 

другите роднини е нивно право и должност. 
Во случаите во кои меѓусебното издржување на 

членовите на семејството и на другите роднини не мо-
же да се оствари во целост или делумно, Републиката 
на необезбедените членови на семејството им обезбе-
дува средства неопходни за издржување под услови 
определени со закон. 

Откажувањето од правото на издршка нема правно 
дејство. 

 
1. Издржување на децата, на родителите  

и на другите роднини 
 

Член 179 
Родителите се должни да ги издржуваат своите ма-

лолетни деца. 
Ако школувањето и стручното образование на де-

цата продолжува и по полнолетството, родителите се 
должни, понатаму да ги издржуваат децата до редовно-
то завршување на школувањето, но најдоцна до нав-
ршување на 26 годишна возраст. 

Ако полнолетното лице е неспособно за работа по-
ради болест, физички или психички недостаток, а нема 
доволно средства за живот и не може да ги добие од 
својот имот, родителите се должни да го издржуваат 
додека трае таа неспособност. 

 
Член 180 

Обврската за издржување постои и меѓу други род-
нини во права линија, како и меѓу браќа и сестри во 
поглед на издржувањето на малолетните браќа и сес-
три, а во однос на полнолетните браќа и сестри само 
под условите на член 179 став 3 на овој закон. 
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Член 181 
Децата се должни да ги издржуваат своите родите-

ли кои се неспособни за работа, а немаат доволно сред-
ства за издржување или средствата за издржување не 
можат да ги остварат од својот имот. 

По исклучок, судот може да го одбие барањето за 
издржување кога издржување бара родител, на кој му 
било одземено родителското право, иако детето за тоа 
има можности или ако судот, ценејќи ги сите околнос-
ти на случајот, најде дека тоа би била очигледна неп-
равда за детето. 

 
Член 182 

Очувот и маќеата се должни да ги издржуваат свои-
те малолетни пасиноци, освен ако тие имаат роднини 
кои според овој закон се должни да ги издржуваат и 
ако тие роднини за тоа имаат можности. 

Обврската на очувот, односно маќеата да ги из-
држуваат своите малолетни пасиноци, постои и по 
смртта на родителот на детето, со кого очувот, односно 
маќеата бил во брак ако до моментот на смртта постое-
ла семејна заедница меѓу очувот, односно маќеата и па-
синоците. 

Ако бракот меѓу родителот и очувот, односно маќе-
ата на детето е поништен или разведен, обврската за 
издржување на очувот, односно на маќеата спрема па-
синокот престанува. 

 
Член 183 

Пасиноците се должни да го издржуваат својот 
очув, односно маќеата ако тие подолго ги издржувале и 
се грижеле за нив. 

Ако очувот, односно маќеата имаат свои деца, об-
врската на пасиноците е заедничка со тие деца. 

 
Член 184 

Лицата кои според овој закон се должни меѓусебно 
да се издржуваат ја даваат издршката по оној ред по кој 
давателите на издржувањето доаѓаат на наследство.  

Ако обврската за издржување паѓа на товар на по-
веќе лица заедно, тогаш таа се дели меѓу нив според 
нивните можности. 

 
2. Издржување на брачен другар 

 
Член 185 

Брачниот другар кој нема доволно средства за из-
држување и е неспособен за работа или е без работа без 
своја вина, има право на издржување од својот брачен 
другар сразмерно со неговите можности. 

Судот може, земајќи ги предвид сите околности на 
случајот, да го одбие барањето за издржување ако из-
држување бара брачниот другар кој злонамерно или 
без оправдани причини го напуштил својот брачен дру-
гар. 

 
Член 186 

Под условите од член 186 на овој закон, необезбе-
дениот брачен другар има право да бара, со пресудата 
со која бракот се разведува, да му се досуди извесен из-
нос на име на издржување на товар на другиот брачен 
другар сразмерно со неговите можности. 

По исклучок од одредбата од став 1 на овој член 
брачниот другар може со посебна тужба, во рок од ед-
на година по престанокот на бракот, да бара издржува-
ње само ако условите за издржување утврдени во член 
185 од овој закон постоеле во моментот на заклучува-
њето на главната расправа на постапката за разводот на 
бракот и непрекинато траеле до заклучување на главна-
та расправа во постапката за издржување. 

Член 187 
Судот може да го одбие барањето за издржување 

ако издржување бара брачен другар, кој без сериозен 
повод од страна на другиот брачен другар, грубо и не-
долично се однесувал во брачната заедница или ако не-
говото барање би претставувало очигледна неправда за 
другиот брачен другар. 

 
Член 188 

Судот може да го одбие барањето за издржување, 
ако брачните другари во подолг период на одвоен жи-
вот, наполно самостојно, обезбедувале средства за сво-
ето издржување или ако од околностите на случајот се 
утврди дека брачниот другар кој бара издржување не е 
доведен во потешка материјална положба од онаа во 
која се наоѓал во моментот на склучување на брак. 

 
Член 189 

Правото на издршка на необезбедениот поранешен 
брачен другар трае најмногу пет години по разводот на 
бракот или по поништување на бракот. 

По барање на брачниот другар судот може да го 
продолжи правото на издржување и по истекот на ро-
кот од став 1 на овој член, ако утврди дека за тоа по-
стојат оправдани причини, а особено ако необезбеде-
ниот брачен другар ни по истекот на тој временски пе-
риод, не ќе биде способен самиот да се издржува. 

 
Член 190 

Судот може обврската за издржување да ја опреде-
ли да трае и помалку од пет години кога постојат прет-
поставки дека барателот на издржувањето е во мож-
ност во догледно време на друг начин да си обезбеди 
средства за издржување. 

Во случај кога бракот траел кратко време судот 
може, ценејќи ги сите околности, да одлучи обврската 
за издржување да трае определено време или барањето 
за издржување во целост да биде одбиено без оглед да-
ли барателот на издржувањето, во догледно време мо-
же да си обезбеди средства за издржување, доколку тој 
не одгледува заедничко малолетно дете. Притоа судот 
посебно ќе цени дали имотните прилики на брачниот 
другар се измениле во врска со склучување на бракот. 

Во оправдани случаи судот може обврската за пла-
ќање на издршката да ја продолжи на неопределено 
време. 

Тужбата за продолжување на обврската за издржу-
вање може да се поднесе само до истекот на времето за 
кое издржувањето е досудено. 

 
Член 191 

Правото на поранешниот брачен другар на издржу-
вање престанува кога ќе престанат условите од член 
185 на овој закон, кога ќе истече времето за кое е досу-
дено издржувањето и кога поранешниот другар кој до-
бива издржување ќе склучи нов брак, односно ќе стапи 
во вонбрачна заедница. 

 
Член 192 

Во случај на поништување на брак, брачниот дру-
гар кој во времето на склучувањето на бракот не знаел 
за причината за ништавност може да бара на товар на 
другиот брачен другар да му се досуди издржување, 
под условите под кои разведениот брачен другар може 
да го остварува правото на издржување. 

 
Член 193 

При одлучување за издржување на лице од вон-
брачна заедница соодветно се применуваат одредбите 
од овој закон што се однесуваат на издржување на 
брачните другари. 
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3. Определување на издршка 
 

Член 194 
При утврдување на потребата за издржување на ли-

цето, судот ќе ја земе предвид неговата имотна сос-
тојба, способноста за работа, можноста за вработување, 
здравствената положба, како и другите околности од 
кои зависи оцената за неговите потреби. 

Кога издршката се определува за дете судот ќе ја 
земе предвид и возраста на детето, како и потребите за 
неговото школување. 

При утврдување на можностите на лицето кое е 
должно да дава издржување, судот ќе ги земе предвид 
сите негови приходи и вистинските можности за стек-
нување на заработка и неговите сопствени потреби и 
законски обврски по основ на издржувањето спрема 
други лица. 

 
Член 195 

Во спорот на родителите околу издржувањето на 
детето, судот како придонес за издржување на детето 
на родителот на кого детето му е доверено на чување и 
воспитание, ќе ги цени работата и грижата на тој роди-
тел кој ги внесува во воспитанието и подигањето на де-
тето. 

 
Член 196 

Висината на издржувањето судот може да ја опре-
дели во определен износ или во процент од остварени-
от личен доход, односно од приходите и примањата ос-
тварени од вршење на друг вид дејност. 

 
Член 197 

Центарот за социјална работа може во име на мало-
летното дете да поведе спор за издржување, односно за 
зголемување на издржувањето, кога родителот кај кого 
детето се наоѓа на чување и воспитание, без оправдани 
причини, не го користи тоа право. 

Ако родителот не бара извршување на досуденото 
издржување, центарот за социјална работа може во 
името на малолетното лице да поднесе предлог за из-
вршување. 

 
Член 198 

Центарот за социјална работа ќе настојува родите-
лите да се спогодат за издржувањето на детето односно 
за зголемување на придонесот во издржување на дете-
то кога тоа го бараат зголемените потреби на детето 
или тоа го овозможуваат подобрените материјални 
прилики на давателот на издржувањето. 

 
Член 199 

Центарот за социјална работа може, со полномош-
но на стари лица во нивно име да поведе и води спор за 
остварување на правото на издржување спрема лицата 
кои според одредбите на овој закон се должни да ги из-
држуваат. 

 
Член 200 

Лицето кое е должно да дава издржување, освен за 
обврската на родителот спрема малолетни деца, може 
по свој избор да плаќа определен паричен износ на име 
на издржувањето или лицето да го земе на издржување 
кај себе или да му обезбеди издржување на друг начин. 

Лицето кое има право на издржување може од оп-
равдани причини да бара издржувањето да му се обез-
беди само во пари. 

Член 201 
Заинтересираното лице може да бара судот да го 

зголеми, да го намали или да го укине издржувањето 
досудено со поранешна правосилна пресуда ако се из-
мениле околностите врз основа на кои е донесена пре-
судата. 

 
Член 202 

Давателот на издршката (орган, организација, заед-
ница или физичко лице) може од лицата кои според 
овој закон биле должни да даваат издршка, со тужба да 
бара надоместок на сторените трошоци за издршка на 
лицето, доколку тие биле оправдани. 

 
СЕДМИ ДЕЛ 

ИМОТНИ ОДНОСИ 
 

I. ИМОТНИ ОДНОСИ НА БРАЧНИТЕ ДРУГАРИ 
 

1. Имот на брачните другари 
 
Членовите од 203 до 218 престануваат да важат сог-

ласно Законот за сопственост и други стварни права 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/2001). 

 
III. ИМОТНИ ОДНОСИ НА РОДИТЕЛИТЕ  

И ДЕЦАТА 
 

Член 219 
Малолетни деца можат да имаат свој имот кој ќе го 

стекнат на со закон определен основ. Со тој имот, ос-
вен со оној што малолетникот го стекнал со работа, до 
неговото полнолетство управуваат и располагаат роди-
телите на малолетникот, на начин утврден со овој за-
кон. 

 
Член 220 

Ако родителите не живеат заедно, со имотот на де-
тето управува родителот со кого детето живее, ако цен-
тарот за социјална работа на предлог на другиот роди-
тел, не одлучи поинаку. 

 
Член 221 

Приходите од имотот на своето дете родителите 
можат да ги употребуваат првенствено за негово из-
држување, воспитание и образование, како и за неоп-
ходните потреби на семејната заедница, доколку сами 
немаат доволно сопствени средства. 

Родителите можат со одобрение на центарот за со-
цијална работа да го отуѓат или оптоварат имотот на 
своето дете заради негово издржување, воспитание и 
образование или ако тоа го бараат некои други инте-
реси, како и кога тоа го бараат неопходни потреби на 
семејната заедница. 

 
ОСМИ ДЕЛ 

СУДСКИ ПОСТАПКИ 
 

I. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 
 

Член 222 
Во постапките во кои судот одлучува во брачните, 

семејните и други спорови од овој закон како и за на-
силството во бракот и семејството се применуваат од-
редбите на Законот за парничната постапка и Законот 
за извршување, ако со овој закон не е поинаку опреде-
лено. 
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Член 223 
Во споровите од член 222 на овој закон, кога стран-

ките имаат заеднички малолетни деца или деца над кои 
е продолжено родителското право и во случај на семеј-
но насилство, постапката е итна. 

 
Член 224 

Во постапките од член 222 на овој закон јавноста е 
исклучена како на рочиштето за главна расправа, така 
и на рочиштето за обид за мирење. 

По исклучок, претседателот на советот, може да 
дозволи на рочиштето за главна расправа да присуству-
ваат научни и јавни работници, кои се занимаваат со 
проблемите на бракот и семејството, како и лица кои 
странките ќе ги предложат.  

Претседателот на советот може во согласност со 
странките да дозволи присуство на лицата од став 2 на 
овој член и на рочиштето за обид за мирење. 

 
Член 225 

Во споровите од член 222 на овој закон не е дозво-
лено изречување на пресуда поради изостанок или пре-
суда врз основа на признание или пресуда врз основа 
на откажување, а е исклучено и судско порамнување, 
освен во споровите за издршка. 

 
Член 226 

Во споровите од член 222 на овој закон, постапката 
во прв степен ја води и одлуките ги донесува совет сос-
тавен од еден судија и двајца судии поротници, а во 
втор степен совет од тројца судии. 

Во постапката за спогодбен развод на брак може 
одлука да донесе и судија поединец под условите опре-
делени со овој закон. 

 
Член 227 

Кога судот одлучува по вонреден правен лек, одлу-
чува во совет од пет судии. 

 
II. ПОСТАПКА ВО БРАЧНИ СПОРОВИ 

 
Член 228 

Во брачните спорови покрај судот од општа месна 
надлежност, месно надлежен е и судот на чија терито-
рија брачните другари имале последно заедничко жи-
веалиште. 

 
Член 229 

Парничната постапка во брачните спорови се пове-
дува со тужба. 

Ако брачните другари бараат бракот да се разведе 
по заемна согласност, парничната постапка се поведува 
со тужба со спогодбен предлог за развод на бракот. 

 
Член 230 

Правото на тужба за поништување на бракот и за 
развод на бракот не преоѓа на наследниците. 

Наследниците од умрениот брачен другар кој ја 
поднел оваа тужба можат да бараат утврдување дека 
тужбата за поништување, односно за развод на бракот 
била основана. 

Барањето од став 1 на овој член може да се истакне 
во процес кој е веќе започнат од умрениот брачен дру-
гар, ако од неговата смрт не поминало повеќе од шест 
месеци. По истекот на овој рок постапката се запира. 

Одредбите од ставовите 1 и 2 на овој член соодвет-
но ќе се применуваат и кога постапката е покрената по 
предлог за спогодбен развод на брак. 

Член 231 
Ако брачниот спор се поведува преку полномош-

ник, во полномошното треба да биде назначено видот 
на тужбата и причините поради кои тужбата може да 
се поднесе. 

 
Член 232 

За лицата од член 18 ставови 1 и 2 на овој закон, 
тужба може да поднесе неговиот старател само по 
претходна дозвола од центарот за социјална работа. 

 
Член 233 

Тужениот може од своја страна да поднесе тужба за 
поништување на брак или за развод на брак кај судот 
кај кој е тужен (противтужба). 

Одлуките за двете тужби ќе се донесат со една пре-
суда. 

 
Член 234 

Во споровите за развод на брак тужителот може да 
ја повлече тужбата до заклучување на главната распра-
ва без согласност на тужениот, а со согласност на ту-
жениот додека постапката правосилно не е завршена. 

Откажување од тужбеното барање има правно деј-
ство како повлекување на тужба. 

 
Член 235 

Кога тужителот ја повлекол тужбата согласно со 
член 234 на овој закон судот ќе донесе решение со кое 
тоа ќе го утврди. 

Ако тужбата е повлечена по донесување на првос-
тепена пресуда, првостепениот суд со решение ќе кон-
статира дека тужбата е повлечена, дека пресудата е без 
правно дејство и дека постапката се запира. 

Изјавата за повлекување на тужбата се упатува до 
првостепениот суд и кога постапката, по правен лек, е 
во тек. Во таков случај првостепениот суд ќе ги побара 
списите од второстепениот суд и ќе донесе решение во 
смисла на став 2 на овој член. 

Ако изјавата за повлекување е дадена пред повисо-
киот суд, тој суд ќе му ја достави заедно со списите на 
надлежниот првостепен суд. 

Против решението од став 2 на овој член странките 
имаат право на жалба. 

 
Член 236 

Предлогот за спогодбен развод на брак, брачните 
другари можат да го повлечат се додека постапката 
правосилно не е завршена. Ќе се смета дека предлогот 
е повлечен и тогаш кога од предлогот ќе се откаже 
еден од брачните другари. 

Предлогот за спогодбен развод на брак може да се 
повлече со поднесок или на записник пред судот. 

Во случаите од став 1 на овој член судот донесува 
решение за запирање на постапката. 

Ако постапката се води пред второстепениот суд се 
применува одредбата од став 2 на член 235 од овој за-
кон. 

 
Член 237 

По приемот на тужбата за развод на брак или на 
предлогот за спогодбен развод на бракот, пред доставу-
вањето на тужбата на тужениот, се спроведува поста-
пка за мирење на брачните другари. 

Постапката за мирење на брачните другари нема да 
се спроведе ако:  

1) еден од брачните другари е неспособен за расу-
дување;  
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2) еден или обата брачни другари живеат во стран-
ство;  

3) едниот брачен другар е со непознато место на 
живеење подолго од шест месеци и  

4) по противтужба за развод на брак, без оглед кога 
е таа поднесена, а обидот за мирење на брачните друга-
ри по тужбата завршил безуспешно.  

Ако брачните другари имаат заеднички малолетни 
деца или деца над кои е продолжено родителското 
право, постапката за мирење ја спроведува центарот за 
социјална работа. 

Во случаите од став 3 на овој член, судот во рок од 
осум дена доставува писмено известување до центарот 
за социјална работа со податоци кога постапката за 
развод на брак е поведена, основните причини поради 
кои се бара развод на бракот и податоци за децата. 
Центарот за социјална работа е должен во рок од три 
месеци од приемот на известувањето да ја заврши по-
стапката за мирење на брачните другари. 

Ако брачните другари немаат заеднички малолетни 
деца или деца над кои е продолжено родителското пра-
во постапката за мирење на брачните другари ја спро-
ведува судот, ако истиот не оцени дека е целисходно 
мирењето да се отстапи на центарот за социјална ра-
бота. 

Постапката за мирење на брачните другари пред 
центарот за социјална работа се уредува со закон. 

 
Член 238 

Кога постапката за мирење на брачните другари ја 
спроведува судот, претседателот на советот закажува 
посебно рочиште. 

Рочиштето за мирење се одржува само во присус-
тво на претседателот на советот, без присуство на за-
писничар. 

 
Член 239 

Рочиштето за обид за мирење е посебно рочиште и 
тоа не смее да се спои со рочиштето за главна рас-
права. 

 
Член 240 

На рочиштето за обид за мирење се повикуваат 
двајцата брачни другари лично да присуствуваат. 

Ако постапката за развод на брак е поведена со 
тужба, а еден или двајцата брачни другари, уредно по-
канети, не дојдат на рочиште за обид за мирење, ќе се 
смета дека мирењето не успеало. 

Ако постапката е поведена со предлог за спогодбен 
развод на бракот, а еден или двајцата брачни другари 
не дојдат на рочиште за обид за мирење, а не го оправ-
даат своето отсуство, ќе се смета дека предлогот бра-
кот да се разведе по заемна согласност е повлечен. 

Во поканата за рочиштето за мирење ќе се наведе 
дека ќе настанат последици од ставовите 2 и 3 на овој 
член. 

 
Член 241 

Ако на рочиштето за обид за мирење не дојде до 
помирување на брачните другари, а се оцени дека има 
изгледи да дојде до помирување, односно дека не е до-
биено цврсто уверување дека натамошното мирење е 
залудно, може да се определи ново рочиште за обид за 
мирење. 

Член 242 
При обидот за мирење ќе се настојува да се испита-

ат причините што довеле до поведување на постапка за 
развод на бракот, ќе се обиде да се измират брачните 
другари, а по потреба ќе им се препорача да се обратат 
на предбрачното и брачното советувалиште или друга 
установа која може да им даде потребен совет. 

 
Член 243 

Кога ќе оцени дека тоа е во интерес на мирењето, 
претседателот на советот може да води разговор оддел-
но со секој брачен другар. 

 
Член 244 

На рочиштето за обид за мирење како и во текот на 
целата постапка за развод на брак, судот соработува со 
центарот за социјална работа. 

 
Член 245 

За одржаното рочиште за мирење претседателот на 
советот составува службена белешка. 

 
Член 246 

Ако обидот за мирење не успее, претседателот на 
советот, закажува рочиште за главна расправа и на ту-
жениот му ја доставува тужбата за развод на брак, ука-
жувајќи на присутната странка на последиците од не-
доаѓање утврдени во член 254 од овој закон. 

 
Член 247 

Во поканата за рочиште за главна расправа ќе се на-
веде дека за тужителот ќе настанат последици од член 
254 на овој закон ако не дојде на првото рочиште за 
главна расправа. 

За недоаѓање на наредните рочишта ќе се применат 
одредбите за мирување на постапката согласно со За-
конот за парничната постапка. 

 
Член 248 

Претседателот на советот не мора да закаже рочиш-
те за главна расправа ако мирењето не успеало, а е по-
ведена постапка за развод на брак со предлог за спо-
годбен развод на брак на брачните другари кои немаат 
заеднички деца. 

Во случај од став 1 на овој член, претседателот на 
советот, откако ќе утврди дека брачните другари, заем-
ната согласност за развод на бракот ја донеле сло-
бодно, сериозно и непоколебливо, донесува пресуда со 
која бракот ќе го разведе. 

 
Член 249 

Ако во бракоразводниот спор се решава за чување, 
издржување и воспитание на децата, судот ќе го пови-
ка центарот за социјална работа да учествува на ро-
чиштето заради заштита на интересите на децата и ќе 
му ги достави сите одлуки донесени во таа постапка. 

Во постапката од став 1 на овој член центарот за со-
цијална работа ќе даде предлог за чување, издржување 
и воспитание на децата, а може во границите на овој 
предлог, да изнесува нови факти и докази што странки-
те не ги навеле, да вложува правни средства и да презе-
ма други процесни дејства во интерес на децата. 

 
Член 250 

Имотните спорови меѓу брачните другари освен 
споровите за издржување не можат да се решаваат за-
едно со бракоразводниот спор. 
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Член 251 
Во текот на постапката за бракоразводните спорови 

судот може со решение да определи привремени мерки 
заради давање издршка на заедничките деца и за нивно 
доверување на чување и воспитание. 

Привремените мерки од став 1 на овој член можат 
да се определат по службена должност, по предлог на 
една од странките, како и на предлог на центарот за со-
цијална работа. 

Привремените мерки од став 1 на овој член судот 
може да ги определи и во корист на брачниот другар, 
по негов предлог. 

Жалбата против решението од ставовите 1, 2 и 3 на 
овој член не го задржува извршувањето на решението. 

 
Член 252 

Привремените мерки траат до правосилното зав-
ршување на постапката, но судот може по службена 
должност или по барање на една од странките нив да 
ги менува. 

 
Член 253 

Кога бракот се разведува по заемна согласност на 
брачните другари, а брачните другари имаат малолетни 
или полнолетни деца над кои е продолжено родител-
ското право, спогодбата од став 2 на член 39 од овој за-
кон за начинот на вршењето на родителските права и 
за доверување на децата на чување и воспитание, се 
поднесува писмено или усно во записник кај надлеж-
ниот првостепен суд. 

Ако кон предлогот за спогодбен развод на брак, не 
е доставена и спогодбата од став 1 на овој член, судот 
ќе постапи согласно со одредбите од Законот за пар-
ничната постапка за неуредни поднесоци. 

 
Член 254 

Ако тужителот, односно неговиот полномошник не 
дојде на првото рочиште за главната расправа, ќе се 
смета дека тужбата за развод на брак е повлечена. 

За недоаѓање на странките на наредните рочишта ќе 
се применуваат одредбите од Законот за парничната 
постапка за мирување на постапката. 

 
Член 255 

Кога постапката за развод е поведена по предлог за 
спогодбен развод, па на рочиштето за главна расправа 
изостане еден или двајцата брачни другари, а не го оп-
равдале изостанокот иако се уредно поканети, ќе се 
смета дека предлогот е повлечен. 

 
Член 256 

При оцена на спогодбата на брачните другари судот 
е должен да прибави мислење од центарот за социјална 
работа и доколку оцени дека спогодбата е спротивна на 
интересите на децата, ќе донесе своја одлука. 

Центарот за социјална работа е должен во рок од 15 
дена од приемот на барањето од судот да даде мислење 
во смисла на став 1 од овој член. 

Мислење од став 1 на овој член судот ќе прибави од 
центарот за социјална работа и во споровите кога се ба-
ра развод на брак со тужба. 

 
Член 257 

Фактите врз кои странките го засноваат тужбеното 
барање во брачниот спор, а странките во спорот имаат 
заеднички малолетни деца и кога тие факти се однесу-
ваат на децата, судот може да ги утврдува и кога тие не 
се спорни меѓу странките. 

Судот не смее да се впушти во испитување на вис-
тинитоста на другите факти за кои дознал од исказот 
на странките или на друг начин, а кои би можеле да 
претставуваат друга бракоразводна причина како осно-
ва на тужбата. 

 
Член 258 

Доколку бракот се разведува по предлог за спогод-
бен развод на брак образложението на пресудата сод-
ржи само констатација дека брачните другари својата 
согласност за развод на брак ја донеле слободно, сери-
озно и непоколебливо. 

 
Член 259 

Пресудата со која се разведува бракот по предлог за 
спогодбен развод на брак може да се побива:  

1) поради суштествена повреда на одредбите на 
процесната постапка од член 354 став 2 на Законот за 
процесната постапка;  

2) поради погрешна примена на материјалното пра-
во и  

3) поради тоа што предлогот за развод на брак по 
заемна согласност бил даден во заблуда, под влијание 
на сила или закана и во случај ако за донесување на 
оваа пресуда не постоеле услови одредени со овој за-
кон.  

Против првостепената пресуда од став 1 на овој 
член странките можат да изјават жалба во рок од 15 
дена. 

Жалбата во која се изнесени причините поради кои 
жалба не може да се изјави ќе се отфрли како недозво-
лена. 

Против одлуката на второстепениот суд од став 1 
на овој член не е дозволена ревизија. 

 
Член 260 

Ако со правосилна пресуда бракот е разведен или 
поништен, одлуката за развод на брак, односно пониш-
тување на брак не може да се побива со вонредни прав-
ни лекови. 

 
Член 261 

Одредбите од членовите 251, 252 и 256 ќе се приме-
нуваат и на споровите со кои се бара поништување на 
бракот. 

 
III. ПОСТАПКА ВО СПОРОВИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ 

И ОСПОРУВАЊЕ НА ТАТКОВСТВОТО И  
МАЈЧИНСТВОТО 

 
Член 262 

Во споровите за утврдување или оспорување на 
татковство или мајчинство, малолетното дете може да 
поднесе тужба или пред судот од општа месна надлеж-
ност или пред судот на чие подрачје има живеалиште 
односно престојувалиште. Пред судот на своето живеа-
лиште, односно престојувалиште детето може да под-
несе тужба и по полнолетството, но само доколку ту-
жениот нема живеалиште, односно престојувалиште на 
територијата на Република Македонија. 

Одредбите од став 1 на овој член се применуваат и 
во случаите кога детето поднесува тужба заедно со 
друго лице. 

 
Член 263 

Како странки во спорот за утврдување на татков-
ство се лицето чие татковство се утврдува, детето и 
мајката на детето, а центарот за социјална работа само 
кога согласно со одредбите на овој закон е овластен да 
поведе постапка за утврдување на татковство. 
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Како странки во спорот за оспорување на татков-
ство се лицето кое го оспорува татковството, лицето 
чие татковство се оспорува, детето и мајката на детето.  

Кога татковството го оспорува мажот на мајката од 
подоцнежниот брак, како странка во постапката е и ма-
жот на мајката од поранешниот брак. 

 
Член 264 

Ако со тужбата за утврдување и оспорување на тат-
ковство како тужители и тужени не се опфатени сите 
лица кои мораат да бидат странки во постапката, судот 
ќе го подучи тужителот да го тужи и лицето кое со 
тужбата не е опфатено или да го повика лицето да се 
приклучи кон тужбата како нов тужител. 

Ако тужителот во рокот што ќе го одреди судот не 
ја прошири тужбата на сите лица кои мораат да бидат 
странки во постапката или ако тие лица не се приклу-
чат кон тужбата, судот по тужбата ќе постапи согласно 
со одредбите од Законот за парничната постапка за не-
уредни поднесоци. 

 
Член 265 

Странките кои во тужбата за оспорување и утврду-
вање на татковството или мајчинството се означени ка-
ко тужители или тужени се единствени сопроцесници.  

Кога тужбата ја поднесува овластено лице во закон-
ски рок, на тужбата може да и се придружи и лице на 
кое му истекнал рокот за поднесување на тужба. 

 
Член 266 

Ако детето и родителот, кој по законот го застапува 
детето, имаат спротивни интереси, центарот за соци-
јална работа ќе му постави на детето старател за посеб-
ни случаи. 

 
Член 267 

Во споровите за утврдување или оспорување на 
татковството ќе се применуваат одредбите на членови-
те 234 став 2, 251 и 252 од овој закон. 

Во споровите за утврдување на мајчинството соод-
ветно ќе се применуваат сите одредби како во спорови-
те за утврдување или оспорување на татковството. 

 
Член 268 

Ако во спорот за утврдување на татковството, ту-
жениот го признае татковството постапката се запира, 
а судот ќе постапи согласно со член 51 став 2 на овој 
закон. 

 
Член 269 

Постапката за оспорување на мајчинството се води 
одделно од постапката за утврдување на мајчинството. 

По исклучок од став 1 на овој член доколку поста-
пката ја поведува жената која се смета за мајка на дете-
то се води единствена постапка. 

 
Член 270 

Одредбите од член 257 на овој закон се применува-
ат и во споровите за утврдување и оспорување на тат-
ковството и мајчинството и за поништување на татков-
ството утврдено со признание. 

 
Член 271 

Во споровите за утврдување и оспорување на тат-
ковство и мајчинство, против правосилна пресуда е 
дозволена ревизија. 

IV. ПОСТАПКА ВО СПОРОВИ ЗА ДОВЕРУВАЊЕ 
НА ДЕЦА НА ЧУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ 

 
Член 272 

Во постапката заради доверување на деца на чува-
ње и воспитание судот не е врзан со барањата на стран-
ките. 

 
Член 273 

Против второстепената одлука за доверување на де-
ца на чување и воспитание е дозволена ревизија. 

Кога одлуката за доверување на деца за чување и 
воспитание се донесува во брачен спор, правните по-
следици од оваа одлука настануваат оној ден кога ќе 
настанат и правните последици од пресудата со која се 
утврдува дека бракот не постои или се поништува или 
се разведува. 

 
V. ПОСТАПКА ВО СПОРОВИТЕ 

 ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ 
 

Член 274 
Со пресудата со која бракот се поништува или се 

разведува, судот ќе донесе одлука за издржување на 
лицата утврдени во член 179 од овој закон. 

 
Член 275 

Одлука за издржување на детето судот може да до-
несе и во спорови за утврдување или оспорување на 
татковство или мајчинство, кога донесувањето на оваа 
одлука, со оглед на исходот на спорот и околностите 
на случајот е можно и потребно. 

 
Член 276 

Во спорот за издржување нема да се применуваат 
одредбите од Законот за парничната постапка кои се 
однесуваат на постапката во спорови од мала вредност. 

 
Член 277 

Во споровите за издржување на малолетно дете или 
полнолетно дете над кое е продолжено родителското 
право се применува одредбата од член 272 на овој за-
кон. 

 
Член 278 

Жалбата изјавена против одлуката на судот во спо-
ровите за издржување не го задржува нејзиното из-
вршување. 

 
Член 279 

Во споровите за издржување е дозволена ревизија. 
 

V-а. Постапка за изречување на привремена мерка 
за заштита од семејно насилство 

 
Член 279-а 

Во постапките за изречување на привремена мерка 
за заштита од семејно насилство одлучува судија пое-
динец. 

По приемот на предлогот од членот 94-д на овој за-
кон, судот закажува рочиште. 

 
Член 279-б 

Во постапката од членот 279-а на овој закон јавнос-
та е исклучена. 
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Член 279-в 
Судот по предлогот на центарот за социјална рабо-

та односно на жртвата на семејното насилство за изре-
чување на привремена мерка од членот 94-е на овој за-
кон ќе постапи веднаш и во рок од седум дена од денот 
на приемот на барањето ќе донесе одлука. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, судот ќе до-
несе одлука во рок од три дена од денот на приемот на 
предлогот доколку постои основано сомнение дека по-
стои сериозна опасност по животот и здравјето на член 
од семејството. 

 
Член 279-г 

На рочиштето се присутни извршителот и жртвата 
на семејното насилство и претставник од центарот за 
социјална работа. 

По оцена на судот, може да бидат повикани и други 
лица. 

 
Член 279-д 

Привремената мерка за заштита од семејно насил-
ство може да трае најмалку три месеца, а најмногу една 
година. 

Судот може да побара известување од центарот за 
социјална работа за спроведување на изречената мерка. 

 
Член 279-ѓ 

Судот по предлог на центарот за социјална работа 
односно на жртвата на семејното насилство, може да ја 
продолжи, укине или измени одлуката. 

 
Член 279-е 

Примерок од одлуката судот доставува до странки-
те и центарот за социјална работа, јавното обвинител-
ство и органот за прогон. 

 
Член 279-ж 

Жалбата изјавена против одлуката на судот не го 
задржува нејзиното извршување. 

 
V-б. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 279-з 

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко 
лице што нема да постапи согласно со обврските од 
членот 94-г став 3 на овој закон. 

Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече за прекршок и на правно 
лице што нема да постапи согласно со обврските од 
членот 94-г став 3 на овој закон. 

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече за прекршок и на одговор-
ното лице во правното лице од ставот 2 на овој член. 

Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на овлас-
теното службено лице во центарот за социјална работа 
што нема да постапи согласно со рокот предвиден од 
членовите 78 став 2,  79 став 1,  91, 103 ставови 5 и 6, 
103-а, 104-г, 104-д став 2 и 104-ѓ став 2 од овој закон. 

Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок и на прав-
но лице што нема да постапи согласно со обврските од 
членовите 78 став 2,  79 став 1, 91, 103 ставови 5 и 6, 
103-а, 104-г, 104-д став 2 и 104-ѓ став 2, од овој закон. 

Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одго-
ворното лице во правното лице што нема да постапи 
согласно со обврските од членовите 78 став 2,  79 став 
1, 91, 103 ставови 5 и 6, 103-а, 104-г, 104-д став 2 и 104-
ѓ став 2 од овој закон. 

 
Член 279-ѕ 

Надлежен орган за изрекување на прекршочните 
санкции од членот 279-з од  овој закон е надлежениот 
суд. 

         
Член 279-и 

Пред поднесување на барање за прекршочна поста-
пка, за прекршоците утврдени со овој закон, Минис-
терството води постапка за порамнување, согласно  со 
Законот за прекршоците. 

 
VI. ПОСТАПКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 

 
Член 280 

За одлучување по предлогот за извршување на од-
луката на судот со која се наложува да се предаде дете-
то на родителот или на друго лице, односно установа 
на која детето е доверено на чување и воспитание, мес-
но надлежен е судот според местото на живеење или 
престојување на родителот кој го бара извршувањето, 
како и судот на чија територија се наоѓа детето. 

За спроведување на извршувањето месно надлежен 
е судот на чија територија се затекнало детето. 

 
Член 281 

При спроведувањето на присилно извршување су-
дот води сметка за итноста на постапката и за потреба-
та да се заштити личноста на детето. 

Судот, откако ќе ги оцени сите околности на случа-
јот ќе одлучи дали извршувањето ќе го спроведе со из-
рекување на парична казна против лицето кај кого се 
наоѓа детето или со одземање на детето од тоа лице. 

Ако целта на извршувањето не може да се постигне 
со изрекување и извршување на одлуката за парична 
казна, извршувањето ќе се спроведува со одземање на 
детето од лицето кај кого детето се наоѓа и со предава-
ње на детето на родителот, односно друго лице или ус-
танова на која тоа е доверено на чување, одгледување и 
воспитание. 

Во постапката за извршување судот ќе побара по-
мош од центарот за социјална работа. 

 
Член 281-а 

За спроведување на извршување на изречена прив-
ремена мерка од членот 94-е на овој закон, за точките 
1, 2, 3, 4 и 5 е надлежно Министерството за внатрешни 
работи, точката 8 ја спроведува соодветно советува-
лиште, за точката 9 е надлежно Министерството за 
здравство, а извршувањето на изречените привремени 
мерки од точките 6, 7, 10 и 11 се спроведуваат согласно 
со закон. 

 
VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 282 

(член 282 од Законот објавен во ,,Службен весник на 
Република Македонија" бр.80/92) 

 
Подзаконските прописи предвидени со овој закон 

ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон. 
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Член 283 
(член 283од Законот објавен во,,Службен весник на 

Република Македонија" бр.80/92) 
 
Управните и судските постапки покренати пред 

влегувањето во сила на овој закон ќе продолжат според 
одредбите од овој закон. 

 
Член 284 

(член 284 од Законот објавен во,,Службен весник на 
Република Македонија" бр.80/92) 

 
Старателите поставени според досегашните пропи-

си продолжуваат да работат според одредбите од овој 
закон. 

 
Член 285 

(член 285 од Законот објавен во,,Службен весник на 
Република Македонија" бр.80/92) 

 
Со влегување во сила на овој закон престануваат да 

важат: Законот за брак ("Службен весник на СРМ" број 
35/73, 28/74 и 13/78), Законот за односите на родители-
те и децата ("Службен весник на СРМ" број 5/73, 
17/73), Законот за посвојување ("Службен весник на 
СРМ" број 5/73, 17/73), Законот за старателство 
("Службен весник на СРМ" број 5/73) и Законот за по-
себни процесни постапки во семејните спорови 
("Службен весник на СРМ" број 13/78). 

Подзаконските прописи донесени врз основа на за-
коните од став 1 на овој член ќе се применуваат до до-
несувањето на прописите од член 282 на овој закон. 

 
Член 286 

(член 36 од Законот објавен во,,Службен весник на  
Република Македонија" бр.38/2004) 

 
Подзаконските прописи предвидени со овој закон 

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

 
Член 287 

(член 37 од Законот објавен во ,,Службен весник на 
Република Македонија" бр.38/2004) 

 
Комисијата од членот 3 на овој закон се формира во 

рок од три месеца од денот на влегување во сила на 
овој закон. 

До формирање на Комисијата од ставот 1 на овој 
член, работите од посвојувањето кои се однесуваат на 
приемот на барањата и водење на постапката за посво-
јување ќе ги врши центарот за социјална работа. 

 
Член 288 

(член 38 од Законот објавен во ,,Службен весник на  
Република Македонија" бр.38/2004) 

 
Постапките за посвојувањето започнати пред денот 

на влегување во сила на овој закон ќе продолжат спо-
ред одредбите на овој закон. 
 

Член 289 
(член 39 од Законот објавен во,,Службен весник на  

Република Македонија" бр.38/2004) 
 
Центарот за социјална работа ќе изврши достава на 

предметите од членот 38 на овој закон до Комисијата 
заради упис во регистарот на можни посвоители и ре-
гистарот на можни посвоеници во рок од 30 дена од де-
нот на формирањето на Комисијата. 

Член 290 
(член 10 од Законот објавен во,,Службен весник на  

Република Македонија" бр.33/2006) 

 

Постапките кои се започнати согласно со членот 

104-и од Законот за семејството (,,Службен весник на 

Република Македонија,, број 80/92, 9/96 и 38/2004) 

пред денот на влегувањето во сила на овој закон ќе 

продолжат според одредбите на овој закон. 

 

Член 291 

(член 26 од Законот објавен во ,,Службен весник на  

Република Македонија" бр.67/10) 

 

Подзаконскиот пропис предвиден во членот 14 од 

овој закон ќе се донесе во рок од три месеци од денот 

на влегувањето во сила на овој закон.  

                  

Член 292 

(член 27 од Законот објавен во,,Службен весник на  

Република Македонија" бр.67/10) 

 

Постапките за посвојувањето започнати пред денот 

на влегувањето во сила на овој закон ќе продолжат 

според одредбите на овој закон.  

 

Член 293 

(член 28 од Законот објавен во,,Службен весник на  

Република Македонија" бр.67/10) 

 

Центарот за социјална работа во рок од 30 дена од 

денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе изврши 

внесување на податоците во Програмата за сите лица 

запишани во регистарот на можни посвоители и во ре-

гистарот на можни посвоеници. 

 

Член 294 

(член 29 од Законот објавен во,,Службен весник на  

Република Македонија" бр.67/10) 

 

Министерството за труд и социјална политика во 

рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој 

закон ќе направи внесување на потребните податоци за 

започнување со работа на Програмата. 

 

Член 295 

(член 9 од Законот објавен во,,Службен весник на  

Република Македонија" бр.38/14) 

 

Низ целиот текст на Законот зборот ,,процесната" 

се заменува со зборот ,,парничната", зборот ,,вонпро-

цесна" се заменува со зборот ,,вонпарнична", а зборо-

вите: ,,извршната постапка" се заменуваат со зборот 

,,извршување". 

 

Член 296 

(член 10 од Законот објавен во,,Службен весник на  

Република Македонија" бр.38/14) 

 

Подзаконските прописи предвидени со овој закон 

ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегу-

вањето во сила на овој закон. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4779. 
Врз основа на член 39 став (5) од Законот за врабо-

тените во јавниот сектор („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.27/2014), Владата на Република 

Македонија, на седница одржана на 7.10.2014 година, 

донесе  

 

У Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ НА РАСПОЛАГАЊЕ СО ПРИМЕНИ-

ТЕ ПОДАРОЦИ, НАЧИНОТ НА УПРАВУВАЊЕ СО 

ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ПРИМЕНИТЕ ПОДАРОЦИ И 

ДРУГИ ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ПРИМАЊЕТО  

НА ПОДАРОЦИ 

 

Член 1 

Со оваа уредба се уредува начинот на располагање 

со примените подароци, начинот на управување со еви-

денцијата за примените подароци, и други прашања во 

врска со примањето на подароци.  

 

Член 2 

Во службените простории на институциите на јав-

ниот сектор на соодветен начин, видлив и пристапен за 

странките се поставува известување за условите и на-

чинот на давање на подароци за вработените во јавниот 

сектор. 

 

Член 3 

Од страна на раководните лица на институциите на 

јавниот сектор се овластува лице кое води евиденција и 

се грижи за прием, складирање и чување на подароците 

(во натамошниот текст: овластено лице). 

 

Член 4 

(1) Вработениот во јавниот сектор кој примил пода-

рок, најдоцна во период од два работни дена од денот 

на примањето го пријавува кај овластеното лице и вед-

наш по поднесување на пријавата го доставува до рабо-

тодавачот. 

(2) Пријавувањето на подароците се врши со попол-

нување на образец - Пријава за евидентирање на при-

мени подароци од страна на вработените во јавниот 

сектор (во натамошниот текст: пријава), која е дадена 

во Прилог и е составен дел на оваа уредба. Пополнета-

та пријава се доставува во електронска или хартиена 

форма. 

(3) Пријавата од став (2) на овој член содржи: 

- податоци за називот на институцијата во која е 

вработен примателот, 

- име и презиме на дарителот на подарокот,  

- име и презиме на примателот на подарокот,  

- поводот поради кој е примен подарокот,  

- видот/опис на подарокот,  

- вредноста на подарокот, и 

- датумот на примањето на подарокот. 

(4) Вредноста на подарокот се утврдува врз основа 

на пазарната цена на таквиот подарок. 

Член 5 

(1) Секој примен подарок се евидентира во еви-

денцијата на подароци. 

(2) Во евиденцијата на подароци се внесуваат пода-

тоците за примените подароци содржани во доставена-

та пријава за примени подароци, како и податоци за на-

чинот на понатамошно чување, складирање и распола-

гање со подароците кои станале сопственост на работо-

давачот. 

(3) Евиденцијата на подароци може да се води во 

електронска и/или хартиена форма. 

(4) Овластеното лице ги внесува податоците во еви-

денцијата на подароци истиот ден кога примателот на 

подарокот ќе ја достави пријавата. 

(5) Евиденцијата на подароци се ажурира по потре-

ба во делот на податоците за статусот на подарокот, 

односно местото и начинот на чување, складирање и 

изложување. 

(6) При внесувањето на податоците во евиденци-

јата, овластеното лице внимава на вредноста на пода-

роците кои примателот ги примил од исто лице во те-

кот на годината. 

 

Член 6 

(1) Подароците кои станале сопственост на работо-

давачот, сè до завршување на постапката за отуѓување, 

привремено се чуваат во посебна просторија во инсти-

туцијата, која е заклучена и недостапна за вработените 

во институцијата, освен за раководното лице на инсти-

туцијата и овластеното лице.  

(2) Доколку димензиите и бројот на подароците кои 

станале сопственост на работодавачот тоа го дозволу-

ваат, истите може да се чуваат во ормар обезбеден со 

клуч. 

(3) Овластеното лице се грижи за одржување и про-

верка на состојбата на подароците. 

(4) Во случај кога е примен подарок кој може да се 

користи од институцијата, за реализација на нејзините 

законски надлежности, истиот може да се користи од 

страна на институцијата. 

(5) Во случај кога се работи за подарок кој не може 

да се користи од институцијата за реализација на нејзи-

ните законски надлежности, истиот треба да се отуѓи 

согласно закон. 

 

Член 7 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“, а ќе отпочне да се применува со денот на от-

почнување на примена на Законот за вработените во 

јавниот сектор („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 27/14). 

 

Бр. 42-7158/1 Заменик на претседателот 

7 октомври 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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4780. 
Врз основа на член 29-а став (9) од Законот за ми-

нерални суровини („Службен весник на Република Ма-

кедонија бр.136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата одржана 

на 7.10.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕК-

СПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – 

РУДИ НА БАКАР НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БУЧИМ“, 

ОПШТИНА РАДОВИШ НА ДРУШТВОТО ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ БУЧИМ  

ДОО РАДОВИШ 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

БУЧИМ ДОО Радовиш му се проширува концесијата 

за експлоатација на минерална суровина – руди на ба-

кар на локалитетот “Бучим“, општина Радовиш, со пов-

ршина на простор за проширување на концесија за ек-

сплоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 

со прави линии, а точките дефинирани со координати 

како е дадено во табелата, и тоа: 
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2. Површината на просторот на проширувањето на 

концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука 
изнесува P=3,529915 km2. 

3. Времетраењето за проширувањето на концесија-
та за експлоатација од точка 1 на оваа одлука е до 
30.4.2031 година. 

4. Висината на надоместокот за проширувањето на 
концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со 
анекс на Договорот за концесија за експлоатација на 
минерална суровина – руди на бакар на локалитетот 
“Бучим“, општина Радовиш бр.24-8211/1 од 10.10.2007 
година и Анекс на Договорот бр.24-1601/1 од 16.2.2010 
година (во понатамошниот текст: анекс на Договорот) 
во согласност со Тарифникот за утврдување на висина-
та на надоместоците за издавање на дозволи и конце-
сии за вршење на детални геолошки истражувања и 
концесии за експлоатација на минерални суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за проширувањето на концесијата од точка 1 на оваа 
одлука ќе се определат со анекс на  Договорот. 

6. Како почеток на важење на проширувањето на 
концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот 
на потпишувањето на анекс на Договорот. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, 
анексот на Договорот ќе го потпише министерот за 
економија. 

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

 
Бр. 42-6309/1 Заменик на претседателот 

7 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

4781. 
Врз основа на член 26 став 3 од Законот за високото 

образование („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 

115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013, 24/2013, 

41/2014 и 116/2014), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 7.10.2014 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 

ПРИВАТНА ВИСОКООБРАЗОВНА УСТАНОВА 

УНИВЕРЗИТЕТ „МЕЃУНАРОДЕН УНИВЕРЗИТЕТ 

ВИЗИОН“ ВО ГОСТИВАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на 

приватна високообразовна установа Универзитет „Ме-

ѓународен универзитет Визион“ во Гостивар, на ул. 

„Мајор Чеде Филиповски“-бр.1. 

 

Член 2 

Одобрението од член 1 на оваа одлука се дава врз 

основа на поднесеното барање од основачот Фондација 

за наука, култура и уметност „Шар-Вардар“ со ЕДБС 

6936415, со седиште во Гостивар на ул.„Мајор Чеде 

Филиповски“-бр.1.  

 

Член 3 

Во приватната високообразовна установа од член 1 

од оваа одлука се врши високообразовна дејност сог-

ласно Законот за високото образование. 

 

Член 4 

Во состав на приватната високообразовна установа 

од член 1 од оваа одлука ќе бидат пет факултети со по 

една студиска програма од прв и втор циклус на сту-

дии, и тоа: Факултет за информатика, Правен факултет, 

Економски факултет, Архитектонски факултет и Фа-

култет за општествени науки. 

 

Член 5 

Потребниот наставен кадар кој ќе изведува настава 

во приватната високообразовна установа од член 1 од 

оваа, ќе биде согласно стандардите и нормативите за 

вршење на дејноста. 

 

Член 6 

Потребната опрема за опремување на приватната 

високообразовна установа од член 1 од оваа одлука, ќе 

биде согласно стандардите и нормативите за вршење 

на дејноста. 

 

Член 7 

Приватната високообразовна установа од член 1 од 

оваа одлука, ќе биде сместена во објект во Гостивар, на 

ул. „Мајор Чеде Филиповски“ бр.1, со вкупна површи-

на  од 7285 m2, од кои  2209 m2 опфаќа дворна пов-

ршина. 
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Член 8 
Бројот на студенти кои се запишуваат во приватна-

та високообразовна установа од член 1 од оваа одлука 
е определен со решението за акредитација на високооб-
разовната установа. 

 

Член 9 

На факултетите од член 4 од оваа одлука се реали-

зираат студиски програми, и тоа:  

- Факултет за информатика со студиската програма 

од прв циклус на четиригодишни студии (240 ЕКТС) 

по Информатика и студиската програма од втор циклус 

на едногодишни студии (60 ЕКТС) по Информатика,  

- Правен факултет со студиската програма од прв 

циклус на четиригодишни студии (240 ЕКТС) по Прав-

ни науки и студиската програма од втор циклус на ед-

ноиполгодишни студии (90 ЕКТС) по Меѓународно 

право,  

- Економски факултет со студиската програма од 

прв циклус на четиригодишни студии (240 ЕКТС) по 

Економија и студиската програма од втор циклус на 

едногодишни студии (60 ЕКТС) по МБА Менаџмент,  

- Архитектонски факултет со студиската програма 

од прв циклус на тригодишни студии (180 ЕКТС) по 

Архитектура и дизајн и студиската програма од втор 

циклус на двегодишни студии (120 ЕКТС) по Архитек-

тура и дизајн и  

- Факултет за општествени науки со студиската 

програма од прв циклус на четиригодишни студии (240 

ЕКТС) по Психолошко советување и студиската прог-

рама од втор циклус на едногодишни студии (60 

ЕКТС) по Психолошко советување и усмерување. 

 

Член 10 

Наставата во приватната високообразовна установа 

од член 1 од оваа одлука, е на македонски јазик и него-

вото кирилско писмо, на турски јазик и неговото писмо 

и на англиски јазик и неговото писмо, согласно Зако-

нот за високото образование. 

 

Член 11 

Приватната високообразовна установа од член 1 од 

оваа одлука, ќе отпочне со работа по добивањето на ре-

шението за почеток со работа на високообразовната ус-

танова од министерот за образование и наука и уписот 

во регистарот на високообразовните установи и во 

Централниот регистар на Република Македонија. 

 

Член 12 

Средствата за основање и работа на приватната ви-

сокообразовна установа од член 1 од оваа одлука ги 

обезбедува основачот. 

 

Член 13 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-6429/1 Заменик на претседателот  

7 октомври 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

4782. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13 и 44/14) и член 35 став 
1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12) 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 7.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-

РОВИНА–ТРАВЕРТИН НА ДРУШТВОТО ЗА ГРА-
ДЕЖНИШТВО, ТРАНСПОРТ И ТРГОВИЈА ТРАН-
СМЕТ ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КАМЕ-

НО БРДО“ С. КУЧКОВО, ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 
 

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 
геолошки истражувања на минерална суровина - тра-
вертин на локалитетот „Камено Брдо“ с. Кучково, оп-
штина Ѓорче Петров на Друштвото за градежништво, 
транспорт и  трговија ТРАНСМЕТ ДОО Скопје, сог-
ласно Одлуката за започнување на постапка за доделу-
вање на концесија за детални геолошки истражувања 
на минерална суровина бр. 41-7468/1 од 22.10.2013 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
148/13). 

2. Друштвото за градежништво, транспорт и трго-
вија ТРАНСМЕТ ДОО Скопје достави понуда со број 
00000069 на 08.08.2014 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за градежништво, транспорт и трговија ТРАНСМЕТ 
ДОО Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот 
повик и Тендерската документација и достави најпо-
волна понуда. 

4. На Друштвото за градежништво, транспорт и тр-
говија ТРАНСМЕТ ДОО Скопје се доделува концесија 
за детални геолошки истражувања на минерална суро-
вина - травертин на локалитетот “Камено Брдо“ с. Куч-
ково, општина Ѓорче Петров, со површина на простор 
на концесија за детални геолошки истражувања дефи-
ниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките дефинирани со координати како е дадено во 
табелата, и тоа: 

 

Точка Координата 
Y 

Координата 
X 

1 7.527.000,00 4.656.000,00 

2 7.527.650,00 4.656.000,00 

3 7.527.650,00 4.655.300,00 

4 7.527.000,00 4.655.300,00 

 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,455000 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 110.000,00 денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука. 
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8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

                                        
Бр. 42-7638/1 Заменик на претседателот 

7 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

4783. 
Врз основа на член 43 став (14) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13 и 44/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
7.10.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ПЕСОК 

И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШ-
ТВО, ПРOИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ  

„Б-ЕФЈ КОП“ ДООЕЛ С.БАТИНЦИ СТУДЕНИ-
ЧАНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ДРИЗЛА“ ОПШТИНА   

СТУДЕНИЧАНИ 
 
1. На Друштвото за градежништво, производство, 

трговија и услуги „Б - ЕФЈ КОП“ ДООЕЛ с.Батинци 
Студеничани се доделува концесија за експлоатација 
на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот 
„Дризла“ општина Студеничани, со површина на прос-
тор на концесија за експлоатација дефиниран со точки 
меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефини-
рани со координати како е дадено во табелата, и тоа: 

 

Точка Координата 
Y 

Координата 
X 

Т-1 7538774 4642645 

Т-2 7538810 4642651 

Т-3 7538808 4642590 

Т-4 7538805 4642573 

Т-5 7538805 4642557 

Т-6 7538814 4642534 

Т-7 7538828 4642513 

Т-8 7538811 4642491 

Т-9 7538790 4642431 

Т-10 7538787 4642450 

Т-11 7538787 4642488 

Т-12 7538787 4642546 

Т-13 7538769 4642589 

2. Површината на просторот на концесијата за ек-
сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0.005700km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-

ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 

определат со Договорот за концесија. 
6. Како почеток на важење на концесијата од точка 

1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
Бр. 42-7672/1 Заменик на претседателот 

7 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

4784. 
Врз основа на член 20 став 1  од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
("Службен весник на Република Македонија" број 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 7.10. 2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО  КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНА СТВАР НА MИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

– УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ 
 

Член 1 
 Со оваа одлука на Министерството за правда-

Управата за извршување на санкциите се дава на вре-
мено користење за период од  шест месеци, без надо-
мест, недвижна ствар која се наоѓа на ул,, Јуриј Гага-
рин ,, бр 15 Скопје, на КП Број 3, КО Центар 2, евиден-
тирана во Имотен лист број 5210 и тоа трети кат со 

површина од 148 м², сопственост на Република Маке-
донија. 

    
Член 2 

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

 
Бр. 42-7820/1 Заменик на претседателот  

7 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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4785. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
("Службен весник на Република Македонија" број 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014 ), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 7.10.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО  КОРИСТЕЊЕ НА 

НЕДВИЖНА СТВАР НА MИНИСТЕРСТВО ЗА 
ПРАВДА 

 
Член 1 

 Со оваа одлука на Министерство за правда му се 
дава на времено користење од шест месеци, без надо-
мест, недвижна ствар која се наоѓа на ул,, Јуриј Гага-
рин ,, бр 15 Скопје, на КП Број 3, КО Центар 2, евиден-
тирана во Имотен лист број 5210 и тоа втори кат со 
површина од 664м², сопственост на Република Македо-
нија. 

    
Член 2 

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

 
Бр. 42-7821/1 Заменик на претседателот 

7 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

4786. 
Врз основа на член 20 став 1  од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија." бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 7.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО  КОРИСТЕЊЕ НА 

НЕДВИЖНА СТВАР НА MИНИСТЕРСТВО ЗА 
ПРАВДА 

 
Член 1 

 Со оваа одлука на Министерство за правда му се 
дава на времено користење од  шест месеци, без надо-
мест, недвижна ствар која се наоѓа на ул,, Јуриј Гага-
рин ,, бр 15 Скопје, на КП Број 3, КО Центар 2, евиден-
тирано во Имотен лист број 5210 и тоа трети кат со 
површина од 668м², сопственост на Република Македо-
нија. 

    
Член 2 

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

 
Бр. 42-7822/1 Заменик на претседателот 

7 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

4787. 
Врз основа на член 29 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
7.10.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ- 
ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ  

ПЕЛИСТЕР - БИТОЛА 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на недвижни ствари – об-

јекти на детско одморалиште ,,Пелистер” – Битола, кои 
се наоѓаат на  КП 347, КО Магарево запишани во Имо-
тен лист бр.36, корисник Министерство за труд и соци-
јална политика, сопственост на  Република Македонија 
и тоа: 

- дел 1, зграда 1,  Б5, влез 1, приземје, намена ДП, 
со внатрешна  површина од 755 м2; 

- дел 1 , зграда 1, Б5, влез1,  кат 1, намена ДП, со 
внатрешна  површина од 962 м2; 

- дел 1 , зграда 1, Б5, влез 1, кат 2, намена ДП, со 
внатрешна  површина од 1036 м2; 

- дел 1 , зграда 1, Б5, влез 1, кат 3, намена ДП, со 
внатрешна  површина од 904 м2; 

- дел 1, зграда 1,  Б5, влез 1, кат 4,намена ДП, со 
внатрешна  површина од 736 м2; 

- дел 1, зграда 2, Б5, влез 1, ПО, намена П, со внат-
решна површина од 39м2: 

- дел 1, зграда 2, Б5, влез 1, ПР, намена ПП, со внат-
решна површина од 25м2; 

- дел 1, зграда 2, Б5, влез 1, ПР, намена ДП, со внат-
решна површина од 189м2; 

- дел 1, зграда 2, Б5, влез 1, СУ, намена ДП, со внат-
решна површина од 188м2; 

- дел 1, зграда 3, Б5, влез 1, ПО, намена П, со внат-
решна површина од 65м2; 

 -дел 1, зграда 3, Б5, влез 1, ПР, намена ДП, со внат-
решна површина од 297м2; 

- дел 1, зграда 3, Б5, влез 1, ПР, намена ПП, со внат-
решна површина од 33м2; 

- дел 1, зграда 3, Б5, влез 1, СУ, намена О, со внат-
решна површина од 240м2. 

 
Член 2 

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од 
оваа Одлука да се изврши по пат на електронско јавно 
наддавање, со проценета  вредност по метар квадратен 
во износ од 8.895,00 денари, утврдена согласно Проце-
ната од Бирото за судски вештачења кое ја процени 
вкупната вредност на сите недвижни ствари-објекти во  
износ од  48.646.684,50 денари.  

Почетната цена за електронско јавно наддавање 
претставува проценета вредност по метар квадратен на 
недвижните ствари, намалена за 30 % и истата изнесу-
ва 6.226,50 денари за метар квадратен. 

  
Член 3 

Објавата за продажба на недвижните ствари од 
член 1 од оваа одлука да се даде под следните услови: 

- недвижните ствари кои се предмет на продажба од 
член 1 од оваа одлука; 
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- сите недвижни ствари -објекти се продаваат за-
едно; 

-купувачот на објектите да преземе шест вработени 

од поранешното Детско одморалиште ,,Пелистер” - Би-

тола и да ги задржи на работа најмалку две години од 

денот на склучување на договорот за купопродажба; 

- почетната цена по метар квадратен за недвижните 

ствари кои се  предмет на продажба од член 2 од оваа 

одлука; 

- пријава за учество во електронското јавно надда-

вање пополнета и потпишана лично од подносителот, 

со наведени генералии на понудувачот и изјава дека 

најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати 

во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се 

доставува до Министерството за труд и социјална по-

литика во рок од 10 дена од денот на објавувањето на 

објавата; 

- време на започнување и времетраење на јавното 

наддавање; 

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за 

учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од 

страна на Комисија за располагање со недвижни и 

движни ствари сопственост на Република Македонија – 

корисник Министерство за труд и социјална политика; 

- право на учество на јавното наддавање имаат сите 

деловно способни домашни и странски физички и 

правни лица; 

- паричниот депозит за учество на јавното наддава-

ње изнесува 5 % од почетната цена на недвижните 

ствари, со уплата на сметка на Буџетот на Република 

Македонија; 

- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од де-

нот на приемот на писменото известување за избор е 

должен да уплати средства согласно постигнатата крај-

на цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој  

рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се 

пристапи кон склучување на Договор и ќе се спроведе 

нова постапка; 

- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испра-

тени корисничко име и шифра за пристап на интернет 

страницата на која што ќе се изврши електронско јавно 

наддавање; 

- пријавите кои не се комплетирани со сите докази 

наведени во објавата, нема да учествуваат на електрон-

ското јавно наддавање за што ќе бидат електронски из-

вестени; 

- потребен број на учесници на јавното наддавање – 

најмалку еден учесник; 

- минимален чекор на зголемување на вредноста по 

метар квадратен на недвижните ствари изнесува 1 % од 

почетната цена по метар квадратен за продажба на нед-

вижните ствари; 

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното над-

давање; 

- рокот за уплата на најповолната понуда – 15 дена 

од денот на приемот на писменото известување за из-

бор; 

- рокот за враќање на уплатениот депозит – 15 дена 

од денот на одржување на јавното наддавање; 

- обврски за исплата на данокот на промет; 

- обврска за трошоците за солемнизација на догово-

рот; 

- учесниците имаат право на приговор само по од-

нос на постапката за јавно наддавање, во рок од три де-

на од одржувањето на јавното наддавање до Комисија-

та која одлучува по приговорот со решение во рок од 

пет дена од приемот на приговорот; 

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-

ната интернет страница https://e-aukcii.finance.gov.mk/. 

     

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-7854/1 Заменик на претседателот 

7 октомври 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

4788. 

Врз основа на член 43 став (14) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13 и 44/14), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

7.10.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-

АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕ-

СОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОД-

СТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „МИНЕРАЛ ГРУП“  

ДОО СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КРИВ ПАТ“  

С.КУКЛИШ, ОПШТИНА СТРУМИЦА 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

„МИНЕРАЛ ГРУП“ ДОО Струмица се доделува конце-

сија за експлоатација на минерална суровина – песок и 

чакал на локалитетот „Крив Пат“ с.Куклиш, општина 

Струмица, со површина на простор на концесија за ек-

сплоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 

со прави линии, а точките дефинирани со координати 

како е дадено во табелата, и тоа: 

 

Точка Координата 

Y 

Координата 

X 

Т-1 7640430 4584500 

Т-2 7640750 4584600 

Т-3 7640750 4584780 

Т-4 7640300 4584780 

Т-5 7640430 4584600 

 

2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 

0.099700 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години. 
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4. Висината на надоместокот за доделената конце-

сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-

ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-

врдување на висината на надоместоците за издавање на 

дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 

истражувања и концесии за експлоатација на минерал-

ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 

определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 

1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-

говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-

говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-

номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”.     

 

Бр. 42-7985/1 Заменик на претседателот 

7 октомври 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

4789. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

7.10.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИС-

ТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ – УПРАВА ЗА ЈАВНИ  

ПРИХОДИ (ОПРЕМА ЗА ТЕСТ ОКОЛИНА) 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за информатичко општество и администра-

ција му престанува користењето на движните ствари:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерство за 

финансии – Управа за јавни приходи. 

 

Член 3 

Министерот за информатичко општество и адми-

нистрација склучува договор со директорот на Упра-

ва за јавни приходи, со кој се уредуваат правата и 

обврските за движните ствари од член 1 од оваа од-

лука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

  

Бр. 42-8061/1 Заменик на претседателот 

7 октомври 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

4790. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 

земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 

87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 130/2014) и член 

25 став 3 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник 

на Република на Македонија“ бр.95/2012),  Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

7.10.2014 година, донесе 

                                                                               

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС Б1-

МАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ  

КО Д.БЕЛИЦА ОПШТИНА СТРУГА 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пре-

намена на земјоделско во градежно земјиште за из-

работка на Локална урбанистичка планска докумен-

тација за изградба на стопански комплекс Б1-мали 

комерцијални и деловни намени КО Д.Белица, оп-

штина Струга. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 
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Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-8580/1 Заменик на претседателот 

7 октомври 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

4791. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 130/14), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

7.10.2014 година, донесе                                            

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-

НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-

ГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА ТЕ-

ЛЕФОНИЈА СТП6089 КО ОБЛЕШЕВО ОПШТИНА  

ЧЕШИНОВО – ОБЛЕШЕВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на базна станица за мобилна телефонија СТ-

П6089 КО Облешево, општина Чешиново – Облешево. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена,  ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-8581/1 Заменик на претседателот 

7 октомври 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

4792. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 

130/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата о држана на 7.10.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА Г2-

ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА (СЕПАРАЦИЈА НА МАТЕ-

РИЈАЛ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОН) КО ОТЉА  

- ВОН Г.Р. ОПШТИНА ЛИПКОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација 

вон населено место за изградба на Г2-лесна индустрија 

(сепарација на материјал за производство на бетон) КО 

Отља  - вон г.р. општина Липково. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-8582/1 Заменик на претседателот 

7 октомври 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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4793. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 

130/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 7.10.2014 година, донесе                                            

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-

МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-

ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-

НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДБА НА Б5-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС КО  

ТЕНОВО-ВОН Г.Р., ОПШТИНА БРВЕНИЦА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на Б5-хотелски комплекс  КО Теново-вон г.р., 

општина Брвеница. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 4246м2,  

ги има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-8583/1 Заменик на претседателот 

7 октомври 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

4794. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 

130/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 7.10.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТА-
НИЦА И УСЛУЖЕН  ЦЕНТАР  КО Г. СЕДЛАРЦЕ 

ОПШТИНА БОГОВИЊЕ 
 

Член 1 
 Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на бензинска пумпна станица и услужен цен-
тар КО Г. Седларце, општина Боговиње. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-8584/1 Заменик на претседателот 

7 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

4795. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 
130/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 7.10.2014 година, донесе   

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Е-ИНФРАС-
ТРУКТУРА - РАДИО ПУНКТ КО ПАВЛЕШЕНЦИ,  

ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објект со намена Е-инфраструктура-радио 
пункт КО Павлешенци, општина Свети Николе. 
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Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 96м2, ги 

има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-8585/1 Заменик на претседателот 

7 октомври 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

4796. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“, бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 

130/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 7.10.2014 година, донесе        

                                     

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-

МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-

ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИС-

ТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАД-

БА НА ОБЈЕКТИ Г3-СЕРВИСИ И Г4-СТОВАРИШТА 

КО КАВАДАРЦИ 1 (ВОН.) ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на објекти Г3-сервиси и Г4-стоваришта КО 

Кавадарци 1 (вон.), општина Кавадарци. 

                                                                         

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 1394м2,  

ги има следните катастарски индикации: 

 

  

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-8586/1 Заменик на претседателот  

7 октомври 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

4797. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 130/14), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

7.10.2014 година, донесе 

                                                                                

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-

НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-

ГРАДБА НА РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА КО ТИМЈАНИК  

ОПШТИНА НЕГОТИНО 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на резервоар за вода КО Тимјаник, општина 

Неготино. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-8587/1 Заменик на претседателот 

7 октомври 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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4798. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 

130/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 7.10.2014 година, донесе 

                                                                                

О Д Л У К А  

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-

МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-

ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИС-

ТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-

ГРАДБА НА РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА КО ПЕПЕЛИШТЕ 

ОПШТИНА НЕГОТИНО 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на резервоар за вода КО Пепелиште, општина 

Неготино. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-8588/1 Заменик на претседателот 

7 октомври 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

4799. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 

130/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 7.10.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА ЛЕС-
НА ИНДУСТРИЈА, СЕРВИСИ И СТОВАРИШТА  

КО Г.СЕДЛАРЦЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објекти со намена лесна индустрија, серви-
си и стоваришта КО Г.Седларце, општина Боговиње.  

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-8589/1 Заменик на претседателот 

7 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

4800. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 
130/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 7.10.2014 година, донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛ-
НА ТЕЛЕФОНИЈА ПЕТРОВЕЦ КО ПЕТРОВЕЦ 

ВОН ГР ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на базна станица за мобилна  телефонија Пет-
ровец КО Петровец вон гр, општина Петровец. 
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Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-8590/1 Заменик на претседателот  

7 октомври 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

4801. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 130/14), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

7.10.2014 година, донесе                                            

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-

КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА 

НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕНО СМЕС-

ТУВАЊЕ КО Д. СОЊЕ ОПШТИНА СОПИШТЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Урбанистички план вон населено место за изград-

ба на објекти со намена А4-времено сместување КО Д. 

Соње, општина Сопиште.  

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 6075м2,  

ги има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

  Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-8591/1 Заменик на претседателот 

7 октомври 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

4802. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 

130/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 7.10.2014 година, донесе   

                                                                          

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-

КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЛОКАЛИ-

ТЕТ ЉУБОТЕНСКИ ПАТ ЗА ИЗГРАДБА НА А4-

ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, Б1-МАЛИ КОМЕР-

ЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ, Б2-ГОЛЕМИ 

ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ, Б3-ГОЛЕМИ УГОСТИ-

ТЕЛСКИ ЕДИНИЦИ, В1-ОБРАЗОВАНИЕ И НА-

УКА, В2-ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, 

Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, 

Г3-СЕРВИСИ, Г4-СТОВАРИШТА, Д1-ПАРКОВ-

СКО ЗЕЛЕНИЛО, Д3-СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА, Д2-

ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО, Е2-КОМУНАЛНА СУП-

РАСТРУКТУРА КО РАДИШАНИ И КО БУТЕЛ 

ОПШТИНА БУТЕЛ 

  

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Урбанистички план вон населено место локали-

тет Љуботенски пат за изградба на А4-времено сместу-

вање, Б1-мали комерцијални и деловни објекти, Б2-го-

леми трговски единици, Б3-големи угостителски еди-

ници, В1-образование и наука, В2-здравство и социјал-

на заштита, Г2-лесна и незагадувачка индустрија, Г3-

сервиси, Г4-стоваришта, Д1-парковско зеленило, Д3-

спорт и рекреација, Д2-заштитно зеленило, Е2-кому-

нална супраструктура КО Радишани и КО Бутел, оп-

штина Бутел.  

                                                                                                                                                                                                

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 708855м2, 

ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 
 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

          Бр. 42-8594/1                                                 Заменик на претседателот  
 7 октомври 2014 година                                                 на Владата на Република 
              Скопје                                           Македонија, 

                                              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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4803. 

Врз основа на члeн 49 став 7 од Законот за земјо-
делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија” бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 130/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
7.10.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАД-
БА НА ВИКЕНД НАСЕЛБА СО УГОСТИТЕЛСКИ, 
ХОТЕЛСКИ И РЕКРЕАТИВЕН КОМПЛЕКС KО 

КУМАНОВО ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

Член 1 
Со оваа  одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план вон населено место за изград-
ба на викенд населба со угостителски, хотелски и рек-
реативен комплекс KО Куманово, општина Куманово. 

  
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 486249м2,  
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 
Оваа Oдлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-8592/1 Заменик на претседателот  

7 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4804. 

Врз основа на член 49, став 7 од Законот за земјо-
делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 130/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
7.10.2014 година, донесе                                            

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО БОГДАНЦИ 
ЛОКАЛИТЕТ БАРТА ЗА ИЗГРАДБА НА Г2, Г3, 
Г4–ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕР-
ВИСИ-ИНДУСТРИСКА ЗОНА КО БОГДАНЦИ И 
КО БОГДАНЦИ-ВОН Г.Р. ОПШТИНА БОГДАНЦИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план вон населено место Бог-
данци, локалитет Барта, за изградба на Г2, Г3, Г4–про-
изводство, дистрибуција и сервиси-индустриска зона 
КО Богданци и КО Богданци-вон г.р., општина Бог-
данци.                                                            

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 56547м2,  
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-8593/1 Заменик на претседателот 

7 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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4805. 
Врз основа на член 16 ставови 2 и  3 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 

39/2014, 43/2014 и 132/2014), и член 63 точка 7 од Зако-

нот за здравствено осигурување (“Службен весник на 

Република Македонија“ бр.25/2000, 96/2000, 50/2001, 

11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 

82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 

53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 

44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

7.10.2014 година донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПАРТИ-

ЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕ-

НА ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ ЗАБОЛУВАЊА НА 

ГРАЃАНИТЕ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

РОДИЛКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА 

 

I. Во Програмата за партиципација при користење-

то на здравствена заштита на одделни заболувања на 

граѓаните и здравствена заштита на родилките и доен-

чињата во Република Македонија за 2014 година  

(„Службен весник на Република Македонија“  бр.  

17/14), во точка 4. ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА ОР-

ГАНИ,  во ставот  5 по зборот „осигурување.“ се дода-

ваат зборовите „согласно Законот за здравственото 

осигурување. Секој што доброволно дарувал ткиво или 

орган се ослободува од плаќање на партиципација при 

користењето на здравствени услуги.“ 

II.  Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на  објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 42-8012/1 Заменик на претседателот 

7 октомври 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

4806. 

Врз основа на член 27-б од Законот за финансирање 

на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 

76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), ми-

нистерот за правда донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕ-

ДОВНО ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ  

ПАРТИИ 

 

Сe запира исплата на средствата за редовно годиш-

но финансирање од Буџетот на Република Македонија 

на политичките партии и тоа: 

1. МБ: 5667461 – ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА 

АЛБАНЦИТЕ (не е доставен извештај од регистар на 

примени донации / член 25): 

2. МБ: 6448348 – ДЕМОКРАЦИЈА Е РЕ – ПАРТИ-

ЈА ЗА НОВА ДЕМОКРАТИЈА СКОПЈЕ (не се доста-

вени: извештај од регистар на примени донации / член 

25, годишна сметка / член 26 став 3 и годишен финан-

сиски извештај / член 27); 

3. МБ: 5168029 – ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА 

ПАРТИЈА  (не се доставени: извештај од регистар на 

примени донации / член 25, годишна сметка / член 26 

став 3 и годишен финансиски извештај / член 27); 

4. МБ: 6313086 – ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА АЛ-

БАНЦИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на 

примени донации / член 25, годишна сметка / член 26 

став 3 и годишен финансиски извештај / член 27); 

5. МБ: 6384331 – СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИ-

ЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени 

донации / член 25, годишна сметка); 

6. МБ: 5886929 – ВМРО – НАРОДНА ПАРТИЈА 

(не е доставен извештај од регистар на примени дона-

ции / член 25); 

7. МБ: 6506461 – ОБЕДИНЕТИ ЗА МАКЕДОНИЈА 

(не се доставени: извештај од регистар на примени до-

нации / член 25, годишна сметка / член 26 став 3 и го-

дишен финансиски извештај / член 27); 

8. МБ: 6095313 – СОЈУЗ НА ТИТОВИ ЛЕВИ СИ-

ЛИ (не е доставен извештај од регистар на примени до-

нации / член 25); 

9 МБ: 6305784 – ПАРТИЈА НА СЛОБОДНИ ДЕ-

МОКРАТИ  (не е доставен извештај од регистар на 

примени донации / член 25); 

10. МБ: 6110452 – ТАТКОВИНСКА МАКЕДОН-

СКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РАДИКАЛНА ОБНОВА – 

ВАРДАР-ЕГЕЈ-ПРИРИН (не се доставени: извештај од 

регистар на примени донации / член 25, годишна смет-

ка / член 26 став 3 и годишен финансиски извештај / 

член 27); 

11. МБ: 6509169 – НОВА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЈА 

(не се доставени: извештај од регистар на примени до-

нации / член 25, годишна сметка / член 26 став 3 и го-

дишен финансиски извештај / член 27); 

12. МБ: 5131847 – МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА (не 

се доставени: извештај од регистар на примени дона-

ции / член 25, годишна сметка / член 26 став 3 и годи-

шен финансиски извештај / член 27); 

13. МБ: 5444357 – ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА 

ЕМАНЦИПАЦИЈА – ОПЕ (не се доставени: извештај 

од регистар на примени донации / член 25, годишна 

сметка / член 26 став 3 и годишен финансиски извештај 

/ член 27); 

14. МБ: 5193303 – СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД МАКЕ-

ДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на 

примени донации / член 25, годишна сметка / член 26 

став 3 и годишен финансиски извештај / член 27); 

15. МБ: 4246730 – СТРАНКА НА ДЕМОКРАТСКА 

АКЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА (не е доставен извештај 

од регистар на примени донации / член 25); 
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16. МБ: 6217222 – ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА 

РОМИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на 

примени донации / член 25, годишна сметка / член 26 

став 3 и годишен финансиски извештај / член 27); 

17. МБ: 6221947 – НОВА АЛТЕРНАТИВА (не се 

доставени: извештај од регистар на примени донации / 

член 25, годишна сметка / член 26 став 3 и годишен 

финансиски извештај / член 27); 

18. МБ: 5867720 – ДЕМОКРАТСКИ СИЛИ НА РО-

МИТЕ (не е доставен извештај од регистар на примени 

донации / член 25); 

19. МБ: 6078141 – ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКА 

ИДНИНА (не се доставени: извештај од регистар на 

примени донации / член 25, годишна сметка / член 26 

став 3 и годишен финансиски извештај / член 27); 

20. МБ: 6084974 – ПАРТИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА 

НА РОМИТЕ (не е доставен извештај од регистар на 

примени донации / член 25); 

21. МБ: 6453201 – ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА 

ЕМАНЦИПАЦИЈА НА РОМИТЕ (не се доставени: из-

вештај од регистар на примени донации / член 25, го-

дишна сметка / член 26 став 3 и годишен финансиски 

извештај / член 27); 

22. МБ: 5624533 – СРПСКА НАПРЕДНА СТРАН-

КА ВО МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од 

регистар на примени донации / член 25, годишна смет-

ка / член 26 став 3 и годишен финансиски извештај / 

член 27); 

23. МБ: 6700080 – САНЏАЧКА ЛИГА (не се доста-

вени: извештај од регистар на примени донации / член 

25, годишна сметка / член 26 став 3 и годишен финан-

сиски извештај / член 27); 

24. МБ: 4211251 – ВМРО – ДЕМОКРАТСКА ПАР-

ТИЈА (не е доставена годишна сметка / член 26 став 3); 

25. МБ: 5636795 – ДЕМОКРАТСКА ЛИГА НА 

БОШЊАЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  (не 

е доставен извештај од регистар на примени донации / 

член 25); 

26. МБ: 4167953 – ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА 

ТУРЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА (не се доставени: из-

вештај од регистар на примени донации / член 25  и го-

дишен финансиски извештај / член 27); 

27. МБ: 5525101 – ПАРТИЈА НА ВЛАСИТЕ ВО 

МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар 

на примени донации / член 25 и годишен финансиски 

извештај / член 27); 

28. МБ: 5670837 – ПАРТИЈА НА ПРАВДАТА (не 

се доставени: извештај од регистар на примени дона-

ции / член 25, годишна сметка / член 26 став 3 и годи-

шен финансиски извештај / член 27); 

29.  МБ: 5674000 – ТРАЈНО МАКЕДОНСКО РА-

ДИКАЛНО ОБЕДИНУВАЊЕ (не се доставени: извеш-

тај од регистар на примени донации / член 25, годишна 

сметка / член 26 став 3 и годишен финансиски извештај 

/ член 27); 

30. МБ: 6816096 – РЕПУБЛИКАНСКА АЛИЈАНСА 

(не се доставени: извештај од регистар на примени до-

нации / член 25, годишна сметка / член 26 став 3 и го-

дишен финансиски извештај / член 27); 

31. МБ: 6849814 – ДЕМОКРАТСКА БОШЊАЧКА 

ПАРТИЈА (не се доставени: извештај од регистар на 

примени донации / член 25, годишна сметка / член 26 

став 3 и годишен финансиски извештај / член 27); 

32. МБ: 6853943 – ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА 

РОМИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на 

примени донации / член 25, годишна сметка / член 26 

став 3 и годишен финансиски извештај / член 27); 

33. МБ: 6863191 – ПАРТИЈА НА ОБЕДИНЕТИ 

ПЕНЗИОНЕРИ И ГРАЃАНИ НА МАКЕДОНИЈА (не е 

доставен: извештај од регистар на примени донации / 

член 25); 

34. МБ: 5230535 – ПАРТИЈА НА ПЕНЗИОНЕРИ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  (не се доставени: 

извештај од регистар на примени донации / член 25, го-

дишна сметка / член 26 став 3 и годишен финансиски 

извештај / член 27); 

35. МБ: 6880304 – ПАРТИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ 

ПРОМЕНИ 21 (не е доставена годишна сметка / член 

26 став 3). 

Политичките партии од точките 4, 13, 19, 31 и 34 

согласно известувањето на Основниот суд Скопје II – 

Скопје број 03-СУ.бр. 1406/2014 од 16.06.2014 година  

се избришани од Единствениот судски регистар на по-

литички партии.   

Запирањето на исплатата на средства за редовно го-

дишно финансирање од Буџетот на Република Македо-

нија за политичките партии ќе трае до уредно исполну-

вање на обврските согласно член 25, 26 и 27 од  Зако-

нот за финансирање на политичките партии. 

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во 

„Службен весник на Република Македонија“ согласно 

член 27-б став 6 од Законот за финансирање на поли-

тичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 

86/0, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13). 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

До Министерството за правда согласно член 27-б 

од Законот за финансирање на политичките партии 

(„Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 

96/09 , 148/11, 142/12 и 23/13 ), Државниот завод за ре-

визија достави предлог број 36-649/2 од 10.09.2014 го-

дина  за донесување на Одлука за запирање исплата на 

средства за редовно годишно финансирање од Буџетот 

на Република Македонија на политичките партии, кои 

не ги исполниле обврските за финансиско известување 

за 2013 година, односно не доставиле извештај од ре-

гистар на примени донации, годишна сметка или годи-

шен финансиски извештај. Споменатите законски об-

врски не ги исполниле следните политички партии: 

ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ, НОВА 

ДЕМОКРАТИЈА –ДЕМОКРАЦИЈА Е РЕ – ПАРТИЈА 

ЗА НОВА ДЕМОКРАТИЈА, ЛИБЕРАЛНО ДЕМОК-

РАТСКА ПАРТИЈА, ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА АЛ-

БАНЦИТЕ, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА, 

ВМРО-НАРОДНА ПАРТИЈА, ОБЕДИНЕТИ ЗА МА-

КЕДОНИЈА, СОЈУЗ НА ТИТОВИ ЛЕВИ СИЛИ, ПАР-
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ТИЈА НА СЛОБОДНИ ДЕМОКРАТИ , ТАТКОВИН-

СКА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РАДИ-

КАЛНА ОБНОВА – ВАРДАР-ЕГЕЈ-ПРИРИН, НОВА 

ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЈА, МАКЕДОНСКА АЛИ-

ЈАНСА, ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕМАНЦИПАЦИ-

ЈА – ОПЕ, СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА, 

СТРАНКА НА ДЕМОКРАТСКА АКЦИЈА НА МАКЕ-

ДОНИЈА, ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА РОМИТЕ, НО-

ВА АЛТЕРНАТИВА,  ДЕМОКРАТСКИ СИЛИ НА РО-

МИТЕ,  ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКА ИДНИНА, 

ПАРТИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ, ПАРТИ-

ЈА ЗА ЦЕЛОСНА ЕМАНЦИПАЦИЈА НА РОМИТЕ, 

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ВО МАКЕДОНИЈА, 

САНЏАЧКА ЛИГА, ВМРО – ДЕМОКРАТСКА ПАР-

ТИЈА, ДЕМОКРАТСКА ЛИГА НА БОШЊАЦИТЕ ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ДЕМОКРАТСКА ПАР-

ТИЈА НА ТУРЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА, ПАРТИЈА 

НА ВЛАСИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА, ПАРТИЈА НА 

ПРАВДАТА, ТРАЈНО МАКЕДОНСКО РАДИКАЛНО 

ОБЕДИНУВАЊЕ, РЕПУБЛИКАНСКА АЛИЈАНСА, 

ДЕМОКРАТСКА БОШЊАЧКА ПАРТИЈА, ДЕМОК-

РАТСКА ПАРТИЈА НА РОМИТЕ, ПАРТИЈА НА ОБЕ-

ДИНЕТИ ПЕНЗИОНЕРИ И ГРАЃАНИ НА МАКЕДО-

НИЈА, ПАРТИЈА НА ПЕНЗИОНЕРИ НА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА и ПАРТИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ 

ПРОМЕНИ 21. 

Согласно член 25 од Законот за финансирање на по-

литичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 

86/08, 161/08, 96/09 , 148/11, 142/12 и 23/13), политич-

ката партија подготвува извештај од регистар за добие-

ните донации, кој го доставува најдоцна до 31 март за 

претходната година заедно со годишниот финансиски 

извештај од членот 27 од овој закон до Државниот за-

вод за ревизија.  

Согласно член 26 од Законот за финансирање на по-

литичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 

86/08, 161/08, 96/09 , 148/11, 142/12 и 23/13 ),  надзорот 

над финансиско-материјалното работење на политич-

ките партии го врши Државниот завод за ревизија сог-

ласно истиот се спроведува секоја календарска година 

за претходната година. Исто така, годишната сметка за 

финансиското работење, согласно со законските про-

писи, политичките партии ја доставуваат до: Управата 

за јавни приходи, Централниот регистар и Државниот 

завод за ревизија, а  должни се да ја објават на своите 

веб страни.  

Согласно член 27 од Законот за финансирање на по-

литичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 

86/08, 161/08, 96/09 , 148/11, 142/12 и 23/13), политич-

ките партии, најдоцна до 31 март изготвуваат годишен 

финансиски извештај за претходната година. Извешта-

јот го содржи финансиското работење на сметката на 

политичката партија, како и потсметките на локалните 

ограноци и потсметката на партиско истражувачко – 

аналитичкиот центар на партијата. 

Согласно член 27-а годишниот финансиски извеш-

тај политичката партија е должна јавно да го објави на 

своја веб страна, најдоцна до 30 април во тековната го-

дина за претходната година.  

Со оглед дека партиите наведени во оваа одлука не 

постапиле согласно член 25, 26 и 27 од  Законот за фи-

нансирање на политичките партии („Службен весник 

на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 

23/13), согласно член 27-б став 4  од истиот закон , а по 

предлог на Државниот завод за ревизија, се одлучи ка-

ко во диспозитивот на оваа одлука. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политички-

те партии можат да поведат управен спор пред Управ-

ниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на 

истата во “Службен весник на Република Македонија”. 

  

Бр. 11-3335/1  

9 октомври 2014 година Министер за правда, 

Скопје д-р Аднан Јашари, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

4807. 

Врз основа на член 27-а став 2 од Законот за турис-

тичката дејност („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11, 53/11, 

123/12, 164/13 и 27/14), министерот за економија доне-

се  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-

МАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДО-

НЕСУВАЊЕ РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИ-

ЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ ТУРИСТИЧКА ДЕЈНОСТ И 

ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА-

РАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДА-

ВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА, ОДНОСНО НЕДОНЕСУВА-

ЊЕ РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО  

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на бара-

њето за донесување решение за издавање на лиценца за 

вршење туристичка дејност и формата и содржината на 

барањето заради недонесување на решение за издавање 

на лиценца, односно недонесување решение за одбива-

ње на барањето за издавање на лиценца („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.159/11), Прилогот 1 

се заменува со нов Прилог 1, кој е составен дел на овој 

правилник. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 13-4296/6  

13 октомври 2014 година Министер, 

Скопје Беким Незири, с.р. 
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Врз основа на член 29-а став 2 од Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.62/04, 89/08, 115/10 ,53/11, 141/12, 164/13 и 187/13), министерот за економија, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВА-

ЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТ И ФОРМАТА И СОДРЖИ-

НАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА, ОДНОСНО 

НЕДОНЕСУВАЊЕ РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на решение за категоризација на угос-

тителски објект и формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за категоризација, од-

носно недонесување решение за одбивање на барањето за категоризација („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.175/11), во членот 3 став 1, во алинејата 5 зборовите “и печат“ се бришат. 

Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 13-4296/7  

13 октомври 2014 година Министер, 

Скопје Беким Незири, с.р. 

 

4808. 
 



 Стр. 56 - Бр. 153                                                                                 20 октомври 2014 
 



20 октомври 2014  Бр. 153 - Стр. 57 

 
 

  



 Стр. 58 - Бр. 153                                                                                 20 октомври 2014 
 

 

4809. 

Врз основа на член 33 став 9 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

7/08, 116/10 и 23/13), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР НА СТАНИЦИ 

 ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА СВОЈСТВАТА НА ДОБИТОКОТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на регистар на станици за тес-

тирање на својствата на добитокот. 

 

Член 2 

Регистарот на станици за тестирање на својствата на добитокот се води во форма на книга со тврд повез во 

зелена боја во А4 формат со поврзани и нумерирани евиденциски листови на бела хартија.  

На прeдната страна на книгата е аплициран грбот на Република Македонија и под него стои натпис во бела 

боја „Република Македонија, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Регистар на стани-

ци за тестирање”. 

На евиденциските листови од став 1 на овој член се запишуваат следниве податоци: 

- реден број и страна; 

- назив, седиште и ЕМБС на станици за тестирање; 

- број на решение за одобрување на  станица за тестирање; 

- дата на регистрација; 

- вид и раса на добиток и 

- други специфични податоци за станицата за тестирање. 

Формата и содржината на регистарот на  станици за тестирање на својствата на добитокот се дадени во 

Прилог кој е составен дел на овој правилник.  

 

Член 3 

Регистарот на станици за тестирање на својствата на добитокот се води во пишана и електронска форма. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија”. 

 

          Бр. 08-7837/3                                    Министер за земјоделство, 

  2 октомври 2014 година                                         шумарство и водостопанство, 

             Скопје                                     м-р Михаил Цветков, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

4810. 
Врз основа на член 26 став (13) од Законот за кон-

трола на емисии од испарливи органски соединенија 
при користење на бензини („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 38/14), министерот за животна 
средина и просторно планирање, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ПЛАНОТ ЗА ПО-

СТИГНУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИТЕ БАРАЊА ЗА 

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-
ната и начинот на доставување на предлог-планот за 
постигнување на техничките барања за заштита на жи-
вотната средина.  

 

Член 2 
(1) Предлог-планот се изготвува во А4 формат на 

хартија во бела боја. 
(2)Предлог -планот ги  содржи следните податоци:  
1)  назив на операторот на инсталацијата, мобилни-

от контејнер, односно бензинската станица; 
2)  дејност; 

3) единствен број на деловниот субјект-операторот; 
4) даночен број на операторот; 
5) адреса:  
- поштенски број и седиште, улица и број; 
- телефонски број и 
- веб адреса; 
6) лице за контакт - име и презиме, адреса и: 
- телефон и 
- електронска пошта; 
7) назив на сопственикот и: 
- дејност на сопственикот; 
- единствен број на деловниот субјект на сопстве-

никот; 
- даночен броj на сопственикот; 
- адреса на сопственикот; 
- поштенски број и седиште, улица и број; 
- телефонски број и 
- веб адреса; 
8) лице за контакт – име и презиме, адреса и: 
- телефон и 
- електронска пошта; 
9) назив на инсталацијата/мобилниот контејнер 

и/или бензинската станица и адреса на локацијата каде 
се наоѓа:  

- број и вид  на инсталацијата/мобилниот контејнер 

и/или бензинската станица (за мобилните контејнери се 
запишува нивната регистрација и број на мотор); 

- година кога се пуштени во употреба, односно се 
произведени и планиран период на употреба; 

- промет на годишно ниво; 
- технички податоци на инсталацијата/мобилниот 

контејнер и/или бензинската станица и објект во кој е 

сместена инсталацијата/ мобилниот контејнер и/или 
бензинската станица и 

- опис на работа на инсталацијата/мобилниот кон-

тејнер и/или бензинската станица; 

10) емисии (приказ на емисиите во сите медиуми и 

области на животната средина): 

- воздух и 

- вода; 

 11) количина на создавање на отпад за инсталација 

и/или бензинска станица: 

- видови на отпад и 

- количини; 

12) состојби на локацијата и влијанието врз живот-

ната средина: 

- опис на непосредната околина на локацијата и 

- очекувани влијанија врз животната средина; 

13) начин на кој ќе се врши мониторингот на еми-

сиите и на исполнувањето на техничките барања за жи-

вотна средина; 

14) опис на други планирани превентивни мерки; 

15) анализа на состојбата: 

- детални податоци за факторите кои се одговорни 

за надминувањата и детални податоци за можните мер-

ки за подобрување на состојбата на испарувањето на 

бензините; 

- детали за донесените мерки, или проекти за пости-

гнување на техничките барања за заштита на животна-

та средина и 

- временски  рок за имплементација; 

16) рок за постигнување на техничките стандарди 

за секоја инсталација, мобилен контејнер и/или бензин-

ска станица со кои управува операторот согласно Зако-

нот за контрола на емисии од испарливи органски сое-

диненија при користење на бензини: 

- назив на инсталацијата (се додава посебен ред за 

секоја инсталација), мобилен контејнер или бензинска 

станица; 

- краен рок за постигнување на техничките барања 

за заштита на животната средина и 

- начин на известување до Министерството за жи-

вотна средина и просторно планирање за постигнатите 

барања; 

17) одговорно лице за спроведување на планот: 

- име и презиме; 

- контакт телефон и 

- контакт електронска пошта. 

(2) Формата и содржината на предлог-планот се да-

дени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.  

 

Член 3 

Предлог-планот се доставува во електронска и во 

писмена форма во три примероци.  

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден  по де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 07-10316/1 Министер за животна средина 

октомври 2014 година и просторно планирање, 

Скопје Нурхан Изаири, с.р. 
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4811. 

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенцијата за храна и 

ветеринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И 

ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ, СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД СВИЊИ, СВИНСКО 

МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОИ СОДРЖАТ 

СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД СВИЊИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА  

ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА(
*
) 

 

Член 1 

Во Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, 

јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои сод-

ржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска 

свинска чума во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/14), Прилогот се 

заменува со нов Прилог, кој е составен дел на ова решение. 

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

           Бр. 02-2874/7                             Директор на Агенцијата 

  13 октомври 2014 година                              за храна и ветеринарство, 

               Скопје                            Дејан Рунтевски, с.р. 

 

____________________ 

(*) Со ова решение се врши усогласување со одредбите на Одлуката на Комисијата за Имплементација бр. 2014/637/ЕУ од 28 
август 2014 година за изменување на Прилогот од Одлуката за Имплементација 2014/178/ЕУ за области кои се под забрана од 

Африканска свинска чума во одредени земји членки (CELEX бр. 32014D0637) 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4812. 
Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 

енергетика  (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 
136/2011, 79/2013, 164/2013 , 41/2014 и 154/2014), член 
28 од Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” 
бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 
24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 
55/2011), член 28 и 29 од Законот за данокот на додаде-
на вредност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 
08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 
средина (“Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уред-
бата за начинот на утврдување, пресметување и упла-
тување на надоместокот за задолжителни резерви на 
нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз 
и/или производство на нафтени деривати (“Службен 
весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 20.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95       до 36,300 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 37,761 
   
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 37,137 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 36,468 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 29,127 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 

   
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 74,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 76,00 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 63,00 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 51,50 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 35,892 

Б.  Претпријатијата што вршат промет на нафтени 
деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-
вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа од-
лука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,080 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,030 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,040 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Зако-
нот за задолжителни резерви на нафта и нафтени дери-
вати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при 
увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,890 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,300 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,300 
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 г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,740 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 21,742 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 21,976 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,222 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,136 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,100 
 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 21.10.2014 
година и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 

 
Бр. 02-2324/1  

20 октомври 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

4813. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11, 79/13 и 164/13 и 41/14 ) и член 45 од Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11и 78/13), постапу-
вајќи по барањето на Друштво за трговија и услуги 
ЕНЕРЏИ СЕРВИСИС ДООЕЛ Скопје, со седиште на 
ул. „Ленинова“ бр. 33/А-01/30 Скопје, за менување на 
лиценца за трговија со електрична енергија на седница-
та одржана на ден 17.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата на Друштво за трговија и услуги 

ЕНЕРЏИ СЕРВИСИС ДООЕЛ Скопје, со седиште на 
ул. „Ленинова“ бр.33/А-01/30 Скопје, за вршење на 
енергетска дејност трговија со електрична енергија из-
дадена со Одлука УП1 бр. 07-203/12 од 1.10.2012 го-
дина, („Службен весник на РМ“ бр. 124/12 се менува. 

2. Лиценцата како и измената е прилог 1 на оваа од-
лука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га неговото извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вање во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
УП1 Бр. 07- 203/12  

17 октомври 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1 

  
Л И Ц Е Н Ц А  

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија и услуги  ЕНЕРЏИ СЕРВИ-

СИС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. Ленинова 
бр.33/А-01/30 Скопје, Република Македонија     

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Трговија со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
17.10.2014 година  
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
17.10.2024 година  
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ЕЕ- 101.10.1/12/2/14 
 
7. Број на деловниот субјект - 6806716 
          
8. Единствен даночен број - 4080012530607 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 
оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја од земјата и од странство, заради продажба на други 
трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 
и операторите на дистрибутивните системи како и про-
дажба на купувачи во странство согласно член 81 од 
Законот за енергетика. Трговецот во својство на снаб-
дувач може да продава електрична енергија и на потро-
шувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 
учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во 
пазарните правила. 

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 
врши прекугранични трансакции на електрична енер-
гија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи 
е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен 
и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги 
во согласност со пазар¬ните пра¬ви¬ла, мрежните пра-
вила за пренос на електрична енергија и мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија како и 
Правилата за доделување на прекуграничните пренос-
ни капацитети. 
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10. Опис на условите и начинот на вршење на 
дејноста 

Енергетската дејност трговија со електрична енер-
гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија   и договори за закупување на 
преносен и/или дистрибутивен капацитет.  

      
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-
та територија на Република Македонија и странство. 

 
12. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-
вори;  

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен 
капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 
прекугранични трансакции на електрична енергија за 
своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежни-
те правила за пренос на електрична енергија и мрежни-
те правила за дистрибуција на електрична енергија ка-
ко и Правилата за доделување на прекуграничните пре-
носни капацитети; 

- работи во согласност со правилата за пазар на 
електрична енергија во однос на доверливоста и обе-
мот на снабдување, со цел да се исполнат обврските 
кон купувачите;  

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 
утврдени со пазарните правила; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 
електричната енергија кога е во својство на снабдувач 
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самос-
тојно учество на пазарот на електрична енергија, сог-
ласно пазарните правила, како и за обезбедениот пре-
носен и дистрибутивен капацитет и регулираните 
услуги, согласно превземените обврски за потрошува-
чите кога врши прекугранични трансакции; 

- достави во определен рок до операторот на паза-
рот на електрична енергија информации за количините 
на електрична енергија и соодветниот временски рас-
поред од сите договори за купoпродажба на електрична 
енргија како и соодветните договори за прекугранични 
трансакции низ преносната мрежа во согласност со па-
зарните правила; 

- достави во определен рок до Регулаторната 
комисија за енергетика, по нејзино барање, 
информации и  извештаи за своите трансакции и делов-
ни активности при продажбата на електрична енeргија 
во својство на снабдувач, на потрошувачи кои ги ис-
полнуваат условите за самостојно учество на пазарот 
на електрична енергија, утврдени во пазарните пра-
вила; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Македонија, а особено 
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при ра-
бота; 

 
13. Обврска за  одвоена сметководствена еви-

денција  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со  резултатите од рабо-
тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-
ко и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- информации за испорачаните количини на елек-
трична енергија според купопродажните договори, сог-
ласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца.  

- испорачаните количини на електрична енергија да 
се доставуваат на квартално, но оддвоени по месеци 

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност трговија со елек-
трична енергија како и други промени во работењето 
согласно правилникот. 

 
16. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-
тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи 
непосреден увид во целокупната документација која 
што се однесува на вршењето на енергетската дејност 
за која што е издадена лиценцата, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
17. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности.  
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4814. 
И С П Р А В К И  

 

Во Лиценцата за вршење на енергетска дејност 
трговија со електрична енергија на Друштвото за тр-
говија и услуги ПАН ИНТЕРТРЕЈД ДООЕЛ Скопје, 

објавена во („Службен весник на РМ“ бр. 151/14) 
направенa е техничка грешка во преамбулата, Одлу-
ката и Прилогот 1, така што на место „ДООЕЛ“ тре-
ба да стои: „ДОО“. 

 Претседател 
на Регулаторна комисија за енергетина  
         на Република Македонија, 

                           Димитар Петров, с.р. 
____________ 

4815. 
Во Лиценцата за вршење на енергетска дејност 

снабдување со електрична енергија  на Друштвото за 
трговија ПАН ИНТЕРТРЕЈД ДООЕЛ Скопје објавена 
во („Службен весник на РМ“ бр. 151/14) направена е 

техничка грешка во преамбулата, Одлуката и Прилогот 
1, така што на место „ДООЕЛ“ треба да стои: „ДОО“. 

 
                   Претседател 

на Регулаторна комисија за енергетина  
         на Република Македонија, 
           Димитар Петров, с.р. 

____________ 

 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ 

ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

4816. 

Врз основа на член 12 став 4 алинеја 6 од Законот 
за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12 и 41/14), Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони во име на Вла-

дата на Република Македонија како основач на Техно-
лошката индустриска развојна зона „Кичево“, на ден  
30.9.2014 година ги донесе, следните 

  

П Р А В И Л А 

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШ-

КО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА КИЧЕВО  
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овие правила за условите за користење на Тех-

нолошко индустриската развојна зона Кичево, се одре-
дуваат условите под кои се користи просторот на ТИРЗ 
Кичево за вршење дејност од страна на корисниците 

како и кои дејности ќе се извршуваат во зоната, внат-
решниот ред и мерките за заштита на животната среди-
на и природата. 

  
Член 2 

Корисниците-закупувачи на простор на зоната се 

должни да работат согласно овие правила и законодав-

ството на Република Македонија. 

 II. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ  

ВО ЗОНАТА 

 

Член 3 

Корисниците на ТИРЗ Кичево, објектите и просто-

рот во зоната ќе го користат согласно одредбите на 

одобрената планска документација за ТИРЗ Кичево за 

градежната парцела согласно Договорот за долготраен 

закуп на градежно земјиште. 

 

1. ОГРАДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ  

ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ 

 

Член 4 

1. Корисникот во рамките на својот урбанистички 

блок треба за секој поединечен простор да изврши 

внатрешно оградување на просторот на ТИРЗ. Секоја 

внатрешна изградена ограда треба да биде транспарен-

тна, добро одржувана со поставување на обезбедување 

според одобрението добиено од основачот. 

2. Пресметка на потрошената вода од страна на ко-

рисниците се врши преку инсталирани водомери, чие 

поставување е обврска и на трошок на корисникот. 

3. Искористената вода, Корисникот треба редовно 

да ја плаќа согласно состојбата на инсталираните мер-

ни инстументи, а по добивање на сметка. 

4. Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги ис-

пушти отпадните води во примарната канализациона 

мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречис-

тување на истите во соодветни пречистителни станици, 

кои корисникот треба да ги изгради. 

 

2. ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА 

 

Член 5 

1. Корисникот на зона е должен да му плаќа на За-

куподавачот месечен надоместок согласно Тарифникот 

за надоместоци за извршени услуги на корисници на 

ТИРЗ Кичево, кој претставува составен дел на Догово-

рот за вршење дејност склучен помеѓу основачот и ко-

рисникот на зоната согласно член 33 од Законот за ТИ-

РЗ и согласно член 34 од Законот за ТИРЗ, на име и по 

основ на: 

- одржување на јавните површини и инфраструкту-

рата во составот на јавните површини, а во границите 

на зоната; 

- одржување на уличното осветлување на јавните 

површини во зоната; 

- обезбедување на границите на зоната; 

- 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и 

обезбедување на услови за работење на Царинските и 

даночните служби; 

- други ненаведени услуги од заеднички интерес за 

нормално функционирање на зоната. 

2. Корисникот на зоната месечниот надомест за од-

ржување на инфраструктурата е должен да го плаќа од 

денот на добивање на владение врз парцелата во рам-

ките на ТИРЗ Кичево, во согласност со „Тарифникот  

за надоместоци за извршени услуги на корисници на 

ТИРЗ Кичево”. 
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3. ГРАДЕЖНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

Член 6 

1. По регулирањето на закупот на просторот, заку-

пувачот треба да добие согласност да ја отпочне из-

градбата пред завршување на основната инфраструкту-

ра на ТИРЗ. Закупувачот - корисник ќе го користи 

просторот според овие правила донесени од основачот, 

по инструкции на проект менаџерот одреден од основа-

чот, како и според прописите за времен пристап и вре-

мен приклучок на основната инфраструктура и да обез-

беди сигурност и безбедност во текот на изведбата и 

експлоатацијата. Закупувачот- корисник ќе ги изгради 

сите потребни времени влезови во просторот на лока-

ција и на начин одобрен од основачот, а по завршува-

њето на инфраструктурата во ТИРЗ, ќе ги отстрани 

времените влезови на начин прифатлив и усогласен со 

Основачот. 

2. Рекогностицирање на земјиштето во просторот. 

За изградба на стабилни и цврсти згради и други 

објекти, приземни или повеќекатни Закупувачот е дол-

жен, за своја сметка, да ангажира специјализирана ин-

женерска фирма за рекогносцирање на земјиштето и 

изведба на детални геотехнички истражни работи, со 

цел добивање податоци за квалитетот и носивоста на 

земјиштето потребни за изготвување на проектната до-

кументација. 

3. Закупувачот - корисник и изведувачот на градеж-

ните работи на закупувачот се должни да ги чуваат, од-

ржуваат и заштитуваат сите локации, земјиштето, па-

тиштата, тротоарите, оградите, парапетите, каблите и 

се друго што е изградено во ТИРЗ (згради, настреш-

ници, мостови и други градби) при изведувањето гра-

дежни работи во закупената недвижност и веднаш да 

го поправат оштетеното. 

4. За да се гарантира доследното извршување на об-

врските од точка 3 по потпишувањето на договорот за 

закуп на просторот, Закупувачот или изведувачот анга-

жиран од страна на Закупувачот се должни да депони-

ра кај основачот парични средства или банкарска га-

ранција за да одговори на сите можни оштетувања на 

инфраструктурата, како и за трошоците за нивно сани-

рање. Во зависност од големината на закупениот прос-

тор висината на депозитот или банкарската гаранција е 

во износ: 

  

ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА 

 

Големина на парцела/износ: 

- 2.500м2 или помалку        МКД 500.000,00 денари. 

- 2.500м2 до 5.000 м2      МКД 800.000,00 денари. 

- 5.000м2 до 10.000 м2      МКД 1.200.000,00 денари. 

- 10.000 м2 и повеќе            МКД 1.500.000,00 денари. 

  

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА 

Големина на парцела / износ: 

За сите големини        МКД 500.000,00 денари. 

 

4.1. Депозитот или банкарската гаранција е во сила 

се додека Закупувачот не добие соодветен документ за 

употреба на објектот од надлежниот орган. 

4.2. Закупувачот и неговиот главен изведувач треба 

да го одржуваат просторот во добра состојба во текот 

на целиот период на изведување градежни работи сог-

ласно следните правила: 

а. Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад 

за времетраење на градбата, треба да се отстранат од 

локацијата согласно важечките законски прописи од 

областа на заштита на животната средина; 

б. Сите транспортни возила треба да се опремени со 

заштитна церада за време на превозот за да се избегне 

можното растурање на отпадните материи; 

в. Закупувачот и неговиот главен изведувач се 

должни сами да ја обезбедат дозволата за користење на 

соодветните депонии од ЈП за комунална хигиена пред 

да отпочнат со депонирање на отпадниот материјал; 

г. Закупувачот и неговиот главен изведувач должни 

се да обезбедат правилно складирање на вкупно пот-

ребниот градежен материјал во соодветни простории 

од времен карактер, а за останатото треба да се коорди-

нираат со основачот; 

д. За време на работните и неработните часови за-

купувачот и неговиот изведувач се должни и одговор-

ни да го почитуваат Законот за безбедност и здравје 

при работа. 

ѓ. Закупувачот или изведувачот ангажиран од стра-

на на Закупувачот се одговорни за цело времетраење 

на градбата да се грижат за материјалите, постројките 

и другата опрема што е потребна за изведување на ра-

ботите. 

е. На вработените не им е дозволено да живеат во 

просторот или било каде во ТИРЗ за време на градбата. 

 

4. ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА 

 

Член 7 

Сите површински води од закупеното земјиште тре-

ба да се собираат на локацијата и соодветно да се насо-

чат и испуштат во атмосферската канализација или со-

одветните одводни објекти. Во никој случај површин-

ските води не смеат да бидат насочени или испуштени 

кон соседните локации од Зоната или слободно испуш-

тени кон сообраќајниците на Зоната. Корисникот е об-

врзан да изгради/постави собирна шахта за собирање 

на сите наталожени ситни честички и крупен материјал 

од неговата локација. Оваа собирна шахта Корисникот 

мора да ја постави во рамките на неговата парцела.  

 

III. ДЕЈНОСТИ 

 

1. ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ  

ВО ЗОНАТА 

 

Член 8 

1. Во зоната се вршат производствени и услужни 

дејности, научно-истражувачки дејности, складирање, 

банкарски и други финансиски работи, работи на оси-

гурување и реосигурување на имоти и лица и други ра-

боти исклучиво за потребите на работењето на зоните. 

Дејностите од став 1 се вршат под следните услови: 
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а) Потеклото и квалитетот на суровините, полупро-

изводите и готовите производи да можат да се утврдат 

и контролираат. 

б) Работењето да не ја загрозува јавната безбедност, 

животната средина и здравјето на луѓето во зоната; 

в) Корисникот на зоната да ги осигура основните 

средства и вработените од ризици кои произлегуваат 

од работењето. 

2. Во ТИРЗ Кичево корисникот може да врши и: 

а) Складирање на стоки за свои потреби; 

б) Промет на стоки и услуги за другите корисници 

во зоната; 

    

2. ДЕЈНОСТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО 

ЗОНАТА 

 

Член 9 

Во Технолошко индустриската развојна зона Киче-

во не смее да се врши активност поврзана со: 

1. Трговија на распаднати, расипани стоки, со исте-

чен рок или инфицирани, отпадни материи кои ја зага-

дуваат животната средина или кои не се за човечка и 

животинска употреба; 

2. Радиоактивни материјали, освен оние кои се пот-

ребни за индустриски, медицински и научно- истражу-

вачки цели, одобрени од надлежните органи на Репуб-

лика Македонија; 

3. Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски 

и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се 

употребуваат во индустриски, преработувачки, ме-

дицински и фармацевтски цели, според сертификати 

издадени од Министерството за здравство; 

4. Оружје, муниција и експлозив, освен стопански 

експлозиви; 

5. Производство и услуги кои потекнуваат од земји 

или фирми кои се предмет на ембарга и блокади нало-

жени од национални и меѓународни органи и власти; 

6. Производство и услуги кои ги загрозуваат јавни-

от морал, јавната безбедност и одбраната; 

7. Производство и услуги кои не се во согласност со 

законите на Република Македонија и на меѓународните 

договори ратификувани во Република Македонија кои 

се однесуваат на заштитата на интелектуалната и ин-

дустриска сопственост и 

8. Производство и услуги кои произлегуваат од зло-

употреба на одобренија, решенија, пресуди, дозволи, 

лиценци, права и концесии издадени од надлежен ор-

ган. 

  

IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО  

ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА 

 

Член 10 

1. Влегувањето и излегувањето на вработените и 

други лица на подрачјето на Технолошко индустриска-

та развојна зона е дозволено само со легитимација из-

дадена од основачот. 

2. Заради обезбедување контрола при влегувањето, 

движењето и излегувањето на подрачјето на Техно-

лошко индустриската развојна зона, се издавааат леги-

тимации кои можат да бидат за: 

- вработените; 

- надворешни лица (изведувачи на градежни и дру-

ги работи за основачот или корисниците на Технолош-

ко индустриската развојна зона ); 

- деловни партнери односно гости кои доаѓаат во 

посета во Технолошко индустриската развојна зона; 

- моторни возила кои влегуваат во подрачјето на 

Технолошко индустриската развојна зона; 

3. Сите видови на легитимации ги издава Службата 

за обезбедување на Технолошко индустриската развој-

на зона во координација со царинскиот орган. 

4. Товарните возила кои влегуваат односно излегу-

ваат за истовар или утовар на подрачјето на Технолош-

ко индустриската развојна зона го користат влезот од-

носно излезот утврден во согласност со царинскиот ор-

ган. 

5. За се што со овие Правила не е предвидено во де-

лот на внатрешниот ред во Технолошко индустриската 

развојна зона ќе се применуваат одредбите од „Правил-

никот за поблиските критериуми и начинот на уредува-

ње на технолошко индустриските развојни зони“ и 

„Правилникот за задолжителните податоци кои треба 

да ги содржи записот од задолжителната евиденција и 

пропишаниот образец од записот на задолжителната 

евиденција во технолошко индустриска развојна зона“. 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

112/2007). 

      

V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  

И ПРИРОДАТА 

 

Член 11 

1. Постапката за заштита од комунални и индус-

триски опасни и штетни материи во производството, 

употребата, транспортот, прометот, складирањето, от-

странувањето, неутрализирањето и депонирањето, се 

врши на начин и под услови да не се доведе во опас-

ност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на 

животинскиот и растителниот свет, да не се загади жи-

вотната средина и природата како во процесот на фун-

кцијата, такаи при појава на дефекти, во согласност со 

мерилата и условите утврдени со закон и меѓународни-

те конвенции и договори кои Република Македонија ги 

ратификувала или им пристапила. 

2. За се што се однесува со заштитата на животната 

средина и природата, а што не е предвидено со овие 

правила ќе се применуваат одредбите од прописите од 

областа на заштита за животната средина. 

    

VI. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА 

 

Член 12 

Овие правила влегуваат во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија”, а ќе се објават по добивањето согласност од Вла-

дата на Република Македонија. 

 

Бр. 02-1201/5 Управен одбор 

30 септември 2014 година Претседател, 

Скопје Дејан Николовски, с.р. 
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Врз основа на член 12 став 4 алинеа 6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12 и 41/14), Дирекцијата за тех-
нолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолош-
ката индустриска развојна зона „Кичево“, на ден 30.9.2014 година го донесе следниот 

 

Т А Р И Ф Н И К 

НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „КИЧЕВО“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ  

КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „КИЧЕВО“ 
  

I 

4817. 
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II 
Надоместоците за услугите од Дел I од овој  тарифник се наплатуваат во рок од осум дена од денот на дос-

тавување на фактурата на приходната сметка на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони. 
Обврската за надоместоците од Дел I точки 1, 2, и 4 од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од 

денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни 
зони. 

 
III 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Кичево” од  Дел I точка  2. на овој тарифник се 
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе 
превозни средства со неограничен број на влез/излез на превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 ча-
сот. 

Стоката со вредност помала од 6.200,00 МКД е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИ-
РЗ “Кичево” од  Дел I точка  2. на овој тарифник. 

Стока наменета за испитување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот 
закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Кичево” од Дел I точка  2 на овој тари-
фник. 

  
IV 

Идентификациона картички од Дел I точка 4 од овој тарифник, се со важност од 2 (две) календарски го-
дини. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава иденти-
фикациона картичка да ја извести Дирекцијата за ТИРЗ поради поништување или издавање на нова идентифи-
кациона картичка во рок не подолг од пет (5) работни дена. 

  
V 

Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, 
истиот ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Македонија. 

 
             Бр. 02-1201/7                                           Управен одбор 
    30 септември 2014 година                                           Претседател, 
                 Скопје                                               Дејан Николовски, с.р. 

 

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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