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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

5981. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

придонеси од задолжително социјално осигурување, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 9 декември 2015 година. 
   

Бр. 08-5753/1 Претседател 
9 декември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО  

ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Законот за изменување на Законот за придонеси 

од задолжително социјално осигурување („Службен 
весник на Република Македонија“ брoj 188/14), во чле-
нот 1 датата „1 јануари 2016“ се заменува со датата „1 
декември 2017“. 

 
Член 2 

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

_________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR KONTRIBUTE 

NGA SIGURIMI I DETYRUESHËM SOCIAL 
 

Neni 1 
Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për kontribute nga 

sigurimi detyrueshëm social (“Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë” numër 188/14), në nenin 1 data “1 janar 
2016” zëvendësohen me datën  “1 dhjetor 2017”.  

 
Neni 2 

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

________ 
5982. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ  НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И  
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 9 декември 2015 година. 
   

Бр. 08- 5754/1 Претседател 
9 декември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИС-
КОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
 Во Законот за изменување и дополнување на Зако-

нот за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
188/14), во членот 2 датата „1 јануари 2016 година“ се 
заменува со датата „1 декември 2017 година“. 

 
Член 2 

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

_________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM 

PENSIONAL DHE INVALIDOR 
 

Neni 1 
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 

sigurim pensional dhe invalidor  (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” numër 188/14) në nenin data  
“1 janar 2016” zëvendësohet me datën “1 dhjetor 2017”.  

 
Neni 2 

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

________ 
5983. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТА НА СТРАНЦИ 
 

Се прогласува Законот за вработување и работа на 
странци, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 9 декември 2015 година. 
   

Бр. 08-5757/1 Претседател 
9 декември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТА НА СТРАНЦИ 

 
ГЛАВА I 

 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Содржина на Законот 

 
Член 1 

(1) Со овој закон се уредуваат условите и поста-
пката под кои странци можат да се вработуваат или да 
работат во Република Македонија, освен ако со рати-
фикуван меѓународен договор поинаку не е утврдено. 

(2) Странец се смета како вработено лице во Репуб-
лика Македонија кога врз основа на договор за врабо-
тување ќе заснoва работен однос кај работодавач чие 
седиште или место на живеење е во Република Маке-
донија или кога ќе стекне статус на самовработено ли-
це согласно со овој или друг закон.  

(3) Услугите обезбедени од странци и другите об-
лици на работа, кои ги извршуваат странци врз основа 
на договори за работа или други договори согласно со 
граѓанското право, а кои се спроведуваат на територи-
јата на Република Македонија за ограничен временски 
период, се сметаат за работа извршена од страна на 
странци. 

 
Дефиниција на поими 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 
следново значење: 

1. “Странец“ е лице кое не е државјанин на Репуб-
лика Македонија;  

2. “Странец“ е и лице без државјанство, односно 
лице кое ниедна држава по сила на својот закон не го 
смета за свој државјанин;  

3. “Барател на азил“ е странец кој бара заштита од 
Република Македонија, согласно со Законот за азил и 
привремена заштита;  

4. “Признаен бегалец“ е странец на кој согласно со 
Законот за азил и привремена заштита му е признато 
правото на азил;  

5. “Лице под супсидијарна заштита“ е странец кој 
не се квалификува како признаен бегалец, а на кој Ре-
публика Македонија ќе му признае право на азил и ќе 
дозволи да остане во рамките на нејзината територија;  

6. “Лице под привремена заштита“ е странец на кој 
му е признато правото на привремена заштита, соглас-
но со Законот за азил и привремена заштита;  

7. “Жртва на трговија со луѓе“ е странец за кого по-
стојат основани сомневања дека е жртва на кривично 
дело трговија со луѓе утврдено со Кривичниот законик 
и на кого, согласно со Законот за странци, му е издаде-
на дозвола за привремен престој заради работа поради 
хуманитарни причини;  

8. “Работодавач“ е правно или физичко лице регис-
трирано да врши дејност и другите лица наведни во За-
конот за работните односи, кои вработуваат работници 
врз основа на договор за вработување;  

9. “Работник“ е физичко лице кое врз основа на до-
говор за вработување засновал работен однос кај рабо-
тодавач и кое врз основа на тоа е пријавено во задол-
жителното социјално осигурување од страна на работо-
давачот. 

 
Примена на Законот 

 
Член 3 

Одредбите на овој закон важат за сите странци, ос-
вен ако поинаку не е утврдено  со закон или ратифику-
ван меѓународен договор. 

Основни одредби 
 

Член 4 
(1) Собранието на Република Македонија по предлог на 

Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: 
Владата), со резолуција ја утврдува политиката на миграци-
ја и основите на политиката за вработување и работа на 
странци која ќе се спроведе согласно со овој закон и со би-
латералните и мултилатералните ратификувани меѓународ-
ни договори. Предлог-резолуцијата до Владата ја подготву-
ваат Министерството за внатрешни работи во соработка со 
Министерството за надворешни работи и Министерството 
за труд и социјална политика. Врз основа на утврдената по-
литика за работа и вработување на странци, Владата го-
дишно ќе утврдува квота на дозволи која ќе биде утврдена 
со одлука, донесена најдоцна до крајот на тековната година 
за наредната година.  

(2) Согласно со утврдената политика за вработува-
ње и работа на странци, Владата ќе склучи меѓународ-
ни договори, поставувајќи ги условите за одредена ка-
тегорија на работници, текот на услугите меѓу држави-
те потписнички на договорот кои ќе бидат изземени од 
предвидените квоти и ќе усвои мерки за заштита на до-
машниот пазар на труд, утврдени со овој закон.  

(3) Странците кои согласно со одредбите од овој или 
друг закон можат да се вработат, самовработат, или да ра-
ботат во Република Македонија, задолжително треба да по-
седуваат дозвола за привремен престој заради работа изда-
дена од Министерството за внатрешни работи или дозвола 
за работа издадена од Агенцијата за вработување на Репуб-
лика Македонија и регулиран престој по друг основ во Ре-
публика Македонија. Во постапката за стекнување на доз-
вола за привремен престој заради работа согласно со закон, 
Агенцијата за вработување на Република Македонија изда-
ва мислење врз основ на искористеноста на квотата и мо-
менталните потреби на пазарот на труд во Република Ма-
кедонија. Лицето задолжено да ја регистрира нивната ра-
бота, треба да ја регистрира како работа на странец, соглас-
но со одредбите од овој закон. Во определени случаи ут-
врдени со членовите 11, 12, 13, 14 и 15 од овој закон, ќе би-
де дозволено давање на услуги од страна на странци врз ос-
нова на потврда за регистрација на работа. 

(4) Потврдата за регистрација на работата на пропи-
шан образец е документ кој ја потврдува законитоста 
на работата, која ја вршат странците во државата.  

(5) Договор за вработување или за работа склучен меѓу 
работодавач и странец кој не поседува дозвола за привре-
мен престој заради работа или работна дозвола и регулиран 
престој на странецот, ќе се смета за ништовен.  

(6) При вработување на странец, работодавачoт не 
смее барателот на вработувањето да го стави во неед-
наква положба заради расата, бојата на кожата, полот, 
возраста, здравствената состојба, односно инвалид-
носта, религиозното, политичкото или друго убеду-
вање, членување во синдикатите, националното или со-
цијалното потекло, статусот на семејството, имотната 
состојба, половата насоченост или заради други лични 
околности. Забраната на директна или индиректна дис-
криминација во овие случаи се однесува на дискрими-
нација на кандидатот за вработување и работникот, 
согласно со Законот за работните односи.  

 
ГЛАВА II 

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА СТРАНЦИТЕ НА 
ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ 

 
Утврдување на квоти работни дозволи за странци кои 
можат да бидат работно ангажирани на територија на 

Република Македонија 
 

Член 5 
(1) Квотата за работни дозволи за странци кои мо-

жат да бидатат работно ангажирани на територија на 
Република Македонија (во натамошниот текст: кво-
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тата) до Владата ја предлага министерот надлежен за 
работите од областа на трудот по предлог на Агенција-
та за вработување на Република Македонија (во ната-
мошниот текст: Агенција за вработување), во соработ-
ка со министрите одговорни за соодветните области, 
согласно со законските прописи, за која свое мислење 
може да даде и Економскиот социјален совет.  

(2) Квотата нема да опфаќа странци: 
1) на кои врз основа на договор за реципроцитет со 

Европската унија им е дадена еднаквост со државјани-
те на Република Македонија, 

2) кои во Република Македонија ќе вршат актив-
ности врз основа на меѓународен договор кој Републи-
ка Македонија го има склучено со друга држава, врз 
принцип на реципроцитет; 

3) професионални спортисти и спортски работници;  
4) кои се привремено упатени од странското правно 

лице во регистрирана филијала или друга организацис-
ката единица во Република Македонија за вршење на 
раководни или специјални работи; 

5) кои се вклучени  во реализација на проекти за 
развој подржани од Владата. 

(3) Квотата ќе биде поделена во групи на дозволи за 
следниве цели: 

1) вработување на странци во Република Македонија;  
2) странци упатени во Република Македонија;  
3) сезонско работење на странци и  
4) поединечни услуги од странци.  
(4) Квотата од ставот (3) точка 1 на овој член не мо-

же годишно да надминува 5% од населението на Ре-
публика Македонија кое законски е вработено, според 
податоците на Државниот завод за статистика.  

(5) Квотата од ставот (3) точка 1 на овој член ги оп-
фаќа и дозволите за кои Република Македонија дава 
согласност, согласно со ратификуваните меѓународни 
договори со државите чии државјани немаат еднаков 
статус со државјаните на Република Македонија.  

(6) Владата може да ги намали и менува квотите за 
вработување и работа на странци по региони, области, 
правни лица и работни места. Исто така, може да по-
ставува ограничувања и забрани на приливот на нови 
странски работници во целост или во одредени оп-
штини, ако постојат добро основани причини дека ова 
е од јавен интерес или општ комерцијален интерес.  

(7) Како основани причини за прифаќање на мерки-
те од ставот (6) на овој член се сметаат:  

1) склучување на меѓународен договор врз основа 
на кој барањата за вработување на странски работници 
се намалени; 

2) зголемени трендови на невработеност;  
3) намалување на потребата од странски работници 

што резултира од програмите за политиките за нивно 
вработување; 

4) процена дека странецот за кој станува збор нема 
да може да се врати во неговата земја на потекло по ис-
текот на неговата работна дозвола и  

5) барањата од компетентната комора или репрезента-
тивниот синдикат на национално ниво, поддржано со до-
кази за загубени работни места во поединечни сектори.  

(8) Владата може да определи посебни мерки за ог-
раничување на бројот на самовработени странци по по-
единечна дејност, ако зголемувањето на бројот на са-
мовработени странци ќе влијае на порастот на домаш-
ната невработеност во одредената дејност. 

(9) Иницијатива за прифаќања на мерките од ставот 
(8) на овој член можат да предложат надлежниот ресо-
рен министер, стручна асоцијација, компетентна комо-
ра или репрезентативен синдикат на национално ниво.  

(10) Поединечни зголемувања над годишната ут-
врдена квота во текот на годината ќе се одобрат во ис-
клучителни случаи, ако Владата утврди дека ова е од 
јавен комерцијален интерес на државата. Во ваквите 
случаи Владата ќе го утврди обемот и траењето на овој 
вид на зголемување на квотата, на предлог на компе-
тентната комора, во договор со репрезентативните син-
дикати на национално ниво, министерството надлежно 
за работите од областа на трудот и министерството 
надлежно за соодветната област во рамките на која е 
предложен исклучокот.  

(11) Владата може да утврди за случаи на меѓуна-
родни тендери, дозволите за привремен престој заради 
работа на странците да се издаваат надвор од квотата, 
без претходно издадена согласност од Агенцијата за 
вработување на Република Македонија. Во овие случаи 
Владата ќе го утврди бројот на странските работници и 
другите неопходни услови, согласно овој закон.  

 
Утврдување на приоритети 

 
Член 6 

Квотата утврдена од страна на Владата за поеди-
нечни цели е поделена согласно со следниве приори-
тети:  

1)  важечки работни дозволи; 
2) работни дозволи издадени врз основа на ратифи-

кувани меѓународни договори кои опфаќаат веќе дого-
ворени квоти и  

3) нови работни дозволи и дозвола за привремен 
престој заради работа.  

 
ГЛАВА III 

 
РАБОТНИ ДОЗВОЛИ 

 
Општи одредби 

 
Член 7 

(1) Работна дозвола е документ врз основа на кој 
домашниот или странскиот работодавач склучува дого-
вор за вработување со странец, согласно со одредбите 
од овој закон. 

(2) Работна дозвола се издава за определен времен-
ски период до една година  или на неопределено време.  

(3) На странецот може да му се издаде само една 
работна дозвола за ист временски период.  

(4) Работната дозвола на странецот ќе му биде одзе-
мена и поништена, ако:  

1) дозволата на странецот за привремен или по-
стојан престој престанала согласно со закон;  

2) странецот престојува надвор од Република Маке-
донија за период подолг од шест месеци без прекин, 
освен во случаи кога странецот е упатен по налог на 
работодавачот во странска држава или ако е отсутен 
поради образование, болест, породилно отсуство или 
отсуство поради нега на дете и  

3) странецот врши друга работа, освен онаа за која 
работната дозвола е издадена.  

(5) Одредбите од ставот (4) точка 2 на овој член не 
се применуваат за странци кои поседуваат работна доз-
вола која важи за неопределен временски период.  

(6) Министерот надлежен за работите од областа на 
трудот го пропишува начинот на издавање на работни 
дозволи и формата и содржината на работните дозволи, 
како и формата и содржината на образецот на дозволата.  

 
Надлежни органи 

 
Член 8 

(1) Агенцијата за вработување донесува решение за 
издавање на работните дозволи и продолжување на ра-
ботните дозволи утврдени со овој закон. Решението се 
донесува  во рок од пет работни дена од денот на под-
несувањето на барањето со потребната документација.  
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(2) Против решението на Агенцијата за вработу-
вање, како првостепен орган со кое се одбива барањето 
на странецот за работна дозвола, странецот има право 
на жалба во рок од осум дена од денот на приемот на 
решението до министерството за труд и социјална по-
литика.  

(3) Во случај кога ќе се утврди дека постојат усло-
вите утврдени во членот 7 од овој закон, Агенцијата за 
вработување донесува решение за одземање на работ-
ната дозвола во рок од три дена од денот на дознавање-
то за постоење на условите.   

(4) За донесување на решенито за одземање од ста-
вот (3) на овој член, Агенцијата за вработување го из-
вестува Министерството за внатрешни работи. 

(5) Против решението на Агенцијата за вработува-
ње од ставот (3) на овој член, странецот има право на 
жалба во рок од осум дена од денот на приемот на ре-
шението до Министерството за труд и социјална поли-
тика. 

(6) По жалбите од ставовите  (2) и (5) на овој член, 
министерството одлучува во рок од 15 дена од денот на 
поднесувањето на жалбата. 

 
Постапка за издавање на работна дозвола 

 
Член 9 

(1) Барање може да поднесе странец кој го има ре-
гулирано престојот во државата по друг основ, во 
Агенцијата за вработување или во други простории оп-
ределени од Агенцијата за вработување. 

(2) Барањето од ставот (1) на овој член содржи  по-
датоци за странецот, неговата квалификациона струк-
тура (специјалноста на работникот) и податоци за  кој  
вид на работа сака да се  ангажира.  

(3) За барање поднесено до Агенцијата за вработу-
вање не е потребно да се обезбеди мислење од Минис-
терството за внатрешни работи, доколку странецот 
претходно го има регулирано својот престој во Репуб-
лика Македонија по друг основ. 

(4) Формата и содржината на образецот на барање-
то и потребните документи  ги пропишува министерот 
надлежен за работите од областа на трудот. 

 
Работнa дозволa 

 
Член 10 

(1) Работна дозвола која се издава за определен вре-
менски период до една година е обновлив или постојан 
облик на работна дозвола, која во текот на својата важ-
ност му овозможува на странецот слободен пристап до 
пазарот на трудот.  

(2) Барање за добивање на Работна дозвола од ста-
вот (1) на овој член, може да се поднесе од страна на 
странец кој ги исполнува условите утврдени во овој за-
кон и од страна на азилант.  

(3) Работна дозвола се издава од ставот (1) на овој 
член се издава на:  

1) член на потесното семејството на државјани на 
Република Македонија кој поседува важечка дозвола за 
привремен престој заради работа; 

2) член на потесното семејството на странец кој посе-
дува работна дозвола за неодреден временски период;  

3) странец кој по потекло е од Република Македо-
нија или негов наследник до трето колено, кој нема ма-
кедонско државјанство; 

4) странец кој престојува во Република Македонија 
врз основ на дозвола за привремен престој заради ра-
бота, за семејно обединување;  

5) странец барател на правото на азил на кој бара-
њето за признавање на правото на азил не му е решено 
во период од една година, по истекот на периодот од 
една година (дозволата за работа се издава на три месе-
ци со можност за продолжување); 

6) странец со признат статус на бегалец;  
7) странец под супсидијарна заштита и  
8) странец под привремена заштита.  
(4) Работна дозвола се издава на жртви на трговија 

со луѓе кои имаат стекнато дозвола за привремен прес-
тој заради работа поради хуманитарни причини за вре-
менскиот период на валидноста на дозволата за прив-
ремен престој.  

(5) Странците наведени во ставoт (3) на овој член, 
доколку им престане работниот однос не по нивна 
вина, можат да се заведат во евиденцијата на неврабо-
тени лица во Агенцијата за вработување.  

(6) Членови на потесно семејство на државјанин на 
Република Македонија согласно со овој закон се:  

1) брачен другар; 
2) деца на возраст до 18 години кои не се во брак;  
3) деца на брачниот другар на возраст до 18 година 

кои не се во брак;  
4) деца над 18 години кои не се во брак и нивните 

родители кои државјанин на Република Македонија е 
должен да ги издржува согласно со законот на држава-
та чиј жител е;  

5) деца над 18 години кои не се во брак и родители 
на брачниот другар кои брачен другар на државјанин 
на Република Македонија е должен да ги издржува, 
согласно со законот на државата чиј државјанин е и  

6) родители на државјани на Република Македонија 
до 18 годишна возраст.  

(7)  Членови на потесно семејство на странецот ќе 
се сметаат:  

1) брачен другар;  
2) малолетни деца на возраст до 18 години на стра-

нецот кои не се во брак;  
3) малолетни деца на возраст до 18 години на брач-

ниот другар кои не се во брак;  
4) родители на малолетен странец и  
5) возрасни деца кои не се во брак и родители на 

странецот или брачен другар кои странецот или брач-
ниот другар е одговорен да ги издржува, согласно со 
законот на државата чиј државјанин е.  

(8) Согласно со овој закон членови на потесно се-
мејство на странецот ќе се сметаат и другите роднини 
на кои надлежниот орган за издавање дозвола за прес-
тој им издал дозвола за престој во Република Македо-
нија, заради семејно обединување.  

(9) Барање за работна дозвола со важност за неод-
редено време може да се поднесе од страна на странец 
кој поседува дозвола за постојан престој во Република 
Македонија и лице со признат статус на бегалец.  

(10) Лицата кои имаат обврска да го регистрира-
ат почетокот и престанокот на работата вршена од 
странци се работодавачите кои засноваат работен од-
нос со странецот. 

(11) Работната дозвола ќе престане да важи:  
1) со истекот на рокот на важноста на работната 

дозвола;  
2) со престанување на важноста на дозволата за 

престој;  
3) ако странецот се откаже од својата работна дозвола;  
4) ако странецот се стекне со државјанство на Ре-

публика Македонија; 
5) во случај на смрт на странецот.  
 

ГЛАВА IV 
 

УСЛУГИ КОИ ГИ ДАВААТ СТРАНЦИТЕ ВРЗ  
ОСНОВА НА РЕГИСТРАЦИЈА НА РАБОТАТА 

 
Креативни услуги  од областа на културата 

 
Член 11 

(1) Странците кои самите обезбедуваат креативни 
услуги од областа на културата како учесници во кул-
турни работилници, состаноци, колонии и други кул-
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турни настани или како известувачи за вакви настани, 
како креатори и преработувачи од областа на музиката, 
музички изведби, ора, балет и литературни дела, фо-
тографија, видео, филм и уметност на електронски ме-
диуми, како придружен персонал за инструктори, из-
вестување и организациски и технички персонал и како 
експерти од областа на заштитата на културното нас-
ледство, библиотекарство, архиварство и креативната 
култура, а кои не престојуваат во државата повеќе од 
седум дена се должни, во зависност од тоа каде ги да-
ваат креативните услуги да добијат претходна соглас-
ност од Министерството за култура, Министерството 
за економија, Агенција за млади и спорт или од едини-
цата на локалната самоуправа на чија територија се од-
ржува културниот настан.  

(2)  Странците наведени во ставот (1) на овој член 
за своите креативни услуги од областа на културата, за 
регулирање на својот престој, во зависност од тоа каде 
ги даваат, односно извршуваат креативните услуги тре-
ба да добијат согласност, и тоа од: 

- Министерството за култура за креативните услуги 
кои ги даваат, односно извршуваат во установите од 
областа на културата, 

- Министерството за економија за креативните ус-
луги кои ги даваат, односно извршуваат во угостител-
ски објекти, 

- Агенцијата за млади и спорт за креативни услуги 
кои ги даваат, односно извршуваат во спортски сали и 
објекти или 

- Единиците на локалната самоуправа  на чиј прос-
тор се даваат или се извршуваат креативните услуги. 

(3) Во барањето за согласност кое го доставува ор-
ганизаторот или клиентите на услугата треба да се при-
ложат план и програма на активностите кои странците 
од ставот (1) на овој член ќе ги реализираат, листа на 
претходно реализирани активности и кратка биографи-
ја  на странците и покана за учество или договор со ор-
ганизаторот или клиентот на услугата. Исклучок прет-
ставуваат циркусите и забавните паркови кои за регу-
лирање на својот престој треба да добијат согласност 
од општината која им одобрила локациско поставување 
на нејзиното подрачје.  

(4) Условот за давање на услуги согласно со ставот 
(1) на овој член е регистрирање на работата во Агенци-
јата за вработување. Лицата кои се одговорни за регис-
трирање на работата во Агенцијата за вработување, се 
организаторите или клиентите на услугата во местото 
каде што треба да се даде услугата, или доколку рабо-
тата се изведува на повеќе локации, на локацијата на 
седиштето на организаторот или клиентот. 

(5) Во случај кога работата која се извршува врз ос-
нова на договор, трае подолго од периодот утврден во 
ставот (1) на овој член, тогаш странците на кои се од-
несува истата, имаат обврска да добијат работна дозво-
ла во согласност со видот на работата која тие ја из-
вршуваат.  

(6) Услугите кои се наведени во ставот (1) на овој 
член можат да се даваат неколку пати врз основа на 
сертификат за регистрација на работата, но најмногу до 
30 дена во една календарска година.  

 
Услуги за трговски саеми 

 
Член 12 

(1) За странските работници упатени во земјата со 
цел да се монтира, склопи и изложи опрема и предмети 
за трговски саеми и изложби во кои учествува нивниот 
работодавач нема да биде потребно да се добие дозво-
ла за работа, доколку тие ги завршат услугите во рокот 
кој не го надминува периодот на траење на трговскиот 
саем.  

(2) За случаите од ставот (1) на овој член странски-
от работодавач кој ги става своите производи и пред-
мети на излог е должен да ја регистрира работата која 
ја извршуваат странците во Агенцијата за вработување 
во местото каде што треба да се даде услугата.  

 
Kраткотрајни услуги кои се даваат од странци 
 

Член 13 
(1) Дозвола за работа не е потребна во следниве 

случаи: 
1) кога услугите кои ги даваат странските работни-

ци кои се поврзани со набавка на стока и склопување 
на машини, средства и опрема, кога давателот на услу-
ги дава воведни инструкции на персоналот на клиентот 
и кога услугите се придружени со демонтажа на маши-
ните, средствата и опремата;  

2) кога за тоа е потребно давање на редовни услуги 
за одржување, доколку овие услуги се договорени со 
договорот за купување на машините, средствата или 
опремата и доколку тие се даваат од страна на работ-
ници, вработени кај производителот или од овластен 
правен субјект од страна на производителот;  

3) кога врз основа на договорот за набавка на ма-
шини, средства или опрема од странство, добавувачот 
е во обврска на свој сопствен трошок да ги утврди де-
фектите во машините, средствата или опремата која е 
набавена и  

4) доколку работата трае најмногу 60 дена и лицето 
кое е одговорно за регистрација ја регистрира работата 
која ја извршуваат странците. 

(2) Лицето кое е одговорно за регистрација на поче-
токот на работата на странецот, треба да биде локален 
клиент за кого странскиот работодавач и неговите ра-
ботници или странецот како физичко лице даваат ус-
луги. 

(3) Услугите кои се наведени во ставот (1) на овој 
член можат да се даваат неколку пати во текот на годи-
ната врз основа на образец за регистрација на работата, 
но најмногу до 60 дена во една календарска година.“  

 
Работи кои ги вршат странци кои во Република  

Македонија престојуваат заради студирање 
 

Член 14 
(1) Странците кои престојуваат во Република Маке-

донија заради студирање, можат да вршат краткорочни 
или помошни работи без дозвола за работа, доколку 
целокупниот период за вршење на такви работи не е 
повеќе од 10 работни часа во текот на една недела.  

(2) Условот за вршење на краткорочни или помош-
ни работи, согласно со ставот на овој член, е регистри-
рање на работата во Агенцијата за вработување. Лица-
та кои се одговорни за регистрирање на работата во 
Агенцијата за вработување се организаторите, клиен-
тите или работодавачот во местото каде што треба да 
се извршува работата.  

(3) За периодот на извршување на краткорочните 
или помошните работи од страна на странски студенти, 
работодавачот е должен да ги покрие трошоците за 
нивното социјално осигурување.  

 
Услуги за итни случаи 

 
Член 15 

(1) Во случај кога на барање на локалниот клиент 
кој може да биде трговско друштво, државен орган, 
единици на локалната самоуправа и градот Скопје или 
овластена организација, потребно е веднаш да се обез-
бедат услуги од странски давател, со цел да се утврди 
или спречи економска штета или друга последица која 
произлегува од природни катастрофи или други несре-



11 декември 2015  Бр. 217 - Стр. 9 

 
 
ќи или хаварии, или за изведување на спасувачки опе-
рации или мерки кои се потребни да се спречат закани-
те по здравје на населението или при вонредна дијаг-
ностика односно инспекција на воздухоплови, тогаш за 
странските работници или соодветно квалификуваните 
странски физички лица, нема да биде потребно да се 
добие дозвола за работа.  

(2) За случаите од ставот (1) на овој член клиентот 
за кого се наменети услугите треба да ја регистрира ус-
лугата во рок од три дена од пристигнувањето на 
странците во земјата, работата која ја извршуваат 
странците во Агенцијата за вработување во местото ка-
де што се наоѓа седиштето на клиентот.  

(3) Давањето на услугите според овој член не смее 
да трае подолго од 30 дена. Во случај кога е потребно 
подолго присуство на странците, клиентот мора да по-
бара дозвола за работа за регистрираните странци, која 
треба да се издаде без оглед на состојбата и условите 
на пазарот на работна сила. 

 
ГЛАВА V 

 
РЕГИСТРАЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ И ЗАВРШУВА-

ЊЕТО НА РАБОТАТА КОЈА ЈА ИЗВРШУВААТ 
СТРАНЦИ 

 
Општи одредби за регистрација на почетокот и зав-
ршувањето на работата која ја извршуваат странци 

 
Член 16 

(1) Регистрацијата на работата која ја извршуваат 
странци е задолжителен услов кој важи за сите странци 
кои врз основа на одредбите на овој или друг закон се 
вработени или работат во Република Македонија.  

(2) Лицата кои согласно со овој закон се одговорни 
за регистрирање на работата која ја извршуваат 
странци, задолжително треба да го регистрираат поче-
токот и завршувањето на работата која ја извршуваат 
странците, во согласност со одредбите од овој закон.  

(3) Одговорните лица од ставот (2) на овој член се 
должни да извршат пријавување: 

1. во рок од еден ден од почетокот на работата, во 
случаи на засновање на работен однос; 

2. еден ден пред почетокот на извршување на рабо-
тата, доколку не станува збор за засновање на работен 
однос со странец; 

3. во рок од три дена по пристигнувањето на стра-
нецот во земјата, во случаите од членот 15 став (2) од 
овој закон.  

(4) Агенцијата за вработување на лицето кое е одго-
ворно за регистрирање на работата на странци, му из-
дава образец во пропишана форма.  

(5) Лицето кое е одговорно за регистрација задол-
жително треба да го чува образецот во текот на целиот 
период на вршење на работата во главното место на 
дејноста и во случај на теренска работа на градилиште-
то каде што работи странецот. Кога регистрацијата на 
работата се заснова на работна дозвола, лицето кое е 
одговорно да го чува образецот за ист период за кој е 
одговорен да ги чува и другите пропишани документи.  

(6) Лицето кое е одговорно за регистрација на рабо-
тата која ја извршуваат странците е должно да го даде 
на увид образецот за регистрација на работата по бара-
ње на надзорен орган. Доколку лицето не го изврши 
тоа ќе се смета дека истото не поседува таков образец.  

(7) Во случај да се изгуби образецот за пријава на 
работата, Агенцијата за вработување ќе му издаде на 
лицето одговорно за регистрацијата дупликат на ис-
тиот.  

(8) Начинот за регистрација и завршување на рабо-
тата која ја вршат странците,  доказите кои се прило-
жуваат кон барањето, како и размената на податоци од 

посебни регистрации меѓу посебни органи и услуги, ги 
пропишува министерот надлежен за работите од облас-
та на трудот. 

 
Член 17 

Агенцијата за вработување месечно ги обработува 
собраните податоци за пријава и одјава на работа на 
странци, истите ги споредува со податоците за издаде-
ни работни дозволи во рамките на одделни цели, по 
кои се разделува квотата за работни дозволи и за резул-
татите го известува Министерството за труд и социјал-
ни политика и Државниот инспекторат за труд, а на ба-
рање и другите органи и служби, надлежни за спрове-
дување на овој закон.                   

 
ГЛАВА VI 

 
НАДЗОР 

 
Овластени надзорни органи 

 
Член 18 

(1) Надзор над спроведувањето на овој закон врши 
Министерството за труд и социјална политика.  

(2) Инспекциски надзор над спроведувањето на 
овој закон врши Државниот инспекторат за труд (во 
натамошниот текст: Инспекторатот за труд).  

(3) Инспекциски надзор може да се изврши над 
правно и физичко лице по службена должност или по 
барање на Агенцијата за вработување.  

(4) Инспекторатот за труд е должен да доставува 
извештаи на секој шест месеци за покренатите поста-
пки и изречените прекршочни санкции до Агеницијата 
за вработување, која е должна да води евиденција на 
направените прекршоци и изречените прекршочни сан-
кции од страна на работодавачите и странците.  

 
Обврските кон надзорните органи 

 
Член 19 

(1) Вработениот странец и работодавачот, задолжи-
телно треба да соработуваат со овластените надзорни 
органи и да дејствуваат во согласност со мерките нало-
жени од овие органи. Тие мораат да им обезбедат на 
овластените органи пристап до целокупната распо-
ложлива документација, која служи како основа за из-
давање на документ, со кој се дозволува вработување 
или работа во Република Македонија.  

(2) Странецот е должен да ја чува работната дозво-
ла во местото каде што работи и по барање на овласте-
но лице за контрола да ја достави како доказ во поста-
пка.  

(3) Работодавачот е должен да ја чува целокупната 
документација поврзана со работата и плаќањето на 
странците во период од пет години од завршувањето на 
вработувањето или работата која ја извршувале 
странците во Република Македонија. 

 
ГЛАВА VII 

 
ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

 
Обврски на органите 

 
Член 20 

(1) Личните податоци што се прибираат согласно со 
овој закон можат да се обработуваат само за цели ут-
врдени со законот.  

(2) Личните податоци прибрани и обработени сог-
ласно со овој закон се чуваат во форма која овозможу-
ва идентификација на субјектот на податоците до ис-
полнување на целта за која се прибрани.  
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(3) Преносот на личните податоци меѓу органите и 
телата може да се врши за цели утврдени со закон, врз 
основа на претходно склучен договор со кој се гаран-
тира заштитата на личните податоци.  

(4) Институции кои поседуваат податоци кои се 
значајни за утврдување на можни нерегуларности во 
однос на спроведувањето од овој закон се должни да 
соработуваат меѓу себе и да ги доставуваат податоците 
кои ги бара овластениот орган наведен во членот 18 од 
овој закон.  

 
ГЛАВА VIII 

 
ЕВИДЕНЦИЈА 

 
Евиденција за работните дозволи на странци 
 

Член 21 
(1) Евиденцијата за странците кои се вработени или 

работат на територија на Република Македонија сог-
ласност со закон, во електронска форма се водат и се 
чуваат во Агенцијата за вработување.  

(2) Податоците за странците кои Агенцијата за вра-
ботување ги собира и евидентира од барањата за работ-
ни дозволи вклучуваат:  

1)  име, татково име и презиме;  
2)  пол;  
3)  датум на раѓање;  
4)  број на лична карта и матичен број за странец;  
5)  број на патна исправа, орган кој ја издал и време 

на важност;  
6)  место и земја на раѓање;  
7)  националност;  
8)  последно место на живеење во странство, трајно 

или привремено или во Република Македонија (земја, 
место на живеење, адреса);  

9)  сегашно трајно или привремено место на живее-
ње во Република Македонија (место на живеење, ад-
реса);  

10) вид и број на патен документ, датум и место на 
издавање и период на важење;  

11) вид на дозвола за престој, датум на издавање и 
нејзин период на важење;  

12) ниво на професионално образование;  
13) занимање;  
14) стручно знаење;   
15) работно искуство и 
16) изречени прекршочни санкции.  
(3) Агенцијата за вработување може да собира, раз-

менува и евидентира податоци за странците од еви-
денцијата која се чува во Министерството за внатреш-
ни работи во однос на престојот во Република Македо-
нија, Фондот за здравствено осигурување на Република 
Македонија по однос на здравственото осигурување и 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија во врска со пензиското и инвалидското 
осигурување на странци во Република Македонија.  

(4) Податоците од евиденцијата од ставовите (2) и 
(3) на овој член ќе се чуваат во рок од две години од 
истекот на важењето на работната дозвола и потоа ќе 
се архивираат.  

(5) Агенцијата за вработување води евиденција и за 
издадени мислења по однос на постапките за стекнува-
ње на дозвола за привремен престој заради работа. По-
датоците од наведената евиденција се чуваат во рок од 
пет години од денот на нивното издавање, одземање 
односно поништување и потоа се архивираат.  

(6) Прибавувањето на доказите и податоците  по 
службена должност од други органи  и доставувањето 
на податоци по барање од други органи Агенцијата го 
врши по електронски пат. 

(7) Комуникацијата меѓу Агенцијата и другите јав-
ни органи и институции задолжително се одвива во 
електронска форма. 

 
Член 22 

Агенцијата за вработување  доставува месечни из-
вештаи до Управата за јавни приходи за работодавачи-
те кои вработиле странци или каде странците биле ан-
гажирани врз основ на договор за давање на услуги. 

 
ГЛАВА IX 

 
ПРЕКРШОЧНИ САНКЦИИ 

 
Член 23 

(1) Глоба во износ од 1.500 евра во денарска про-
тиввредност се изрекува за прекршок на работодавач 
како правно лице кој овозможува, поттикнува или 
учествува во незаконски вработувања на странци во 
Република Македонија или државјани на Република 
Македонија во странство.  

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за 
правното лице од ставот (1) на овој член ќе се изрече и 
на одговорно лице во правно лице кој овозможува, пот-
тикнува или учествува во незаконски вработувања на 
странци во Република Македонија или државјани на 
Република Македонија во странство.  

 
Член 24 

(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска про-
тиввредност се изрекува за прекршок на службеното 
лице во Агенцијата за вработување, ако: 

1) не донесе решение за издавање на работните доз-
воли, продолжување на работните дозволи и одземање 
на работните дозволи, во рок од пет работни дена од 
денот на поднесување на барањето со потребната доку-
ментација спротивно на членот 8 став (1) од овој закон.  

2) не донесе решение за одземање на работната доз-
вола во рок од три дена од денот на дознавање на по-
стоење на условите, спротивно на членот 8 став (4) од 
овој закон. 

(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска про-
тиввредност се изрекува за прекршок на службеното 
лице во Министерството за труд и социјална политика  
ако не донесе решение по поднесена жалба во рок од 
15 дена, спротивно на членот 8 став (7) од овој закон. 

 
Член 25 

(1) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска про-
тиввредност се изрекува за прекршок на работодавач 
(правно лице) кој не ја вратил работната дозвола на 
странецот со кој не склучил вработување или догово-
рен однос или го прекинал работниот однос или дого-
ворот за работа пред истекот на времетраењето на ра-
ботната дозвола (член 7 став (7)).  

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за 
правното лице од ставот (1) на овој член се изрекува за 
прекршок на одговорно лице кај работодавачот. 

 
Член 26 

(1) Глоба во висина од 1.200 евра во денарска про-
тиввредност се изрекува за прекршок на работодавач 
(правно лице), ако не обезбеди пристап до целокупната 
расположлива документација врз основа на која се из-
дадени документите со кои се дозволува вработување 
или работа на странецот (член 19). 

(2) Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за 
правното лице од ставот (1) на овој член се изрекува за 
прекршок на одговорно лице кај работодавач кој е оз-
начен во членот 19 од овој закон.  
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Член 27 
Глоба во висина од 150 до 300 евра во денарска 

противвредност се изрекува за прекршок на странец за 
недоставување на работната дозвола на барање на над-
зорниот орган (член 19 став (2)). 

 
Член 28 

(1) Глоба во висина од 1.500 евра во денарска про-
тиввредност се изрекува за прекршок на работодавач 
(правно лице) ако не ја чува дозволата за работа во се-
диштето на трговско друштво или на локацијата на гра-
дилиштето надвор од седиштето на трговско друштво 
(член 19 став (3)).  

(2) Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за 
правното лице од ставот (1) на овој член се изрекува за 
прекршок на одговорно лице кај работодавач кој е оз-
начен во членот 19 став (3) од овој закон.  

 
Член 29 

(1) За прекршоците утврдени во членовите 23, 24, 
25, 26, 27 и 28 од овој закон, овластените лица за кон-
трола се должни, на одговорното лице или од него ов-
ластено лице во правното лице да му издаде прекршо-
чен платен налог согласно со Законот за прекршоците. 

(2) Кога сторителот на прекршокот е согласен за 
поведување на постапка за порамнување, овластеното 
лице за контрола составува записник и му издава прек-
ршочен платен налог на одговорното лице или од него 
овластено лице во установата. 

(3) Изјавата за согласност од ставот (2) на овој член 
се забележува во записникот.  

(4) Доколку сторителот го прими прекршочниот 
платен налог е должен истиот да го потпише. Прима-
њето на платниот налог од сторителот на прекршокот 
се забележува во записник. Со потписот на приемот на 
прекршочниот платен налог се смета дека сторителот 
се согласува да ја плати глобата, во рок од осум дена 
од денот на приемот на платниот налог, на сметка на 
органот назначен во платниот налог. 

(5) Кога како сторител на прекршок се јавува прав-

но лице, записникот и прекршочниот платен налог го 
потпишува одговорното лице или од него овластено 
лице. 

(6) Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од 
ставот (4) на овој член, ќе плати само половина од из-
речената глоба. 

(7) Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од 

ставот (4) на овој член, овластеното лице за контрола 
ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка 
до прекршочниот орган. 

(8) Доколку не постојат основи за спроведување на 
постапката за порамнување со повикување на сторите-
лот, овластеното лице за контрола до сторителот, дос-
тавува по пошта, прекршочен платен налог со записник 

од констатиран прекршок. Постапката за порамнување 
се смета дека е спроведена  и овластеното лице за кон-
трола може да поднесе барање за покренување на прек-
ршочна постапка доколку сторителот го примил по 
пошта прекршочниот платен налог, но не го платил во 
предвидениот рок или го вратил прекршочниот платен 
налог со назнака дека не сака да го прими.  

(9)  Министерот надлежен за работите од областа 
на трудот ја пропишува формата и содржината  на 
прекршочниот платен налог. 

(10) Овластеното лице за контрола е должно да во-
ди евиденција за покренатите постапки и за нивниот 
исход. 

 
ГЛАВА X 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 30 

Министерот надлежен за работите од областа на 
трудот во рок од шест месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон ќе ги донесе подзаконските акти 
предвидени со овој закон. 

 
Член 31 

Започнатите постапки  до денот на започнување на 
примена на овој закон во согласност со одредбите на 
Законот за вработување и работа на странци („Службен 
весник на Република Македонија“ број 70/2007, 5/2009, 
35/10, 148/11, 84/12, 148/13, 38/14 и 150/15) ќе се зав-
ршат во согласност со овој закон. 

 
Член 32 

Издадените документи пред денот на започнување-
то на примената на овој закон ќе важат се до истекот на 
нивниот период на важење. 

 
Член 33 

Со денот на започнувањето на примената на овој 
закон престанува да важи Законот за вработување и ра-
бота на странци ("Службен весник на Република Маке-
донија" број 70/2007, 5/2009, 35/10, 148/11, 84/12, 
148/13, 38/14 и 150/15). 

 
Член 34 

 Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе започне да се применува по шест месеци 
од денот на неговото влегување во сила. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR PUNËSIM DHE PUNË TË TË HUAJVE 

 
KAPITULLI I 

 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Përmbajtja e Ligjit 

 
Neni 1 

(1) Me këtë ligj rregullohen kushtet dhe procedura në të 
cilat të huajt mund të punësohen ose të punojnë në 
Republikën e Maqedonisë, përveç nëse me marrëveshje 
ndërkombëtare të ratifikuar nuk është përcaktuar ndryshe.  

(2) Personi i huaj konsiderohet si person i punësuar në 
Republikën e Maqedonisë, kur në bazë të marrëveshjes për 
punësim do të themelojë marrëdhënie pune te punëdhënësi, 
selia ose vendbanimi i të cilit është në Republikën e 
Maqedonisë ose kur do të fitojë status të personit të 
vetëpunësuar ne pajtim me këtë ligj ose me ligj tjetër.   

(3) Kushtet e siguruara nga të huajt dhe format tjera të 
punës, të cilat i kryejnë të huajt në bazë të marrëveshjeve 
për punë ose marrëveshjeve tjera në pajtim me të drejtën 
civile, dhe të cilat zbatohen në territorin e Republikës se 
Maqedonisë për periudhë kohore të kufizuar, konsiderohen 
si punë të kryera nga të huajt.  

 
Definicioni i nocioneve 

 
Neni 2 

Shprehjet e caktuara të përdorura në këtë ligj e kanë 
këtë domethënie:  
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1. "I huaji" është person i cili nuk është shtetas i 
Republikës së Maqedonisë;   

2. "I huaji" është edhe person pa shtetësi, respektivisht 
person të cilin asnjë shtet sipas fuqisë së ligjit të vet nuk e 
konsideron për shtetas të vetin;   

3. "Azilkërkuesi" është i huaj i cili kërkon mbrojtje në 
Republikën e Maqedonisë, në pajtim me Ligjin për azil dhe 
mbrojtje të përkohshme;   

4. "Refugjat i pranuar" është i huaj të cilit në pajtim me 
Ligjin për azil dhe mbrojtjes së përkohshme i është pranuar 
e drejta për azil;   

5. "Personi nën mbrojtje subsidiare" është i huaj i cili 
nuk kualifikohet si refugjat i pranuar, dhe të cilit Republika 
e Maqedonisë do t‟ia pranojë të drejtën për azil dhe do t‟i 
lejojë të mbetet në suaza të territorit të saj;   

6. "Personi me mbrojtje të përkohshme" është i huaj të 
cilit i është pranuar e drejta e mbrojtjes së përkohshme, në 
pajtim me Ligjin për azil dhe mbrojtje të përkohshme;   

7. "Viktimë e tregtizë me njerëz" është i huaji për të 
cilin ekzistojnë dyshime të bazuara se është viktimë e 
veprës penale tregti me njerëz e përcaktuar me Kodin penal 
dhe të cilit, në pajtim me Ligjin për të huaj, i jepet leje për 
qëndrim të përkohshëm për punë për shkak të arsyeve 
humanitare;   

8. "Punëdhënës" është personi juridik ose fizik i 
regjistruar të kryejë veprimtari dhe personat tjerë të 
theksuar në Ligjin për marrëdhënie pune, të cilët punësojnë 
punëtorë në bazë të marrëveshjes për punësim;   

9. "Punëtori" është person fizik i cili në bazë të 
marrëveshjes për punësim ka themeluar marrëdhënie pune 
te punëdhënësi dhe i cili në bazë të asaj është paraqitur në 
sigurimin e detyrueshëm social nga ana e punëdhënësit;    

 
Zbatimi i Ligjit 

 
Neni 3 

Dispozitat e këtij ligji vlejnë për të gjithë të huajt, 
përveç nëse nuk është përcaktuar ndryshe me ligj ose 
marrëveshje të ratifikuar ndërkombëtare.  

 
Dispozita themelore 

 
Neni 4 

(1) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë me propozim 
të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë (në testin e 
mëtejmë: Qeveria), me rezolutë e përcakton politikën e 
migrimit dhe bazat e politikës për punësim dhe punë të të 
huajve që do të zbatohet më pajtim me këtë ligj dhe me 
marrëveshjet bilaterale dhe multilaterale të ratifikuara 
ndërkombëtare. Propozim-rezolutën te Qeveria e përgatisin 
Ministria e Punëve të Brendshme në bashkëpunim me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Ministrinë e Punës dhe 
Politikës Sociale.  Në bazë të politikës së përcaktuar për 
punë dhe punësim të të huajve, Qeveria në vit do të 
përcaktojë kuotë të lejeve e cila do të përcaktohet me 
vendim, të miratuar më së voni deri në fund të vitit rrjedhës 
për vitin e ardhshëm.  

(2) Në pajtim me politikën e përcaktuar për punësim 
dhe punë të të huajve, Qeveria do të lidhë marrëveshje 
ndërkombëtare, duke i vendosur kushtet për kataegori të 
caktuar të punëtorëve, rrjedhën e shërbimeve ndërmjet 
shteteve nënshkruese të marrëveshjes të cilat do të 
përjashtohen nga kuotat e parapara dhe do të miratojë masa 
për mbrojtjen e tregut vendas të punës, të përcaktuara me 
këtë ligj.  

(3) Të huajt të cilët në pajtim me dispozitat e këtij ligji 
ose të ndonjë ligji tjetër mund të punësohen, 
vetëpunësohen, ose të punojnë në Republikën e 
Maqedonisë, detyrimisht duhet të posedojnë leje për 
qëndrim të përkohshëm për punë të lëshuar nga Ministria e 
Punëve të brendshme ose leje për punë të lëshuar nga 
Agjencia për Punësim e Republikës së Maqedonisë dhe 
qëndrim të rregulluar në tjetër bazë në Republikën e 

Maqedonisë. Në procedurën për marrjen e lejes për 
qëndrim të përkohshëm për punë në pajtim me ligjin, 
Agjencia për Punësim e Republikës së Maqedonisë jep 
mendim në bazë të shfrytëzueshmërisë së kuotës dhe 
nevojave momentale të tregut të punës në Republikën e 
Maqedonisë. Personi i ngarkuar ta regjistrojë punën e vet, 
duhet ta regjistrojë si punë e të huajit, në pajtim me 
dispozitat e këtij ligji.   Në raste të caktuara të përcaktuara 
me nenet 11, 12, 13, 14 dhe 15 të këtij ligji, do të lejohet 
dhënia e shërbimeve nga ana e të huajve në bazë të 
vërtetimit për regjistrimin e punës.  

(4) Vërtetimi për regjistrimin e punës në formular të 
përcaktuar është dokument i cili e vërteton ligjshmërinë e 
punës, të cilën e kryejnë të huajt në shtet.   

(5) Marrëveshja për punësim ose për punë e lidhur 
ndërmjet punëdhënësit dhe të huajit i cili nuk posedon leje 
për qëndrim të përkohshëm për punës ose lejes për punë 
dhe qëndrim të rregulluar të personit të huaj, do të 
konsiderohet e pavlefshme.   

(6) Gjatë punësimit të personit të huaj, punëdhënësi 
nuk guxon që kërkuesin për punësim ta vendosë në pozitë 
të pabarabartë për shkak të racës, ngjyrës së lëkurës, 
gjinisë, moshës, gjendjes shëndetësore, respektivisht 
invaliditetit, bindjes religjiozet, politike ose bindjes tjetër, 
anëtarësimit në sindikata, origjinën nacionale ose sociale, 
statusin familjar, gjendjen pronësore, orientimin gjinor ose 
për shkak të rrethanave tjera personale.  Ndalimi i 
diskriminimit të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në këto raste 
ka të bëjë me diskriminimin e kandidatit për punësim dhe 
punëtorit, në pajtim me Ligjin për marrëdhënie pune.    

 
KAPITULLI II 

 
PËRKUFIZIMI I NUMRIT TË TË HUAJVE NË 

TREGUN E PUNËS 
 

Përcaktimi i kuotave të lejeve të punës për të huaj të 
cilët mund të angazhohen me punë në territorin e 

Republikës së Maqedonisë 
 

Neni 5 
(1) Kuota për leje të punës për të huaj të cilët munden 

të angazhohen me punë në territorin e Republikës së 
Maqedonisë (në tekstin e mëtejmë:  kuota) në Qeveri e 
propozon ministri kompetent për punët nga sfera e punës 
me propozim të Agjencisë për Punësim të Republikës së 
Maqedonisë (në tekstin e mëtejmë:  Agjencia për 
Punësim), në bashkëpunim me ministrat përgjegjës për 
sferat adekuate, në pajtim me rregullat ligjore, për çka 
mendim të vet mund të japë edhe Këshilli Ekonomik 
Social.   

(2) Kuota nuk do të përfshijë të huaj:  
1) të cilëve në bazë të marrëveshjes për reciprocitet me 

Bashkimin Evropian u është dhënë barazi me qytetarët e 
Republikës së Maqedonisë;  

2) të cilët në Republikën e Maqedonisë do të kryejnë 
aktivitete në bazë të marrëveshjes ndërkombëtare të cilën 
Republika e Maqedonisë e ka lidhur me shtet tjetër, në 
bazë të parimit të reciprocitetit;  

3) sportistë profesionalë dhe punonjës të sportit;   
4) të cilët përkohësisht janë dërguar nga personi i huaj 

juridik në filialë të regjistruar ose njësi tjetër organizative 
në Republikën e Maqedonisë për kryerjen e punëve 
udhëheqëse dhe speciale;  

5) të cilët janë kyçur në realizimin e projekteve për 
zhvillim të përkrahura nga Qeveria.  

(3) Kuota do të ndahet në grupe të lejeve për qëllimet 
në vijim:  

1) punësim të të huajve në Republikën e Maqedonisë;  
2) të huaj të dërguar në Republikën e Maqedonisë;  
3) punë sezonale e të huajve dhe  
4) shërbime individuale nga të huajt.   
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(4) Kuota nga paragrafi (3) pika 1 nga ky nen nuk 
mundet në vit të tejkalojë 5% të popullatës në Republikën e 
Maqedonisë që është punësuar me ligj, sipas të dhënave të 
Entit Shtetëror për Statistikë.   

(5) Kuota nga paragrafi (3) pika 1 e këtij neni i përfshin 
edhe lejet për të cilat Republika e Maqedonisë jep pëlqim, 
në pajtim me marrëveshjet e ratifikuara ndërkombëtare me 
shtetet shtetasit e të cilave nuk kanë status të barabartë  me 
shtetasit e Republikës së Maqedonisë.  

(6) Qeveria mundet t‟i zvogëlojë dhe t‟i ndryshojë 
kuotat për punësim dhe punë të të huajve nëpër rajone, 
sfera, persona juridikë dhe vende pune.  Gjithashtu, mund 
të vendosë kufizime dhe ndalime të hyrjes së punëtorëve të 
rinj të huaj në tërësi ose në komuna të caktuara, nëse 
ekzistojnë shkaqe të bazuara mirë se kjo është me interes 
publik ose me interes të përgjithshëm komercial.   

(7) Si shkaqe themelore për pranimin e masave nga 
paragrafi (6) i këtij neni konsiderohen:   

1)lidhja e marrëveshjes ndërkombëtare në bazë të së 
cilës kërkesat për punësim të punëtorëve të huaj janë 
zvogëluar;  

2) trende të rritura të papunësisë;   
3) zvogëlim të nevojës për punëtorë të huaj që rezulton 

nga programet për politika për punësimin e tyre;  
4) vlerësim se personi i huaj për të cilin bëhet fjalë nuk 

do të mund të kthehet në vendin e vet të origjinës pas 
skadimit të lejes së tij për punë dhe  

5) kërkesa nga oda kompetente ose sindikata 
reprezentative në nivel nacional, e përmbajtur me dëshmi 
për vendet e humbura të punës në sektorë të veçantë.   

(8) Qeveria mundet të përcaktojë masa të veçanta për 
përkufizimin e numrit të të huajve me vetëpunësim me 
veprimtari individuale, nëse rritja e numrit të të huajve me 
vetëpunësim do të ndikojë në rritjen e papunësisë vendase 
në veprimtari të caktuar.  

(9) Iniciativë për pranimin e masave nga paragrafi (8) i 
këtij neni mund të propozojnë ministri kompetent resorial, 
asociacioni profesional, oda kompetente ose sindikata 
reprezentuese në nivel nacional.    

(10) Rritje individuale mbi kuotën e përcaktuar vjetore 
gjatë vitit do të miratohen në raste të jashtëzakonshme nëse 
Qeveria përcakton se kjo është me interes publik komercial 
të shtetit.  Në raste të këtilla Qeveria do ta përcaktojë 
vëllimin dhe kohëzgjatjen e këtij lloji të rritjes së kuotës, 
me propozim të odës komponente, në marrëveshje me 
sindikatat reprezentuese në nivel nacional, ministrisë 
kompetente për punët nga sfera e punës dhe ministrisë 
kompetente për sferën adekuate në suaza të të cilës është 
propozuar përjashtimi.   

(11) Qeveria mundet të përcaktojë për rastet e 
tenderëve ndërkombëtare, lejeve për qëndrim të 
përkohshëm për punë të të huajve të jepen jashtë kuotës, pa 
dhënie paraprake të pëlqimit nga Agjencia për Punësim e 
Republikës së Maqedonisë. Në këto raste Qeveria do ta 
përcaktojë numrin e punëtorëve të huaj dhe kushtet tjera të 
domosdoshme, në pajtim me këtë ligj.  

 
Përcaktimi i prioriteteve 

 
Neni 6 

Kuota e përcaktuar nga ana e Qeverisë për qëllime 
individuale është ndarë në pajtim me prioritetet në vijim:   

1) lejet e vlefshme për punë;  
2) leje për punë të lëshuara në bazë të marrëveshjeve të 

ratifikuara ndërkombëtare të cilat përfshijnë kuota të 
kontraktuara tanimë dhe  

3) lejet të reja për punë dhe leje për qëndrim të 
përkohshëm për punë.   

KAPITULLI III 
 

LEJE PËR PUNË 
 

Dispozita të përgjithshme 
 

Neni 7 
(1) Leja për pune është dokument në bazë të të cilit 

punëdhënësi vendas ose i huaj lidh marrëveshje për 
punësim me personin e huaj, në pajtim me dispozitat e këtij 
ligji. 

(2) Leja për pune jepet për periudhë të caktuar kohore 
deri në një vit  ose me kohë të pacaktuar.  

(3) Personit të huaj mund t‟i jepet vetëm një leje pune 
për periudhë të njëjtë kohore.   

(4) Leja për punë personit të huaj do t‟i merret dhe do 
t‟i asgjësohet, nëse:  

1) leja e të huajit për qëndrim të përkohshëm ose të 
përhershëm ka pushuar në pajtim me ligjin;   

2) i huaji qëndron në Republikën e Maqedonisë në 
periudhë prej gjashtë muajsh pa ndërprerje, përveç se në 
rastet kur i huaji është i dërguar me urdhër të punëdhënësit 
në shtet të huaj ose nëse mungon për shkak të arsimit, 
sëmundjes, pushimit të lindjes ose mungesës për shkak të 
kujdesit të fëmijës dhe  

3) i huaji kryen punë tjetër, përveç asaj për të cilën 
është dhënë leja e punës.   

(5) Dispozitat nga paragrafi (4) pika 2 të këtij neni nuk 
zbatohen për të huajt të cilët posedojnë leje pune e cila vlen 
për periudhë kohore të pacaktuar.   

(6) Ministri kompetent për punët nga sfera e punës e 
përcakton mënyrën e dhënies së lejeve të punës dhe formën 
dhe përmbajtjen e lejeve të punës, si dhe formën dhe 
përmbajtjen e formularit të lejes.  

 
Organe kompetente 

 
Neni 8 

(1) Agjencia për punësim miraton aktvendim për 
dhënien e lejeve të punës dhe vazhdimin e lejeve të punës 
të përcaktuara me këtë ligj. Aktvendimi miratohet në afat 
prej pesë ditëve të punës nga dita e parashtrimit të kërkesës 
me dokumentacionin e nevojshëm.   

(2) Kundër aktvendimit të Agjencisë për Punësim, si 
organ i shkallës së parë me të cilin refuzohet kërkesa e të 
huajit për leje pune, i huaji ka të drejtë për ankesë në afat 
prej tetë ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit te 
ministria e Punës dhe Politikës Sociale.   

(3) Në rast kur do të përcaktohet se ekzistojnë kushtet e 
përcaktuara në nenin 7 të këtij ligji, Agjencia për Punësim 
miraton aktvendim për marrjen e lejes së punës në afat prej 
tri ditë pune nga dita e kuptimit për ekzistimin e kushteve.    

(4) Për miratimin e aktvendimit për marrje nga 
paragrafi (3) të këtij neni, Agjencia për Punësim e njofton 
Ministrinë e Punëve të Brendshme.  

(5) Kundër aktvendimit të Agjencisë për punësim nga 
paragrafi (3) i këtij neni, i huaji ka të drejtë për ankesë në 
afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit te 
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.  

(6) Për ankesat nga paragrafët (2) dhe (5) të këtij neni, 
ministria vendos në afat prej 15 ditësh nga dita e 
parashtrimit të ankesës.  

 
Procedura për lëshimin e lejes së punës 

 
Neni 9 

(1) Kërkesë mundet të parashtrojë i huaji i cili e ka 
rregulluar qëndrimin në shtet në bazë tjetër, në Agjencinë 
për Punësim ose në hapësira tjera të përcaktuara nga 
Agjencia për Punësim.  

(2) Kërkesa nga paragrafi (1) i këtij neni përmban të 
dhëna për të huajin, strukturën e tij të kualifikimit 
(specialitetin e të punëtorit) dhe të dhëna se për cilin lloj të 
punës dëshiron të angazhohet.   
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(3) Për kërkesën e parashtruar nga Agjencia për 
Punësim nuk nevojitet të sigurohet mendim nga Ministria e 
Punëve të Brendshme, nëse i huaji paraprakisht e ka 
rregulluar qëndrimin e vet në Republikën e Maqedonisë në 
tjetër bazë tjetër. 

(4) Formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës 
dhe dokumentet e nevojshme i përcakton ministri 
kompetent për punët nga sfera e punës.  

 
Leja e punës 

 
Neni 10 

(1) Leja e punës e cila lëshohet për periudhë të caktuar 
kohore deri në një vit, është e përtëritshme ose është formë 
e përhershme e lejes së punës, e cila gjatë vlefshmërisë së 
vet i mundëson të huajit qasje të lirë në tregun e punës.  

(2) Kërkesë për marrjen e Lejes së punës nga paragrafi 
(1) i këtij neni, mundet të parashtrohet nga ana e të huajit i 
cili i plotëson kushtet e përcaktuara me këtë ligj dhe nga 
ana e azilantit.   

(3) Leja e punës lëshohet nga paragrafi (1) i këtij neni 
dhe i lëshohet:  

1) anëtarit të familjes më të ngushtë të shtetasve të 
Republikës së Maqedonisë i cili posedon leje të vlefshme 
për qëndrim të përkohshëm për punë; 

2) anëtarit të familjes më të ngushtë të të huajit i cili 
posedon leje pune për periudhë kohore të pacaktuar;   

3) të huajit i cili me origjinë është nga Republika e 
Maqedonisë ose trashëgimtarit të tij deri në brezin e tretë, i 
cili nuk ka shtetësi të Maqedonisë; 

4) të huajit i cili qëndron në Republikën e Maqedonisë 
në bazë të lejes për qëndrim të përkohshëm për punë, për 
bashkim familjar;   

5) të huajit kërkues i të drejtës për azil të cilit kërkesa 
për pranimin e të drejtës për azil nuk i është zgjidhur në 
periudhë prej një viti, pas skadimit të periudhës prej një viti 
(leja për punë lëshohet për tre muaj me mundësi për 
vazhdim);  

6) të huajit me status të pranuar të refugjatit;   
7) të huajit me mbrojtje subsidiare dhe  
8) të huajit me mbrojtje të përkohshme.   
(4) Leje pune u lëshohet viktimave të tregtisë me njerëz 

të cilët kanë marrë leje për qëndrim të përkohshëm për 
punë për shkaqe humanitare për periudhë kohore të 
vlefshmërisë së lejes për qëndrim të përkohshëm.   

(5) Të huajt e theksuar në paragrafin (3) të këtij neni, 
nëse u ndërpritet marrëdhënia e punës pa fajin e tyre, 
munden të regjistrohen në evidencën e personave të pa 
punësuar në Agjencinë për Punësim.  

(6) Anëtarë të familjes më të ngushtë të shtetasit të 
Republikës së Maqedonisë në pajtim me këtë ligj janë:   

1) bashkëshorti; 
2) fëmijët në moshë deri më 18 vjet të cilët nuk janë në 

lidhje martesore;  
3) fëmijët e bashkëshortit  deri në moshën 18 vjet të 

cilët nuk janë në lidhje martesore;  
4)  fëmijët deri në moshën 18 vjet të cilët nuk janë në 

lidhje martesore dhe prindërit e tyre që janë shtetas të 
Republikës së Maqedonisë janë të obliguar t‟i mbajnë në 
pajtim me ligjin e shtetit banor të të cilit janë;   

5) fëmijët mbi 18 vjet të cilët nuk janë në lidhje 
martesore dhe prindërit e bashkëshortit të cilët bashkëshorti 
i shtetasit të Republikës së Maqedonisë është e obliguar t‟i 
mbajnë, në pajtim me ligjin e shtetit banor i të cilit është 
dhe   

6) prindi i shtetasve të Republikës së Maqedonisë deri 
në moshën 18 vjeçare.  

(7) Anëtarë të familjes më të ngushtë të të huajit do të 
konsiderohen:  

1) bashkëshorti;  
2) fëmijët e mitur në moshë deri më 18 vjet të personit 

të huaj të cilët nuk janë në lidhje martesore;  

3) fëmijët e mitur deri në moshën 18 vjet të 
bashkëshortit të cilët nuk janë në lidhje martesore;  

4) prindërit e të huajit në moshë të mitur dhe  
5) fëmijët e rritur të cilët nuk janë në lidhje martesore 

dhe prindërit e të huajit ose bashkëshortit të cilët i huaji ose 
bashkëshorti i është përgjegjës që t‟i mbajë, në pajtim me 
ligjin e shtetit shtetas i të cilit është.  

(8) Në pajtim me këtë ligj anëtarë të familjes më të 
ngushtë të të huajit do të konsiderohen edhe familjarët tjerë 
të cilëve organi kompetent për lëshimin e lejes për qëndrim 
u ka dhënë leje për qëndrim në Republikën e Maqedonisë, 
për bashkim familjar.  

(9) Kërkesë për leje pune me vlefshmëri për kohë të 
pacaktuar mund të parashtrohet nga ana e të huajit i cili 
posedon leje për qëndrim të përhershëm në Republikën e 
Maqedonisë dhe të huajit me status të pranuar të refugjatit.   

(10) Personat të cilët kanë obligim ta regjistrojnë 
fillimin dhe ndërprerjen e punës së kryer nga të huajt janë 
punëdhënësit të cilët themelojnë marrëdhënie pune me të 
huajin.  

(11) Leja e punës do të shfuqizohet:  
1) me skadimin e afatit të vlefshmërisë së lejes së 

punës;  
2) me shfuqizimin e lejes për qëndrim;   
3) nëse i huaji heq dorë nga leja e vet e punës;   
4) nëse i huaji merr shtetësinë e Republikës së 

Maqedonisë;  
5) në rast vdekjeje të të huajit.  
 

KAPITULLI IV 
 

SHËRBIMET QË I OFROJNË TË HUAJT NË BAZË TË 
REGJISTRIMIT TË PUNËS 

 
Shërbime kreative nga sfera  e kulturës 

 
Neni 11 

(1) Të huajt të cilët vet sigurojnë shërbime kreative nga 
sfera e kulturës si pjesëmarrës në punëtori kulturore, 
mbledhje, koloni dhe ngjarje tjera kulturore apo si njoftues 
për ngjarje të këtilla, si dhe kreatorë dhe përpunues nga 
sfera e muzikës, shfaqjeve muzikore, valle, balet dhe vepra 
letrare, fotografi, video, film dhe art të medieve 
elektronike, si dhe personel shoqërues për instruktorë, 
njoftim dhe personel organizativ dhe teknik dhe si ekspertë 
nga sfera e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, bibliotekë, 
punë e arkivit dhe kulturë kreative, ndërsa të cilët nuk 
qëndrojnë në shtet më shumë se shtatë ditë janë të detyruar, 
në varësi të asaj ku i japin shërbimet kreative të marrin 
pëlqim paraprak nga Ministria e Kulturës, Ministria e 
Ekonomisë, Agjencia për të Rinj dhe Sport apo nga njësia e 
vetëqeverisjes lokale në territorin e të cilit mbahet ngjarja 
kulturore.   

(2) Të huajt e përmendur në paragrafin (1) të këtij neni 
për shërbimet e tyre kreative nga sfera e kulturës, për 
rregullimin e qëndrimit të tyre, në varësi nga ajo ku i japin, 
përkatësisht kryejnë shërbimet kreative duhet të marrin 
pëlqim, edhe atë nga:  

- Ministria e Kulturës për shërbimet kreative të cilat i 
japin, përkatësisht kryejnë në institucionet nga sfera e 
kulturës,  

- Ministria e Ekonomisë për shërbimet kreative të cilat i 
japin, përkatësisht kryejnë në objekte hoteliere,  

- Agjencia për të Rinj dhe Sport për shërbimet kreative 
të cilat i japin, përkatësisht kryejnë në salla sportive dhe 
objekte ose 

- Njësitë e vetëqeverisjes lokale në hapësirën e të cilës 
jepen apo kryhen shërbimet kreative.  

(3) Në kërkesën për pëlqim të cilën e dorëzon 
organizatori apo klientët e shërbimit duhet të bashkëngjiten 
plani dhe programi i aktiviteteve të cilat të huajt nga 
paragrafi (1) i këtij neni do t‟i realizojnë, lista e 
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aktiviteteve të realizuara paraprakisht dhe biografia e 
shkurtër e të huajve dhe ftesa për pjesëmarrje apo 
marrëveshja me organizatorin apo klientin e shërbimit.  
Përjashtim paraqesin cirqet dhe parqet argëtuese të cilët për 
rregullimin e qëndrimit të tyre duhet të marrin pëlqim nga 
komuna e cila u ka lejuar vendosje të lokacionit në rajonin 
e saj.   

(4) Kushti për dhënien e shërbimeve në pajtim me 
paragrafin (1) të këtij neni është regjistrimi i punës në 
Agjencinë për Punësim.  Personat të cilët janë përgjegjës 
për regjistrimin e punës në Agjencinë për Punësim, janë 
organizatorët apo klientët e shërbimit në vendin ku duhet të 
jepet shërbimi, apo nëse puna kryhet në më shumë 
lokacione, në lokacionin e selisë së organizatorit apo 
klientit.  

(5) Në rast kur puna e cila kryhet në bazë të 
marrëveshjes, zgjatë më shumë se periudha e përcaktuar në 
paragrafin (1) të këtij neni, atëherë të huajt me të cilët ka të 
bëjë e ajo, kanë obligim të marrin leje pune në pajtim me 
llojin e punës të cilën ata e kryejnë.   

(6) Shërbimet të cilat janë përmendur në paragrafin (1) 
të këtij neni mund të jepen disa herë në bazë të certifikatës 
për regjistrimin e punës, por më së voni deri në 30 ditë në 
një vit kalendarik.   

 
Shërbime për panaire tregtare 

 
Neni 12 

(1) Për punëtorët e huaj të dërguar në vend me qëllim të 
montohet, ndërlidhet dhe ekspozohet pajisja dhe sendet për 
panaire tregtare dhe ekspozita në të cilat merr pjesë 
punëdhënësi i tyre nuk do të jetë e nevojshme të merret leje 
për punë, nëse ato i përfundojnë shërbimet në afatin i cili 
nuk e tejkalon periudhën e kohëzgjatjes së panairit tregtar.    

(2) Për rastet nga paragrafi (1) i këtij neni punëdhënësi 
i huaj i cili i vendos prodhimet dhe sendet e veta në vitrinë 
është i detyruar ta regjistrojë punën të cilën e kryejnë të 
huajt në Agjencinë për Punësim në vendin ku duhet të jepet 
shërbimi.   

 
Shërbime afatshkurtra të cilat jepen nga të huajt 
 

Neni 13 
(1) Leje për punë nuk është e nevojshme në rastet në 

vijim:  
1) kur shërbimet të cilat i japin punëtorët e huaj të cilat 

janë të lidhura me furnizimin e mallit dhe ndërlidhjen e 
aparateve, mjeteve dhe pajisjeve, kur dhënësi i shërbimeve 
jep instruksione hyrëse personelit të klientit dhe kur 
shërbimet janë shoqëruar me demontimin e makinave, 
mjeteve dhe pajisjes;   

2) kur për atë është e nevojshme dhënia e shërbimeve 
të rregullta për mirëmbajtje, nëse këto shërbime janë 
kontraktuar me marrëveshjen për blerjen e aparateve, 
mjeteve apo pajisjes dhe nëse ato jepen nga ana e 
punëtorëve, të punësuar te prodhuesi apo nga subjekti i 
autorizuar juridik nga prodhuesi;   

3) kur në bazë të marrëveshjes për blerje të aparateve, 
mjeteve apo pajisjes nga vendi i huaj, furnizuesi është në 
obligim të këtij shpenzimi personal t‟i përcaktojë defektet 
në makinat, mjetet apo pajisjen e cila është furnizuar dhe   

4) nëse puna zgjat më shumti 60 ditë dhe personi i cili 
është përgjegjës për regjistrim e regjistron punën të cilën e 
kryejnë të huajt.  

(2) Personi i cili është përgjegjës për regjistrim në 
fillim të punës së të huajit, duhet të jetë klient lokal për të 
cilin punëdhënësi i huaj dhe punëtorët e tij apo i huaji si 
person fizik japin shërbime.  

(3) Shërbimet të cilat janë përmendur në paragrafin (1) 
të këtij neni mund të jepen disa herë gjatë vitit në bazë të 
formularit për regjistrimin e punës, por më së shumti deri 
në 60 ditë në një vit kalendarik.”   

Punë të cilat i kryejnë të huaj të cilët në Republikën e 
Maqedonisë qëndrojnë për shkak të studimit 

 
Neni 14 

(1) Të huajt të cilët qëndrojnë në Republikën e 
Maqedonisë për shkak të studimit, mund të kryejnë punë 
afatshkurtra apo punë ndihmëse pa leje për punë, nëse 
periudha e plotë për kryerjen e punëve të atilla nuk është 
më shumë se 10 orë punuese gjatë një jave.   

(2) Kushti për kryerjen e punëve afatshkurtra apo punës 
ndihmëse, në pajtim me paragrafin e këtij neni, është 
regjistrimi i punës në Agjencinë për Punësim.  Personat të 
cilët janë përgjegjës për regjistrimin e punës në Agjencinë 
për Punësim janë organizatorët, klientët apo punëdhënësi 
në vendin ku duhet të kryhet puna.   

(3) Për periudhën e kryerjes së punëve afatshkurtra apo 
punëve ndihmëse nga ana e studentëve të huaj, 
punëdhënësi është i detyruar t‟i mbulojë shpenzimet për 
sigurimin e tyre social.   

 
Shërbime për raste urgjente 

 
Neni 15 

(1) Në rast kur me kërkesë të klientit lokal i cili mund 
të jetë shoqëri tregtare, organ shtetëror, njësi e 
vetëqeverisjes lokale dhe qyteti i Shkupit apo organizatë e 
autorizuar, është e nevojshme menjëherë të sigurohen 
shërbime nga dhënësi i huaj, me qëllim që të përcaktohet 
apo pengohet dëmi ekonomik apo pasoja tjetër e cila del 
nga katastrofat natyrore apo fatkeqësitë apo avaritë tjera, 
apo për kryerjen e operacioneve për shpëtim apo masa të 
cilat janë të nevojshme të pengohen kërcënimet për 
shëndetin e popullsisë apo gjatë diagnostifikimit të 
jashtëzakonshëm përkatësisht inspeksionit të mjeteve të 
aviacionit, atëherë për punëtorët e huaj apo personat e huaj 
të kualifikuar në mënyrë përkatëse, nuk do të jetë e 
nevojshme të merret leje për punë.   

(2) Për rastet nga paragrafi (1) i këtij neni klienti për të 
cilin janë dedikuar shërbimet duhet ta regjistrojë shërbimin 
në afat prej tri ditë pune nga arritja e të huajve në vend, 
punën të cilën e kryejnë të huajt në Agjencinë për Punësim 
në vendin ku gjendet selia e klientit.   

(3) Dhënia e shërbimeve sipas këtij neni nuk guxon të 
zgjasë më gjatë se 30 ditë.   Në rast kur është e nevojshme 
prezenca më e gjatë e të huajve, klienti me doemos duhet të 
kërkojë leje për punë për të huajt e regjistruar, e cila duhet 
të jepet pa marrë parasysh gjendjen dhe kushtet në tregun e 
fuqisë së punës.  

 
KAPITULLI V 

 
REGJISTRIMI I FILLIMIT DHE PËRFUNDIMIT TË 

PUNËS TË CILËN E KRYEJNË TË HUAJT 
 

Dispozita të përgjithshme për regjistrimin e fillimit dhe 
përfundimit të punës të cilën e kryejnë të huajt 

 
Neni 16 

(1) Regjistrimi i punës të cilën e kryejnë të huajt është 
kusht i detyrueshëm i cili vlen për të gjithë të huajt të cilët 
në bazë të dispozitave të këtij apo ligji tjetër janë të 
punësuar ose punojnë në Republikën e Maqedonisë.   

(2) Personat të cilët në pajtim me këtë ligj janë 
përgjegjës për regjistrimin e punës të cilën e kryejnë të 
huaj, në mënyrë të detyrueshme duhet ta regjistrojnë 
fillimin dhe përfundimin e punës të cilën e kryejnë të huajt, 
në pajtim me dispozitat e këtij ligji.   

(3) Personat përgjegjës nga paragrafi (2) i këtij neni 
janë të detyruar të bëjnë paraqitje:  

1. në afat prej një dite nga fillimi i punës, në raste të 
themelimit të marrëdhënies së punës;  
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2. një ditë para fillimit të kryerjes së punës, nëse nuk 
bëhet fjalë për themelim të marrëdhënies së punës me të 
huaj;  

3. në afat prej tri ditësh pas arritjes së të huajit në vend, 
në rastet nga neni 15, paragrafi (2) të këtij ligji.   

(4) Agjencia për Punësim personit i cili është 
përgjegjës për regjistrimin e punës së të huajve, i jep 
formular me shkrim.   

(5) Personi i cili është përgjegjës për regjistrim në 
mënyrë të detyrueshme duhet ta ruajë formularin gjatë tërë 
periudhës së kryerjes së punës në vendin kryesor të 
veprimtarisë dhe në rast të punës së tenderit në kantierin ku 
punon i huaji.  Kur regjistrimi i punës bazohet në leje pune, 
personi i cili është përgjegjës ta ruajë formularin për 
periudhën e njëjtë për të cilën është përgjegjës t‟i ruajë 
edhe dokumentet tjera të përcaktuara.   

(6) Personi i cili është përgjegjës për regjistrimin e 
punës të cilën e kryejnë të huajt është i detyruar ta japë në 
shqyrtim formularin për regjistrimin e punës me kërkesë të 
organit mbikëqyrës.  Nëse personi nuk e kryen atë do të 
konsiderohet se i njëjti nuk posedon formular të atillë.   

(7) Në rast se humbet formulari për paraqitjen e punës, 
Agjencia për Punësim do t'i japë personit përgjegjës për 
regjistrim kopje të tij.   

(8) Mënyra për regjistrim dhe përfundim të punës të 
cilën e kryejnë të huajt, provat të cilat bashkëngjiten me 
kërkesën, si dhe këmbimi i të dhënave nga regjistrime të 
veçanta ndërmjet organeve dhe shërbimeve të veçanta, i 
përcakton ministri kompetent për punët nga sfera e punës.   

 
Neni 17 

Agjencia për Punësim në muaj i përpunon të dhënat e 
grumbulluara për paraqitje dhe çregjistrim të punës së të 
huajve, i krahason ato me të dhënat për leje të dhëna pune 
në suazat e qëllimeve të veçuara, sipas të cilave ndahet 
kuota për leje pune dhe për rezultatet i njofton Ministrinë e 
Punës dhe Politikës Sociale dhe Inspektoratin Shtetëror të 
Punës, ndërsa me kërkesë edhe organet dhe shërbimet tjera, 
kompetente për zbatimin e këtij ligji.                    

 
KAPITULLI VI 

 
MBIKËQYRJA 

 
Organe të autorizuara kompetente 

 
Neni 18 

(1) Mbikëqyrje mbi zbatimin e këtij ligji kryen 
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.   

(2) Mbikëqyrje inspektuese mbi zbatimin e këtij ligji 
kryen Inspektorati Shtetëror i Punës (në tekstin e 
mëtutjeshëm:  Inspektorati për Punë).   

(3) Mbikëqyrje inspektuese mund të kryhet mbi person 
juridik dhe fizik me detyrë zyrtare apo me kërkesë të 
Agjencisë për Punësim.   

(4) Inspektorati për Punë është i detyruar të dorëzojë 
raporte në çdo gjashtë muaj për procedurat e ngritura dhe 
sanksionet e shqiptuara kundërvajtëse te Agjencia për 
Punësim, e cila është e detyruar të mbajë evidencë për 
kundërvajtjet e bëra dhe sanksionet e shqiptuara 
kundërvajtëse nga punëdhënësit dhe të huajt.   

 
Obligimet ndaj organeve kompetente 

 
Neni 19 

(1) I huaji i punësuar dhe punëdhënësi, në mënyrë të 
detyrueshme duhet të bashkëpunojnë me organet e 
autorizuara kompetente dhe të veprojnë në pajtim me 
masat e urdhëruara nga këto organe.    Ato me doemos 
duhet tu sigurojnë organeve të autorizuara qasje te 
dokumentacioni i plotë në dispozicion, i cili shërben si 
bazë për lëshimin e dokumentit, me të cilin lejohet 
punësim apo punë në Republikën e Maqedonisë.   

(2) I huaji është i detyruar të ruajë lejen e punës në 
vendin ku punon dhe me kërkesë të personit të autorizuar 
për kontroll ta dorëzojë si provë në procedurë.   

(3) Punëdhënësi është i detyruar ta ruajë 
dokumentacionin e plotë të lidhur me punën dhe pagimin e 
të huajve në periudhën prej pesë vjetësh nga përfundimi i 
punësimit apo punës të cilën e kanë kryer të huajt në 
Republikën e Maqedonisë.  

 
KAPITULLI VII 

 
MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE 

 
Obligime të organeve 

 
Neni 20 

(1) Të dhënat personale që grumbullohet në pajtim me 
këtë ligj mund të përpunohen vetëm për qëllime të 
përcaktuara me ligj.   

(2) Të dhënat personale të grumbulluara dhe 
përpunuara në pajtim me këtë ligj ruhen në formë e cila 
mundëson identifikimin e subjektit të të dhënave deri te 
plotësimi i qëllimit për të cilin janë grumbulluar.   

(3) Bartja e të dhënave personale ndërmjet organeve 
dhe trupave mund të bëhet për qëllime të përcaktuara me 
ligj, në bazë të marrëveshjes së lidhur paraprakisht me të 
cilën garantohet mbrojtja e të dhënave personale.   

(4) Institucionet të cilat posedojnë të dhëna të cilat janë 
të rëndësishme për përcaktimin e parregullsive të 
mundshme në lidhje me zbatimin e këtij ligji janë të 
detyruara të bashkëpunojnë ndërmjet vete dhe t‟i dorëzojnë 
të dhënat të cilat i kërkon organi i autorizuar i përmendur 
në nenin 18 të këtij ligji.   

 
KAPITULLI VIII 

 
EVIDENCA 

 
Evidenca për lejet e punës të të huajve 

 
Neni 21 

(1) Evidenca për të huajt të cilët janë të punësuar apo 
punojnë në territorin e Republikës së Maqedonisë në 
pajtim me ligj, në formë elektronike mbahen dhe ruhen në 
Agjencinë për Punësim.   

(2) Të dhënat për të huajt të cilët Agjencia për Punësim 
i grumbullon dhe evidenton nga kërkesat për leje të punës 
përfshijnë:   

1) emrin, emrin e babit dhe mbiemrin;   
2) gjininë;   
3) datën e lindjes;   
4) numrin e  letërnjoftimit dhe numrin amë për të huaj;   
5) numrin e pasaportës, organin i cili e ka lëshuar dhe 

kohën dhe vlefshmëria;   
6) vendin dhe shtetin e lindjes;   
7) kombësinë;   
8) vendbanimin e fundit në vend të huaj, i përhershëm 

apo i përkohshëm ose në Republikën e Maqedonisë (shteti, 
vendbanimi, adresa);   

9) vendbanimin e tanishëm të përhershëm apo të 
përkohshëm në Republikën e Maqedonisë (vendbanimi, 
adresa);   

10) llojin dhe numrin e dokumentit të udhëtimit, datën 
dhe vendin e lëshimit dhe periudhën e vlefshmërisë;   

11) llojin e lejes për qëndrim, datën e lëshimit dhe 
periudhën e vlefshmërisë;   

12) nivelin e arsimit profesional;   
13) profesionin;   
14) diturinë profesionale   
15) përvojën e punës dhe  
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16) sanksionet e shqiptuara kundërvajtëse.   
(3) Agjencia për Punësim mund të grumbullojë, 

shkëmbejë dhe evidentojë të dhëna për të huajt nga 
evidenca e cila ruhet në Ministrinë e Punëve të Brendshme 
në lidhje me qëndrimin në Republikën e Maqedonisë, 
Fondin për Sigurim Shëndetësor të Republikës së 
Maqedonisë në lidhje me sigurimin shëndetësor dhe 
Fondin për Sigurim Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë 
në lidhje me sigurimin pensional dhe invalidor të të huajve 
në Republikën e Maqedonisë.   

(4) Të dhënat nga evidenca nga paragrafët (2) dhe (3) 
të këtij neni do të ruhen në afat prej dy vjetësh nga kalimi i 
vlefshmërisë së lejes së punës dhe pastaj do të arkivohen.   

(5) Agjencia për Punësim mban evidencë edhe për 
mendime të dhëna në lidhje me procedurat për marrje të 
lejes për qëndrim të përkohshëm për shkak të punës.  Të 
dhënat nga evidenca e përmendur ruhen në afat prej pesë 
vjet nga dita e lëshimit, marrjes përkatësisht asgjësimit të 
tyre dhe pastaj arkivohen.   

(6) Grumbullimin e provave dhe të dhënave me detyrë 
zyrtare nga organe tjera dhe dorëzimin e të dhënave me 
kërkesë nga organe tjera Agjencia e kryen në formë 
elektronike.  

(7) Komunikimi ndërmjet Agjencisë dhe organeve dhe 
institucioneve tjera publike në mënyrë të detyrueshme 
bëhet në formë elektronike”.  

 
Neni 22 

Agjencia për Punësim dorëzon raporte mujore te 
Drejtoria për të Hyra Publike për punëdhënësit të cilët kanë 
punësuar të huaj apo ku të huajt kanë qenë të angazhuar në 
bazë të marrëveshjes për dhënien e shërbimeve.   

 
KAPITULLI IX 

 
SANKSIONE KUNDËRVAJTËSE 

 
Neni 23 

(1) Gjobë në shumë prej 1.500 euro në kundërvlerë me 
denarë shqiptohet për kundërvajtje punëdhënësit si person 
juridik i cili mundëson, nxit apo merr pjesë në punësime të 
paligjshme të të huajve në Republikën e Maqedonisë apo 
shtetas të Republikës së Maqedonisë në vend të huaj.   

(2) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për 
personin juridik nga paragrafi (1) i këtij neni do t'i 
shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin juridik i 
cili mundëson, nxit apo merr pjesë në punësime të 
paligjshme të të huajve në Republikën e Maqedonisë apo 
shtetas të Republikës së Maqedonisë në vend të huaj.   

 
Neni 24 

(1) Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë 
me denarë i shqiptohet për kundërvajtje personit zyrtar në 
Agjencinë për Punësim nëse:  

1) nuk miraton zgjidhje për lëshimin e lejeve të punës, 
vazhdimin e lejeve të punës dhe marrjen e lejeve të punës, 
në afat prej 5 ditësh pune nga dita e parashtrimit të 
kërkesës me dokumentacionin e nevojshëm në kundërshtim 
me nenin 8 paragrafin (1) të këtij ligji.   

2) nuk miraton zgjidhje për marrjen e lejes së punës në 
afat prej tri ditësh  nga dita e njoftimit të ekzistimit të 
kushteve, në kundërshtim me nenin 8 paragrafi (4) nga ky 
ligj.  

(2) Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë 
me denarë i shqiptohet për kundërvajtje personit zyrtarë në 
Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale nëse nuk miraton 
zgjidhje për ankesën e parashtruar në afat prej 15 ditësh, në 
kundërshtim me nenin 8 paragrafi (7) të këtij  ligji.  

 
Neni 25 

(1) Gjobë në shumë prej 2.000 euro në kundërvlerë me 
denarë i shqiptohet për kundërvajtje punëdhënësit (personit 
juridik) i cili nuk e ka kthyer lejen e punës së të huajit me 

të cilin nuk ka lidhur punësim apo marrëdhënie 
kontraktuese ose e ka ndërprerë marrëdhënien e punës apo 
marrëveshjen për punë para kalimit të kohëzgjatjes së lejes 
së punës (neni 7 paragrafi (7)).  

(2) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për 
personin juridik nga paragrafi (1) i këtij neni i shqiptohet 
për kundërvajtje personit përgjegjës te punëdhënësi.  

 
Neni 26 

(1) Gjobë në lartësi prej 1.200 euro në kundërvlerë me 
denarë i shqiptohet për kundërvajtje punëdhënësit (person 
juridik), nëse nuk siguron qasje te dokumentacioni i plotë 
në dispozicion në bazë të të cilës janë dhënë dokumentet 
me të cilat lejohet punësimi apo puna e të huajit (neni 19).  

(2) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për 
personin juridik nga paragrafi (1) i këtij neni i shqiptohet 
për kundërvajtje personit përgjegjës te punëdhënësi i cili 
është shënuar në nenin 19 të këtij ligji.   

 
Neni 27 

Gjobë në lartësi prej 150 deri 300 euro në kundërvlerë 
me denarë i shqiptohet për kundërvajtje të huajit për 
mosdorëzimin e lejes së punës me kërkesë të organit 
kompetent (neni 19 paragrafi (2)).  

 
Neni 28 

(1) Gjobë në lartësi prej 1.500 euro në kundërvlerë me 
denarë i shqiptohet për kundërvajtje punëdhënësit (person 
juridik) nëse nuk e ruan lejen për punë në selinë e 
shoqërisë tregtare apo në lokacionin e kantierit jashtë nga 
selia e shoqërisë tregtare (neni 19 paragrafi (3)).   

(2) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për 
personin juridik nga paragrafi (1) i këtij neni i shqiptohet 
për kundërvajtje personit përgjegjës tek punëdhënësi i cili 
është shënuar në nenin 19 paragrafin (3) të këtij ligji.   

 
Neni 29 

(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 23, 24, 25, 
26, 27 dhe 28 të këtij ligji, personat e autorizuar për 
kontroll janë të detyruar, personit përgjegjës apo personit të 
autorizuar nga ai  në personin juridik t‟i lëshojë 
urdhërpagesë kundërvajtëse në pajtim me Ligjin për 
kundërvajtje.  

(2) Kur kryerësi i kundërvajtjes është pajtuar për 
ngritjen e procedurës për barazim, personi i autorizuar për 
kontroll përpilon procesverbal dhe i lëshon urdhërpagesë 
kundërvajtëse personit përgjegjës apo personit të autorizuar 
nga ai në institucionin.  

(3) Deklarata për pëlqim nga paragrafi (2) i këtij neni 
shënohet në procesverbal.   

(4) Nëse kryerësi e pranon urdhrpagesën kundërvajtëse 
është i detyruar atë ta nënshkruajë.  Pranimi i urdhër 
pagesës nga kryerësi i kundërvajtjes shënohet në 
procesverbal.  Me nënshkrimin e pranimit të urdhërpagesës 
kundërvajtëse mendohet se kryerësi pajtohet ta paguajë 
gjobën, në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të urdhër 
pagesës, në llogari të organit të emëruar në urdhërpagesë.  

(5) Kur si kryerës i kundërvajtjes paraqitet person 
juridik, procesverbalin dhe urdhër pagesën kundërvajtëse i 
nënshkruan personi përgjegjës apo personi i autorizuar nga 
ai.  

(6) Kryerësi i cili do ta paguajë gjobën në afatin nga 
paragrafi (4) i këtij neni, do të paguajë vetëm gjysmën e 
gjobës së shqiptuar.  

(7) Nëse kryerësi nuk e paguan gjobën në afatin nga 
paragrafi (4) i këtij neni, personi i autorizuar për kontroll 
do të parashtrojë kërkesë për ngritje të procedurës 
kundërvajtëse te organi kundërvajtës.   

(8) Nëse nuk ekzistojnë baza për zbatimin e procedurës 
për barazim me thirrjen e kryerësit, personi i autorizuar për 
kontroll te kryerësi, dorëzon me postë, urdhërpagesë 
kundërvajtëse me procesverbal nga kundërvajtja e 
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konstatuar.  Procedura për barazim konsiderohet se është 
zbatuar dhe personi i autorizuar për kontroll mund të 
parashtrojë kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse 
nëse kryerësi i ka pranuar me postë urdhërpagesën 
kundërvajtëse por nuk e ka paguar në afatin e paraparë apo 
e ka kthyer urdhërpagesën kundërvajtëse me shenjë se nuk 
dëshiron ta pranojë.   

(9) Ministri kompetent për punët nga sfera e punës e 
përcakton formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës 
kundërvajtëse.  

(10) Personi i autorizuar për kontroll është i detyruar të 
mbajë evidencë për procedurat e ngritura dhe për rezultatin 
e tyre.  

 
KAPITULLI X 

 
DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 30 

Ministri kompetent për punët nga sfera e punës në afat 
prej gjashtë muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji do 
t‟i miratojë aktet nënligjore të parapara me këtë ligj.  

 
Neni 31 

Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit 
të këtij ligji në pajtim me dispozitat e Ligjit për punësim 
dhe punë të të huajve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” numër  70/2007, 5/2009, 35/10, 148/11, 
84/12, 148/13, 38/14 dhe 150/15) do të përfundohen në 
pajtim me këtë ligj.  

 
Neni 32 

Dokumentet e lëshuara para ditës së fillimit të zbatimit 
të këtij ligji do të vlejnë deri në kalimin e periudhës së tyre 
të vlefshmërisë.  

 
Neni 33 

Me ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji shfuqizohet 
Ligji për punësim dhe punë të të huajve (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” numër 70/2007, 5/2009, 35/10, 
148/11, 84/12, 148/13, 38/14 dhe 150/15). 

 
Neni 34 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa do 
të fillojë të zbatohet pas gjashtë muajve nga dita e hyrjes së 
tij në fuqi. 

__________ 
5984. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТА-
ПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 9 декември 2015 година. 
   

Бр. 08-5763/1 Претседател 
9 декември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

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

НОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО  
ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ 

 
Член 1 

Во Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти („Службен весник на Република Македонија“ 
брoj 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/12, 115/14, 
199/14, 124/15 и 129/15), во членот 5-б став (2) по збо-
ровите: „лицето кое со договор за купопродажба“ се 
става запирка и се додаваат зборовите: „договор за дар, 
договор за отстапување на имот за време на живот или 
договор за доживотна издршка“, а зборовите: „доколку 
со договорот за купопродажба“ се заменуваат со зборо-
вите: “доколку со договорот“. 

Во ставот (3) алинеја 2 по зборовите: „договор за 
купопродажба“ се додаваат зборовите: „или договор за 
дар или договор за отстапување на имот за време на 
живот или договор за доживотна издршка,“. 

 
Член 2 

Во членот 6 став (6) се менува и гласи: 
„По исклучок од ставот (3) на овој член, доколку 

бесправниот објект е изграден на земјиште кое не е 
сопственост на барателот или на Република Македо-
нија, односно земјиштето е сопственост на друго фи-
зичко или правно лице, односно бесправниот објект е 
изграден на земјиште кое е сосопственост на барателот 
и друго физичко или правно лице, а барателот нема 
склучено договор за долготраен закуп на земјиштето со 
сопственикот, односно сосопственикот на земјиштето 
или нема доставено изјава заверена на нотар со која 
сопственикот, односно сосопственикот на земјиштето 
изјавува дека е согласен да се утврди правен статус на 
бесправниот објект и истиот да се запише во јавните 
книги за запишување на правата на недвижности на 
име на барателот, а во моментот на изградбата на бес-
правниот објект земјиштето на кое e изграден истиот 
било сопственост на Република Македонија, барателот 
покрај доказите од ставот (2) на овој член,  е должен да 
достави и уверение за движење за земјиштето на кое е 
изграден бесправниот објект и изјава заверена на но-
тар, дадена под кривична и материјална одговорност, 
во која ќе потврди која година е изграден бесправниот 
објект.“ 

 
Член 3 

Во членот 7 став (3) се менува и гласи: 
„ По исклучок од ставот (2) на овој член, доколку 

бесправниот објект е изграден на земјиште кое не е 
сопственост на барателот или на Република Македо-
нија, односно земјиштето е сопственост на друго фи-
зичко или правно лице, односно бесправниот објект е 
изграден на земјиште кое е сосопственост на барателот 
и друго физичко или правно лице, а барателот нема 
склучено договор за долготраен закуп на земјиштето со 
сопственикот, односно сосопственикот на земјиштето 
или нема доставено изјава заверена на нотар со која 
сопственикот, односно сосопственикот на земјиштето 
изјавува дека е согласен да се утврди правен статус на 
бесправниот објект и истиот да се запише во јавните 
книги за запишување на правата на недвижности на 
име на барателот или нема доставено потврда за реше-
ни имотноправни работи за земјиштето издадена од ор-
ганот на државна управа надлежен за имотноправните 
работи, а во моментот на изградбата на бесправниот 
објект земјиштето на кое e изграден истиот било соп-
ственост на Република Македонија, барателот покрај 
доказите од ставот (1) на овој член, е должен да дос-
тави и уверение за движење за земјиштето на кое е из-
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граден бесправниот објект и изјава заверена на нотар, 
дадена под кривична и материјална одговорност, во ко-
ја ќе потврди која година е изграден бесправниот об-
јект. “ 

 
Член 4 

Во членот 8 став (4) се менува и гласи: 
„По исклучок од ставот (3) на овој член, доколку 

бесправните електронски комуникациски мрежи и 
средства се изградени на земјиште кое не е сопственост 
на барателот или на Република Македонија, односно 
земјиштето е сопственост на друго физичко или правно 
лице, односно бесправните електронски комуникацис-
ки мрежи и средства се изградени на земјиште кое е со-
сопственост на барателот и друго физичко или правно 
лице, а барателот нема склучено договор за долготраен 
закуп на земјиштето со сопственикот, односно сосоп-
ственикот на земјиштето или нема доставено изјава за-
верена на нотар со која сопственикот, односно сосоп-
ственикот на земјиштето изјавува дека е согласен да се 
утврди правен статус на електронските комуникациски 
мрежи и средства и истите да се запишат во јавните 
книги за запишување на правата на недвижности на 
име на барателот, а во моментот на изградбата на бес-
правните електронски комуникацски мрежи и средства 
земјиштето на кое се изградени истите било сопстве-
ност на Република Македонија, барателот покрај дока-
зите од ставот (1) на овој член, е должен да достави 
уверение за движење за земјиштето на кое се изградени 
бесправните електронски комуникациски мрежи и 
средства и изјава заверена на нотар, дадена под кри-
вична и материјална одговорност, во која ќе потврди 
која година се изградени бесправните електронски ко-
муникацски мрежи и средства.“ 

 
Член 5 

Во членот 10 по ставот (4) се додава нов став (5), 
кој гласи: 

„(5) Доколку изјавата на барателот дадена согласно 
со членот 6 став (4) од овој закон или изјавата дадена 
согласно со членот 6 став (6) од овој закон е оспорена 
пред надлежен орган од страна на корисникот на зем-
јиштето, односно сопственикот или сосопственикот на 
земјиштето на кое е изграден бесправниот објект и за 
тоа е доставен доказ, надлежниот орган од членот (4) 
од овој закон во рок од десет работни дена од приемот 
на доказот со кој се потврдува дека изјавата е оспо-
рена, донесува заклучок за прекин на постапката.“  

Ставот (5) станува став (6). 
Во ставот (6) кој станува став (7) точката се замену-

ва со запирка и се додаваат зборовите: „односно во 
случајот од ставот (5) на овој член по доставување на 
правосилна одлука од надлежен орган донесена во по-
стапката во која е оспорена изјавата.“ 

Ставот (7) станува став (8). 
 

Член 6 
Во членот 12 став (1) алинеја 4 зборовите: „или кое 

е пренесено од поранешен сопственик но како корис-
ник во имотниот лист не е евидентиран поранешниот 
сопственик, а барателот земјиштето го користи повеќе 
од 20 години,“ се заменуваат со зборовите: „или кое е 
пренесено од поранешен сопственик, но како корисник 
во имотниот лист не е евидентиран поранешниот соп-
ственик или на земјиште кое е сопственост на друго 
физичко или правно лице или кое е во сосопственост 
на барателот и друго физичко или правно лице, докол-
ку во моментот на изградбата на бесправниот објект 
земјиштето било сопственост на Република Македо-
нија,“. 

Член 7 
Во членот 13 став (1) алинеја 4 зборовите: „а бара-

телот земјиштето го користи повеќе од 20 години, од-
носно повеќе од три години, доколку се работи за бес-
правен надземен линиски инфраструктурен објект-вод 
за електрична енергија кој е во функција на електрон-
ски комуникациски мрежи и средства за потребата на 
јавната мобилна комуникациска мрежа,“ се бришат, а 
сврзникот “и“ на крајот од алинејата се заменува со за-
пирка и се додаваат зборовите: „или на земјиште кое е 
сопственост на друго физичко или правно лице или кое 
е во сосопственост на барателот и друго физичко или 
правно лице, доколку во моментот на изградбата на 
бесправниот објект земјиштето било сопственост на 
Република Македонија и“. 

 
Член 8 

Во членот 14 став (1) алинеја 4 зборовите: „а бара-
телот земјиштето го користи повеќе од три години“ се 
бришат, а после запирката на крајот од алинејата се до-
даваат зборовите: „или на земјиште кое е сопственост 
на друго физичко или правно лице или кое е во сосоп-
ственост на барателот и друго физичко или правно 
лице, доколку во моментот на изградбата на бесправ-
ните електронски комуникациски мрежи и средства 
земјиштето било сопственост на Република Македо-
нија,“. 

 
Член 9 

Во членот 18 по ставот (9) се додава нов став (10), 
кој гласи: 

„(10) Ставовите (6) и (7) на овој член не се приме-
нуваат во случаите кога бесправниот објект е изграден 
на земјиште на кое согласно со важечката урбанис-
тичко-планска документација е предвидена изградба на 
сообраќајна инфраструктура.“ 

 
Член 10 

Во членот 20 по ставот (16) се додава нов став (17), 
кој гласи: 

„(17) Во заклучокот за плаќање на надоместок за 
утврдување на правен статус на бесправен објект од 
ставот (1) на овој член, не се утврдува рок за плаќање 
на надоместокот.“  

 
Член 11 

Во членот 21 по ставот (10) се додаваат два нови 
става (11) и (12), кои гласат: 

„(11) Во случаите кога е донесено решение за ут-
врдување на правен статус на бесправен објект од зна-
чење за Републиката, бесправен објект од локално зна-
чење, бесправен објект на здравствени установи за 
примарна, секундарна и терцијална здравствена заш-
тита, линиски инфраструктурен објект и електронски 
комуникациски мрежи и средства, кои се изградени на 
земјиште кое е сопственост на друго физичко или прав-
но лице, односно кое е сосопственост на барателот и 
друго физичко или правно лице, а кое во моментот на 
изградбата на бесправниот објект, односно електрон-
ските комуникациски мрежи и средства било сопстве-
ност на Република Македонија, решението кое е право-
силно и извршно, во рок од десет работни дена од пра-
восилноста се објавува во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија” и во еден дневен весник кој се изда-
ва на македонски јазик, а излегува најмалку три месеци 
пред денот на објавувањето на решението, а во општи-
ните, односно општините во градот Скопје во кои нај-
малку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик раз-
личен од македонскиот јазик и во еден дневен весник 
кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% 
од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од 
македонскиот јазик, а излегува најмалку три месеци 
пред денот на објавувањето на решението.  
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Доколку надлежниот орган од ставот (2) на овој 
член располага со податоци за сопственикот или сосоп-
ственикот на земјиштето, еден примерок од решението 
се доставува и до сопственикот, односно сосопствени-
кот на земјиштето. 

(12) Трошоците за објавување и доставување на ре-
шението согласно со ставот (11) на овој член се на то-
вар на барателот за утврдување на правен статус на 
бесправниот објект.“ 

 
Член 12 

Во членот 28 став (1) во воведната реченица зборо-
вите: „одговорното лице и на службеното лице во“ се 
заменуваат со зборовите: „службеното лице-админис-
тративен службеник одговорно за спроведување на по-
стапката за утврдување на правен стаус на бесправен 
објект и на градоначалникот на“. 

Во ставот (2) во воведната реченица зборовите: „од-
говорното лице и на службеното лице во“ се заменува-
ат со зборовите: „службеното лице-административен 
службеник одговорно за спроведување на постапката 
за утврдување на правен стаус на бесправен објект и на 
министерот кој раководи со“. 

Во ставот (3) во воведната реченица зборовите: „од-
говорното лице и на службеното лице во“ се заменува-
ат со зборовите: „службеното лице-административен 
службеник одговорно за пресметка на надоместок во 
градот Скопје и на градоначалникот на “. 

Во ставот (4) зборовите: „одговорното лице во“ се 
заменуваат со зборовите: „градоначалникот на“.  

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
„(5) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
службеното лице-административен службеник одго-
ворно за спроведување на постапката за утврдување на 
правен стаус на бесправен објект ако не постапи сог-
ласно со членот 21 став (11) од овој закон и не го обја-
ви правосилното решение за утврдување на правен ста-
тус во “Службен весник на Република Македонија” и 
дневните весници и ако не достави еден примерок од 
решението до сопственикот, односно сосопственикот 
на земјиштето, доколку располага со податоци за ис-
тите.“ 

 
Член 13 

(1) Сопствениците, односно сосопствениците на 
земјиштето или нивните наследници на кое e изграден 
бесправен објект за кој е донесено решение за утврду-
вање на правен статус во корист на друго физичко или 
правно лице, имаат право да побараат од сопственикот 
на објектот или неговите наследници, да им ја надомес-
тат пазарната вредност на земјиштето.  

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, доколку па-
зараната вредност на земјиштето е поголема од пазарната 
вредност на објектот, а не се работи за објект за домување 
или објект од јавен интерес утврден со закон, сопствени-
ците, односно сосопствениците на земјиштето или нивни-
те наследници, имаат право да побараат од сопственикот 
на објектот или неговите наследници, да им ја надоместат 
пазарната вредност на земјиштето или пак да им припад-
не сопственоста на објектот, со обврска да му ја надомес-
тат пазарната вредност на објектот на сопственикот на об-
јектот или на неговите наследници. 

(3) Во случаите од ставовите (1) и (2) на овој член, 
доколку сопственикот на објектот или неговите нас-
ледници, не ја надоместат пазарната вредност на зем-
јиштето, сопствениците, односно сосопствениците на 
земјиштето или нивните наследници своите права мо-
жат да ги остварат во судска постапка пред надлежен 
суд, а при утврдување на вредноста на земјиштето, од-
носно објектот, во предвид се зема пазарната цена во 
моментот на поднесување на тужбеното барање.   

(4) По исклучок од ставот (3) на овој член, доколку 
сопствениците, односно сосопствениците на земјиште-
то или нивните наследници тужбеното барање го под-
несат по истек на 20 години од денот од денот на обја-
вувањето на решението за утврдување на правен статус 
во “Службен весник на Република Македонија”, при 
утврдување на вредноста на земјиштето, односно об-
јектот, во предвид се зема пазарната цена утврдена на 
денот на објавувањето на решението за утврдување на 
правен статус во “Службен весник на Република Маке-
донија”. 

(5) Доколку сопствениците, односно сосопствени-
ците на земјиштето или нивните наследници не подне-
сат барање согласно со ставот (1) на овој член или ста-
вот (2) на овој член, по истек на 20 години од денот на 
објавувањето на решението за утврдување на правен 
статус во “Службен весник на Република Македонија”, 
сопственикот на објектот или неговите наследници 
имаат право во судска постапка да се стекнат со соп-
ственост на земјиштето на кое е изграден објектот. 

(6) Во случаите од ставот (5) на овој член сопстве-
никот на објектот или неговите наследници, можат да 
се стекнат со право на сопственост само на земјиштето 
кое е составен дел на градежна парцела на кое е изгра-
ден објектот за кој е донесено решението за утврдува-
ње на правен статус, освен доколку поинаку не ги уре-
дат односите со сопствениците, односно сосопствени-
ците на земјиштето или нивните наследници. 

(7) По исклучок од ставот (6) на овој член во случа-
ите кога на иста градежна парцела покрај објектот за 
кој е донесено решение за утврдување на правен статус 
се наоѓа и објект на сопственикот, односно сосопстве-
никот на земјиштето или нивните наследници или пак 
е предвидена површина за градење согласно со урба-
нистичко-планската документација, сопственикот на 
објектот за кој е донесено решение за утврдување на 
правен статус или неговите наследници,  можат да се 
стекнат со право на сопственост само на земјиштето 
под објект. 

(8) Одредбите од овој член се применуваат за сите 
видови на бесправни објекти за кои е донесено реше-
ние за утврдување на правен статус, а кои се изградени 
на земјиште кое е сопственост на друго физичко или 
правно лице или земјиштето е сосопственост на барате-
лот и друго физичко или правно лице.“ 

 
Член 14 

(1) Доколку се утврди дека по поднесување на бара-
њето за утврдување на правен статус на бесправен об-
јект, со право на сопственост или сосопственост на 
земјиштето на кое е изграден објектот врз основа на ре-
шение за приватизација на градежно земјиште или ре-
шение за денационализација се има стекнато физичко 
или правно лице кое не е подносител на барањето за 
утврдување на правен статус, а донесено е решение за 
утврдување на правен статус, надлежниот орган доста-
вува известување до подносителот на барањето за ут-
врдување на правен статус на бесправен објект, во рок 
од 30 дена да достави уверение за движење за земјиш-
тето на кое е изграден бесправниот објект и изјава за-
верена на нотар, дадена под кривична и материјална 
одговорност, во која ќе потврди која година е изграден 
бесправниот објект.  

(2) Доколку подносителот на барањето за утврдува-
ње на правен статус на бесправен објект достави увере-
ние за движење за земјиштето на кое е изграден бес-
правниот објект и изјава заверена на нотар, дадена под 
кривична и материјална одговорност, во која ќе пот-
врди која година е изграден бесправниот објект, во ро-
кот утврден во ставот (1) на овој член, решението за 
утврдување на правен статус останува во правна важ-
ност и се применуваат одредбите од членот 13 од овој 
закон, а во спротивно се поништува решението за ут-
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врдување на правен статус и се донесува заклучок за 
прекин на постапката согласно со членот 10 став (1) од 
Законот за постапување со бесправно изградени објек-
ти („Службен весник на Република Македонија“ број 
23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/12, 115/14, 199/14, 
124/15 и 129/15). 

 
 

Член 15 
(1) Имателите на бесправни објекти утврдени во 

членот 2 од Законот за постапување со бесправно из-
градени објекти („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/12, 
115/14, 199/14, 124/15 и 129/15), кои до денот на влегу-
вањето во сила на овој закон, немаат поднесено барање 
за утврдување на правен статус на бесправен објект, а 
на кои објекти заклучно со 3 март 2011 година се изве-
дени градежните и инсталатерските работи во целост и 
истите претставуваат градежна и функционална це-
лина, можат да поднесат барање за утврдување на пра-
вен статус на бесправен објект, од денот на влегување-
то во сила на овој закон до 31 март 2016 година. 

(2) Барателите кои ќе достават барање за утврдува-
ње на правен статус согласно со ставот (1) на овој член, 
треба да достават геодетски елаборат за утврдување на 
фактичка состојба на бесправен објект, најдоцна до 31 
декември 2017 година. 

(3) На барателите кои нема да достават геодетски 
елаборат за утврдување на фактичка состојба на бес-
правен објект, во рокот од ставот (2) на овој член, над-
лежниот орган ќе им го одбие барањето за утврдување 
на правен статус на бесправен објект. 

 
Член 16 

Во Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за постапување со бесправно изградени објекти  
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
155/12 и 44/14), во членот 24 зборовите: „најдоцна до 
31 декември 2015 година“ се заменуваат со зборовите: 
„најдоцна до 31 декември 2016 година“. 

 
Член 17 

Во Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за постапување со бесправно изградени објекти  
(“Службен весник на Република Македонија“ број 
124/15) во членот 12 став (1) зборовите: „најдоцна до 
31 декември 2015 година“ се заменуваат со зборовите: 
„најдоцна до 31 март 2016 година“,  а во ставот (2) збо-
ровите: „најдоцна до 31 декември 2016 година“ се за-
менуваат со зборовите: „најдоцна до 31 декември 2017 
година.“ 

 
Член 18 

Постапките за утврдување на правен статус на бес-
правен објект кои се започнати до денот на влегување-
то во сила на овој закон, ќе продолжат согласно со од-
редбите од овој закон. 

 
Член 19 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти. 

 
Член 20 

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

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E  LIGJIT 

PËR VEPRIM ME OBJEKTE TË NDËRTUARA  
PA LEJE 

 
Neni 1 

Në Ligjin për veprim me objekte të ndërtuara pa leje 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 
23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/12, 115/14, 199/14, 
124/15 dhe129/15) në nenin 5-b në paragrafin (2) pas 
fjalëve: “personi i cili me marrëveshje për shitblerje” vihet 
presje dhe shtohen fjalët: “marrëveshje për dhuratë, 
marrëveshje për kalim të pronës gjatë jetës ose marrëveshje 
për mbajtje gjatë gjithë jetës”, kurse fjalët: “nëse me 
marrëveshjen për shitblerje” zëvendësohen me fjalët: “nëse 
me marrëveshjen”. 

Në paragrafin (3) në alinenë 2 pas fjalëve: “marrëveshje 
për shitblerje” shtohen fjalët: “ose marrëveshje për dhurim ose 
marrëveshje për kalim të pronës gjatë jetës ose marrëveshje 
për mbajtje gjatë gjithë jetës,”. 

 
Neni 2 

Në nenin 6 paragrafi (6) ndryshohet si vijon: 
“Me përjashtim të paragrafit (3) të këtij neni, nëse 

objekti i ndërtuar pa leje është ndërtuar në tokë e cila nuk 
është pronësi të kërkuesit ose të Republikës së 
Maqedonisë, përkatësisht toka është pronësi e personit 
tjetër fizik ose juridik, përkatësisht objekti i ndërtuar pa 
leje është ndërtuar në tokë e cila është pronësi e kërkuesit 
dhe personit tjetër fizik ose juridik, kurse kërkuesi nuk ka 
lidhur marrëveshje për qira afatgjatë për tokën me pronarin 
përkatësisht bashkëpronarin e tokës ose nuk ka parashtruar 
deklaratë të verifikuar në noter me të cilën pronari 
përkatësisht bashkëpronari i tokës deklaron se pajtohet të 
përcaktohet statusi juridik i objektit pa leje dhe i njëjti të 
regjistrohet në librat publikë për regjistrimin e të drejtave 
për patundshmëri në emër të kërkuesit, ndërsa në 
momentin e ndërtimit të objektit pa leje, toka në të cilën 
është ndërtuar i njëjti ka qenë pronësi e Republikës së 
Maqedonisë, kërkuesi krahas dëshmive nga paragrafi (2) i 
këtij neni, është i obliguar të parashtrojë edhe vërtetim për 
lëvizje për tokën në të cilën është ndërtuar objekti pa leje 
dhe deklaratë të verifikuar në noter, që e jep me përgjegjësi 
materiale dhe penale, në të cilën do të konfirmojë se cilin 
vit është ndërtuar objekti pa leje.” 

 
Neni 3 

Në nenin 7 paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 
“Me përjashtim të paragrafit (2) të këtij neni, nëse 

objekti pa leje është ndërtuar në tokë e cila nuk është 
pronësi e kërkuesit ose e Republikës së Maqedonisë, 
përkatësisht toka është pronësi e personit tjetër fizik ose 
juridik, përkatësisht objekti pa leje është ndërtuar në tokë e 
cila është pronësi e kërkuesit dhe personit tjetër fizik ose 
juridik, kurse kërkuesi nuk ka lidhur marrëveshje për qira 
afatgjatë për tokën me pronarin përkatësisht 
bashkëpronarin e tokës ose nuk ka parashtruar deklaratë të 
verifikuar në noter me të cilën pronari përkatësisht 
bashkëpronari i tokës deklaron se pajtohet të përcaktohet 
statusi juridik i objektit pa leje dhe i njëjti të regjistrohet në 
librat publikë për regjistrimin e të drejtave për 
patundshmëri në emër të kërkuesit, ose nuk ka dorëzuar 
vërtetim për punë të zgjidhura pronësore juridike të tokës 
të lëshuar nga organi i administratës shtetërore kompetent 
për punë pronësore juridike, ndërsa në momentin e 
ndërtimit të objektit pa leje, toka në të cilën është ndërtuar i 
njëjti ka qenë pronësi të Republikës së Maqedonisë, 
kërkuesi krahas dëshmive nga paragrafi (1) i këtij neni, 
është i obliguar të parashtrojë edhe vërtetim për lëvizje për 
tokën në të cilën është ndërtuar objekti pa leje dhe 
deklaratë të verifikuar në noter, që e jep me përgjegjësi 
materiale dhe penale, në të cilën do të konfirmojë se cilin 
vit është ndërtuar objekti pa leje.” 
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Neni 4 
Në nenin 8 paragrafi (4) ndryshohet si vijon: 
“Me përjashtim të paragrafit (3) të këtij neni, nëse 

rrjetet dhe mjetet komunikuese elektronike pa leje janë 
ndërtuar pa leje në tokë e cila nuk është pronësi e kërkuesit 
ose e Republikës së Maqedonisë, përkatësisht toka është 
pronësi e personit tjetër fizik ose juridik, përkatësisht 
rrjetet dhe mjetet komunikuese elektronike pa leje janë 
ndërtuar në tokë e cila është në bashkëpronësi të kërkuesit 
dhe personit tjetër fizik ose juridik, kurse kërkuesi nuk ka 
lidhur marrëveshje për qira afatgjatë për tokën me pronarin 
përkatësisht bashkëpronarin e tokës ose nuk ka parashtruar 
deklaratë të verifikuar në noter me të cilën pronari 
përkatësisht bashkëpronari i tokës deklaron se pajtohet të 
përcaktohet statusi juridik i rrjeteve dhe mjeteve 
komunikuese elektronike pa leje dhe të njëjtat të 
regjistrohen në librat publikë për regjistrimin e të drejtave 
për patundshmëri në emër të kërkuesit, ndërsa në 
momentin e ndërtimit të rrjeteve dhe mjeteve komunikuese 
elektronike pa leje, toka në të cilën janë ndërtuar të njëjtat 
ka qenë pronësi e Republikës së Maqedonisë, kërkuesi 
krahas dëshmive nga paragrafi (1) i këtij neni, është i 
obliguar të parashtrojë edhe vërtetim për lëvizje për tokën 
në të cilën janë ndërtuar rrjetet dhe mjetet komunikuese 
elektronike pa leje dhe deklaratë të verifikuar në noter, që e 
jep me përgjegjësi materiale dhe penale, në të cilën do të 
konfirmojë se cilin vit janë ndërtuar rrjetet dhe mjetet 
komunikuese elektronike pa leje.” 

 
Neni 5 

Në nenin 10 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5) 
si vijon: 

"(5) Nëse deklarata e kërkuesit është dhënë në pajtim 
me nenin 6 paragrafi (4) i këtij ligji ose deklarata është 
dhënë në pajtim me nenin 6 paragrafi (6) e këtij ligji është 
kontestuar para organit kompetent nga ana e shfrytëzuesit 
të tokës përkatësisht pronarit ose bashkëpronarit të tokës në 
të cilën është ndërtuar objekti pa leje dhe për këtë është 
dërguar dëshmi, organi kompetent nga neni (4) i këtij ligji 
në afat prej dhjetë ditëve të punës nga pranimi i dëshmisë 
me të cilën konfirmohet se deklarata është kontestuar, 
miraton konkluzion për ndërprerje të procedurës."  

Paragrafi (5) bëhet paragrafi (6). 
Në paragrafin (6) i cili bëhet paragrafi (7) pika 

zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “përkatësisht në 
rastin nga paragrafi (5) i këtij neni pas parashtrimit të 
vendimit të plotfuqishëm nga organi kompetent të miratuar 
në procedurën në të cilën është kontestuar deklarata.” 

Paragrafi (7) bëhet paragrafi (8). 
 

Neni 6 
Në nenin 12 paragrafi (1) në alinenë 4 fjalët: “ose që 

është bartur nga pronari i mëparshëm por edhe si 
shfrytëzues në aktzotërimin nuk është evidentuar pronari i 
mëparshëm ndërsa kërkuesi tokën e shfrytëzon më shumë 
se 20 vjet,” zëvendësohen me fjalët: “ose e cila është bartur 
nga pronari i mëparshëm por si shfrytëzues në aktzotërimin 
nuk është evidentuar pronari i mëparshëm ose i tokës që 
është pronësi e personit tjetër fizik ose juridik ose e cila 
është në bashkëpronësi të kërkuesit dhe personit tjetër fizik 
ose juridik, nëse në momentin e ndërtimit të objektit pa leje 
toka ka qenë pronësi e Republikës së Maqedonisë,". 

 
Neni 7 

Në nenin 13 paragrafi (1) në alinenë 4 fjalët: “ndërsa 
kërkuesi i tokës e shfrytëzon më shumë se 20 vjet 
përkatësisht më shumë se tre vjet nëse bëhet fjalë për 
objekt infrastrukturor mbitokësor në linjë  pa leje –përçues 
për energji elektrike që është në funksion të rrjeteve dhe 
mjeteve komunikuese elektronike për nevojën e rrjetit 
komunikues publik mobil,” shlyhen, ndërsa lidhëza “dhe” 
në fund të alinesë zëvendësohet me presje dhe shtohen 

fjalët: “ose i tokës që është pronësi e kërkuesit ose personit 
tjetër fizik ose juridik ose që është në bashkëpronësi të 
kërkuesit dhe personit tjetër fizik ose juridik, nëse në 
momentin e ndërtimit të objektit të ndërtuar pa leje toka ka 
qenë pronësi e Republikës së Maqedonisë dhe”.  

 
Neni 8 

Në nenin 14 paragrafi (1) në alinenë 4 fjalët: “ndërsa 
kërkuesi i tokës e shfrytëzon më gjatë se tre vite” shlyhen, 
ndërsa pas presjes në fund të alinesë shtohen fjalët: “ose i 
tokës që është pronësi e personit tjetër fizik ose juridik ose 
e cila është në bashkëpronësi të kërkuesit dhe personit 
tjetër fizik ose juridik, nëse në momentin e ndërtimit të 
objektit të ndërtuar pa leje toka ka qenë pronësi e 
Republikës së Maqedonisë,”. 

 
Neni 9 

 Në nenin 18 pas paragrafit (9) shtohet paragraf i ri 
(10), si vijon: 

“(10) Paragrafët (6) dhe (7) të këtij neni nuk aplikohen 
në rastet kur objekti pa leje është ndërtuar në tokë në të 
cilën në pajtim me dokumentacionin e planit urbanistik në 
fuqi është paraparë ndërtim i infrastrukturës për 
komunikacion." 

 
Neni 10 

Në nenin 20 pas paragrafit (16) shtohet paragraf i ri 
(17), si vijon: 

"(17) Në konkluzionin për pagimin e kompensimit për 
përcaktimin e statusit juridik të objektit të ndërtuar pa leje 
nga paragrafi (1) i këtij neni, nuk përcaktohet afat për 
pagim të kompensimit."  

 
Neni 11 

Në nenin 21 pas paragrafit (10) shtohen dy paragrafë të 
rinj (11) dhe (12) si vijojnë: 

"(11) Në rastet kur është miratuar aktvendim për 
përcaktimin e statusit juridik të objektit pa leje me rëndësi 
për Republikën, objektit pa leje me rëndësi lokale, objektit 
pa leje për institucione shëndetësore për mbrojtje 
shëndetësore primare, sekondare dhe terciale, objektit 
infrastrukturor në linjë dhe rrjeteve dhe mjeteve 
komunikuese elektronike, të cilat janë ndërtuar në tokën që 
është bashkëpronësi e personit tjetër fizik ose juridik 
përkatësisht tokë e cila është bashkëpronësi e kërkuesit dhe 
personit tjetër fizik dhe juridik, ndërsa në momentin e 
ndërtimit të objektit pa leje përkatësisht rrjeteve dhe 
mjeteve komunikuese elektronike ka qenë pronësi e 
Republikës së Maqedonisë, aktvendimi që është i 
plotfuqishëm dhe ekzekutiv, në afat prej 10 ditëve të punës 
nga plotfuqishmëria publikohet në “Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë” dhe në një gazetë ditore që 
botohet në gjuhën maqedonase, ndërsa del së paku tre muaj 
para ditës së publikimit të aktvendimit, ndërsa në komunat 
përkatësisht komunat e Qytetit të Shkupit në të cilat së 
paku 20% e qytetarëve flasin gjuhën zyrtare të ndryshme 
nga gjuha maqedonase edhe në një prej gazetave ditore që 
botohet në gjuhën të cilën e flasin së paku 20% të 
qytetarëve të cilët flasin gjuhën zyrtare të ndryshme nga 
gjuha maqedonase, ndërsa del së paku tre muaj para ditës 
së publikimit të aktvendimit.  

Nëse organi kompetent nga paragrafi (2) i këtij neni ka 
në dispozicion të dhëna për pronarin ose bashkëpronarin e 
tokës, një ekzemplar i aktvendimit dërgohet edhe te pronari 
përkatësisht bashkëpronari i tokës. 

(12) Shpenzimet për publikim dhe dorëzim të 
aktvendimit në pajtim me paragrafin (11) të këtij neni janë 
në ngarkim të kërkuesit për përcaktimin e statusit juridik të 
objektit të ndërtuar pa leje.”  
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Neni 12 
Në nenin 28 në paragrafin (1) në fjalinë hyrëse fjalët: 

“personit përgjegjës dhe personit zyrtar në" zëvendësohen 
me fjalët: “personit zyrtar – nëpunës administrativ 
përgjegjës për zbatimin e procedurës për përcaktimin e 
statusit juridik të objektit pa leje dhe kryetarit të komunës 
së". 

Në paragrafin (2) në fjalinë hyrëse fjalët: “personit 
përgjegjës dhe personit zyrtar në" zëvendësohen me fjalët: 
“personit zyrtar – nëpunës administrativ përgjegjës për 
zbatimin e procedurës për përcaktimin e statusit juridik të 
objektit pa leje dhe ministrit që udhëheq me". 

Në paragrafin (3) në fjalinë hyrëse fjalët: “personit 
përgjegjës dhe personit zyrtar në" zëvendësohen me fjalët: 
“personit zyrtar – nëpunës administrativ përgjegjës për 
llogaritjen e kompensimit në Qytetin e Shkupit dhe të 
kryetarit të komunës së". 

Në paragrafin (4) fjalët: “personit përgjegjës në” 
zëvendësohen me fjalët: “kryetarit të komunës së".  

Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon: 
“(5) Gjobë në shumë prej 500 deri 1.000 euro në 

kundërvlerë me denarin do t‟i shqiptohet për kundërvajtje 
personit zyrtar – nëpunës administrativ përgjegjës për 
zbatimin e procedurës për përcaktimin e statusit juridik të 
objektit pa leje nëse nuk vepron në pajtim me nenin 21 
paragrafi (11) i këtij ligji dhe nuk e publikon aktvendimit e 
plotfuqishëm për përcaktimin e statusit juridik në “Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” dhe gazetat ditore 
dhe nëse nuk parashtron një ekzemplar të aktvendimit te 
pronari përkatësisht bashkëpronari i tokës nëse disponon 
me të dhëna për të njëjtat.” 

 
Neni 13 

(1) Pronarët përkatësisht bashkëpronarët e tokës ose 
trashëgimtarët e tyre në të cilën është ndërtuar objekt pa 
leje për të cilin është miratuar aktvendim për përcaktimin e 
statusit juridik në dobi të personit tjetër fizik ose juridik, 
kanë të drejtë të kërkojnë nga pronari i objektit ose 
trashëgimtarët e vet, t'ua kompensojnë vlerën tregtare të 
tokës.  

(2) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, nëse 
vlera tregtare e tokës është më e lartë nga vlera tregtare e 
objektit, ndërkaq nuk bëhet fjalë për objekt banimi ose 
objekt të interesit publik të caktuar me ligj, pronarët 
përkatësisht bashkëpronarët e tokës ose trashëgimtarët e 
tyre, kanë të drejtë të kërkojnë nga pronari i objektit ose 
trashëgimtarët e tyre, t'ua kompensojnë vlerën tregtare të 
tokës ose t‟u takojë  pronësia e objektit, me obligim t‟ia 
kompensojnë vlerën tregtare të objektit pronarit të objektit 
ose trashëguesve të vet. 

(3) Në rastet nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, 
nëse pronari i objektit ose trashëgimtarët e vet, nuk e 
kompensojnë vlerën tregtare të tokës, pronarët përkatësisht 
bashkëpronarët e tokës ose trashëgimtarët e tyre të drejtat 
mund t‟i realizojnë në procedurë gjyqësore para gjykatës 
kompetente, ndërsa gjatë përcaktimit të vlerës së tokës 
përkatësisht objektit, merret parasysh çmimi tregtar në 
momentin e parashtrimit të kërkesës paditëse.   

(4) Me përjashtim të paragrafit (3) të këtij neni nëse 
pronarët përkatësisht bashkëpronarët e tokës ose 
trashëgimtarët e tyre kërkesën paditëse e parashtrojnë pas 
kalimit të 20 viteve nga dita e publikimit të aktvendimit për 
përcaktimit të statusit juridik në “Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë”, gjatë përcaktimit të vlerës 
tregtare të tokës përkatësisht objektit, merret parasysh 
çmimi tregtar i caktuar në ditën e publikimit të aktvendimit 
për përcaktimin e statusit juridik në “Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë”. 

(5) Nëse pronarët përkatësisht bashkëpronarët e tokës 
ose trashëgimtarët e tyre nuk parashtrojnë kërkesë në 
pajtim me paragrafin (1) të këtij neni ose paragrafin (2) të 
këtij neni, pas kalimit të 20 viteve nga dita e publikimit të 

aktvendimit për përcaktimin e statusit juridik në “Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, pronari i objekti ose 
trashëgimtarët e tyre kanë të drejtë në procedurë gjyqësore 
të fitojnë pronësi mbi tokën në të cilën është ndërtuar 
objekti. 

(6) Në rastet nga paragrafi (5) i këtij neni, pronari i 
objektit ose trashëgimtarët e tyre, mund të fitojnë të drejtën 
e pronësisë vetëm mbi tokën e cila është pjesë përbërëse e 
parcelës ndërtimore në të cilën është ndërtuar objekti për të 
cilin është miratuar aktvendim për përcaktimin e statusit 
juridik, përveç nëse nuk i rregullojnë ndryshe marrëdhëniet 
me pronarët përkatësisht bashkëpronarët e tokës ose 
trashëgimtarët e tyre. 

(7) Me përjashtim të paragrafit (6) të këtij neni në rastet 
kur në parcelën ndërtimore krahas objektit për të cilin është 
miratuar aktvendim për përcaktimin e statusit juridik 
gjendet objekt i pronarit përkatësisht bashkëpronarit të 
tokës ose trashëgimtarëve të tyre ose është paraparë 
sipërfaqe për ndërtim në pajtim me dokumentacionin e 
planit urbanistik, pronari i objekti për të cilin është 
miratuar aktvendim për përcaktimin e statusit juridik ose 
trashëgimarët e vet, mund të fitojnë të drejtën për pronësi 
vetëm të tokës nën objekt. 

(8) Dispozitat e këtij neni aplikohen për gjitha llojet e 
objekteve pa leje për të cilat është miratuar aktvendim për 
përcaktimin e statusit juridik, ndërsa të cilat janë ndërtuar 
në tokë që është pronësi e personit tjetër fizik ose juridik 
ose toka është bashkëpronësi e kërkuesit dhe personit tjetër 
fizik ose juridik." 

 
Neni 14 

(1) Nëse përcaktohet se pas parashtrimit të kërkesës për 
përcaktimin e statusit juridik të objektit pa leje, të drejtë 
për pronësi ose bashkëpronësi mbi tokën në të cilën është 
ndërtuar objekti në bazë të aktvendimit për privatizim të 
tokës ndërtimore ose aktvendim për denacionalizim, ka 
fituar person fizik ose juridik i cili nuk është parashtrues i 
kërkesës për përcaktimin e statusit juridik, kurse është 
miratuar aktvendim për përcaktimin e statusit juridik, 
organi kompetent parashtron njoftim te parashtruesi i 
kërkesës për përcaktimin e statusit juridik të objektit pa 
leje, në afat prej 30 ditëve të parashtrojë vërtetim për 
lëvizje për tokën në të cilën është ndërtuar objekti pa leje 
dhe deklaratë të verifikuar në noter, që e jep me përgjegjësi 
materiale dhe penale, në të cilën do të konfirmon se në 
cilin vit është ndërtuar objekti pa leje.  

(2) Nëse parashtruesi i kërkesës për përcaktimin e 
statusit juridik të objektit të ndërtuar pa leje dërgon 
vërtetim për lëvizje të tokës në të cilën është ndërtuar 
objekti pa leje dhe deklaratë të verifikuar në noter, që e jep 
me përgjegjësi penale dhe materiale, në të cilën do të 
konfirmon se në cilin vit është ndërtuar objekti pa leje, në 
afatin e caktuar në paragrafin (1) të këtij neni, aktvendimi 
për përcaktimin e statusit juridik mbetet në vlefshmëri 
juridike dhe aplikohen dispozitat nga neni 13 të këtij ligji, 
kurse në të kundërtën, shfuqizohet aktvendimi për 
përcaktimin e statusit juridik dhe miratohet aktvendim për 
ndërprerjen e procedurës për përcaktimin e statusit juridik 
dhe miratohet konkluzion për ndërprerjen e procedurës në 
pajtim me nenin 10 paragrafi (1) të Ligjit për veprim me 
objekte të ndërtuara pa leje ("Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë" numër 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 
44/12, 115/14, 199/14, 124/15 dhe 129/15). 

 
Neni 15 

(1) Poseduesit e objekteve pa leje të përcaktuara në 
nenin 2 të Ligjit për veprim me objekte të ndërtuara pa leje 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 
23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/12, 115/14, 199/14, 
124/15 dhe 129/15), të cilët deri në ditën e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji, nuk kanë parashtruar kërkesë për përcaktimin e 
statusit juridik të objektit të ndërtuar pa leje, ndërkaq 
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objekte në të cilat përfundimisht më 3 mars 2011 janë janë 
kryer punë ndërtimore dhe të instalimeve në tërësi dhe të 
njëjtat paraqesin tërësi ndërtimore dhe funksionale, mund 
të parashtrojnë kërkesë për përcaktimin e statusit juridik të 
objektit pa leje, nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri 
më 31 mars 2016. 

(2) Kërkuesit që do të parashtrojnë kërkesë për 
përcaktimin e statusit juridik në pajtim me paragrafin (1) të 
këtij neni, duhet të parashtrojnë elaborat gjeodez për 
përcaktimin e gjendjes faktike të objektit pa leje, më së 
voni deri më 31 dhjetor 2017. 

(3) Kërkuesve të cilët nuk do të parashtrojnë elaborat 
gjeodezik për përcaktimin e gjendjes faktike të objektit pa 
leje, në afatin nga paragrafi (2) i këtij neni, organi 
kompetent do t'ua refuzojë kërkesën për përcaktimin e 
statusit juridik të objektit pa leje. 

 
Neni 16 

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 
veprim me objektet e ndërtuara pa leje ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” numër 155/12 dhe 44/14) në 
nenin 24 fjalët: “më së voni deri më 31 dhjetor 2015” 
zëvendësohen me fjalët: “më së voni deri më 31 dhjetor 
2016". 

 
Neni 17 

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 
veprim me objekte të ndërtuara pa leje ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” numër 124/15) në nenin 12 në 
paragrafin (1) fjalët: “më së voni deri më 31 dhjetor 2015” 
zëvendësohen me fjalët: “më së voni deri më 31 mars 
2016”, kurse në paragrafin (2) fjalët: “më së voni deri më 
31 dhjetor 2016” zëvendësohen me fjalët: “më së voni deri 
më 31 dhjetor 2017.” 

 
Neni 18 

Procedurat për përcaktimin e statusit juridik të objektit pa 
leje të cilat kanë filluar deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij 
ligji, do të vazhdojnë në pajtim me dispozitat e këtij ligji. 

 
Neni 19 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar 
të Ligjit për veprim me objekte të ndërtuara pa leje. 

 
Neni 20 

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

_________ 
5985. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
ГРАДЕЊЕ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 9 декември 2015 година. 
   

Бр. 08-5764/1 Претседател 
9 декември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  

НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ 
 

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

лика Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 
54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 
28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14 и 44/15), во членот 
19 став (2) се менува и гласи: 

„Надзорниот инженер може да побара да се из-
вршат измени на одделни делови од проектот.“ 

Ставот (3) се менува и гласи: 
„Во случаите од ставот (2) на овој член, се спрове-

дува постапка за измени во текот на изградбата соглас-
но со членот 69 од овој закон.“ 

 
Член 2 

Во членот 51 став (2) по зборовите: „лиценца за 
проектирање“ се става точка, а зборовите до крајот на 
реченицата се бришат. 

 
Член 3 

Во членот 59 став (2) алинеја 1 точката и запирката 
на крајот од алинејата се заменуваат со запирка и се 
додаваат зборовите: „односно проект за инфраструк-
тура, доколку барањето се однесува за линиски ин-
фраструктурни градби;“. 

Ставот (5) се менува и гласи:  
„Доколку е поднесено барање за одобрение за гра-

дење за градби за производство на електрична и топ-
линска енергија за кои согласно со прописите за енер-
гетика е предвидено овластување за изградба на овој 
вид на објекти, покрај доказите од членот (2) од овој 
закон се доставува и овластување за изградба на градби 
за производство на електрична и топлинска енергија 
издадено од надлежен орган.“ 

 
Член 4 

Во членот 67 став (5) во втората реченица, точката 
на крајот од ставот се заменува со запирка и се додава-
ат зборовите: „освен во случаите кога предмет на из-
градба е градба од јавен интерес утврден со закон“. 

 По ставот (5) се додаваат два нови ставови (6) и 
(7), кои гласат: 

“(6) Советите на општините на градот Скопје, одлу-
ката од ставот (5) на овој член ја донесуваат по прет-
ходно позитивно мислење од градот Скопје. 

  (7) Одлуката од ставот (5) на овој член не се при-
менува за градби од јавен интерес утврден со закон.“ 

Ставот (6) станува став (8). 
Во ставот (7) кој станува став (9) зборовите: „ставот 

(6)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (8)“.  
Во ставот (8) кој станува став (10) зборовите: „ста-

вот (6)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (8)“.  
Ставот  (9) станува став (11). 
 

Член 5 
Во членот 69 став (1) во втората реченица зборо-

вите: „и само оние мислења и согласности чие приба-
вување произлегува од бараната измена“ се заменуваат 
со зборовите: „до надлежниот орган од членот 58 од 
овој закон кој го издал одобрението за градење“. 

Ставот (2) се менува и гласи: 
 „Надлежниот орган од членот 58 од овој закон е 

должен во рок од 15 дена од приемот на барањето од 
ставот (1) на овој член,  да прибави мислења и соглас-
ности од субјектите од членот 59-в од овој закон, чие 
прибавување произлегува од бараната измена и да ут-
врди дали се исполнети законските услови за измени 
во текот на изградбата утврдени во ставот (1) на овој 
член при што доколку утврди дека истите се испол-
нети, прибавени се потребните мислења и согласности 
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од субјектите од членот 59-в од овој закон, донесува 
решение со кое се одобруваат измените во текот на из-
градбата и го заверува дополнувањето на основниот 
проект.“ 

Во ставот (3) точката на крајот од ставот се замену-
ва со запирка и се додаваат зборовите: „или доставено 
е негативно мислење, односно не е дадена согласност 
од страна на субјектите од членот 59-в од овој закон“. 

Ставот (4) се менува и гласи: 
„Доколку со предложените измени се предвидува и 

нова корисна површина на предметната градба, инвес-
титорот е должен пред издавање на решението со кое 
се одобруваат измените да плати надоместок за уреду-
вање на градежно земјиште за новата корисна пов-
ршина.“ 

Ставот (5) се менува и гласи: 
„Решението за измени во тек на изградба е составен 

дел на одобрението за градење, а при одобрување на 
измени во текот на изградбата проектот на изведена 
состојба се изработува согласно со дополнетиот осно-
вен проект.“ 

Во ставот (6) во втората реченица зборовите: „зара-
ди предбележување“ се заменуваат со зборовите: „зара-
ди запишување“, а во третата реченица зборот „прибе-
лежување“ се заменува со зборот „запишување“. 

  
Член 6 

Во членот 70 став (1) зборовите: „во рок од 15 дена 
од настанатата промена,“ се бришат. 

 
Член 7 

Во членот 72 став (1) во втората реченица по зборот 
„Инвеститорот“ се додаваат зборовите: „или изведува-
чот“. 

 
Член 8 

Во членот 73 став (4) по зборовите: „односно друга 
меѓународна организација,“ се додаваат зборовите: 
„како и за привремени градби за сместување на работ-
ници при изградба на линиски инфраструктурни објек-
ти од прва категорија од членот 57 од овој закон,“. 

 
Член 9 

Во членот 74 став (2) по зборовите: „односно друга 
меѓународна организација,“ се додаваат зборовите: 
„како и за привремени градби за сместување на работ-
ници при изградба на линиски инфраструктурни објек-
ти од прва категорија од членот 57 од овој закон,“. 

Во ставот (7) по зборовите: „оптички кабли,“ се до-
даваат зборовите: „оптички кабли со кабелска канали-
зација и кабелска канализација за оптички кабли,“ а 
зборовите: „кое е правосилно и извршно, претставува 
правен основ за запишување на правото на сопственост 
на опремата во јавната книга за запишување на правата 
на недвижности“ се заменуваат со зборовите: „кое е 
правосилно, претставува правен основ за прибележу-
вање, предбележување и укнижување на правото на 
сопственост на градбата, односно опремата во јавната 
книга за запишување на правата на недвижности.“ 

По ставот (9) се додаваат два нови става (10) и (11), 
кои гласат: 

„(10) Доколку за градбите, односно опремата од 
членот 73 од овој закон е предвидено плаќање на надо-
месток за уредување на градежното земјиште согласно 
со Правилникот за степенот на уредувањето на градеж-
ното земјиште со објекти на комуналната инфраструк-
тура и начинот на утврдување на висината на трошоци-
те за уредувањето во зависност од степенот на уреде-
ност, инвеститорот е должен да го плати надоместокот 
пред издавање на решението за изведување на град-
бите, односно поставување на опремата. 

(11) Инвеститорот може да започне со изградба на 
градбата, односно поставување на опремата од членот 
73 од овој закон врз основа на правосилно решение за 
изведување на градбата, односно поставување на опре-
мата од членот 73 од овој закон, а по исклучок на соп-
ствена одговорност и ризик инвеститорот може да за-
почне со изградба и врз основа на конечно решение.“ 

  
Член 10 

Членот 129 се менува и гласи: 
“(1) Градежниот и овластениот градежен инспектор 

имаат службена легитимација.  
(2) Службената легитимација од ставот (1) на овој 

член за градежниот инспектор ја издава директорот на 
инспекторатот, а за овластениот градежен инспектор ја 
издава градоначалникот на општината, односно општи-
ната на градот Скопје. 

(3) Службената легитимација има важност од шест 
години. 

(4) По истекот на важноста градежниот инспектор е 
должен да ја врати легитимација на директорот на 
инспекторатот, а овластениот градежен инспектор на 
градоначалникот на општината, односно општината на 
градот Скопје, кои се должни да издадат нова. 

(5) Формата и содржината на обрасците на легити-
мацијата од ставот (1) на овој член, начинот на нејзи-
ното издавање и одземање и изгледот на знакот, за гра-
дежниот инспектор, на предлог на директорот на 
Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам 
ги пропишува министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на уредување на просторот, а за овластениот 
градежен инспектор ги пропишува градоначалникот на 
општината, односно општината на градот Скопје.“ 

 
Член 11 

Одредбите од членот 5 од овој закон се применува-
ат и при спроведување на постапките за измени во те-
кот на изградбата за градбите за кои е издадено одоб-
рение за градење согласно со Законот за градење 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 
25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 
149/14, 187/14 и 44/15). 

 
Член 12 

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

 
Член 13 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR NDËRTIM 
 

Neni 1 
Në Ligjin për ndërtim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë" numër 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 
54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 
28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14 dhe 44/15) në nenin 
19 paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 

"Inxhinieri mbikëqyrës mund të kërkojë që të kryhen 
ndryshime të pjesëve të caktuara të projektit." 

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:  
"Në raste nga paragrafi (2) i këtij neni, zbatohet 

procedura për ndryshim gjatë ndërtimit në pajtim me nenin 
69 të këtij ligji." 
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Neni 2 
Në nenin 51 paragrafi (2) pas fjalëve: "licenca për 

projektim" vihet pikë ndërsa fjalët deri në fund të fjalisë 
shlyhen. 

 
Neni 3 

Në nenin 59 paragrafi (2) në alinenë 1 pikëpresja në 
fund të alinesë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: 
“përkatësisht projekt për infrastrukturë nëse kërkesa ka të 
bëjë me ndërtime infrastrukture të linjës;".  

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:   
"Nëse është dorëzuar kërkesë për miratimin e ndërtimit 

të ndërtesave për prodhimin e energjisë elektrike dhe 
termike për të cilat në pajtim me dispozitat për energjetikë 
është paraparë autorizim për ndërtim të këtij lloji të 
objekteve, krahas dëshmive nga neni (2) i këtij ligji 
dorëzohet edhe autorizim për ndërtimin e ndërtesave për 
prodhimin e energjisë elektrike dhe termike të lëshuar nga 
organi kompetent."   

 
Neni 4 

Në nenin 67 në paragrafin (5) në fjalinë e dytë, pika në 
fund të paragrafit zëvendësohet me presje dhe shtohen 
fjalët: “përpos në raste kur lëndë e ndërtimit është ndërtesa 
me interes publik të përcaktuar me ligj." 

Pas paragrafit (5) shtohen dy paragrafë të rinj (6) dhe 
(7) si vijojnë: 

"(6) Këshillat e komunave të Qytetit të Shkupit, 
vendimin nga paragrafi (5) të këtij neni e miratojnë pas 
mendimit paraprak pozitiv të Qytetit të Shkupit.   

  (7) Vendimi nga paragrafi (5) i këtij neni nuk zbatohet 
për ndërtesa me interes publik të përcaktuar me ligj." 

Paragrafi (6) bëhet paragraf (8). 
Në paragrafin (7) i cila bëhet paragraf  (9) fjalët: 

“paragrafi (6)" zëvendësohet me fjalët  "paragrafi (8)".  
Në paragrafin (8) i cili bëhet paragraf (10) fjalët: 

“paragrafi (6)" zëvendësohet me fjalët: “paragrafi (8)".  
Paragrafi (9) bëhet paragraf (11). 
 

Neni 5 
Në nenin 69 në paragrafin (1) në fjalinë e dytë fjalët: 

“dhe vetëm ato mendime dhe pëlqime sigurimi i të cilave 
del nga ndryshimi i kërkuar" zëvendësohen me fjalët: “te 
organi kompetent nga neni 58 i këtij ligji që e ka dhënë 
lejen për ndërtim". 

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:  
 "Organi kompetent nga neni 58 i këtij ligji është i 

obliguar në afat prej 15 ditësh nga pranimi i kërkesës nga 
paragrafi (1) i këtij neni, të sigurojë mendim dhe pëlqime 
nga subjektet e nenit 59-v të këtij ligji, sigurimi i të cilave 
del nga ndryshimi i kërkuar dhe të përcaktojë nëse janë 
plotësuar kushtet ligjore për ndryshime gjatë ndërtimit të 
përcaktuar në paragrafin (1) të këtij neni, me ç'rast nëse 
përcakton se të njëjtat janë plotësuar, janë siguruar 
mendimet e nevojshme dhe pëlqimet nga subjektet e nenit 
59-v të këtij ligji, miraton aktvendim me të cilin lejohen 
ndryshime gjatë ndërtimit dhe e vërteton plotësimin në 
projektin themelor." 

Në paragrafin (3) pika në fund të fjalisë ndryshohet me 
presje dhe shtohen fjalët: “ose është dorëzuar mendim 
negativ përkatësisht nuk është dhënë mendim nga ana e 
subjekteve nga neni 59-v të këtij ligji." 

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:  
"Nëse me ndryshimet e propozuara parashihet edhe 

sipërfaqe e re e shfrytëzueshme për ndërtesën në fjalë, 
investitori është i obliguar para lëshimit të aktvendimit me 
të cilin miratohen ndryshime të paguajë kompensim për 
rregullimin e tokës ndërtimore për sipërfaqen e re të 
shfrytëzueshme." 

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:  
"Aktvendimi për ndryshime gjatë ndërtimit është pjesë 

përbërëse e lejes për ndërtim, ndërsa gjatë miratimit të 
ndryshimeve gjatë ndërtimit të projektit për gjendjen e 
realizuar përpilohet në pajtim me projektin plotësues 
themelor." 

Në paragrafin (6) në fjalinë e dytë fjalët: "për shkak të 
parashënimit" ndryshohen me fjalët: “për shkak të 
shënimit", ndërsa në fjalinë e tretë fjala "shënim" 
zëvendësohet me fjalën "regjistrim". 

  
Neni 6 

Në nenin 70 paragrafi  (1) fjalët: “në afat prej 15 ditësh 
nga ndryshimi i krijuar,” shlyhen. 

 
Neni 7 

Në nenin 72 paragrafi (1) në fjalinë e dytë pas fjalës 
"Investitori" shtohen fjalët: “ose realizuesi". 

 
Neni 8 

Në nenin 73 në paragrafin (4) pas fjalëve "përkatësisht 
organizata tjera ndërkombëtare", shtohen fjalët: “si dhe për 
ndërtesa të përkohshme për vendosjen e punëtorëve gjatë 
ndërtimit të objekteve të linjës infrastrukturore nga 
kategoria e parë e nenit 57 të këtij ligji,". 

 
Neni 9 

Në nenin 74 në paragrafin (2) pas fjalëve: "përkatësisht 
organizata tjera ndërkombëtare", shtohen fjalët: “si dhe për 
ndërtesa të përkohshme për vendosjen e punëtorëve gjatë 
ndërtimit të objekteve të linjës infrastrukturore nga 
kategoria e parë e nenit 57 të këtij ligji,". 

Në paragrafin (7) pas fjalëve "kabllo optikë, " shtohen 
fjalët: “kabllo optikë me kanalizim të kabllove dhe 
kanalizim të kabllove për kabllo optikë," ndërsa fjalët: “që 
është i plotfuqishëm dhe ekzekutiv, paraqet bazë juridike 
për regjistrimin e të drejtës të pronësisë së pajisjeve në 
regjistrin publik për regjistrimin e të drejtave të 
patundshmërive" zëvendësohen me fjalët: “që është i 
plotfuqishëm, paraqet bazë juridike për shënimin, 
parashënimin dhe regjistrimin e të drejtës së pronësisë të 
ndërtesës përkatësisht pajisjes në librin publik për 
regjistrimin e të drejtave të patundshmërive."  

Pas paragrafit (9) shtohen dy paragrafë të rinj (10) dhe 
(11), si vijojnë: 

"(10) Nëse për ndërtesat përkatësisht pajisjet nga neni 
73 të këtij ligji është paraparë pagim i kompensimit për 
rregullimin e ndërtimit për tokë ndërtimore në pajtim me 
Rregulloren për shkallën e rregullimit të tokës ndërtimore 
me objekte të infrastrukturës komunale dhe mënyrën e 
përcaktimit të shumës së harxhimeve për rregullimin 
varësisht nga shkalla e rregullimit, investitori është i 
obliguar ta paguajë kompensimin para lëshimit të 
aktvendimit për realizimin e ndërtesave përkatësisht 
vendosjen e pajisjes.   

(11) Investitori mund të fillojë me ndërtim të ndërtesës 
përkatësisht vendosje të pajisjes nga neni 73 të këtij ligji në 
bazë të aktvendimit të plotfuqishëm për realizimin e 
ndërtesës përkatësisht vendosjen e pajisjes nga neni 73 të 
këtij ligji, ndërsa me përjashtim me përgjegjësi personale 
dhe rrezik investitori mund të fillojë me ndërtim dhe në 
bazë të aktvendimit përfundimtar." 

 
Neni 10 

Neni 129 ndryshohet dhe vijon: 
"(1) Inspektori ndërtimor dhe inspektori i autorizuar 

ndërtimor kanë legjitimacion zyrtar.  
(2) Legjitimacionin zyrtar nga paragrafi (1) të këtij neni 

për inspektorin ndërtimor e lëshon drejtori i inspektoratit, 
kurse për inspektorin ndërtimor të autorizuar e lëshon 
kryetari i komunës respektivisht komunës në qytetin e 
Shkupit. 

(3) Legjitimacioni zyrtar ka vlefshmëri prej gjashtë 
viteve. 

(4) Pas kalimit të vlefshmërisë inspektori ndërtimor 
është i obliguar t‟ia kthejë legjitimacionin drejtorit të 
inspektoratit kurse inspektori i autorizuar ndërtimor 
kryetarit të komunës respektivisht komunave në qytetin e 
Shkupit, të cilat janë të obliguar të lëshojnë të ri. 
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(5) Formën dhe përmbajtjen e formularëve të 
legjitimacionit nga paragrafi (1) të këtij neni, mënyrën e 
lëshimit të tij, heqjen dhe pamjen e shenjës, për inspektorin 
ndërtimor, me propozim të drejtorit të Inspektoratit 
Shtetëror për Ndërtimtari dhe Urbanizëm i përcakton 
ministri i cili udhëheq me organin e administratës 
shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e 
rregullimit të hapësirës, kurse për inspektorin e autorizuar 
ndërtimor i përcakton kryetari i komunës respektivisht 
komunës së qytetit të Shkupit."   

 
Neni 11 

Dispozitat nga neni 5 i këtij ligji zbatohen edhe gjatë 
zbatimit të procedurave për ndryshime gjatë ndërtimit të 
ndërtesave për të cilat është lëshuar leje për ndërtim në 
pajtim me Ligjin për ndërtim ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 130/2009, 124/10, 
18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 
163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14 dhe 
44/15). 

 
Neni 12 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar 
të Ligjit për ndërtim. 

 
Neni 13 

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

__________ 
5986. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО  
ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

здравственото осигурување, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 9 декември 2015 година. 
   

Бр. 08-6765/1 Претседател 
9 декември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 1 

Во Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за здравственото осигурување (,,Службен весник 
на Република Македонија” број 188/14), во членот 4 да-
тата „1 јануари 2016 година“ се заменува со датата „1 
декември 2017 година“. 

 
Член 2 

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

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM 

SHËNDETËSOR 
 

Neni 1 
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 

sigurim shëndetësor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” numër 188/14) në nenin 4 data “1 janar 
2016” zëvendësohet me datën  “1 dhjetor 2017”.  

 
Neni 2 

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

_________ 
5987. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕБ-
НИЦИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за учебници за основно и средно обра-
зование, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 10 декември 2015 година. 
   
        Бр. 08-5790/1                            Претседател 
10 декември 2015 година       на Република Македонија,                       

    Скопје                                 д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА УЧЕБНИЦИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Член  1 
Во Законот за учебници за основно и средно обра-

зование („Службен весник на Република Македонија“ 
број 98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 
120/13, 29/14 и 146/15), во членот 5-а по ставот 1 се до-
дава нов став 2, кој гласи: 

,,Во средното стручно образование за наставните 
предмети може да се употребуваат и соодветни адапти-
рани учебници од странство, усогласени со наставните 
програми донесени од министерот согласно со членот 
22 став 1 од Законот за средното образование и преве-
дени на јазиците на кои се изведува наставата во Ре-
публика Македонија.“ 

 
Член 2 

По членот 13-б се додава нов член 13-в, кој гласи: 
 

„Член 13-в 
(1) Барањето за одобрување на адаптиран учебник 

од странство од членот 5-a став (2) од овој закон се 
доставува по претходно објавен јавен повик за интерес 
за доставување на адаптирани учебници од странство 
усогласени со наставна програма од членот 5-а став (2) 
од овој закон. 

(2) Јавниот повик од ставот (1) на овој член го обја-
вува Педагошката служба, за наставна програма од 
членот 5-а став (2) од овој закон, на интернет страната 
на Министерството и во најмалку две јавни гласила. 
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(3) Јавниот повик од ставот (1) на овој член трае 
најмалку два, а најмногу до пет месеци од денот на об-
јавувањето на јавниот повик. 

(4) На јавниот повик од ставот (1) на овој член мо-
же да се јави домашен издавач, како и странски изда-
вач кој е регистриран за издавачка дејност во државата 
во која му е седиштето, преку овластени законски зас-
тапници во Република Македонија. 

(5) Кон барањето од ставот (1) на овој член домаш-
ниот издавач, како и странскиот издавач од ставот (4) 
на овој член, преку овластени законски застапници во 
Република Македонија задолжително приложува: 

- адаптиран учебник од странство, преведен на ма-
кедонски јазик, ликовно и графички разработен и ја-
зично уреден во шест примероци од кои пет во печате-
на форма и еден во електронска форма, 

- изјава од лектор за јазично уредување на текстот, 
- список на лице/лица кои го преведувале адаптира-

ниот учебник од странство и  
- други документи наведени во јавниот повик.  
(6) Педагошката служба адаптираниот учебник од 

странство го доставува до рецензентската комисија и 
до Центарот за средно стручно образование и обука, во 
рок од седум дена од денот на завршувањето на пови-
кот. 

(7) Директорот на Педагошката служба од рецен-
зентите на членот 16 став (1) од овој закон ја формира 
рецензентска комисија која врши стручно вреднување 
на адаптираните учебници од странство, согласно со 
Методологијата за вреднување на учебници. 

(8) Рецензентската комисија врши стручно вредну-
вање на адаптираниот учебник од странство, во рок од 
14 дена од денот на приемот на адаптираниот учебник 
од странство и го доставува стручното вреднување на 
адаптираниот учебник од странство до директорот на 
Педагошката служба. 

(9) Центарот за средно стручно образование и 
обука, во рок од седум дена од денот на приемот на 
адаптираниот учебник од странство до директорот на 
Педагошката служба доставува образложено мислење 
за усогласеноста на адаптираниот учебник од стран-
ство со наставната програма од членот 5-а став 2 од 
овој закон. 

 (10) Одобрението за употреба на учебник усогла-
сен со наставната програма од членот 5-а став 2 од овој 
закон го дава Педагошката служба во рок од три дена 
од денот на приемот на стручното вреднување од ре-
цензентската комисија и позитивно мислење од Цента-
рот за средно стручно образование и обука. 

(11) Против одобрението од ставот (10) на овој 
член, во рок од осум дена од денот на приемот на одоб-
рението, може да се поднесе жалба до Државната ко-
мисија за одлучување во управна постапка и постапка 
од работен однос во втор степен. 

(12) Државната комисија за одлучување во управна 
постапка и постапка од работен однос во втор степен 
одлучува по поднесената жалба во рок од 15 дена од 
денот на приемот на жалбата. 

(13) Министерството го откупува адаптираниот 
учебник од странство усогласен со наставната програ-
ма од членот 5-а став 2 од овој закон, согласно со закон 
заради обезбедување на учебници за учениците во 
средното стручно образование. 

(14) Министерот и домашниот издавач, односно 
странскиот издавач, преку овластен законски застап-
ник во Република Македонија, за одобрениот адапти-
ран учебник од странство потпишуваат договор во кој 
се утврдуваат меѓусебните права и обврски.  

(15) Доколку на објавениот јавен повик од ставот 
(1) на овој член не се достави ниту едно барање за 
одобрување на адаптиран учебник од странство, однос-

но не се донесе одобрение за употреба на учебник 
усогласен со наставна програма, се применуваат одред-
бите од членот 17-а од овој закон.“ 

 
Член 3 

Во членот 27 став (5) алинеја 1 се менува и гласи: 
„- употреби учебници кои не се одобрени од дирек-

торот на Педагошката служба (член 13-а став (6)). 
По алинејата 1 се додаваат две нови алинеи 2 и 3, 

кои гласат: 
„- употреби учебници кои не се одобрени од Педа-

гошката служба (член 13 став (2), член 13-б став (11) и 
член 13-в став (11)),  

- употреби учебници кои не се одобрени од Нацио-
налната комисија (член 17 став (7) и член 17-а став 
(10)).“  

 
Член 4 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за учебници за основно и сред-
но образование. 

 
Член 5 

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

____________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E 

LIGJIT PËR  LIBRA SHKOLLORË  TË ARSIMIT 
FILLOR DHE TË MESËM 

 
Neni 1 

Në Ligjin për  libra shkollorë të arsimit fillor dhe të 
mesëm ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 
numër 98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12 
24/13, 120/13, 29/14 dhe 146/15), në nenin 5-a pas 
paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon: 

"Në arsimin e mesëm profesional për lëndët mësimore 
mund të përdoren edhe  libra shkollorë adekuat të adaptuar 
prej jashtë, të harmonizuar me programe mësimore të 
miratuara nga ministri në pajtim me nenin 22 paragrafin 1 
të Ligjit për arsimin e mesëm dhe të përkthyera në gjuhët 
në të cilat realizohet mësimi në Republikën e Maqedonisë". 

 
Neni 2 

Pas nenit 13-b shtohet nen i ri 13-v, si vijon: 
 

"Neni 13-v 
(1) Kërkesa për lejim të librit të adaptuar prej jashtë 

nga nenin 5-a paragrafi (2) të këtij ligji dorëzohet pas 
thirrjes paraprakisht të shpallur publike për interes për 
dorëzim të  libra shkollorë ve shkollorë të adaptuar prej 
jashtë të harmonizuara me program mësimor nga neni 5-a 
paragrafi (2) të këtij ligji. 

(2) Thirrjen publike nga paragrafi (1) i këtij neni e 
shpall Shërbimi pedagogjik, për program mësimor nga neni 
5-a paragrafi (2) të këtij ligji, në internet faqen e Ministrisë 
dhe së paku  në dy gazeta publike. 

(3) Thirrja publike nga paragrafi (1) i këtij neni zgjat së 
paku dy, ndërsa më së shumti pesë muaj nga dita e 
shpalljes të thirrjes publike. 

(4) Në thirrjen publike nga paragrafi (1) i këtij neni 
mund të paraqitet botues i vendit, si dhe botues i huaj i cili 
është i regjistruar për veprimtari botuese në shtetin në të 
cilin e ka selinë, nëpërmjet përfaqësuesve të autorizuar 
ligjorë në Republikën e Maqedonisë. 

(5) Ndaj kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni botuesi i 
vendit, si dhe botuesi i huaj nga paragrafi (4) i këtij neni, 
nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar ligjor, në Republikën 
e Maqedonisë në mënyrë të obligueshme dorëzon: 
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- libër të adaptuar nga jashtë, të përkthyer në gjuhën 
maqedonase, në mënyrë artistike dhe grafike të përpunuar 
dhe në mënyrë gjuhësore i rregulluar në gjashtë shembuj 
prej të cilëve pesë në formë të shtypur dhe një në formë 
elektronike. 

- deklaratë nga lektori për rregullim gjuhësor të tekstit, 
- listë e personit/personave të cilët e kanë përkthyer 

librin e adaptuar prej jashtë dhe   
- dokumente të tjera të theksuara në thirrjen publike.  
(6) Shërbimi pedagogjik librin e adaptuar prej jashtë e 

dorëzon te komisioni recensues dhe te Qendra për Arsim të 
Mesëm  Profesional dhe Trajnim, në afat prej shtatë ditësh 
nga dita e përfundimit të ftesës.  

(7) Drejtori i Shërbimit pedagogjik nga recensentët e 
nenit 16 paragrafit (1) të këtij ligji e formon komisionin 
recensues i cili bën vlerësim profesional të  libra shkollorë 
ve të adaptuar prej jashtë, në pajtim me Metodologjinë për 
vlerësim të  libra shkollorë ve. 

(8) Komisioni Recensues bënë vlerësim profesional të 
librit të adaptuar prej jashtë, në afat prej 14 ditësh nga dita 
e pranimit të librit të adaptuar prej jashtë dhe e dorëzon 
vlerësimin profesional të librit të adaptuar prej jashtë te 
drejtori i Shërbimit pedagogjik.  

(9) Qendra për Arsim të Mesëm Profesional dhe 
Trajnim, në afat prej shtatë ditësh nga dita e pranimit të 
librit të adaptuar prej jashtë te drejtori i Shërbimit 
pedagogjik dorëzon mendim të arsyetuar për harmonizim 
të librit të adaptuar prej jashtë me programin mësimor nga 
nenin 5-a paragrafi 2 të këtij ligji. 

 (10) Lejen për përdorim të librit të harmonizuar me 
programin mësimor nga neni 5-a paragrafi 2 të këtij ligji e 
jep Shërbimi pedagogjik në afat prej tri ditësh nga dita e 
pranimit të vlerësimit profesional nga komisioni recensues 
dhe mendim pozitiv nga Qendra për Arsim të Mesëm 
Profesional dhe Trajnim. 

(11) Kundër lejes nga paragrafi (10) i këtij neni, në afat 
prej tetë ditësh nga dita e pranimit të lejes, mund të 
parashtrohet ankesë te Komisioni Shtetëror për Vendosje 
në Procedurë Administrative dhe Procedurë të 
Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë. 

(12) Komisioni Shtetëror për Vendosje në Procedurë 
Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në 
Shkallë të Dytë vendos për ankesën e parashtruar në afat 
prej 15 ditësh nga dita e pranimit të ankesës. 

 (13) Ministria e blen librin shkollor  të adaptuar prej 
jashtë të harmonizuar me programin mësimor nga neni 5-a 
paragrafi 2 të këtij ligji, në pajtim me ligjin, për shkak të 
sigurimit të  libra shkollorë ve shkollorë për nxënësit e 
arsimit të mesëm profesional. 

(14) Ministri dhe botuesi i vendit, përkatësisht botuesi i 
huaj, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar ligjor në 
Republikën e Maqedonisë, për librin shkollor të adaptuar të 
lejuar nga jashtë nënshkruajnë marrëveshje në të cilën 
rregullohen të drejtat dhe detyrimet e ndërsjella.  

(15) Nëse në thirrjen e shpallur publike nga paragrafi 
(1) i këtij neni nuk dorëzohet asnjë kërkesë për lejim të 
librit shkollor të adaptuar prej jashtë, përkatësisht nuk 
miratohet leje për përdorim të librit shkollor të 
harmonizuar me program mësimor, zbatohen dispozitat e 
nenit 17-a të këtij ligji".  

 
Neni 3 

Në nenin 27 në paragrafin (5) alineja 1 ndryshohet si 
vijon: 

„- përdorë  libra shkollorë  të cilët nuk janë të lejuar 
nga drejtori i Shërbimit Pedagogjik (nenin 13-a paragrafi 
(6)). 

Pas alinesë 1 shtohen dy aline të reja 2 dhe 3, si vijojnë: 
"- përdorë  libra shkollorë  të cilët nuk janë të lejuar 

nga Shërbimi Pedagogjik (neni 13 paragrafi (2), neni 13-b 
paragrafi (11) dhe neni 13-v paragrafi (11)),   

-  përdorë libra shkollorë  të cilët nuk janë të lejuar nga 
Komisioni Nacional (neni 17 paragrafi (7) dhe nenin 17-a 
paragrafi (10))".  

 
Neni 4 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar 
të Ligjit për  libra shkollorë  për arsimin fillor dhe të 
mesëm.  

 
Neni 5 

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

_________ 
5988. 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ  

ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 
 

Се прогласува Законот за дополнување на Законот 
за технолошки индустриски развојни зони, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 11 декември 2015 година. 
   
        Бр. 08-5841/1                          Претседател 
11 декември  2015 година      на Република Македонија,                       

    Скопје                               д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНО-

ЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 
 

Член 1 
Во Законот за технолошки индустриски развојни 

зони („Службен весник на Република Македонија" број 
14/2007, 103/2008, 130/2008, 156/10, 127/12, 41/14, 
160/14, 72/15, 129/15, 173/15 и 192/15) по членот 33-м 
се додава нов наслов и нов член 33-н, кој гласи: 

 
„Пренос на права и обврски од постојан на иден  

корисник на зона 
 

Член 33-н 
(1) Корисникот на зоната кој има склучен договор 

за закуп на градежно земјиште во зоната може по прет-
ходна согласност од Владата на Република Македонија 
да ја пренесе сопственоста на објектот како и да ги 
пренесе другите облигациони обврски и права кои про-
излегуваат од договорот за закуп на градежно земјиште 
во зоната со иден корисник на зона. 

(2) За пренос на сопственоста на објектот како и на 
другите облигациони обврски и права кои произлегува-
ат од договорот за долготраен и краткотраен закуп на 
градежно земјиште корисникот на зоната е должен да 
поднесе барање до Дирекцијата.  

(3) Дирекцијата во рок од 15 дена од приемот на ба-
рањето доставува предлог до Владата на Република 
Македонија за донесување на одлука за давање на сог-
ласност за пренос, односно предлог за одбивање на ба-
рањето. 



 Стр. 30 - Бр. 217                                                                             11 декември 2015 
 

(4) Владата на Република Македонија одлуката за 
давање на согласност за пренос на сопственоста на об-
јектот како и на другите облигациони обврски и права 
кои произлегуваат од договорот за долготраен и крат-
котраен закуп на градежно земјиште ја донесува во рок 
од 30 дена од денот на приемот на предлогот од ставот 
(3) на овој член при што со истата се утврдува перио-
дот на закуп на градежното земјиште кој треба да е нај-
малку во рамките на преостанатиот период од основни-
от договор за закуп на градежно земјиште како и виси-
ната на закупнината. 

(5) Постојниот корисник на зоната со преносот на 
сопственоста на објектот како и на другите облигацио-
ни обврски и права кои произлегуваат од договорот за 
закуп на градежно земјиште може да продолжи да ја 
врши дејноста за која има склучен договор за вршење 
на дејноста во рамките на објектот кој бил предмет на 
преносот, најмалку до исполнувањето на  обврските 
кои произлегуваат од договорот за доделување на 
државна помош. 

(6) Дирекцијата и идниот корисник на зоната на кој 
му е пренесена сопственоста на објектот како и на дру-
гите облигациони обврски и права кои произлегуваат 
од договорот за закуп на градежно земјиште, склучува-
ат анекс кон основниот договор за закуп на градежно 
земјиште на кој согласност дава Владата на Република 
Македонија.  

(7) Идниот корисник на зоната е должен во рок од 
девет месеци од денот на склучување на анекс догово-
рот од ставот (6) на овој член да започне со вршење на 
дејност во зоната. 

(8) Доколку идниот корисник на зоната не започне 
со вршење на дејноста во рокот утврден во ставот (7) 
на овој член договорот за закуп на градежното земјиш-
те Дирекцијата  еднострано го раскинува, а корисникот 
на закуп има право во рок од една година од денот на 
раскинување на договорот да го отуѓи објектот по 
претходна согласност од Дирекцијата. 

(9) Доколку објектот во рокот утврден во ставот (8) 
на овој член не се отуѓи истиот станува сопственост на 
Република Македонија. " 

 
Член 2 

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

_____________ 
 

L I GJ 
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR ZONA 

ZHVILLIMORE INDUSTRIALE TEKNOLOGJIKE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për zona zhvillimore industriale teknologjike 

("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 
14/2007, 103/2008, 130/2008, 156/10, 127/12, 41/14, 
160/14, 72/15, 129/15, 173/15 dhe 192/15) pas nenit 33-m 
shtohen titulli i ri dhe neni i ri 33-n, si vijon:  

 
"Bartja e të drejtave dhe detyrimeve nga shfrytëzuesi 

ekzistues në shfrytëzuesin e ardhshëm të zonës 
Neni 33-n 

(1) Shfrytëzuesi i zonës i cili ka lidhur marrëveshje për 
qira të tokës ndërtimore në zonë mundet me pëlqim 
paraprak nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë ta bartë 
pronësinë e objektit si dhe t‟i bartë detyrimet dhe të drejtat 
tjera obliguese të cilat dalin nga marrëveshja për qira të 
tokës ndërtimore në zonën me shfrytëzuesin e ardhshëm të 
zonës. 

(2) Për bartje të pronësisë së objektit si dhe të 
detyrimeve dhe të drejtave  tjera obliguese të cilat dalin 
nga marrëveshja për qira afatgjate dhe afatshkurtër të tokës 
ndërtimore shfrytëzuesi i zonës detyrohet të parashtrojë 
kërkesë te Drejtoria.    

(3) Drejtoria në afat prej 15 ditësh nga pranimi i 
kërkesës dorëzon propozim te Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë për miratimin e vendimit për dhënien e 
pëlqimit për bartje, respektivisht propozim për refuzimin e 
kërkesës.  

(4) Qeveria e Republikës së Maqedonisë për dhënien e 
pëlqimit për bartjen e pronësisë së objektit si dhe të 
drejtave  dhe detyrimeve tjera obliguese të cilat dalin nga 
marrëveshja për qira afatgjate dhe afatshkurtër të tokës 
ndërtimore e miraton në afat prej 30 ditësh nga dita e 
pranimit të propozimit nga paragrafi 3 i këtij neni, me 
ç‟rast me të njëjtin përcaktohet periudha e qirasë së tokës 
ndërtimore që duhet të jetë së paku në suaza të periudhës së 
mbetur të marrëveshjes themelore për qira të tokës 
ndërtimore si dhe lartësia e qirasë.   

(5) Shfrytëzuesi ekzistues i zonës me bartjen e 
pronësisë së objektit si dhe të drejtave dhe detyrimeve tjera 
obliguese të cilat dalin nga marrëveshja për qira e tokës 
ndërtimore mund të vazhdojë ta kryejë veprimtarinë për të 
cilën ka lidhur marrëveshje për kryerjen e veprimtarisë në 
suaza të objektit i cili ka qenë lëndë e bartjes, së paku deri 
në plotësimin e detyrimeve të cilat dalin nga marrëveshja 
për ndarjen e ndihmës shtetërore.  

(6) Drejtoria dhe shfrytëzuesi i ardhshëm i zonës të cilit 
i është bartur pronësia e objektit si dhe detyrimeve tjera 
obliguese dhe të drejtave të cilat dalin nga marrëveshja për 
qira e tokës ndërtimore, lidhin aneks të marrëveshjes bazë 
për qira të tokës ndërtimore për të cilin pëlqim jep Qeveria 
e Republikës së Maqedonisë.  

(7) Shfrytëzuesi i ardhshëm i zonës është i obliguar në 
afat prej nëntë muajsh nga dita e lidhjes së aneksit të 
marrëveshjes nga paragrafi 6 i këtij neni të fillojë me 
kryerjen e veprimtarisë në zonë.  

(8) Nëse shfrytëzuesi i ardhshëm i zonës nuk fillon me 
kryerjen e veprimtarisë në afatin e përcaktuar në paragrafin 
7 të këtij neni marrëveshjen për qira të tokës ndërtimore 
Drejtoria në mënyrë të njëanshme e prish, ndërsa 
shfrytëzuesi me qira ka të drejtë që në afat prej një viti nga 
dita e prishjes së marrëveshjes ta tjetërsojë objektin me 
pëlqim paraprak nga Drejtoria.  

(9) Nëse objekti në afatin e përcaktuar në paragrafin 8 
të këtij neni nuk tjetërsohet i njëjti mbetet në pronësi të 
Republikës së Maqedonisë." 

 
Neni 2 

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

_____________ 
5989. 

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

 
У К А З 

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

СТРАНЦИТЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 11 декември 2015 година. 
   
        Бр. 08-5842/1                                Претседател 
11  декември  2015 година     на Република Македонија,                       

      Скопје                               д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 
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ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

ЗАКОНОТ ЗА СТРАНЦИТЕ 
 

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

публика Македонија“ број 35/2006, 66/2007, 117/2008, 
92/2009, 156/10, 158/11, 84/12, 13/13, 147/13 и 148/15), 
во членот 24 став 1 точката на крајот од реченицата се 
заменува со запирка и се додаваaт зборовите: „во рок 
од 30 дена.“. 

 
Член 2 

Во членот  34 став 3 се менува и гласи: 
„На странецот од ставот 1 на овој член може да му 

се издаде виза за долгорочен престој по донесување на 
решение за привремен престој на странецот во Репуб-
лика Македонија од Министерството за внатрешни ра-
боти.“ 

 
Член 3 

Во членот 37 став 1 точката на крајот на реченицата 
се брише и се додаваат зборовите: „или до надворешни 
даватели на услуга.“. 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Kон барањето за издавање виза за долгорочен 

престој (д) странецот мора да приложи и  барање за из-
давање на дозвола за привремен престој.“ 

 
Член 4 

По членот 37 се додава нов наслов и четири нови 
членови 37-а, 37-б, 37-в и 37-г, кои гласат: 

 
„Надворешен давател на услуги 

 
Член 37-а 

Надворешен давател на услуги е странско правно 
лице регистрирано за вршење на услуги за посредува-
ње за добивање на визи за странска држава, кое посре-
дува во прибирањето на барањата за визи, во смисла на 
прием на барањето за виза и останатата потребна доку-
ментација во зависност од видот на визата, нејзино 
проследување до надлежното дипломатско-конзуларно 
претставништво на Република Македонија, како и из-
давање на визиран пасош на странски државјанин кој 
барањето за виза го поднел преку надворешен давател 
на услуги. 

Разгледувањето на барањето за виза, интервјуто, 
печатењето и прикачувањето на налепницата за виза се 
врши од страна на дипломатско-конзуларното прет-
ставништво на Република Македонија. 

Надворешениот давател на услуги нема пристап до 
информацискиот систем на Министерството за надво-
решни работи. 

 
Член 37-б 

Соработката со надворешните даватели на услуги 
се остварува врз основа на договор за соработка склу-
чен меѓу надворешниот давател на услугата со Минис-
терството за надворешни работи или со дипломатско-
конзуларното претставништво на Република Македо-
нија, по претходна согласност од Министерството за 
надворешни работи. 

Договорот за соработка од ставот 1 на овој член 
особено ги уредува прашањата за: 

-  општите информации за визниот режим на Репуб-
лика Македонија и обрасците на барањата за визи и ба-
рањата за издавање дозволи за привремен престој кои 
надворешниот давател на услуги ги прави достапни на 
подносителите на барањата, 

- техничките, организациските и безбедносните 
мерки кои треба да бидат исполнети од давателот на 
услугите со цел за заштита на личните податоци од 
случајно или незаконско уништување или случајно гу-
бење, промена, неовластено користење или пристап до 
личните податоци, 

- стручноста и начинот на однесување на вработе-
ните на давателот на услугите, 

- висината на надоместокот за извршената услуга 
од страна на давателот, 

- проверката на успешноста на спроведувањето на  
активностите на давателот на услуга, 

- начинот на постапување со општите барања упа-
тени од страна на дипломатско-конзуларното претстав-
ништво, како и 

- начинот на вршење надзор од страна на дипломат-
ско-конзуларното претставништво на Република Маке-
донија. 

 
Член 37-в 

Изборот на надворешен давател на услуги го врши 
Министерството за надворешни работи врз основа на 
јавен повик или врз основа на изразен интерес за сора-
ботка од страна на надворешен давател на услуги. 

Јавниот повик од ставот 1 на овој член се објавува 

на интернет страницата на Министерството за надво-
решни работи, односно дипломатско-конзуларните 
претставништва на Република Македонија, со рок од 
најмалку 15 работни дена за достава на документаци-
јата. 

За извршената услуга надворешениот давател на ус-
луга има право на надоместок кој се наплатува од бара-

телот на услугата. 
Висината на надоместокот од ставот 3 на овој член 

не може да биде повисока од половината на надоместо-
кот за таксата за виза утврден со посебен закон. 

Начинот за избор на надворешен давател на услуги 
ќе биде утврден во посебен пропис, што ќе го донесе 
министерот за надворешни работи. 

 

Член 37-г 
Дипломатско-конзуларното претставништво обез-

бедува стручна обука на надворешните даватели на ус-
луги и врши надзор над спроведувањето на договорот 
од членот 37-б по случаен избор во просториите на 
надворешниот давател на услугата.“ 

 

Член 5 
Во членот 40 став 3 во заградата по зборовите: 

„правни лица“ се става запирка и се додаваат зборо-
вите: „како и државни органи и други институции“. 

 
Член 6 

Во членот 49 став 1 алинеја 1 се менува и гласи: 

„- работа“. 
По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи: 
„- сместување  во установи за сместување на стари 

лица,“. 
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
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„Дозволата за привремен престој од ставот 1 алине-
ја 1 на овој член претставува единствена дозвола за ра-
бота и престој на странецот на кој му се издава.“ 

Во ставот 2 кој станува став 3 во воведната речени-
ца по зборовите: „Република Македонија“ се става за-
пирка и се додаваат зборовите: „освен дозволата од 
ставот 1 алинеја 1 на овој член“. 

По ставот 3 кој станува став 4 се додава нов став 5, 
кој гласи: 

„Дозволата за привремен престој заради работа не-
ма да се издаде на странци кои даваат услуги врз осно-
ва на регистрација на работа согласно со закон.“ 

Ставот 4 станува став 6. 
 

Член 7 
Во членот 51 став 3 точката на крајот на реченицата 

се брише и се додаваат зборовите: „или до надворешни 
даватели на услуги.“. 

 
Член 8 

Членот 51-а се брише. 
 

Член 9 
Во членот 54 став 1 точката на крајот од реченицата 

се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „во 
рок  од 30 дена.“. 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Решението со кое се дозволува привремен престој 

заради работа согласно со членот 58 од овој закон, Ми-
нистерството за внатрешни работи го издава во рок од 
15 дена од денот на приемот на барањето, доколку ба-
рањето е поднесено во Министерството за внатрешни 
работи, односно во рок од 30 дена од денот на приемот 
на барањето, доколку барањето е поднесено во дипло-
матско-конзуларното претставништво на Република 
Македонија во странство или до надворешните давате-
ли на услуги согласно со членот 51 став 3 од овој за-
кон.“ 

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4. 
 

Член 10 
Во член 57 став 1 точката на крајот на реченицата 

се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „освен 
во случаи утврдени со овој закон.“. 

 
Член 11 

Во делот II.2. „дозвола за привремен престој заради 
различни причини“, насловот на точката a) и членот 58 
се менуваат и гласат: 

 
„a) дозвола за привремен престој заради работа 
 

Член 58 
Дозвола за привремен престој заради работа ќе се 

издаде врз основа на барање на странецот, правното 
лице со кое странецот треба да склучи договор за вра-
ботување или од него овластен претставник, кое може 
да се поднесе и во Министерството за внатрешни рабо-
ти на Република Македонија. 

Дозволата за привремен престој заради работа мо-
же да се издаде на странец ако агенцијата за вработува-
ње на Република Македонија издаде позитивно мисле-
ње дека странецот ги исполнува условите согласно со 
закон, доколку со ратификуван меѓународен договор 
поинаку не е определено. 

Мислењето од ставот 2 на овој член Министерство-
то за внатрешни работи го обезбедува по службена 
должност согласно со закон. 

Агенцијата за вработување на Република Македо-
нија е должна да го достави мислењето од ставот 2 на 
овој член до Министерството за внатрешни работи во 
рок од пет работни дена. 

Доколку агенцијата за вработување на република 
македонија не постапи во рокот од ставот 4 на овој 
член ќе се смета дека мислењето е позитивно. 

Странецот на кој му е издадена дозвола за привре-
мен престој заради работа во Република Македонија 
може да ја врши само работата за која му е издадена 
дозволата. 

Работа во смисла на ставот 6 на овој член се одне-
сува на вработување, сезонско вработување и работење 
на странец кој е упатен работник. 

Дозволата за привремен престој заради работа се 
издава за период за кој е издадено позитивното мисле-
ње од агенцијата за вработување на Република Македо-
нија и истата може да се продолжува ако се исполнети 
условите утврдени во членот 57 став 2 од овој закон. 

Доколку дозволата за привремен престој заради ра-
бота се издава согласно со мислење на Агенцијата за 
вработување на Република Македонија кое согласно со  
ставот 5 на овој член се смета за позитивно, истата ќе 
се издаде за периодот кој  странецот го навел во бара-
њето, но не подолг од една година. 

Решението со кое се дозволува привремен престој 
заради работа, согласно со ставот 1 на овој член, а по 
исклучок од членот 53 став 2 од овој закон може да се 
издаде и во Министерството за внатрешни работи.” 

 
Член 12 

По членот 70 се додава нова точка ѓ-1) и два нови 
наслова и два нови члена 70-а и 70-б,  кои гласат: 

 
„ѓ-1)  дозвола за привремен престој заради смес-

тување во установи за сместување на стари лица 
 

Услови за издавање на дозволата 
 

Член 70-а 
Дозвола за привремен престој заради сместување во 

установи за сместување на стари лица може да се изда-
де ако странецот е постар од 60 години живот и има 
склучено договор со установа за социјална заштита на 
стари лица во Република Македонија која ќе ја преземе 
и финансиската одговорност за трошоците во случај на 
негова смрт. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, во случај кога 
странецот нема навршено 60 години живот, покрај до-
казите за исполнетост на условите од ставот 1 на овој 
член кон барањето приложува и соодветна здравствена 
документација издадена од земјата чиј државјанин е, за 
потребата од негово сместување во установа за сместу-
вање на стари лица. 

 
Времетраење на дозволата 

 
Член 70-б 

Дозвола за привремен престој заради сместување во 
установи за сместување на стари лица се издава за пе-
риод до една година и истата може да се продолжува 
ако се исполнети условите утврдени во членот 57 од 
овој закон. 
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По истекот на договорот од членот 70-а став 1 од 
овој закон или во случај на негово предвремено раски-
нување странецот е должен да ја напушти територијата 
на Република Македонија.“ 

 
Член 13 

Во членот 71 зборовите: „дозвола за привремен 
престој издадена заради вработување, работа, на самос-
тојно вработени лица“ се заменуваат со зборовите: 
„дозвола за привремен престој заради работа“. 

 
Член 14 

Во членот 81 став 7 по зборовите: „Mинистерството 
за внатрешни работи“ се додаваат зборовите: „во рок 
од 30 дена“. 

 
Член 15 

Во членот 84 став 1 по алинејата 8 се додава нова 
алинеја 9, која гласи: 

„- му е одобрен привремен престој заради работа, а 
не успеал да го склучи договорот за вработување со 
правното лице или договорот за вработување преста-
нал да му важи пред истекување на важноста на изда-
дената дозвола за привремен престој заради работа, 
или ако странецот почнал да врши работа различна од 
работата за која му е издадена дозволата за привремен 
престој заради работа, за што Агенцијата за вработува-
ње доставува известување до Министерството за внат-
решни работи,“. 

 
Член 16 

Во членот 85 став 1 точката на крајот од реченицата 
се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „во 
рок  од 30 дена.“. 

 
Член 17 

Во членот 87 став 4 зборовите: „дозвола за постојан 
престој заради вработување, работа или на самостојно 
вработени лица“ се заменуваат со зборовите: „дозвола 
за постојан престој заради работа“. 

 
Член 18 

Во членот 90 став 3 точката на крајот од реченицата 
се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „во 
рок  од 30 дена.“. 

 
Член 19 

Во членот 92 став 1 точката на крајот од реченицата 
се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „во 
рок  од 30 дена.“. 

 
Член 20 

Во членот 103 став 1 точката на крајот од реченица-
та се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „во 
рок  од 30 дена.“. 

 
Член 21 

Во членот 108 став 3 точката на крајот од реченица-
та се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „во 
рок  од 30 дена.“. 

 
Член 22 

Во членот 118 став 4 по зборот „решение“ се дода-
ваат зборовите: “во рок од 30 дена“. 

Член 23 
Во членот 126 став 2 по зборовите: „Mинистерство-

то за внатрешни работи “ се додаваат зборовите: „во 
рок од 30 дена“. 

 
Член 24 

По членот 145 се додава нов член 145-а, кој гласи: 
 

„Член 145-а 
Министерот за труд и социјална политика ќе донесе 

подзаконски пропис за начинот на издавање на мисле-
њето од членот 58 став 2 од овој закон.“ 

 
Член 25 

По членот 150-а се додава нов член 150-б, кој 
гласи: 

 
„Член 150-б 

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска про-
тиввредност се изрекува за прекршок на службеното 
лице во Mинистерството за внатрешни работи кое нема 
да издаде решение согласно со одредбите од членовите 
24 став 1, 54 ставови 1 и 2, 81 став 7, 85 став 1, 90 став 
3, 92 став 1, 103 став 1, 108 став 3, 118 став 4 и 126 став 
2 од овој закон.“ 

 
Член 26 

Подзаконските прописи предвидени со овој закон 
ќе се донесат во рок од три месеци од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

 
Член 27 

Започнатите постапки до денот на започнувањето 
на примената на овој закон ќе завршат согласно со од-
редбите од Законот за странците („Службен весник на 
Република Македонија“ број 35/2006, 66/2007, 
117/2008, 92/2009, 156/10, 158/11, 84/12, 13/13, 147/13 и 
148/15). 

 
Член 28 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе започне да се применува по шест месеци 
од денот на влегувањето во сила, освен одредбите од 
членовите 1, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 25 кои ќе 
започнат да се применуваат од денот на започнување 
на примената на Законот за општата управна постапка. 

___________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR TË HUAJ 
 

Neni 1 
Në Ligjin për të huaj ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë" numër 35/2006, 66/2007, 117/2008, 92/2009, 
156/10, 158/11, 84/12, 13/13, 147/13 dhe 148/15), në nenin 
24 në paragrafin 1 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me 
presje dhe shtohen fjalët: “në afat prej 30 ditësh.". 

 
Neni 2 

Në nenin 34 paragrafi 3 ndryshohet si vijon: 
"Të huajit nga paragrafi 1 të këtij neni mund t'i jepet 

vizë për qëndrim afatgjatë pas miratimit të aktvendimit për 
qëndrim të përkohshëm të të huajit në Republikën e 
Maqedonisë nga Ministria e Punëve të Brendshme". 
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Neni 3 
Në nenin 37 paragrafi 1 pika në fund të fjalisë shlyhet 

dhe shtohen fjalët: “ose deri te dhënësit e jashtëm të 
shërbimit.". 

Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si vijon: 
"Me kërkesën për lëshimin e vizës për qëndrim 

afatgjatë (d) i huaji doemos duhet të dorëzojë edhe kërkesë 
për lëshimin e lejes për qëndrim të përkohshëm." 

 
Neni 4 

Pas nenit 37 shtohen titulli i ri dhe katër nene të reja 
37-а, 37-b, 37-v dhe  37-g, si vijojnë: 

 
"Dhënës i jashtëm i shërbimeve 

 
Neni 37-a 

Dhënës i jashtëm i shërbimeve është person juridik i 
huaj i regjistruar për kryerjen e shërbimeve për 
ndërmjetësim për marrjen e vizave për shtet të huaj, i cili 
ndërmjetëson në mbledhjen e kërkesave për viza, në 
kuptim të pranimit të kërkesës për vizë dhe 
dokumentacionit tjetër të nevojshëm në varësi nga lloji i 
vizës, kalimin e saj deri te përfaqësia diplomatike 
konsullore e Republikës së Maqedonisë, si dhe lëshimin e 
pasaportës me vizë për shtetasin e huaj i cili kërkesën për 
vizë e ka parashtruar përmes dhënësit të jashtëm të 
shërbimeve. 

Shqyrtimi i kërkesës për vizë, intervista, shtypja dhe 
ngjitja e etiketës për vizë kryhet nga ana e përfaqësisë 
diplomatike konsullore të Republikës së Maqedonisë. 

Dhënësi i jashtëm i shërbimit nuk ka qasje deri tek 
sistemi i informacionit i Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

 
Neni 37-b 

Bashkëpunimi me dhënësit e jashtëm të shërbimeve 
realizohet në bazë të marrëveshjes për bashkëpunim të 
lidhur ndërmjet dhënësit të shërbimit me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme ose me përfaqësinë diplomatike 
konsullore të Republikës së Maqedonisë, me pëlqim  
paraprak nga Ministria e Punëve të Jashtme. 

Marrëveshja për bashkëpunim nga paragrafi 1 të këtij 
neni në veçanti i rregullon çështjet për: 

-  informacione të përgjithshme për regjimin e vizave të 
Republikës së Maqedonisë dhe formularët e kërkesave për 
viza dhe kërkesave për lëshimin e lejes për qëndrim të 
përkohshëm të cilat dhënësi i jashtëm i shërbimeve i bën të 
arritshme për parashtruesit e kërkesave, 

- masat teknike, organizative dhe të sigurisë të cilat 
duhet të përmbushen nga dhënësi i shërbimeve me qëllim 
të mbrojtjes së të dhënave personale nga asgjësimi i 
rastësishëm ose i paligjshëm ose humbja e rastësishme, 
ndërrimi, shfrytëzimi i paautorizuar ose qasja deri te të 
dhënat personale, 

- profesionalizimin dhe mënyrën e sjelljes së të 
punësuarve të dhënësit të shërbimeve, 

- lartësinë e kompensimit për shërbimin e kryer nga ana 
e dhënësit, 

- kontrollin e suksesit të zbatimit të aktiviteteve të 
dhënësit të shërbimeve, 

- mënyrën e veprimit me kërkesat e përgjithshme të 
drejtuara nga ana e përfaqësisë diplomatike konsullore, si 
dhe  

- mënyrën e kryerjes së mbikëqyrjes nga ana e 
përfaqësisë diplomatike konsullore të Republikës së 
Maqedonisë. 

Neni 37-v 
Zgjedhjen e dhënësit të jashtëm të shërbimeve e kryen 

Ministria Punëve të Jashtme në bazë të thirrjes publike ose 
në bazë të interesit të shprehur për bashkëpunim nga ana e 
dhënësit të jashtëm të shërbimeve. 

Thirrja publike nga paragrafi 1 të këtij neni publikohet 
në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme, 
respektivisht përfaqësive diplomatike konsullore të 
Republikës së Maqedonisë, me afat prej më së paku 15 ditë 
pune për dorëzimin e dokumentacionit. 

Për shërbimin e kryer dhënësi i jashtëm i shërbimit ka 
të drejtë të kompensimit i cili arkëtohet nga kërkuesi i 
shërbimit. 

Lartësia e kompensimit nga paragrafi 3 të këtij neni 
nuk mund të jetë më e lartë nga gjysma e kompensimit për 
taksë për vizë të përcaktuar me ligj të veçantë. 

Mënyra për zgjedhjen e dhënësit të jashtëm të 
shërbimeve do të përcaktohet në dispozitë të veçantë, që do 
ta miratojë ministri i Punëve të Jashtme. 

 
Neni 37-g 

Përfaqësia diplomatike konsullore siguron trajnim 
profesional të dhënësve të jashtëm të shërbimeve dhe kryen 
mbikëqyrje mbi zbatimin e marrëveshjes nga neni 97-b me 
zgjedhje të rastit në hapësirat e dhënësit të jashtëm të 
shërbimit." 

 
Neni 5 

Në nenin 40 paragrafi 3 në kllapa pas fjalëve: “personat 
juridikë" vihet presje dhe shtohen fjalët: “si dhe organet 
shtetërore dhe institucionet tjera". 

 
Neni 6 

Në nenin 49 paragrafi 1 alineja 1 ndryshohet si vijon: 
"-punë". 
Pas alinesë 5 shtohet aline e re 6, si vijon: 
"- vendosje në institucionet  për vendosjen e personave 

të moshuar,". 
Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon: 
"Leja për qëndrim të përkohshëm nga paragrafi 1 

alineja 1 e këtij neni paraqet leje të vetme për punë dhe 
qëndrim të të huajit të cilit i lëshohet." 

Në paragrafin 2 i cili bëhet paragraf 3 në fjalinë hyrëse 
pas fjalës "Republika e Maqedonisë" vihet presje dhe 
shtohen fjalët: “përveç lejes nga paragrafi 1 alineja 1 të 
këtij neni".  

Pas paragrafit 3 i cili bëhet  paragrafi 4 shtohet paragraf 
i ri 5, si vijon: 

"Leja për qëndrim të përkohshëm për punë nuk do t‟u 
lëshohet të huajve që ofrojnë shërbime në bazë të 
regjistrimit të punës në pajtim me ligjin." 

Paragrafi 4 bëhet paragrafi 6. 
 

Neni 7 
Në nenin 51 në paragrafin 3 pika në fund të fjalisë 

shlyhet dhe shtohen fjalët: “ose deri tek dhënësit e jashtëm 
të shërbimeve.". 

 
Neni 8 

Neni 51-a shlyhet. 
 

Neni 9 
Në nenin 54 në paragrafin 1 pika në fund të fjalisë 

zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “ në afat prej 30 
ditëve.". 

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon: 
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"Aktvendimin me të cilin lejohet  qëndrimi i 
përkohshëm për punë  në pajtim me  nenin 58 të këtij ligji, 
Ministria e Punëve të  Brendshme e lëshon në afat prej  15 
ditëve nga dita e pranimit të  kërkesës, nëse kërkesa është 
dorëzuar në Ministrinë e  Punëve të Brendshme, 
respektivisht në afat prej  30 ditëve nga dita e  pranimit të 
kërkesës, nëse kërkesa është paraqitur në përfaqësinë 
diplomatike konsullore të Republikës së Maqedonisë jashtë 
vendit ose për dhënësit e jashtëm të shërbimeve  në pajtim 
me  nenin 51 paragrafi 3 të këtij ligji." 

Paragrafët 2 dhe 3 bëhen paragrafë 3 dhe 4. 
 

Neni 10 
Në nenin 57 në paragrafin 1 pika në fund të fjalisë 

zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “përveç në raste 
të përcaktuara me këtë ligj".   

 
Neni 11 

Në pjesën II. 2. "Leja për qëndrim të përkohshëm për 
shkaqe të ndryshime", titulli i pikës a) dhe neni 58 
ndryshohet si vijon:  

 
a) "leja për qëndrim të përkohshëm për punë 
 

Neni 58 
Leja për qëndrim të përkohshëm për punë do të 

lëshohet në bazë të kërkesës së të huajit, personit juridik 
me të cilën i huaji duhet të lidh marrëveshje për punësim 
ose përfaqësuesit të tij të autorizuar, që mund të dorëzohet 
edhe në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Republikës 
së Maqedonisë.  

 Leja për qëndrim të përkohshëm për punë mund t'i 
lëshohet të huajit nëse Agjencia e Punësimit e Republikës 
së Maqedonisë lëshon mendim pozitiv se i huaji i plotëson 
kushtet në pajtim me ligj, nëse me marrëveshje të ratifikuar 
ndërkombëtare nuk është e përcaktuar ndryshe.  

 Mendimin nga paragrafi 2 të këtij neni Ministria e 
Punëve të Brendshme e siguron me detyrë zyrtare në 
pajtim me ligjin.  

 Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë 
është e obliguar ta dorëzojë mendimin nga paragrafi 2 i 
këtij neni në Ministrinë e Punëve të Brendshme në afat prej 
pesë ditëve të punës.  

 Nëse Agjencia e Punësimit e Republikës së 
Maqedonisë nuk vepron në afatin e paragrafit 4 të këtij do 
të llogaritet se mendimi është pozitiv.  

 Të huajit të cili i është dhënë leje për qëndrim të 
përkohshëm për   punë në Republikën e Maqedonisë mund 
ta kryejë vetëm punën për të cilën i është dhënë leja.  

 Puna në kuptimin e paragrafit 6 të këtij neni i referohet 
punësimit, punësimit sezonale dhe punës së të huajit i cili 
është punëtor i dërguar.   

 Leja për qëndrim të përkohshëm për punë lëshohet për 
periudhën për të cilën është lëshuar mendimi pozitiv nga 
Agjencia e Punësimit të Republikës së Maqedonisë dhe e 
njëjta mund të vazhdohet nëse plotësohen kushte e 
përcaktuara në nenin 57 paragrafi 2 të këtij ligji.   

Nëse leja për qëndrim të përkohshëm për punë lëshohet 
në pajtim me mendimin e Agjencisë për Punësim të 
Republikës së Maqedonisë që në pajtim me paragrafin 5 të 
këtij neni llogaritet si pozitiv, e njëjta do të lëshohet për 
periudhën që i huaji e ka cekur në kërkesë, por jo më të 
gjatë se një vit.  

Aktvendimi me të cilin lejohet qëndrim i përkohshëm 
për punë, në pajtim me paragrafin 1 të këtij neni, me 
përjashtim të nenit 53 paragrafi 2 i këtij ligji mund të 
lëshohet edhe në Ministrinë e Punëve të Brendshme."  

Neni 12 
Pas nenit 70 shtohet pika e re gj-1), dhe dy tituj të rinj 

dhe dy nene të reja 70-a dhe 70-b, si vijojnë: 
 
"gj-1) leja për qëndrim të përkohshëm për vendosje 

në institucione për vendosjen e personave të moshuar 
 

Kushtet për dhënien e lejes 
 

Neni 70-a 
Leje për qëndrim të përkohshëm për vendosje në 

institucion për vendosjen e personave të moshuar mund t'i 
jepet nëse i  huaji është më i vjetër se 60 vjet jetë dhe ka 
lidh marrëveshje me institucionin për mbrojtje sociale të 
personave të moshuar në Republikën e Maqedonisë që do 
ta marrë edhe përgjegjësinë financiare për harxhimet në 
rast të vdekjes së tij.   

Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, në rast kur i 
huaji nuk i ka mbushur 60 vjet të jetës, krahas provave për 
plotësimin e kushteve nga paragrafi 1 i këtij neni kërkesës 
ia bashkëngjit dhe dokumentacionin shëndetësor përkatës 
të lëshuar nga vendi shtetas i cilit është, për nevojën e 
vendosjes së tij në institucionin për vendosjen e personave 
të moshuar.  

 
Kohëzgjatja e lejes 

 
Neni 70-b 

Leje për qëndrim të përkohshëm për vendosje në 
institucion për vendosjen e personave të moshuar jepet për 
periudhën deri një vit dhe e njëjta mund të vazhdohet nëse 
janë plotësuar kushtet e përcaktuara në nenin 57 të këtij 
ligji.  

Pas skadimit të marrëveshjes nga neni 70-a paragrafi 1 
i këtij ligji ose në rast të prishjes së saj të parakohshme i 
huaji është i obliguar ta lëshojë territorin e Republikës së 
Maqedonisë." 

 
Neni 13 

Në nenin 71 fjalët: “leje për qëndrim të përkohshëm të 
lëshuar për punësim, punë, të personave të punësuar në 
mënyrë të pavarur" zëvendësohen me fjalët: “leje për 
qëndrim të përkohshëm për punë". 

 
Neni 14 

Në nenin 81 në paragrafin 7 pas fjalëve: “Ministria e 
Punëve të Brendshme" shtohen fjalët: “në afat prej 30 
ditëve".  

 
Neni 15 

Në nenin 84 në paragrafin 1 pas alinesë 8 shtohet aline 
e re 9, si vijon: 

"- i është lejuar qëndrim i përkohshëm për punë, ndërsa 
nuk ka arritur të lidhë marrëveshje për punësim me person 
juridik ose marrëveshja për punësim i është shfuqizuar para  
skadimit të vlefshmërisë së lejes së lëshuar për qëndrim të 
përkohshëm për punë, ose nëse i huaji ka filluar të kryejë 
punë të ndryshme nga puna për të cilën i është dhënë leja 
për qëndrim të përkohshëm për punë, për çfarë Agjencia 
për punësim dorëzon njoftim në Ministrinë e Punëve të 
Brendshme,". 

 
Neni 16 

Në nenin 85 në paragrafin 1 pika në fund të fjalisë 
zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët  "në afat prej 30 
ditësh.".   
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Neni 17 
Në nenin 87 në paragrafin 4 fjalët: “leje për qëndrim të 

përhershëm për punësim, punë ose persona të punësuar në 
mënyrë të pavarur" zëvendësohen me fjalët: “leje për 
qëndrim të përhershëm për punë". 

 
Neni 18 

Në nenin 90 në paragrafin 3 pika në fund të fjalisë 
zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “në afat prej 30 
ditësh.".  

 
Neni 19 

Në nenin 92 në paragrafin 1 pika në fund të fjalisë 
zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “në afat prej 30 
ditësh.".  

 
Neni 20 

Në nenin 103 në paragrafin 1 pika në fund të fjalisë 
zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “në afat prej 30 
ditësh.".  

 
Neni 21 

Në nenin 108 në paragrafin 3 pika në fund të fjalisë 
zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “në afat prej 30 
ditësh.".  

 
Neni 22 

Në nenin 118 në paragrafin 4 pas fjalës “aktvendim"  
shtohen fjalët: “në afat prej 30 ditëve".  

 
Neni 23 

Në nenin 126 në paragrafin 2 pas fjalëve: “Ministria e 
Punëve të Brendshme" shtohen fjalët: “në afat prej 30 
ditëve".  

 
Neni 24 

Pas nenit 145 shtohet nen i ri 145-a, si vijon: 
 

"Neni 145-a 
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale do të miratojë 

rregull nënligjore për mënyrën e lëshimit të mendimit nga 
neni 58 paragrafi 2 i këtij ligji." 

 
Neni 25 

Pas nenit 150-a shtohet nen i ri 150-b, si vijon: 
 

"Neni 150-b 
Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë me 

denarë  i shqiptohet për kundërvajtje personit zyrtar në 
Ministrinë e Punëve të Brendshme i cili nuk do të lëshojë 
aktvendim në pajtim me dispozitat e neneve 24 paragrafi 1, 
54 paragrafët 1 dhe 2, 81 paragrafi 7, 85 paragrafi 1, 90 
paragrafi 3, 92 paragrafi 1, 103 paragrafi 1, 108 paragrafi 
3, 118 paragrafi 4 dhe 126 paragrafi 2 të këtij ligji."    

 
Neni 26 

Rregullat nënligjore të parapara me këtë ligj do të 
miratohen në afat prej tre muajve nga dita e hyrjes në fuqi 
të këtij ligji.  

 
Neni 27 

Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit 
të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me dispozitat e 
Ligjit për të huajt ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër  35/2006, 66/2007, 117/2008, 
92/2009, 156/10, 158/11, 84/12, 13/13, 147/13 dhe 
148/15). 

Neni 28 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do 
të fillojë të zbatohet pas gjashtë muajve nga dita e hyrjes në 
fuqi, përveç dispozitave të neneve 1, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 
21, 22, 23 dhe 25 që do të fillojnë të zbatohen nga dita e 
fillimit të zbatimit të Ligjit për procedurë të përgjithshme 
administrative. 

____________ 
5990. 

Врз основа на членот 68 став 1 алинеја 2 од Уставот 
на Република Македонија, Собранието на Република 
Македонија на седницата одржана на 10 декември 2015 
година, даде 
 

АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ  
НА ЧЛЕНОТ 460 СТАВ 3 ОД ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВ-
СКИТЕ ДРУШТВА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БРОЈ 28/2004, 84/2005, 
25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13,  

120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15) 
 
 Ставот  3  на членот 460 од Законот за трговските 

друштва („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/2004, 85/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14 и 88/15), гласи: 

„Собранието ја одобрува зделката со заинтересира-
ната страна со мнозинство гласови на сите акционери 
кои немаат интерес, а кои поседуваат акции со право 
на глас и тоа ако: 

1) вредноста на имотот на којшто се однесува вак-
вата зделка или поврзаните зделки изнесува 2% или по-
веќе проценти од книговодствената вредност на имотот 
на друштвото, според последните ревидирани финан-
сиски извештаи на друштвото или во однос на понуде-
ната цена во случај кога треба да се купи имот; 

2) зделката или поврзаните зделки се однесуваат на 
издавање преку запишување или продажба на акции 
што изнесуваат повеќе од 2% од обичните акции на 
друштвото, преостанати во тој период и обичните ак-
ции во кои може да се конвертираат хартии од вред-
ност претходно издадени во серии и кои можат да би-
дат конвертирани во акции или 

3) зделката или поврзаните зделки се однесуваат на 
издавање преку запишување на конвертибилни обврз-
ници, што може да се конвертираат во обични акции, а 
кои изнесуваат повеќе од 2% од издадените обични ак-
ции на друштвото и ако во исто време, претходно изда-
дените обични акции во серии се конвертибилни во ак-
ции.“ 

Одредбата на ставот 3 на членот 460 треба да се 
толкува така што  потребното мнозинство за донесува-
ње одлука на Собранието за одобрување зделка со за-
интересирана страна се однесува на мнозинството гла-
сови на сите акционери, претставени во собранието, 
кои немаат интерес во зделката, а кои поседуваат ак-
ции со право на глас, но само доколку е исполнет еден 
од условите утврдени во ставот 3 на овој член.            

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 08-5801/1 Претседател 

10 декември 2015 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски,с.р. 
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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

5991. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
и член 1-а од Законот за помилување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 20/93 и 12/2009), Прет-
седателот на Република Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 

I 
Потполно се ослободи од извршување на изречена-

та казна затвор во траење од 1 година осуденото лице: 
1. Дарко Злате Мицевски, од Скопје. 
 

II 
Потполно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. Артан Хузри Елези од Скопје, 
2. Адем Кариман Себастијан, од Скопје, 
3. Душан Тихомир Ѓорѓевиќ, од Скопје, 
4. Зоран Ѓорѓија Велковски, од Скопје, 
5. Зора Павле Јованова, од Кочани. 
 

III 
Извршувањето на изречената казна затвор му се за-

мени со условна осуда за време од 1 година на осуде-
ното лице: 

1. Евзи Асип Арифи од с.Матејче, во траење од 4 
месеци. 

 
IV 

Извршувањето на изречената казна затвор им се за-
мени со условна осуда за време од 3 години на осуде-
ните лица: 

1. Јонузи Џулнеар Неби од с.Горна Бањица, во трае-
ње од 1 година, 

2. Горан Мите Андреевски од с.Езерени, Ресен, во 
траење од 3 месеци, 

3. Фатмир Зулфи Саити од с.Романовце, Куманово, 
во траење од 6 месеци, 

4. Петре Влатко Манев од Велес, во траење од 6 ме-
сеци, 

5. Тони Томе Софраниески од Гостивар, во траење 
од 1 година, 

6. Горанчо Кирил Стојановски од Кочани, во трае-
ње од 1 година, 

7. Јани Коста Икономовски од Ресен, во траење од 1 
година. 

 
V 

Делумно се ослободуваат од извршување на неиз-
држаниот дел од казната затвор осудените лица: 

1. Драгица Митре Ѓорѓевска од Скопје, во траење 
од 6 месеци, 

2. Цветан Јосиф Јосифовски од Кичево, во траење 
од 6 месеци, 

3. Рабит Рустем Дибрани од Скопје, во траење од 6 
месеци, 

4. Селман Јусуф Белули од с.Бојане, Скопје, во тра-
ење од 6 месеци, 

5. Христос Борис Поповски од Скопје, во траење од 
6 месеци, 

6. Фазлија Алија Колиќ од Скопје, во траење од 6 
месеци, 

7. Арменд Абдураман Реџа од Тетово, во траење од 
3 месеци, 

8. Дејан Љубомир Живиќ од Скопје, во траење од 4 
месеци, 

9. Иле Стефчо Цанев од Пробиштип, во траење од 6 
месеци, 

10. Илчо Боре Десподовски од с.Драмче, Делчево, 
во траење од 6 месеци, 

11. Хаљит Ѓемшит Љамалар од Скопје, во траење 
од 6 месеци, 

12. Афрм Јакуп Пајазитов од с.Г.Јаболчиште, Оп-
штина Чашка, во траење од 6 месеци, 

13. Бобан Васил Варелов од с.Волково, Скопје, во 
траење од 3 месеци, 

14. Бошко Трпко Масовски од Тетово, во траење од 
6 месеци, 

15. Владо Михаило Петров од Виница, во траење од 
3 месеци, 

16. Мухамед Кадри Пајазити од Скопје, во траење 
од 6 месеци, 

17. Садик Марем Фазлиов од Градско, во траење од 
3 месеци, 

18. Сејди Рафис Небиовски од с.Арачиново, Скопје, 
во траење од 6 месеци, 

19. Али Фазли Кадрија, од с.Никуштак, во траење 
од 3 месеци. 

 
VI 

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

 
       Бр. 08-1750/1                           Претседател 
9 декември 2015 година         на Република Македонија, 

        Скопје                           д-р Ѓорге Иванов, с.р.  
__________ 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
5992. 

Врз основа на член 257 од Царинскиот закон 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.39/05, 
4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 
15/15, 129/15, 154/15 и 192/15), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 7.12.2015 го-
дина, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 

 
Член 1 

Во Уредбата за спроведување на Царинскиот закон 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.66/05, 
73/06, 40/07, 62/07, 42/09, 48/09, 38/10, 46/10, 61/10, 
141/11, 147/11, 158/11, 14/12, 2/13, 92/13, 177/13, 62/15 
и 111/15) во член 34 во ставот (1) зборовите „издава 
Стопанската комора на Република Македонија“ се за-
менуваат со зборовите „издаваат Стопанските комори 
во Република Македонија, регистрирани согласно за-
кон“. 

 
Член 2 

Во членот 35 зборовите „Стопанската комора на Ре-
публика Македонија“ се заменуваат со зборовите „Сто-
панските комори во Република Македонија, регистри-
рани согласно закон“. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-12309/1 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5993. 
Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надво-

решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14 и 61/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
7.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
ИЗРАЕЛ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО 

СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Израел отвора Почесен конзулат во Република Ма-

кедонија, со седиште во Скопје. 
 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 164/1 Претседател на Владата 

7 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5994. 

Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14 и 61/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
7.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА 
ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА ИЗРАЕЛ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Се дава согласност Шумковски Градимир да се 

именува за Почесен конзул на Израел во Република 
Македонија, со седиште во Скопје . 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 165/1 Претседател на Владата 

7 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5995. 

Врз основа на член 6 став (1) од Законот за спорт-
ска академија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.115/14 и 129/15), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 7.12.2015 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА СПОРТСКА АКАДЕМИЈА ВО 
СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се основа Спортска академија во 
Скопје, како државно  средно училиште. 

Член 2 
Во Спортската академија од член 1 од оваа одлука 

ќе се организираат и реализираат планови и програми 
за гимназиско образование, согласно Законот за сред-
ното образование и Законот за спортска академија. 

 
Член 3 

Потребниот наставен кадар и истакнати спортски 
стручњаци од соодветната спортска област - тренери 
на ученици кои ќе изведуват настава во Спортска ака-
демија од член 1  од оваа одлука и стручните соработ-
ници, се согласно нормативот за наставен кадар во 
средното образование и Законот за спортска академија. 

 
Член 4 

Потребната опрема за реализација на наставата во 
Спортската академија од член 1  од оваа одлука  е сог-
ласно нормативите и стандардите за вршење на деј-
носта.   

 
Член 5 

Спортската академија од член 1 од оваа одлука е со 
седиште во објектот на Државното училиште за физич-
ка култура  „Методи Митевски Брицо“ во  Скопје на 
ул.„Железничка“ бб, Скопје. 

 
Член 6 

Во Спортската академија наставата ќе се реализира 
во Државното училиште за физичка култура  „Методи 
Митевски Брицо“ во Скопје со дисперзирани паралел-
ки просторно сместени во: 

- СОУ Гимназија „Коцо Рацин“ во Велес; 
- СОУ „Гостивар“ во Гостивар; 
- ОУТУ „Ванчо Питошески“ во Охрид; 
- СОУ „Коле Нехтенин“во Штип; 
- СОУ  Гимназија „Мирче Ацев“ во  Прилеп; 
- СОУ „Никола Карев“ во Струмица; 
- СОУ „Кузман Шапкарев“ во Битола; 
- СОЗШУ „Ѓорче Петров“во Кавадарци; 
- СОСУ  „Моша Пијаде“ во Тетово.  
 

Член 7 
Учениците кои ја следат наставата за фудбал, рако-

мет, кошарка и тенис во ДУФК „Методија Митевски 
Брицо“ - Скопје, СОУ „Кузман Шапкарев“ - Битола, 
СОУ Гимназија „Кочо Рацин“ - Велес, СОУ „Гостивар“ 
- Гостивар, ОУТУ „Ванчо Питошевски“ - Охрид, СОУ 
Гимназија „Мирче Ацев“ - Прилеп, СОУ „Коле Нехте-
нин“ - Штип и СОУ „Никола Карев“ - Струмица, ќе ја 
продолжат наставата во Спортската академија од член 
1  од оваа одлука. 

 
Член 8 

Бројот на паралелки во учебната 2015/2016 година 
ќе изнесува: 19 паралелки за реализација на настава по 
спортот фудбал, 15 паралелки за реализација на наста-
ва по спортот ракомет, шест паралелки за реализација 
на настава по спортот кошарка и четири паралелки за 
реализација на наставата по спортот тенис,  додека за 
наредните учебни години бројот на паралелките ќе би-
де предвиден во Конкурсот за запишување на ученици 
во јавните средни училишта во Република Македонија, 
за секоја учебна година. 

 
Член 9 

Програмата за воспитно-образовната дејност на 
Спортската академија од член 1  од оваа одлука е соод-
ветна на програмата за спортска гимназија – паралелки 
за фудбал, кошарка, ракомет и тенис,  која се реализира 
во јавните средни училишта. 
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Член 10 
За вршител на должноста директор на Спортската 

академија од член 1  од оваа одлука се именува Дејан 
Јовановски, кој ќе ги изврши подготовките за почеток 
со работа на Спортската академија. 

 
Член 11 

Спортската академија од член 1  од оваа одлука ќе 
отпочне со работа, по добивање на решение за верифи-
кација од Министерството за образование и наука. 

 
Член 12 

Средствата за финансирање на Спортската академија 
се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија. 

 
Член 13 

Училишниот одбор на Спортската академија од 
член 1 од оваа одлука ќе се конституира во рок од 15 
дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

Училишниот одбор на Спортската академија од 
член 1 од оваа одлука ќе го распише јавниот оглас за 
избор на директор на Спортската академија во рок од 
10 дена од денот на неговото конституирање.  

 
Член 14 

Статутот на Спортската академија од член 1  од 
оваа одлука Училишниот одбор ќе го донесе во рок од 
10 дена од денот на неговото конституирање. 

 
Член 15 

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

 
Бр. 42-8316/1 Претседател на Владата 

7 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5996. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 
196/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 7.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА  

СТВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање на недвижна ствар број 19-2249/1, од 17.04.2007 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/07). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11300/1 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5997. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 1.12.2015 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-
РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕД-
ВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат работите на премерот 

во функција за запишување на недвижностите сопстве-
ност на Република Македонија и тоа премер и изработ-
ка на Геодетски елаборат за објектите работилница и 
магацин изградени на КП.бр.648/2 на место викано 
„Село“, под објект во површина од 129м2, ИЛ.бр.1155, 
КО Непроштено. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11545/1 Заменик на претседателот 

1 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5998. 
Врз основа на член 37 став 1  од  Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
7.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН 
ИМОТ 

 
Член 1 

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот 
и тоа на: 

- недвижност (куќа) на ул. „Кеј 13-ти Ноември“, об-
јект со вкупна површина од 139 м2, од кои 66 м2 зпз, 
67м2 дм и 6м2 зпз, како и стан од 47 м2 со помошни 
простории 42 м2, и помошна просторија од 4м2 запи-
шани во Имотен лист бр.6900 за КО Центар, на КП 
12268 во сопственост на Република Македонија  1/3 
идеален дел. 

 
Член 2 

Продажбата на одземениот недвижен имот од член 
1 од оваа одлука, да се   изврши со јавно наддавање по 
електронски пат, со почетна продажна цена  утврдена 
согласно проценката на Министерството за правда – 
Бирото за судски вештачења СВ V 54/15-3 од 10.7.2015 
година,  во вредност од 1.859.342,17 денари. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-11562/1 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5999. 
Врз основа на член 37 став 1  од  Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
7.12.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН 

ИМОТ 

 

Член 1 

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот 

и тоа на: 

- стан на ул.Коце Металец бр.13 а, објект со вкупна 

површина од 112м2 од кои 83м2 стан во семејна зграда, 

а 29м2 помошни простории и земјиште во вкупна пов-

ршина од 417м2 од кои 114м2 под зграда запишан  во 

Имотен лист бр.230 за КО Гази Баба , на КП 651 во 

сопственост на Република Македонија на 1/2 идеален 

дел. 

 

Член 2 

Продажбата на одземениот недвижен имот од член 

1 од оваа одлука, да се изврши со јавно наддавање по 

електронски пат, со почетна продажна цена утврдена 

согласно проценката на Министерството за правда – 

Бирото за судски вештачања СВ  V 54/15-11 од 

20.7.2015 година во износ од 3.136.875,00 денари. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-11562/2 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

6000. 

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 

104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 

7.12.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН 

ИМОТ 

 

Член 1 

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот 

и тоа на: 

- стан на ул.Желево 5/1-3  ,број на зграда 1, влез 

001, кат ПР, број 003, во  површина од 50 м2  и помош-

ни простории од  8 м2 запишан  во Имотен лист 

бр.12399 за КО Карпош, на КП 796 во сопственост на 

Република Македонија. 

Член 2 

Продажбата на одземениот недвижен имот од член 

1 од оваа одлука, да се изврши со јавно наддавање по 

електронски пат, со почетна продажна цена утврдена 

согласно проценката на Министерството за правда – 

Бирото за судски вештачења СВ V54/2015-7 од 20. 

7.2015 година во вредност од 2.568.855,00 денари. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила  наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-11562/3 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

6001. 

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15 

и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 7.12.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОДДРШКА 

НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член  1 

Со оваа одлука на Агенцијата за поддршка на прет-

приемништвото на Република Македонија се даваат на 

трајно користење, без надомест,  недвижни ствари - де-

ловни простории во зграда 1, приземје со површина од 

64 м2 од вкупно 827 м 2 и во зграда  2, мезанин со пов-

ршина од 62 м2, кои се наоѓаат на ул.„Кеј Димитар 

Влахов“ бр.4, КП бр.9521, КО Центар 1, Скопје, запи-

шани во Имотен лист број  9099, сопственост на Репуб-

лика Македонија. 

                   

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-11600/1 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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6002. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15 и 

153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 7.12.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 

КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 

движните ствари: 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-

на установа Универзитетска клиника за дигестивна хи-

рургија – Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Универзитет-

ска клиника за дигестивна хирургија – Скопје, со кој се 

уредуваат  правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-11617/1 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

6003. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на Република Македонија”, бр.78/15, 106/15 и 

153/15), Владата на Република Македонија, .на седни-

цата, одржана на 7.12.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ГРАДСКА ОПШТА 

БОЛНИЦА „8-МИ СЕПТЕМВРИ“ -  СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 

движна ствар: 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 

установа Градска општа болница „8-ми Септември“ -  

Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Градска оп-

шта болница „8-ми Септември“ -  Скопје, со кој се уре-

дуваат  правата и обврските за движната ствар од член  

1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-11618/1 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

6004. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15 и 

153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 7.12.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 

КЛИНИКА ЗА ТОРАКАЛНА И ВАСКУЛАРНА 

ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ 

 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Универзитетска клиника за торакална и 
васкуларна хирургија - Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Универзитет-
ска клиника за торакална и васкуларна хирургија - 
Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-11620/1 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6005. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15 и 
153/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 7.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛ-
НА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Завод за физикална медицина и рехабили-
тација – СКОПЈЕ. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Завод за фи-
зикална медицина и рехабилитација – СКОПЈЕ, со кој 
се уредуваат  правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-11655/1 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

6006. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15 и 
153/15) Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 7.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВ-
СТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА 
ЗА ТРАУМАТОЛОГИЈА, ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ, 
АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА, ИНТЕНЗИВНО 
ЛЕКУВАЊЕ И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
   
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Универзитетска клиника за трауматоло-
гија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, ин-
тензивно лекување и ургентен центар – Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Универзитет-
ска клиника за трауматологија, ортопедски болести, 
анестезија, реанимација, интензивно лекување и урген-
тен центар – Скопје, со кој се уредуваат  правата и об-
врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-11656/1 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6007. 
Врз основа на член 10 став (2) и (5) од Законот за 

минерални суровини („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 
129/15 и 192/15) и член 35 став 1 од Законот за конце-
сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15 и 
104/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 7.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА 
СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА, УГОСТИТЕЛСТВО 
И УСЛУГИ ЛОИС-ГЕМСТОНЕ УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО-
ЕЛ С. СТРЕЛЦИ КИЧЕВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„ПОПОЛЧАНИ“ ОПШТИНА КИЧЕВО 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минералната суровина – ва-
ровник на локалитетот „Пополчани“ општина Кичево 
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на Друштвото за производство, трговија, угостителство 
и услуги ЛОИС-ГЕМСТОНЕ увоз-извоз ДООЕЛ 
с.Стрелци Кичево, согласно Одлуката за започнување 
на постапка за доделување на концесии за детални гео-
лошки истражувања на минерални суровини бр. 42-
5028/1 од 3.6.2015 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 95/15). 

2. Друштвото за производство, трговија угостител-
ство и услуги ЛОИС-ГЕМСТОНЕ увоз-извоз ДООЕЛ 
с.Стрелци Кичево достави понуда со број 00000134 на 
13.10.2015 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик Друштвото 
за производство, трговија угостителство и услуги 
ЛОИС-ГЕМСТОНЕ увоз-извоз ДООЕЛ с.Стрелци Ки-
чево ги исполни условите содржани во Јавниот повик и 
Тендерската документација и достави најповолна по-
нуда. 

4. На Друштвото за производство, трговија угости-
телство и услуги ЛОИС-ГЕМСТОНЕ увоз-извоз ДОО-
ЕЛ с.Стрелци Кичево се доделува концесија за детални 
геолошки истражувања на минералната суровина – ва-
ровник на локалитетот „Пополчани“ општина Кичево, 
со површина на простор на концесија за детални гео-
лошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно 
поврзани со прави линии, а точките дефинирани со ко-
ординати како е дадено во табелите, и тоа: 

 

Точка Координата Y Координата X 

1 7493645 4592147 

2 7494065 4592145 

3 7494064 4591696 

4 7493836 4591718 

5 7493645 4591972 

 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,157809 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 61.000,00 денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

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. 42-11680/1 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

6008. 
Врз основа на член 10 став (2) и (5) од Законот за 

минерални суровини („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 
129/15 и 192/15) и член 35 став 1 од Законот за конце-
сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15 и 
104/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 7.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА 
СУРОВИНА – МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУ-
РОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УС-
ЛУГИ ВАРДАР РЕСОУРЦЕС ИНТЕРНАЦИОНАЛ 
ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ШОПУР“ 

ОПШТИНА РАДОВИШ И ОПШТИНА ШТИП 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минералната суровина – ме-
талични минерални суровини на локалитетот „Шопур“ 
општина Радовиш и општина Штип на Друштвото за 
трговија и услуги ВАРДАР РЕСОУРЦЕС ИНТЕРНА-
ЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје, согласно Одлуката за започ-
нување на постапка за доделување на концесии за де-
тални геолошки истражувања на минерални суровини 
бр. 42-5028/1 од 3.6.2015 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 95/15). 

2. Друштвото за трговија и услуги ВАРДАР РЕСО-
УРЦЕС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје достави 
понуда со број 00000139 на 15.10.2015 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик Друштвото 
за трговија и услуги ВАРДАР РЕСОУРЦЕС ИНТЕР-
НАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје ги исполни условите сод-
ржани во Јавниот повик и Тендерската документација 
и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за трговија и услуги ВАРДАР РЕ-
СОУРЦЕС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје се до-
делува концесија за детални геолошки истражувања на 
минералната суровина – металични минерални сурови-
ни на локалитетот “Шопур“ општина Радовиш и оп-
штина Штип, со површина на простор на концесија за 
детални геолошки истражувања дефиниран со точки 
меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефини-
рани со координати како е дадено во табелите, и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

1 7609735 4610856 
2 7612205 4611927 
3 7610000 4615470 
4 7606000 4615470 
5 7607234 4611948 
6 7608992 4612558 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=16.792207 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 1.000.000,00 дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од седум дена пред денот на склучување-
то на Договорот за концесија. 

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.  
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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. 42-11680/2 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

6009. 

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 2 од Законот 

за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 

33/15 и 104/15), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 7.12.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШ-

КИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА 

ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕ-

СИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА  

НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА 

 

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде-

лување на концесија за детални геолошки истражувања 

на минерална суровина на локалитетот „Кошарски По-

ток“ општина Демир Капија за минерална суровина – 

дијабаз, објавен со Јавниот повик за доделување на 

концесии за детални геолошки истражувања на мине-

рални суровини 10/2015 („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр.156/15). 

2. Постапката за доделување на концесии за детал-

ни геолошки истражувања на минерална суровина од 

точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за 

објавениот локалитет од точка 1 на оваа одлука нема 

ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за 

доставување на понуди. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 
 

Бр. 42-11680/3 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

6010. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 

и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на  7.12.2015 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНА КО-
МИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН 
ВО ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И  

ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 
движни ствари - информатичка опрема и тоа:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари – информатичка опрема од член 1 

на оваа одлука се даваат на трајно користење без надо-
мест на Државна комисија за одлучување во втор сте-
пен во областа на инспекцискиот надзор и прекршоч-
ната постапка. 

 
Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со прет-
седателот на Државна комисија за одлучување во втор 
степен во областа на инспекцискиот надзор и прекр-
шочната постапка, со кој се уредуваат правата и об-
врските за движните ствари од членот 1 на оваа одлука.   

  
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 
Бр. 42-11714/1 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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6011. 

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, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 

и 154/15), а во врска со член 23 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за земјоделското зем-

јиште (,,Службен весник на Република Македонија“ 

бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 7.12.2015 година, донесе   
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-

ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА НОВ ПОДЗЕ-

МЕН 0,4KV КАБЕЛСКИ ВОД, ВОДОВОДЕН ВОД 

И КАНАЛИЗАЦИОНЕН ВОД КО ЗВЕГОР-ВОН  

Г.Р. ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Проект за инфраструктура за изградба на нов 

подземен 0,4kV кабелски вод, водоводен вод и канали-

зационен вод КО Звегор-вон г.р., општина Делчево. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 165м2,  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. 42-11754/1 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

6012. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија” број 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 

196/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 7.12.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-

КАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈ-

НО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА  

ЈП АГРО БЕРЗА СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и за давање на трајно користење на недвиж-

ни ствари на ЈП АГРО БЕРЗА Скопје број 42-11197/1, 

од 29.12.2014 година, („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 202/14). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-11799/1 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

6013. 

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности  („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 

192/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 7.12.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-

РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕД-

ВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот 

во функција за запишување на недвижности сопстве-

ност на Република Македонија, и тоа премер на објек-

тот кој се наоѓа на ул.„Св. Кирил и Методиј“ бб, на КП 

број 13521/3, КО Центар 1 Скопје.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-11800/1 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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6014. 

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 

и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 7.12.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖ-

НИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР  

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Агенцијата за катастар на нед-

вижности се даваат на трајно користење без надомест, 

недвижни ствари - деловни простории на ул.„Трифун 

Хаџи Јанев“, бр.10, на КП 1079, за КО Гази Баба, запи-

шани во Имотен лист бр.44881, сопственост на Репуб-

лика Македонија и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда Б4, влез 3, кат ПР, на-

мена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внат-

решна површина од 147 м2 и 

- зграда 1, намена на зграда Б4, влез 3, кат ПО, на-

мена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внат-

решна површина од 123 м2. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-11915/1 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

6015. 

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, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 

и 154/15), а во врска со член 23 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за земјоделското зем-

јиште (,,Службен весник на Република Македонија“ 

бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана 7.12.2015 година, донесе   

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-

МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-

ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА 

НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА ЛЕСНА И НЕЗАГА-

ДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ИЊЕВО ВОН Г.Р. 

ОПШТИНА РАДОВИШ 

 

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 лесна и незагадувачка индус-

трија КО Ињево вон г.р., Општина Радовиш. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 89985м2, 

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. 42-11916/1 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

6016. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 

153/15), Владата на Република Македонија,  на седни-

цата, одржана на 7.12.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 

НАУЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА ФИЛМ,  

ФИЛМСКА АКАДЕМИЈА - ОХРИД 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Универ-

зитетот Гоце Делчев - Штип му престанува  користе-

њето на движните ствари-техничка опрема и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавната научна ус-
танова Институт за филм, Филмска академија – Охрид. 

 
Член 3 

Ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, 
склучува договор со директорот на Јавната научна ус-
танова Институт за филм, Филмска академија – Охрид, 
со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-11929/1 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6017. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр .55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 
192/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 7.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-
РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕД-
ВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат работи од премерот 

во функција на запишување на недвижности сопстве-
ност на Република Македонија и тоа  премер на објек-
тот-зграда која се наоѓа на бул. “Трета Македонска 
Бригада” - бр.67 - Скопје, на КП.бр.1770/2,КО Кисела 
Вода 2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11948/1 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6018. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост  (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 
и 153/15) Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 7.12.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижнa ствар што се наоѓа  на КП бр.22,  место 
викано  Брез, за  КО Манастир и тоа зграда 1; намена 
на зграда и друг објект Ф-5; влез 1; кат – ПР; број 1; на-

мена  на  посебен /заеднички дел од  зграда П; со внат-
решна површина од 79 м2, во корист на Република Ма-
кедонија во Катастарот на недвижности.   

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11972/1 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6019. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост  (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 7.12.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП бр.180  место 
викано  Брез, за  КО Манастир и тоа: 

- зграда 1; намена на зграда и друг објект Ф-Ф5; 
влез 1; кат –ПР; број 1, намена  на  посебен /заеднички 
дел од зграда П; со внатрешна  површина од 194 м2; 

- зграда 1; намена на зграда и друг објект Ф-Ф5; 
влез 1; кат –ПР; број 1, намена  на  посебен /заеднички 
дел од зграда БЛ;  со внатрешна површина од 16 м2; 

во корист на Република Македонија во Катастарот 
на недвижности.   

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11974/1 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6020. 
Врз основа на член 12 став (12) од Законот за 

Државниот инспекторат за земјоделство (,,Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 20/09, 53/11, 
164/13, 43/14, 33/15, 88/15 и 149/15), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 7.12.2015 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТО-
КОТ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ РАБОТИ НА ДРЖАВНИОТ  

ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за изменување и дополнување на Правилникот за виси-
ната на надоместокот за извршените работи на Држав-
ниот инспекторат за земјоделство бр. 02-11312/1 од 
9.11.2015 година. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-11980/1 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6021. 
Врз основа на член 26-а став (1) од Законот за 

спортот („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 
187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15 и 153/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
7.12.2015  година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ТИТУЛА АМБАСАДОР НА 
СПОРТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 

КРАЛСТВОТО ШПАНИЈА 
 

Член 1 
Со ова решение на Кирил Лазаров истакнат и меѓу-

народно афирмиран и признат македонски спортист, 
му се доделува титула Амбасадор на спортот на Репуб-
лика Македонија во Кралството Шпанија. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11777/1 Претседател на Владата 

7 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
6022. 

Врз основа на член 26-а став (1) од Законот за 
спортот („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 
187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15 и 153/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
7.12.2015  година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ТИТУЛА АМБАСАДОР НА 
СПОРТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 
 

Член 1 
Со ова решение на Јошко Миленковски истакнат и 

меѓународно афирмиран и признат македонски спор-
тист, му се доделува титула Амбасадор на спортот на 
Република Македонија во Република Турција. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11777/2 Претседател на Владата 

7 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
6023. 

Врз основа на член 26-а став (1) од Законот за 
спортот („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 
187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15 и 153/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
7.12.2015  година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ТИТУЛА АМБАСАДОР НА 

СПОРТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 
АВСТРАЛИЈА 

 
Член 1 

Со ова решение на Андон Дончевски истакнат и ме-
ѓународно афирмиран и признат македонски фудбал-
ски работник, му се доделува титула Амбасадор на 
спортот на Република Македонија во Австралија. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11777/3 Претседател на Владата 

7 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
6024. 

Врз основа на член 26-а став (1) од Законот за 
спортот („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 
187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15 и 153/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
7.12.2015  година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ТИТУЛА АМБАСАДОР НА 
СПОРТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 
 

Член 1 
Со ова решение на Агим Ибраими истакнат и меѓу-

народно афирмиран и признат македонски спортист, 
му се доделува титула Амбасадор на спортот на Репуб-
лика Македонија во Република Словенија. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11777/4 Претседател на Владата 

7 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
6025. 

Врз основа на член 19 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија“                   
бр. 155/14), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на  7.12.2015 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА  ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА 
РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИТЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИТЕ 
ОБЈЕКТИ И СЛУЖБЕНИ ПРОСТОРИИ НА ОРГА-
НИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА ВО 2015 ГОДИНА 

 
I. Во Програмата за инвестиционо одржување на 

резиденцијалните и репрезентативните објекти и служ-
бени простории на органите на државната управа во 
2015 година („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.196/14), во дел I, во став 2, точката 1 се менува 
и гласи: 

„Подобрување на безбедносните услови на рези-
денцијалните објекти Вила Водно 2 и Вила Водно 3 - 
Скопје “         

Во делот  III по точката 2 се додава нова точка 3, 
која гласи: 
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„Изработка на противпожарна инсталација околу 
резиденцијалните објекти Вила Водно 2 и Водно 3 – 
Скопје                         2.820.000“ 

Точката Б се брише. 
II. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 42-11598/1 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6026. 
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15 и 192/15 ), 
Владата на Република Македонија,  на седницата, од-
ржана на 7.12.2015 година,  донесе   

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИСПИ-
ТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, СПРЕЧУВАЊЕ  И СУЗ-
БИВАЊЕ НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2015 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за испитување на појавата, спре-

чување и сузбивање на бруцелозата кај населението во 
Република Македонија во 2015 година  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 194/14), во Делот 
,,II. АКТИВНОСТИ, ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ (ИН-
ДИКАТОРИ НА УСПЕШНОСТ)“, табелата број 1: 
,,Приказ по обем и вид на активности по извршители„„ 
се заменува со нова табела,   која гласи: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во Делот „IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНИ 

ИЗВЕШТАИ И РОКОВИ“ табелата се заменува со нова 
табела,  која гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ 
Во Делот „V ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕД-

СТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА„„  во 
ставот 7 износот „2.500.000,00“ се заменува со износот 

,,2.000.000,00„„, износот „2.000.000,00“ се заменува со 
износот „1.600.000,00“ и износот „500.000,00“ се заме-
нува со износот „400.000,00“. 

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

 
Бр. 42-11682/1 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6027. 
Врз основа на член 16 став 2 и 3 од¬ Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија”, бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15 и 192/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 7.12.2015 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНЦИ-
ЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ (КВБ) 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за превенција на кардиоваскулар-

ните болести (КВБ) во Република Македонија за 2015 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 196/14 и 193/15), во делот „ПОТРЕБНИ ФИНАН-
СИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРА-
МАТА“, во табелата, во редот 6 износот 
„20.320.000,00“ се заменува со износот „24.320.000,00 
“, а во редот „ВКУПНО:“ износот „23.000.000,00“ се 
заменува со износот „27.000.000,00“. 

Во текстот под табелата износот „23.000.000,00“ се 
заменува со износот „27.000.000,00 “, а износот 
„9.000.000,00“ се заменува со износот „13.000.000,00 “. 

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

 
Бр. 42-11683/1 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6028. 
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија"  бр. 43/12 , 145/12, 87/13, 164/13, 39/14,  
43/14, 132/14, 188/14, 10/15 , 61/15, 154/15 и 192/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 7.12.2015 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАНА 
ДЕТЕКЦИЈА НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА ВО  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за рана детекција на малигни за-

болувања во Република Македонија за 2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
196/14 и 167/15), во главата II. ОПУРТУНИСТИЧКИ 
СКРИНИНГ НА КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во делот ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ПРОГРАМАТА, Табелата бр.1 се заменува 
со нова табела, која гласи:  
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Во главата VI. ЗБИРНАТА ТАБЕЛА се заменува со 

нова табела, која гласи: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во делот „Финансирање на програмата‟‟ во ставот 

1 износот „26.000.000‟‟ се заменува со износот 
„24.000.000‟‟. 

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

               
Бр. 42-11684/1 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6029. 
Врз основа на член 16 став 1 точка 10 и став 3 од¬ 

Законот за здравствената заштита („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.43/12, 145/12,  87/13, 
164/13, 39/14 , 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 
154/15 и 192/15), Владата на Република Ма-кедонија, 
на седницата, одржана на 7.12.2015 година, донесе 

 
ПРОГРАМА  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ ИНСУЛИН, ГЛУКАГОН, ИНСУЛИНСКИ 
ИГЛИ, ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЌЕР И ЕДУКАЦИ-
ЈА ЗА ТРЕТМАН И КОНТРОЛА НА ДИЈАБЕТЕС  

ЗА 2015 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за обезбедување инсулин, глука-

гон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едука-
ција за третман и контрола на дијабетес за 2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.196/14), во делот 3. ПОТРЕБНИ ТИПОВИ И КОЛИ-
ЧИНИ НА ИНСУЛИН, ГЛУКАГОН, ИНСУЛИНСКИ 
ИГЛИ, ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЌЕР И ЕДУКАЦИЈА 
ЗА ТРЕТМАН И КОНТРОЛА НА ДИЈАБЕТЕС ЗА 
2015 ГОДИНА, во ставот 1 износот „530.540.555,00“ се 
заменува со износот „638.227.080,00“, а зборовите „и 
неизмирени обврски 45.459.445,00 денари“ се бришат. 

Во точката 2. Едукативни сесии во основните и 
средни училишта во Македонија – 4.500.000,00 де-
нари., табелата се заменува со нова табела, која гласи: 

„ 
  

Рекапитулар Денари 
Финансиски средства кои се потреб-
ни за обезбедување на инсулин, глу-
кагон, инсулински игли, ленти за 
мерење на шеќерот во крвта за 2015 
година   638.227.080,00 
Вкупно потребни средства од Буџе-
тот на Република Македонија   638.227.080,00 

 “ 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 42-11685/1 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6030. 
Врз основа на  член 13 став (2) од Законот за јавно 

здравје (,,Службен весник на Република Македонија 
бр.22/10, 136/11, 144/14 и 149/15) и член 16 точка 2 и 3 
од Законот за здравствената заштита („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 43/12, 145/12, 87/13, 
164/13, 39/14,43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15 
и 192/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 7.12.2015 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  НАЦИО-
НАЛНА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 
 
1. Во Националната годишна програма за јавно 

здравје во Република Македонија за 2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија“  бр. 
195/14), во делот II „САНИТАРНО  -  ХИГИЕНСКА 
ДЕЈНОСТ СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА“, во точ-
ката 1 потточката 1.2 Вирусолошка анализа на водата 
за пиење “ се брише. 

Потточката „1.3 Процена на здравствено-еколошки-
от ризик од квалитетот на површинските води од јавно-
здравствен аспект“ станува потточка 1.2. 

Во точка 8 во потточката  8.1  во став 1 во алинејата 
1 бројот „4000“ се заменува со бројот „200“.  

По  табелата број 1 „ Локации  и број на објекти 
предвидени за тестирање на ниво на радон“ се додава 
нова табела број 2, која гласи: 

 
„Табела број 2. Активности по цена и количина  
 
 
 
 
 
 
 
 
Потточките 8.2 и 8.3 се бришат, а точката 8.4 стану-

ва точка 8.2. 
Во делот Г. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕА-

ЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА , ставот 2 се менува  и 
гласи: 

„Од ставката вонредни состојби ќе се финансираат 
превентивни активности и против епидемиските мерки 
кои ги спроведуваат Центрите за јавно здравје од  Велес, 
Куманово и Скопје во регионите со прогласена кризна 
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состојба, за справување со зголемен прилив на мигранти 
во Република Македонија и заклучоците на Главниот 
штаб на Центарот за управување со кризи за  спречување 
на појава на заразни заболувања и епидемии “.   

Табелата број 3 се менува  и гласи: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По табелата број 3, во ставовите 2 и 7, износот 

,,48.000.000,00“ се заменува со износот ,, 52.000.000,00“ . 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 42-11689/1 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6031. 
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија”, бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15 и 192/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 7.12.2015 година, донесе 

  
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЛЕКУ-
ВАЊЕ НА РЕТКИ БОЛЕСТИ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за лекување на ретки болести во Репуб-

лика Македонија за 2015 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 196/14 и 131/15), во делот ,,I ПОТРЕБ-
НИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА„„, во став 1, во воведната 
реченица износот „190.000.000,00 денари“, се заменува со из-
носот „168.000.000,00 денари“, а табелата се менува и гласи: 
    „ 

Реден 
број 

Активности Вкупен износ 

 1. Лекување на пациен-
ти со ретки болести без 
разлика на статусот на 
осигурување 168.000.000,00 

ВКУПНО:  168.000.000,00 
 “ 

Во делот „ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА„„, 
износот „190.000.000,00“ се заменува со износот 
„168.000.000,00“, а износот „110.000.000,00“ се замену-
ва со износот „88.000.000,00“. 

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

 
Бр. 42-11702/1 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6032. 
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15 и 192/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 7.12.2015 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за задолжителна имунизација на 

населението во Република Македонија за 2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
194/14), во глава ,,VII. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА„„, во вториот став износот ,,300.000 000,00„„ се 
заменува со износот ,,240.000.000,00“.       

Табелата ,,VII-1 Вакцини  за континуирана имуни-
зација- неизмирени обврски од 2014 година,  се менува 
и гласи: 

,,VII-1 Вакцини  за континуирана имунизација- не-
измирени обврски од  2014 година 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табелата ,,VIII-3  Вакцини за континуирана имуни-

зација за 2015 година„„ се менува  и  гласи: 
,,VIII-3 Вакцини за континуирана имунизација за 

2015 година 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во ставот 3 износот ,,300.000.000,00„„ се заменува 

со износот ,,240.000.000,00“. 
Во ставот 4 износот ,,276.065.919,00„„ се заменува 

со износот ,,200.946.096,00“.    
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2.  Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-11704/1 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6033. 
Врз основа на член 41 став 4 од Законот за извршување на Буџет на Република Македонија за 2015 година 

(,,Службен весник на Република Македонија‟‟ бр.155/14), a во врска со член 49 став 1 од Законот за научно-ис-
тражувачката дејност (,,Службен весник на Република Македонија‟‟ бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 
147/13, 41/14, 145/15 и 154/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2015 година, 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 2015 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за научно-истражувачката дејност за 2015 година (,,Службен весник на Република Маке-

донија‟‟ бр. 196/14, 96/15 и 177/15), табелата 1-Преглед на распределба на средства за научно-истражувачката 
дејност за 2015 година, се заменува со нова табела, која гласи:  

 
ПРЕГЛЕД 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ОД 
ПРОГРАМАТА 7-НАУКА ПОТПРОГРАМА 71- НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА ЗА 2015 ГОДИНА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Републи-

ка Македонија‟‟ 

  

       Бр. 42-11957/1                                                             Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година                                                            на Владата на Република 

            Скопје                                                Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

6034. 

Врз основа на член 53-а став (6) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 

24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15 и 129/15) министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ФАКТУРАТА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА, НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕ НА 

ПРОМЕТОТ, СОДРЖИНАТА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ФАКТУРИ КОЈА ЈА ВОДИ НАДЛЕЖЕН ДА-

НОЧЕН ОРГАН КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ПРИМЕНИ ФАК-

ТУРИ КОЈА ЈА ВОДИ ПРИМАТЕЛОТ НА ПРОМЕТОТ ЗА ЦЕЛИ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДАНОЧ-

НОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ НА ПРОМЕТ НА 

ДОБРА И УСЛУГИ НАМЕНЕТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ КОЈ Е ФИНАНСИРАН СО ПАРИЧ-

НИ СРЕДСТВА ДОБИЕНИ ВРЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР ЗА ДОНАЦИЈА СКЛУЧЕН ПОМЕЃУ РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СТРАНСКИ ДОНАТОР ВО КОЈ Е ПРЕДВИДЕНО ДЕКА СО ДОБИЕНИТЕ 

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НЕМА ДА СЕ ПЛАЌААТ ДАНОЦИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на фактурата, формата и содржината на пријавата, начинот на 

пријавување на прометот, содржината на евиденцијата на фактури која ја води надлежен даночен орган како и 

формата и содржината на евиденцијата за примени фактури која ја води примателот на прометот за цели на 

спроведување на даночното ослободување од плаќање на данок на додадена вредност на промeт на добра и ус-

луги наменети за реализација на проект кој е финансиран со парични средства добиени врз основа на договор 

за донација склучен помеѓу Република Македонија и странски донатор во кој е предвидено дека со добиените 

парични средства нема да се плаќаат даноци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/14) во член 2 

став (3) точка 3 во алинејата 6 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка. 

Во алинеја 7 точката се заменува со точка и запирка и се додаваат две нови алинеи 8 и 9 кои гласат: 

„-EДБ на носител/член на поврзано лице и  

 - назив на носител/член на поврзано лице.“ 

  

Член 2 

Во членот 3 став (2) во алинејата 19 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка и се додаваат две нови 

алинеи 20 и 21 кои гласат: 

„- EДБ на носител/член на поврзано лице;   

- назив на носител/член на поврзaно лице и“. 

 

Член 3 

Прилозите 1 и 2 се заменуваат со нови Прилози 1 и 2 кои се составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 20-7416/3  

30 ноември 2015 година Министер за финансии, 

Скопје Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

И НАУКА 

6035. 

Врз основа на член 16 став (2) од Законот за спорт-

ска академија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.115/14, 129/15 и 146/15), министерот за обра-

зование и наука, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕРИЛАТА И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПО-

РЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  

НА СПОРТСКИТЕ АКАДЕМИИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат мерилата и кри-

териумите за распоредување на средствата за финанси-

рање на спортските академии.  

 

Член 2 

Со средствата за финансирање на спортските акаде-

мии се надоместуваат материјалните трошоци (стоки и 

услуги) за остварување на воспитно - образовната деј-

ност во спортската академија, и тоа трошоци за: 

- електрична енергија, вода и канализација, ѓубрета-

рина и градска рента, 

- пошта, телефон, телефакс, радиодифузна такса, 

- други комунални  услуги, 

- затоплување, 

- горива и масла, регистрација на моторни возила,  

- канцелариски материјали,      

- книги, списанија, весници и друга стручна литера-

тура, 

- наставно-образовни помагала,  

- спортски реквизити, 

- средства за одржување на хигиената, 

- алати, ситен инвентар и други материјали за 

поправка,      

- дезинфекција, дезинсекција и дератизација, 

- средства за тековно одржување, 

- средства за договорни услуги за реализација на 

воспитно – образовната работа на спортската акаде-

мија, 

- сместување на учениците кои учествуваат на до-

машни и меѓународни спортски натпревари, 

- трошоци кои произлегуваат од остварување на 

дејноста на спортската академија надвор од нејзиното 

седиште, 

- оперативни расходи и 

- средства за јавен превоз на учениците до и од 

спортската академија. 

                 

Член 3 

Надоместоците за трошоците од член 2 од овој пра-

вилник се вршат врз основа на доставено барање од 

страна на спортската академија до Министерството за 

образование и наука со соодветна документација (фак-

тури и испратници). 

Член 4 

Трошоците за електрична енергија, вода и канали-

зација, ѓубретарина и градска рента се надоместуваат 

месечно во целост. 

 

Член  5 

Трошоците за пошта, телефон, телефакс, радиоди-

фузна такса и други слични услуги се надоместуваат во 

зависност од бројот на паралелки, и тоа: 

- до 10 паралелки........................ до 6.000,00 денари, 

- од 11 до 20 паралелки............. до 8.000,00 денари и 

- над 20 паралелки..................... до 12.000,00 денари. 

       

Член 6 

Трошоците за други комунални услуги, чистење 

парни котли и оџаци, чистење на олуци и слично) се 

надоместуваат по потреба. 

 

Член  7 

Трошоците за затоплување се надоместуваат спо-

ред реалните цени на огревните материјали, а количи-

ните се утврдуваат годишно според видот на затоплу-

вањето, сменската работа и површината на објектите, и 

тоа: 

 

A. Сопствено парно греење на течно гориво : 

- се применува норматив кој како основа ja користи 

површината на училниците во кои се изведува настава 

и сменското работење, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

Б. Сопствено парно греење на дрва 

                                                                

- се применува норматив кој како основа ја користи 

површината на училниците во кои се изведува настава 

и сменското работење, и тоа:  

 

 

 

 

 

 

 

В.Сопствено парно греење на јаглен : 

- се применува норматив кој како основа ja користи 

површината на училниците во кои се изведува настава 

и сменското работење, и тоа :  
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Г. Централно парно греење – топлинска енергија: 

Трошоците за користење на топлинска енергија на 

спортската академија се  надоместуваат месечно во це-

лост.  

 

Член 8 

Трошоците за горива и масла и регистрација на мо-

торни возила се надоместуваат по доставено барање  

од спортската академија. 

                                  

Член 9 

Трошоците за канцелариски материјали  се надо-

местуваат месечно во зависност од бројот на паралелки 

во спортската академија, и тоа: 

- до 10 паралелки..........................до 4.000,00 денари, 

- од 11 до 20 паралелки..............до 6.000,00 денари и 

- над 20 паралелки........................до 8.000,00 денари. 

       

Член 10 

Трошоците за набавка на  книги, списанија, весни-

ци и друга стручна литература,  се надоместуваат во 

висина од 2.500,00 денари месечно . 

 

Член 11 

Трошоците за наставно-образовни помагала во 

спортската академија се надоместуваат во зависност  

од бројот на паралелки, и тоа: 

- до 10 паралелки..........................до 2,000,00 денари, 

- од 11 до 20 паралелки..............до 4.000,00 денари и 

- над 20 паралелки........................до 6.000,00 денари. 

 

Член 12 

Трошоците за спортски реквизити се надоместуваат 

во зависност  од бројот на паралелки во спортската 

академија во месечен износ, за една  паралелка до 

1.500,00 денари.    

 

Член 13 

Средствата за одржување на хигиената се надомес-

туваат  во зависност  од бројот на паралелки во спорт-

ска академија, и тоа: 

- до  10 паралелки........................ до 4,000,00 денари, 

- од 11 до 20 паралелки..............до 6.000,00 денари и 

- над 20 паралелки........................до 8.000,00 денари. 

 

Член 14 

Трошоците за алати, ситен инвентар и други мате-

ријали за поправки во спортската академија се надо-

местуваат зависност  од бројот на паралелки, и тоа: 

- до 10 паралелки..........................до 2,000,00 денари, 

- од 11 до 20 паралелки..............до 4.000,00 денари и 

- над 20 паралелки........................до 6.000,00 денари. 

 

Член 15 

Трошоците за дезинсекција, дезинфекција и дерати-

зација се надоместуваат по потреба. 

Член 16 

Трошоците за средства за тековно одржување ги 

опфаќаат трошоците што се однесуваат на поправка и 

сервисирање на возила, сервисирање и полнење на про-

тивпожарни апарати и испитување на исправност на 

громобранска инсталација, поправка и одржување  на  

опрема, машини и друго, и истите се надоместуваат по 

потреба.   

     

Член 17 

Трошоците за договорни услуги за реализација на 

воспитно-образовната работа на спортската академија 

ги опфаќаат трошоците што се однесуваат на изнајму-

вање на сали, терени, тениски терени и базени за тре-

нинзи и осигурување на објектите и опремата. 

                                                                           

Член 18 

Трошоците за сместување на учениците кои учес-

твуваат на домашни и меѓународни спортски натпрева-

ри се надоместуваат по доставено барање од страна на 

спортската академија.  

 

Член 19 

Трошоците кои произлегуваат од остварување на 

дејноста на спортската академија надвор од нејзиното 

седиште (комунални услуги, затоплување, дезинфекци-

ја и дератизација и сл.) се надоместуваат согласно 

склучените договори помеѓу спортската академија и 

правниот субјект каде се остварува дејноста.  

 

Член 20 

Оперативните  расходи  ги опфаќаат трошоците 

што се однесуваат на промена на овластено лице и 

депонирање на потпис, огласи, регистрација и прере-

гистрација на спортската академија, подмирување на 

трошоци за организирање на натпревари, семинари, ју-

билеи на училиштето и меѓународни активности. 

           

Член 21 

Трошоците за јавен превоз на учениците до и од 

спортската академија се надоместуваат во  целост. 

                                                                                                                            

Член 22 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена 

согласност од Владата на Република Македонија. 

 

Бр. 20-16430/1  

21 октомври 2015 година Министер, 

Скопје Абдилаќим Адеми, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ  

И ВРСКИ 

6036. 

Врз основа на член 68 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр.199/14 и 44/15), министерот за 

транспорт и врски донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА  

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за стандарди и нормативи за урба-

нистичко планирање („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 142/15) во членот 15  во ставот (3) во 

алинејата 1 бројот: „23,00“ се заменува со бројот:  

„22,00“, а во алинејата 4 бројот: „10,50“ се заменува со 

бројот:  „10,00“. 

Во ставот (5)  зборовите:  “член 69“ се заменуваат 

со зборовите: “член 67“. 

 

Член 2 

Во членот 33 зборовите: „согласно табелата од 

Прилогот 1 на овој правилник“ се заменуваат со зборо-

вите: „со максимално дозволено учество од 25 процен-

ти од вкупната изградена површина.“ 

 

Член 3 

Во членот 59 во ставот  (3) по зборот: „паркирање“ 

запирката и зборовите „како и вертикални и хоризон-

тални комуникации“ се бришат.  

 

Член 4 

 

Во членот 62 ставот (2)  се менува и гласи: 

“Пристап од примарна мрежа на улици е дозволен 

само за придружно услужни објекти на уличната мре-

жа – бензински пумпни станици.“ 

 

Член 5 

Во членот 63 во ставот (1) последната реченица се 

менува и гласи: 

“На транзитни магистрални улици не се планира 

паркирање и пристап до градбите, но може да се пла-

нира јавен градски превоз и сообраќај со велосипеди и 

пешаци издвоени од коловозот.“ 

Член 6 

Во членот 66 ставот (3)  се менува и гласи: 

„Широчината на сообраќајната лента зависи од ка-

тегоријата на улицата и планираната пропусна моќ и 

изнесува: 

- транзитна магистрална улица            3,50 – 3,75 м; 

- градска магистрална улица            3,25 – 3,50 м; 

- магистрална улица низ населено место – село  

  3,25 – 3,50 м; 

- собирна улица                     3,00 – 3,25 м; 

- сервисна улица                                 3,00 – 3,25 м; 

- станбена улица                     2,75 – 3,00 м и  

- индустриска улица                           3,50 – 3,75 м.“ 

 

Член 7 

Во членот 67 во ставот (2) бројот: „23“ се заменува 

со бројот: „22“. 

Во ставот (4) бројот: „10,50“ се заменува со бројот:  

„10“. 

 

Член 8 

 

Во член 73 по став (4) се додава нов став (5) кој 

гласи: 

“(5) При диспозиција на придружно услужни објек-

ти на уличната мрежа – бензински пумпни станици се 

применуваат следните минималните растојанија, мере-

но од крстосницата до влезна -  излезна лента, односно 

од влезно – излезна рампа до влезна -  излезна лента и 

тоа за: 

- транзитни магистрални улици       150м; 

- градски магистрални улици  125м; 

- магистрална улица низ населено  

место - село          100м; 

- собирни улици          75м;  

- сервисна улица      60м;  

- станбена улица      40м и 

- индустриска улица     40м.“   
    

Член 9 

Прилозите 1 и 2 се заменуваат со нови Прилози 1 и 

2, кои се составен дел од овој правилник. 

 

Член 10 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 02-16857/1 Министер 

27 ноември 2015 година за транспорт и врски, 

Скопје Владо Мисајловски, с.р. 
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6037. 
Врз основа на член 19 од Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 
72/13, 44/12, 115/14, 199/14, 124/15 и 129/15), министе-
рот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
СТАНДАРДИ ЗА ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВ-
НИ ОБЈЕКТИ ВО УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА  

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Во Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска докумен-
тација (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14 и 64/15) во членот 2 став 
(1) во алинејата 4 точката и запирката на крајот од али-
нејата се заменуваат со сврзникот “и“. 

Bо алинејата 5 сврзникот “и“ на крајот од алинејата 
се заменува со точка. 

Aлинејата 6 се брише. 
 

Член 2 
Во член 3 во ставот (5) зборот “три“се заменува со 

зборот “четири“. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 01-17057/1 Министер 

1 декември 2015 година за транспорт и врски, 
Скопје Владо Мисајловски, с.р. 

__________ 

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИ-

КА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
6038. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22 став (1) точка 16) и 
член 44 од Законот за енергетика („Службен весник на 
РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 41/14, 151/14,  33/15 и 
192/15), како и член 46 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 33/15), на седницата одржана 
на ден 30.11.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕК-
ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ  

 
1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност снаб-

дување со електрична енергија на тарифни потрошува-
чи издадена согласно  Одлука за менување на лиценца 
за вршење на енергетска дејност снабдување со елек-
трична енергија на тарифни потрошувачи бр. УП-1 
бр.153/15 од 27.11.2015 година („Службен весник на 
РМ“ бр. 211/15)  на  ЕВН Електростопанство на Маке-
донија, Акционерско друштво за дистрибуција на елек-
трична енергија, Скопје, улица 11 Октомври бр. 9, 1000 
Скопје, со скратено име ЕВН Македонија АД Скопје се 
продолжува. 

 2. Продолжената  лиценца е прилог 1 на оваа од-
лука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр. 07-152/15  

30 ноември 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1 

 
ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско 

друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје, 
улица 11 Октомври бр. 9, 1000 Скопје, Република Македо-
нија, со скратено име ЕВН Македонија АД Скопје  

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Снабдување со електрична енергија на тарифни 

потрошувачи  
 
3. Датум на издавање на лиценцата  
30 Ноември 2015 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата  
01.07. 2020 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 08.08.1/05/2/15/3/15 
6. Број на деловниот субјект - 5933773 
 
7. Единствен даночен број – 4030005565759 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност снабдување со електрична 
енергија на тарифни потрошувачи.  

Како снабдување со електрична енергија на тари-
фни потрошувачи во смисла на оваа лиценца, се смета 
набавка на електрична енергија која што ја врши овој 
снабдувач за потребите на домаќинствата и малите 
потрошувачи кои што ќе се снабдуваат со електрична 
енергија од снабдувачот на електрична енергија на та-
рифни потрошувачи согласно Законот за енергетика.  

 
9. Опис на условите и начинот на вршење на деј-

носта 
 Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија на тарифни потрошувачи, носителот на ли-
ценцата ќе ја врши преку склучување на договори за 
купување на електрична енергија со регулираниот про-
изводител, преку склучување на договори за снабдува-
ње со електрична енергија на тарифните потрошувачи 
од точка 8) став (2) на оваа лиценца и преку склучува-
ње договори за за купување на преносен и/или дистри-
бутивен капацитети како и пазарни услуги со операто-
рот на соодветниот систем односно пазар.   

       
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија на тарифни потрошувачи, носителот на ли-
ценцата може да ја врши на целата територија на Ре-
публика Македонија. 

                                                                              
11. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- набави електрична енергија за потребите на дома-

ќинствата и малите потрошувачи по цени за набавка и 
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соодветните договори од производителот на електрич-
на енергија на кој во лиценцата му е утврдена обврска 
да обезбеди јавна услуга, одобрени од Регулаторната 
комисија за енергетика; 

- набави електрична енергија на пазарот на елек-
трична енергија по пазарни цени, ако: 

1) пазарните услови и цени се поповолни од усло-
вите и цените утврдени за производителот на електрич-
на енергија на кој во лиценцата му е утврдена обврска 
да обезбеди јавна услуга; или 

2) во определени периоди електричната енергија 
произведена од производителот на електрична енергија 
на кој во лиценцата му е утврдена обврска да обезбеди 
јавна услуга не е доволна за задоволување на потреби-
те од електрична енергија на домаќинствата и малите 
потрошувачи, 

- достави до Регулаторната комисија за енергетика 
на одобрување Правила за набавка на електрична енер-
гија на отворен пазар за набавките од точка 11, алинеја 
2 од оваа Лиценца, кои што ги содржат условите, начи-
нот и постапката на набавките, засновани на транспа-
рентни и недискриминаторни начела; 

- обезбеди, за потребите на своите потрошувачи, пот-
ребен преносен и/или дистрибутивен капацитет, како и 
услуги од операторот на пазарот на електрична енергија;  

- им фактурира на своите потрошувачи за испорача-
ната електрична енергија и обезбедени услуги, во сог-
ласност со Тарифниот систем за продажба на електрич-
на енергија на домаќинствата и малите потрошувачи; 

- доставува до операторот на пазарот на електрична 
енергија податоци за трансакциите, односно договорите и 
биланси за потребите од електрична енергија на своите 
потрошувачи неопходни за пресметка на неурамнотежу-
вањата, во согласност со пазарните правила, мрежните 
правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција; 

- превземе балансна одговорност за домаќинствата 
и малите потрошувачи кои што ги снабдува со елек-
трична енергија; 

- работи во согласност со Правилата за снабдување 
на тарифни потрошувачи со електрична енергија и 
Правилата за пазарот на електричната енергија во од-
нос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да 
се исполнат обврските кон купувачите како и да ги ис-
полни барањата за финансискo обезбедувањe утврдени 
со пазарните правила; 

- доставува до операторот на пазарот на електрична 
енергија податоци за трансакциите и плановите за потро-
шувачката на електрична енергија за своите потрошувачи 
неопходни за пресметка на неурамнотежувањата, во сог-
ласност со пазарните правила, мрежните правила за пре-
нос и мрежните правила за дистрибуција; 

- ги плати набавените количини на електрична 
енергија, како и закупените капацитети и соодветните 
регулирани услуги од операторите на електропренос-
ниот систем и/или на дистрибутивните системи и опе-
раторот на пазарот на електрична енергија; 

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, 
по нејзино барање и во определен рок, информации и 
извештаи за своите трансакции и деловните активности 
што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на те-
риторијата на Република Македонија, работи во сог-
ласност со законите, другите прописи и општи акти на 
Република Македонија;  

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на 
енергетска дејност снадбување со електрична енергија 
на тарифни потрошувачи; 

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуника-
циска опрема за издавање и контрола на сметките и кому-
никација со потрошувачите и соодветните оператори. 

12. 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. 

13. 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.  

  
14. 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: 

- податоци за испорачаните количини на електрич-
на енергија според категоријата на потрошувачите по 
напонското ниво на приклучок како и бројот на потро-
шувачите според категоријата на потрошувачите по на-
понското ниво, согласно Табела 1 и Табела 2 кои се 
составен дел на оваа лиценца;  

- податоци за испорачаните количини на електрич-
на енергија, на месечно и годишно ниво; 

- податоци за бројот на потрошувачите според кате-
горијата на потрошувачите по напонското ниво, на 
квартално и годишно ниво;  

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност снабдување со елек-
трична енергија на тарифни потрошувачи; 

- како и други промени во работењето во соглас-
ност со Правилникот за лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 

 
15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-
тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика да овозможи непосре-
ден увид во целокупната документација која што се одне-
сува на вршењето на енергетската дејност за која што е 
издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности. 

 
16. 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. 

 
17. 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 За-
конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности.  
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