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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3727. 
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  

ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување 
на Законот за данокот на додадена вредност, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 4 декември 2012 година. 

  
  Бр. 07-5002/1                              Претседател 

4 декември 2012 година         на Република Македонија,                       
     Скопје                                  Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 

 
Член 1 

Во Законот за данокот на додадена вредност („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 44/99, 86/99, 
8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11 и 
135/11), во членот 23  точката 8 се менува и гласи: 

„прометот од установите што вршат дејност од об-
ласта на културата со непрофитна цел за културните 
услуги и добра непосредно поврзани со тие услуги во 
согласност со прописите од областа на културата и 
прометот од ботанички градини, животински паркови, 
паркови, архиви и документациони центри;”.  

По  точката 8 се додава нова точка 8-а, која гласи: 
„8-a) влезници за јавни настани кои се од национа-

лен интерес од областа на културата, а кои јавни наста-
ни како такви се утврдени и се финансираат преку го-
дишната програма за остварување на националниот ин-
терес во културата за годината во која се одржува јав-
ниот настан донесена од Министерството за култура. 
За примена на ослободувањето даночниот обврзник е 
потребно, пред да започне со прометот на влезниците, 
да обезбеди документ од Министерството за култура со 
кој се потврдува дека јавниот настан за кој се бара да-
ночно ослободување е утврден во годишната програма 
за остварување на националниот интерес во културата;”. 

 
Член 2 

Во членот 27-б став (1) точка 3 зборовите: „кои по-
времено се примаат од странство“ се заменуваат со 
зборовите: „испратени од странство од физички лица“.  

По точката 26 се додава нова точка 26-а, која гласи:  
„26-а) пратки со мала вредност испорачани од 

странство за примачи во земјата чија вкупна вредност 
по пратка не го надминува износот од 22 евра во денар-

ска противвредност. Ослободувањата не се однесуваат 
на тутун и производи од тутун, алкохол и алкохолни 
пијалаци, како и на парфеми и тоалетни води;“.  

 
Член 3 

Во Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за данокот на додадена вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ број 114/2007), членот 4 се 
брише.                                                           

                                                    
Член 4 

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

___________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 

PËR TATIM MBI  VLEREN E SHTUAR 
 

Neni 1 
Në Ligjin për tatim mbi vleren e shtuar ("Gazeta Zyrta-

re e Republikes së Maqedonise" numer 44/99, 86/99, 
8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11 dhe 
135/11), në nenin 23 pika 8 ndryshohet si vijon: 

"qarkullimi nga institucionet që kryejne veprimtari nga 
sfera e kultures me qellim jofitimprures për sherbime dhe 
të mira kulturore të lidhura drejtperdrejt me ato sherbime 
në pajtim me dispozitat nga sfera kultures dhe qarkullimi 
nga kopshtet botanike, parqet e kafsheve, parqet, arkivat 
dhe qendrat e dokumentacionit;".  

Pas pikes 8 shtohet pike e re 8-a, si vijon: 
"8-a) biletat për ngjarje publike që jane me interes naci-

onal nga sfera e kultures, e ngjarje publike të cilat si të tilla 
jane percaktuar dhe financohen nepermjet programit vjetor 
për realizimin e interesit nacional në kulture për vitin në të 
cilin mbahet ngjarja publike i miratuar nga Ministria e Kul-
tures. Për zbatimin e lirimit nevojitet që detyresi tatimor 
para se të filloje me qarkullimin e biletave, të siguroje do-
kument nga Ministria e Kultures me të cilin vertetohet se 
ngjarja publike për të cilen kerkohet lirimi tatimor eshte e 
percaktuar në programin vjetor për realizimin e interesit 
nacional në kulture;".  

       
Neni 2 

Në nenin 27-b paragrafi (1) pika 3 fjalet: "që pranohen 
kohe pas kohe nga jashte" zevendesohen me fjalet: "të der-
guara nga jashte nga persona fizike".  

Pas pikes 26 shtohet pika e re 26-a, si vijon:  
"26-a) dergesa me vlere të vogel të derguara nga jashte 

për pranuesit në vend vlera e pergjithshme e të cilave për 
dergese nuk e tejkalon shumen prej 22 eurosh në kunderv-
lere me denare. Lirimet nuk kane të bejne me duhanin dhe 
prodhimet e duhanit, alkoolin dhe pijet alkoolike si dhe 
parfumet dhe ujerat e tualetit;".                                                           

       
Neni 3 

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotesimin e Ligjit për ta-
tim mbi vleren e shtuar ("Gazeta Zyrtare e Republikes së 
Maqedonise" numer 114/2007), neni 4 shlyhet.                                               

          
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise". 
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3728. 

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 ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување 
на Законот за внатрешната пловидба, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 4 декември 2012 година. 

  
  Бр. 07-5003/1                              Претседател 

4 декември 2012 година         на Република Македонија,                       
     Скопје                                  Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА 
 

Член 1 
Во Законот за внатрешната пловидба („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 55/2007, 26/2009, 
22/10, 23/11 и 53/11), во членот 4-а зборовите: ”утврде-
ни согласно со Законот за превоз на опасни материи во 
патниот и железничкиот сообраќај“ се бришат. 

 
Член 2 

Во членот 7 зборовите: “вршат одржување на” се 
заменуваат со зборовите: “управуваат со”, а точката на 
крајот од реченицата се брише и се додаваат зборови-
те: “на пловните патишта.” 

 
Член 3 

Во членот 9 ставот 2 се брише. 
 

Член 4 
Во членот 10 ставот 4 се менува и гласи: 
„Работите од ставот 1 на овој член може да ги врши 

правно и/или физичко лице овластено од министерот за 
транспорт и врски, кое ги исполнува следниве услови: 

1) да е регистрирано за вршење на оперативно-тех-
нички работи на пловни патишта на внатрешните води; 

2) да располага со соодветна опрема за вршење на 
работите на одржување и обележување на пловните па-
тишта на внатрешните води и 

3) да располага со соодветен стручен кадар за врше-
ње на работите на одржување и обележување на пловни-
те патишта на внатрешните води, односно да има нај-
малку пет лица во редовен работен однос од кои две ли-
ца со високо образование (дипломиран сообраќаен ин-
женер насока воден сообраќај и дипломиран градежен 
инженер) и најмалку три лица со средна стручна подго-
товка (градежен техничар или сообраќаен техничар). 

Потребната опрема за вршење на рабатите на одр-
жување и обележување на пловните патишта во вна-
трешните води ја пропишува министерот за транспорт 
и врски.” 

 
Член 5 

Во членот 68 по ставот 6 се додаваат два нови става 
7 и 8, кои гласат: 

„Имателот на чамец е должен да поднесе барање за 
издавање на нова пловидбена дозвола во случај кога 
истата е изгубена, уништена или оштетена. 

Губењето на пловидбената дозвола имателот на ча-
мецот е должен да го објави во “Службен весник на Ре-
публика Македонија.” 

Ставот 7 станува став 9. 
 

Член 6 
По членот 70-б се додава нов член 70-в, кој гласи: 
 

„Член 70-в 
Лице кое управува со чамец е должно да поднесе 

барање за издавање на ново уверение за оспособеност 
за управување со чамец во случај кога истото е изгубе-
но, уништено или оштетено. 

Губењето на уверението за оспособеност за управу-
вање со чамец имателот на чамец е должен да го објави 
во „Службен весник на Република Македонија“.” 

 
Член 7 

Во членот 251 став 1 зборовите: “и стока” се бришат. 
Во ставот 2 по зборот “превоз“ се додаваат зборо-

вите: “на патници”. 
 

Член 8 
По членот 259-а се додаваат осум нови члена 259-б, 

259-в, 259-г, 259-д, 259-ѓ, 259-е, 259-ж и 259-з, кои гласат: 
 

„Член 259-б 
Домашен превозник јавен превоз на стока во вна-

трешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба 
може да врши врз основа на одобрение. 

Одобрение може да добие правно или физичко лице 
(во натамошниот текст: превозник), кој е запишан во 
Централниот регистар на Република Македонија, за вр-
шење дејност превоз на стоки во внатрешната пловид-
ба и ги исполнува следниве услови: 

1) да е сопственик на брод, чамец или скела кои ги 
исполнуваат условите пропишани со овој закон; 

2) со пловниот објект да управува лице со стекнато 
соодветно звање пропишано со овој закон; 

3) управителот, односно одговорното лице за пре-
воз да поседува сертификат за професионална компе-
тентност за вршење превоз на стоки во внатрешната, 
меѓудржавната и меѓународната пловидба (во ната-
мошниот текст: сертификат); 

4) да има добар углед и 
5) да има солидна финансиска состојба. 
Барањето за издавање на одобрението од ставот 1 

на овој член се поднесува до Министерството за транс-
порт и врски. 

Министерството за транспорт и врски е должно во 
рок од 15 дена од денот на приемот на барањето да из-
даде одобрение или да донесе решение со кое барањето 
за издавање одобрение се одбива. 

Формата и содржината на барањето за издавање на 
одобрението од ставот 1 на овој член и потребната до-
кументација, како и формата и содржината на образе-
цот на одобрението ги пропишува министерот за 
транспорт и врски. 

По жалбата против решението со кое се одбива ба-
рањето за издавање на одобрението одлучува Државна-
та комисија за одлучување во управна постапка и по-
стапка од работен однос во втор степен. 

Министерот за транспорт и врски е должен да одлу-
чи по поднесената жалба во рок од 30 дена од денот на 
приемот на жалбата.  
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Член 259-в 
Сертификатот од членот 259-б став 2 точка 3 од 

овој закон го издава Министерството за транспорт и 
врски врз основа на уверение за положен испит за про-
фесионална компетентност. 

Сертификат може да добие лице кое се стекнало со 
знаење и положило стручен испит согласно со програма-
та за полагање на испит за добивање на сертификат за 
професионална компетентност за превоз на стока во вна-
трешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба. 

Испитот се полага пред комисија формирана од ми-
нистерот за транспорт и врски. 

Комисијата од ставот 3 на овој член се состои од 
три члена вработени во Министерството за транспорт и 
врски. 

На кандидатите кои го положиле испитот им се из-
дава уверение за положен испит за професионална 
компетентност. 

За полагање на испитот за професионална компе-
тентност се плаќа надоместок. 

Висината на надоместокот се утврдува врз основа 
на реалните трошоци потребни за спроведување на ис-
питот. 

Министерството за транспорт и врски води евиден-
ција за лицата кои го положиле испитот за професио-
нална компетентност и за издадените сертификати за 
професионална компетентност. 

Начинот и постапката на полагање на испитот, про-
грамата за полагање на испитот за добивање сертифи-
кат за професионална компетентност за превоз на стока 
во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пло-
видба, формата и содржината на уверението за поло-
жен испит, формата и содржината на сертификатот, ка-
ко и висината на надоместокот за полагање на испитот 
ги пропишува министерот за транспорт и врски. 

 
Член 259-г 

Ќе се смета дека нема добар углед правно или фи-
зичко лице и одговорното лице во правното лице ако е 
во сила правосилна судска пресуда изречена за кривич-
но дело против имотот, стопанството и од областа на 
безбедноста во јавниот сообраќај на внатрешните води 
и за други казниви дела за кои е предвидена затворска 
казна подолга од шест месеци. 

 
Член 259-д 

Солидна финансиска состојба се смета дека има 
правно или физичко лице кое ги има намирени обвр-
ските по основ на јавни давачки спрема државата во 
последните шест месеци. 

 
Член 259-ѓ 

На превозник по исклучок од членот 259-б став 2 
точка 3 од овој закон, може привремено да му се одо-
бри да врши превоз, но најмногу до една година со 
можност за продолжување, но не повеќе од шест месе-
ци, во оправдани случаи поради смрт или физичка или 
деловна неспособност на физичкото лице, односно на 
управителот или одговорното лице за превоз во прав-
ното лице. 

  
Член 259-е 

Одредбите од членовите 259-б и 259-в од овој закон 
не се однесуваат на правни или физички лица кои вр-
шат јавен превоз на стока по водните патишта во вна-
трешниот сообраќај со бродови со носивост помала од 
200 тони при максимален гас. 

Член 259-ж 
Одобрението за вршење на јавен превоз на стока 

може да се одземе ако се утврди дека  превозникот  не 
исполнува некој од условите утврдени во членот 259-б 
од овој закон. 

 
Член 259-з 

Во Република Македонија се признаваат дипломи-
те, сертификатите и други докази за признавање на 
професионална компетентност издадени во земјите 
членки на Европската унија.” 

 
Член 9 

Членот 284 се менува и гласи: 
„На постапката за добивање на концесија и склучу-

вање на договори за концесија се применуваат одред-
бите од Законот за концесии и јавно приватно парт-
нерство.” 

 
Член 10 

Во членот 301-а по алинејата 11 се додава нова али-
неја 12, која гласи: 

„- на видно место не истакнал регистарска ознака 
или име на чамецот.” 

 
Член 11 

Во членот 304-а по алинејата 5 се додава нова али-
неја 6, која гласи: 

„- на видно место не истакнал регистарска ознака 
или име на чамецот,”. 

 Во алинејата 10 на крајот точката се брише и се до-
даваат зборовите: „и ставот 3.” 

 
Член 12 

Одредбата од членот 259-з од овој закон ќе се при-
менува по пристапувањето на Република Македонија 
во членство на Европската унија. 

 
Член 13 

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

 
Член 14 

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

___________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 

PËR LUNDRIM TË BRENDSHEM 
 

Neni 1 
Në Ligjin për lundrim të brendshem ("Gazeta Zyrtare e 

Republikes së Maqedonise" numer 55/2007, 26/2009, 
22/10, 23/11 dhe 53/11), në nenin 4-a fjalet: "të percaktua-
ra në pajtim me Ligjin për transport të materieve të rre-
zikshme në komunikacionin rrugor dhe hekurudhor " 
shlyhen.  

 
Neni 2 

Në nenin 7 fjalet: "kryejne mirembajtjen e" zevendeso-
hen me fjalet: "menaxhojne me", kurse pika në fund të fja-
lise shlyhet dhe shtohen fjalet: " në vijat lundruese".  

 
Neni 3 

Në nenin 9 paragrafi 2 shlyhet.  
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Neni 4 
Në nenin 10 paragrafi 4 ndryshohet si vijon:  
"Punet nga paragrafi 1 i ketij neni mund t'i kryeje per-

soni i autorizuar juridik dhe/ose fizik nga ministri i Trans-
portit dhe Lidhjeve, që i ploteson kushtet si vijojne:   

1) të jete i regjistruar për kryerje të puneve operative 
teknike në vijat lundruese të ujerave të brendshme;   

2) të disponoje me pajisje perkatese për kryerje të pu-
neve të mirembajtjes dhe shenimit të vijave lundruese në 
ujerat e brendshme dhe   

3) të disponoje me kuader profesional perkates për kr-
yerjen e puneve të mirembajtjes dhe shenimit të vijave lun-
druese në ujerat e brendshme, perkatesisht të kete së paku 
pese persona në marredhenie të rregullt pune, nga të cilet 
dy persona me arsim të larte (inxhinier i diplomuar i komu-
nikacionit drejtimi komunikacioni ujor dhe inxhinier i dip-
lomuar i ndertimtarise) dhe së paku tre persona me perga-
titje të mesme profesionale (teknik i ndertimtarise apo tek-
nik i komunikacionit).    

Pajisjen e nevojshme për kryerje të puneve të mirembajt-
jes dhe shenimit të vijave lundruese në ujerat e brendshme, e 
percakton ministri i Transportit dhe Lidhjeve."   

 
Neni 5 

Në nenin 68 pas paragrafit 6 shtohen dy paragrafe të 
rinj 7 dhe 8, si vijojne:  

"Poseduesi i barkes detyrohet të parashtroje kerkese për 
leshimin e lejes së re për lundrim në rast kur e njejta hum-
bet, asgjesohet apo demtohet.    

Humbjen e lejes për lundrim, poseduesi i barkes det-
yrohet ta shpalle në "Gazeten Zyrtare të Republikes së Ma-
qedonise".   

Paragrafi 7 behet paragraf 9.  
 

Neni 6 
Pas nenit 70-b shtohet neni i ri 70-v si vijon: 
 

“Neni 70-v 
Personi që e drejton barken detyrohet që të parashtroje 

kerkese për dhenien e certifikates së re për aftesim për 
drejtim të barkes në rast kur e njejta humbet, asgjesohet ose 
demtohet. 

Humbjen e certifikates për aftesim për drejtimin e bar-
kes poseduesi i barkes obligohet që ta shpalle në “Gazeten 
Zyrtare të Republikes së Maqedonise”." 

 
Neni 7 

Në nenin 251 paragrafi 1 fjalet: “dhe mallit” shlyhen. 
Në paragrafin 2 pas fjales “transport” shtohen fjalet: “të 

udhetareve”. 
 

Neni 8 
Pas nenit 259-a shtohen tete nene të reja 259-b, 259-v, 

259-g, 259-d, 259-gj, 259-e, 259-zh dhe 259-z si vijojne: 
 

“Neni 259-b 
Transportues i vendit, transport publik të mallit në lun-

drimin e brendshem, ndershteteror dhe nderkombetar mund 
të kryeje në baze të lejes. 

Leje mund të marre personi juridik ose fizik (në tekstin 
e metejme: transportuesi) që eshte i regjistruar në Regji-
strin Qendror të Republikes së Maqedonise, për kryerjen e 
veprimtarise transport të mallrave në lundrimin e brends-
hem dhe i ploteson kushtet si vijojne: 

1) të jete pronar i anijes, barkes ose skeles që i plotesoj-
ne kushtet e percaktuara me kete ligj; 

2) me objektin lundrues të drejtoje personi me arsim të 
marre perkates të percaktuar me kete ligj; 

3) drejtori perkatesisht personi pergjegjes për transport 
të posedoje certifikate për kompetence profesionale për kr-
yerjen e transporti të mallrave në lundrimin e brendshem, 
ndershteteror dhe nderkombetar (në tekstin metejme: certi-
fikate); 

4) të kete autoritet të mire dhe 
5) të kete gjendje solide financiare. 
Kerkesa për dhenien e lejes nga paragrafi 1 i ketij neni 

parashtrohet te Ministria e Transportit dhe Lidhjeve. 
Ministria e Transportit dhe Lidhjeve obligohet që në 

afat prej 15 ditesh nga dita e pranimit të kerkeses të leshoje 
leje ose të miratoje aktvendim me të cilin kerkesa për dhe-
nien e lejes refuzohet. 

Formen dhe permbajtjen e kerkeses për dhenien e lejes 
nga paragrafi 1 i ketij neni dhe dokumentacionin e nevojs-
hem, si dhe formen dhe permbajtjen e formularit të lejes, i 
percakton ministri i Transportit dhe Lidhjeve. 

Për ankesen kunder aktvendimit me të cilin refuzohet 
kerkesa për dhenien e lejes vendos Komisioni Shteteror për 
Vendimmarrje në Procedure Administrative dhe Procedure 
të Marredhenies së Punes në Shkalle të Dyte. 

Ministri i Transportit dhe Lidhjeve obligohet që të ven-
dose për ankesen e parashtruar në afat prej 30 ditesh nga 
dita e pranimit të ankeses.  

 
Neni 259-v 

Certifikaten nga neni 259-b paragrafi (2) pika 3 të ketij 
ligji e leshon Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, në baze 
të certifikates për provimin e dhene për kompetence profe-
sionale. 

Certifikate mund të marre personi që eshte pajisur me 
dituri dhe e ka dhene provimin profesional në pajtim me 
programin për dhenien e provimit për marrjen e certifikates 
për kompetence profesionale për transport të mallit në lun-
drimin e brendshem, ndershteteror dhe nderkombetar. 

Provimi jepet para komisioni të formuar nga Ministria 
e Transportit dhe Lidhjeve. 

Komisioni nga paragrafi 3 i ketij neni perbehet nga tre 
anetare të punesuar në Ministrine e Transportit dhe Lidhjeve. 

Kandidateve që e kane dhene provimin u leshohet certi-
fikate për provimin e dhene për kompetence profesionale. 

Për dhenien e provimit për kompetence profesionale 
paguhet kompensim. 

Lartesia e kompensimit percaktohet në baze të shpenzi-
meve reale të nevojshme për realizimin e provimit. 

Ministria e Transportit dhe Lidhjeve mban evidence për 
personat që e kane dhene provimin për kompetence profe-
sionale dhe për certifikatat e leshuara për kompetence pro-
fesionale. 

Menyren dhe proceduren për dhenien e provimit, pro-
gramin për dhenien e provimit për marrjen e certifikates 
për kompetence profesionale për transport të mallit në lun-
drim të brendshem, ndershteteror dhe nderkombetar, for-
men dhe permbajtjen e certifikates për provimin e dhene, 
formen dhe permbajtjen e certifikates si dhe lartesine e 
kompensimit për dhenien e provimit, i percakton ministri i 
Transportit dhe Lidhjeve. 

 
Neni 259-g 

Do të konsiderohet se nuk ka autoritet të mire personi 
juridik ose fizik dhe personi pergjegjes i personit juridik 
nese eshte në fuqi aktgjykimi i plotfuqishem gjyqesor i 
shqiptuar për veper penale kunder prones, ekonomise dhe 
nga sfera e sigurise në komunikacionin publik të ujerave të 
brendshme dhe për vepra tjera ndeshkuese për të cilat eshte 
parapare denim me burg më gjate se gjashte muaj. 
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Neni 259-d 
Gjendje solide financiare konsiderohet se ka personi fi-

zik ose juridik që i ka permbushur obligimet në baze të det-
yrimeve publike ndaj shtetit në gashte muajt e fundit. 

 
Neni 259-gj 

Transportuesit me perjashtim të nenit 259-b paragrafi 
(2) pika 3 të ketij ligji, mundet perkohesisht t'i lejohet të 
kryeje transport, por më së shumit deri në një vit me mun-
desi vazhdimi por jo më shume se gjashte muaj, në raste të 
arsyeshme për shkak të vdekjes ose paaftesise fizike ose të 
punes të personit fizik, perkatesisht drejtuesit ose personit 
pergjegjes për transport te personi juridik. 

  
Neni 259-e 

Dispozitat e neneve 259-b dhe 259-v të ketij ligji nuk 
kane të bejne me persona juridike ose fizike që kryejne 
transport publik të mallit në vija ujore në komunikacionin e 
brendshem me anije me fuqi bartese më të vogel se 200 to-
ne në vije maksimale të zhytjes. 

 
Neni 259-zh 

Leja për kryerjen e transportit publik të mallit mund të 
hiqet nese konstatohet se transportuesi nuk e ploteson ndonje 
nga kushtet e percaktuara në nenin 259-b të ketij ligji. 

 
Neni 259-z 

Në Republiken e Maqedonise pranohen diplomat, certifi-
katat dhe deshmite tjera për njohjen e kompetences profesio-
nale të leshuara në vendet anetare të Bashkimit Evropian.” 

 
Neni 9 

Neni 284 ndryshohet si vijon: 
“Në proceduren për marrjen e koncesionit dhe lidhjen e 

marreveshjeve për koncesion zbatohen dispozitat e Ligjit 
për koncesione dhe partneritet privat publik.” 

 
Neni 10 

Në nenin 301-a pas alinese 11 shtohet alineja e re 12, si 
vijon: 

“-në vend të dukshem nuk e ka vendosur shenjen e reg-
jistrimit ose emrin e barkes.” 

 
Neni 11 

Ne nenin 304-a pas alinese 5 shtohet alineja e re 6, si 
vijon: 

“-në vend të dukshem nuk e ka vendosur shenjen e reg-
jistrimit ose emrin e barkes,”. 

 Në alinene 10 në fund pika shlyhet dhe shtohen fjalet: 
“dhe paragrafi 3.” 

 
Neni 12 

Dispozita e nenit 259-z të ketij ligji do të zbatohet pas 
aderimit të Republikes së Maqedonise në Bashkimin Evro-
pian. 

 
Neni 13 

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvenes i Kuvendit 
të Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spa-
struar të Ligjit për lundrim të brendshem. 

 
Neni 14 

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

3729. 
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 ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување 
на Законот за воздухопловство, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 4 декември 2012 година. 

  
  Бр. 07-5004/1                              Претседател 

4 декември 2012 година         на Република Македонија,                       
     Скопје                                  Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

 
Член 1 

Во Законот за воздухопловство („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 14/2006, 24/2007, 
103/2008, 67/10, 24/12 и 80/12), во членот 4 став 2  точ-
ка 58 потточката ѕ) се брише. 

Во ставот 3 во втората реченица по зборовите: 
“професионални пожарникари“ се додаваат зборовите: 
“персоналот за прифаќање и испраќање на воздухопло-
ви, патници, багаж, стока и пошта“. 

 
Член 2 

Во членот 5 став 3 по зборовите: „истражно тело“ 
се додаваат зборовите: „со својство на правно лице“.  

 
Член 3 

Во членот 18 по ставот (11) се додава нов став (12), 
кој гласи: 

“(12) Забрането е насочување на светла, ласери и 
одблесоци кон воздухоплови во лет.” 

 
Член 4 

Во членот 56 став (5) по зборот „воздухоплови“ се 
додаваат зборовите: „на Република Македонија“. 

 
Член 5 

По членот 72 се додава нов член 72-а, кој гласи: 
 

„Член 72-а 
(1) Воените аеродроми, леталишта и терени кои ги 

исполнуваат условите за безбедно слетување и престој 
на воздухоплови се запишуваат во регистарoт на воени 
аеродроми, леталишта и терени кој го води Министерс-
твото за одбрана. 

(2) Формата, содржината и начинот на водење на 
регистарoт на воени аеродроми, леталишта и терени ги 
пропишува министерот за одбрана.“ 
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Член 6 
Во членот 87 став (1) зборовите: „следниве добра и 

дејности од општ интерес, и тоа“ се бришат. 
 

Член 7 
Во членот 88 став (1) зборовите: „Законот за конце-

сии и други видови на јавно приватно партнерство“ се 
заменуваат со зборовите: „прописите од областа на 
концесиите и јавното приватно партнерство“. 

Ставовите (4), (5) и (6) се бришат. 
 

Член 8 
Членот 90 се менува и гласи: 
„Договорите за концесија или јавно приватно парт-

нерство и права и обврските кои произлегуваат од 
истите можат да се пренесат со претходна писмена сог-
ласност од концедентот или јавниот партнер, доколку 
со тоа не се загрозува континуираното и квалитетното 
воспоставување на концесијата или јавното приватно 
партнерство.“ 

 
Член 9 

Во членот 135 по ставот (2) се додаваат два нови 
става (3) и (4), кои гласат: 

„(3) Министерството за внатрешни работи, Mини-
стерството за одбрана, односно Mинистерството за 
транспорт и врски водат регистри за персоналот во воз-
духопловството кој врши и обезбедува работи од зна-
чење за безбедноста на воздухопловството, а кои се од-
несуваат на државните воздухоплови. 

(4) Формата, содржината и начинот на водење на 
регистарот на персонал во воздухопловство за полици-
ски воздухоплови ги пропишува министерот за вна-
трешни работи, за персоналот во воздухопловството за 
воени воздухплови ги пропишува министерот за одбра-
на, за персоналот во воздухопловството за царински 
воздухоплови ги пропишува министерот за  транспорт 
и врски.“ 

 
Член 10 

Во членот 137 ставот (1) се менува и гласи: 
„По завршување на стручното оспособување од 

членот 136 од овој закон во овластена организација или 
центар за обука, Агенцијата организира испит за стек-
нување на дозвола и/или овластување или за стекнува-
ње на уверение за стручна оспособеност за персоналот 
во воздухопловството, кога тоа е определено со пропи-
сите донесени врз основа на овој закон.” 

Ставот (4) се менува и гласи: 
„Кандидатите за полагање на испит од ставот (1) на 

овој член плаќаат надоместок.“ 
 

Член 11 
Во членот 139 став (1) зборовите: “го положил ис-

питот од членот 137 на овој закон“ се заменуваат со 
зборовите: “ги исполнил условите од ставовите (2) и 
(3) на овој член“. 

 
Член 12 

Во членот 182 по ставот (2) се додава нов став (3), 
кој гласи: 

„(3) Против решението на директорот на Агенција-
та од ставот (1) на овој член, незадоволната странка 
има право на судска заштита пред Управниот суд во 
рок од 30 дена од денот на приемот на решението.”  

 
Член 13 

Во членот 189 став (1) се додава нова точка 1, која 
гласи: 

„1) не постапува по издадените наредби и/или опе-
ративни директиви за безбедност и обезбедување од 
дејствија на незаконско постапување (член 9-д став (1) 
алинеја 12);“. 

Точките 1, 2, 3, 4, 5 и 6 стануваат точки 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 
Во точката 7 која станува точка 8 зборовите: „(член 

18 ставови (7) и (9))“ се заменуваат со зборовите: “или 
ако насочува светла, ласери или одблесоци кон возду-
хоплови во лет (член 18 ставови (7), (9) и (12))“. 

Точките 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38 и 39 стануваат точки 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 40. 

 
Член 14 

Подзаконските прописи утврдени со овој закон ќе 
се донесат во рок од шест месеци од влегувањето во 
сила на овој закон. 

 
Член 15 

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

 
Член 16 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а одредбите од членот 1 од овој закон ќе за-
почнат да се применуваат од 1 јануари 2013 година. 

___________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 

PËR AVIACION 
 

Neni 1 
Në Ligjin për aviacion (“Gazeta Zyrtare e Republikes 

së Maqedonise” numer 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/10, 
24/12 dhe 80/12), në nenin 4 paragrafi 2 pika 58  nenpika 
x) shlyhet.    

Në paragrafin 3 në fjaline e dyte pas fjaleve: “zjarrfikes 
profesionale” shtohen fjalet: “personeli për pranimin dhe 
dergimin e mjeteve fluturuese, udhetareve, bagazhit, mallit 
dhe postes”.  

 
Neni 2 

Në nenin 5 paragrafi 3 pas fjaleve: “trup hetues” shto-
hen fjalet: “me cilesi të personit juridik.”   

 
Neni 3 

Në nenin 18 pas paragrafit (11) shtohet paragrafi i ri 
(12), si vijon:  

“(12) Ndalohet orientimi i dritave, lasereve dhe refle-
ktimeve drejt mjeteve fluturuese në fluturim."  

 
Neni 4 

Në nenin 56 paragrafi (5) pas fjaleve: “mjeteve fluturu-
ese” shtohen fjalet: “të Republikes së Maqedonise”.  

 
Neni 5 

Pas nenit 72 shtohet neni i ri 72-a, si vijon:  
 

“Neni 72-a 
(1) Aeroportet, aerodromet dhe terrenet ushtarake që i 

plotesojne kushtet për aterrim dhe qendrim të sigurt të mje-
teve fluturuese regjistrohen në regjistrin e aeroporteve, ae-
rodromeve dhe terreneve ushtarake që e mban Ministria e 
Mbrojtjes.    
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(2) Formen, permbajtjen dhe menyren e mbajtjes së 
regjistrit të aeroporteve, aerodromeve dhe terreneve ushta-
rake, i percakton ministri i Mbrojtjes.”  

 
Neni 6 

Në nenin 87 paragrafi (1) fjalet:  “të mirat dhe veprim-
tarite vijuese me interes të pergjithshem, dhe atë” shlyhen.  

 
Neni 7 

Në nenin 88 paragrafi (1) fjalet: “Ligjin për koncesione 
dhe lloje tjera të partneritetit privat publik” zevendesohen 
me fjalet:  “rregullat nga sfera e koncesioneve dhe partneri-
tetit privat publik”.  

Paragrafet (4), (5) dhe (6) shlyhen.  
 

Neni 8 
Neni 90 ndryshohet si vijon:  
“Marreveshjet për koncesion ose partneritet privat pub-

lik dhe të drejtat dhe obligimet që rezultojne nga të njejtat 
mund të barten me pajtim paraprak me shkrim nga konce-
denti ose partneri publik, nese me kete nuk rrezikohet ven-
dosja e vazhdueshme dhe kualitative e koncesionit ose 
partneritetit privat publik.”  

 
Neni 9 

Në nenin 135 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafe të 
rinj (3) dhe (4), si vijojne:  

“(3) Ministria e Puneve të Brendshme, Ministria e 
Mbrojtjes, perkatesisht Ministria e Transportit dhe Lidhje-
ve mbajne regjistra për personelin e aviacionit i cili kryen 
dhe siguron pune me rendesi për sigurine e aviacionit, e të 
cilat kane të bejne me mjetet fluturuese shteterore.  

(4) Formen, permbajtjen dhe menyren e mbajtjes së 
regjistrit të personelit të aviacionit për mjete fluturuese po-
licore, i percakton ministri i Puneve të Brendshme, për per-
sonelin e aviacionit për mjete fluturuese ushtarake i perca-
kton ministri i Mbrojtjes, për personelin e aviacionit për 
mjete fluturuese doganore i percakton ministri i Transportit 
dhe Lidhjeve."  

 
Neni 10 

Në nenin 137 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  
“Pas perfundimit të aftesimit profesional nga neni 136 i 

ketij ligji në organizaten e autorizuar ose qendren për traj-
nim, Agjencia organizon provim për marrjen e lejes 
dhe/ose autorizimit ose marrjen e certifikates për aftesim 
profesional për personelin e aviacionit, kur kjo eshte perca-
ktuar me rregullat e miratuara në baze të ketij ligji.”  

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:  
“Kandidatet për dhenien e provimit nga paragrafi (1) i 

ketij neni paguajne kompensim.“ 
 

Neni 11 
Në nenin 139 paragrafi (1) fjalet: “e ka dhene provimin 

nga neni 137 i ketij ligji” zevendesohen me fjalet: “i ka 
plotesuar kushtet nga paragrafet (2) dhe (3) të ketij neni”.  

 
Neni 12 

Në nenin 182 pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri 
(3), si vijon:  

“(3) Kunder aktvendimit të drejtorit të Agjencise nga 
paragrafi (1) i ketij neni, pala e pakenaqur ka të drejte 
mbrojtjeje gjyqesore në Gjykaten Administrative në afat 
prej 30 ditesh nga dita e pranimit të aktvendimit."    

 
Neni 13 

Në nenin 189 paragrafi (1) shtohet pika e re 1, si vijon: 

"1) nuk vepron sipas urdhrave dhe/ose direktivave ope-
rative të dhena për siguri dhe sigurim nga veprimet e pa-
ligjshme (neni 9-d paragrafi (1) alineja 12);.  

Pikat 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6, behen pika 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7. 
Në piken 7 e cila behet pika 8 fjalet: “(neni 18 paragra-

fet (7) dhe (9))” zevendesohen me fjalet: “apo nese orien-
ton drita, lasere ose reflektime drejt mjeteve fluturuese në 
fluturim (neni 18 paragrafet (7), (9) dhe (12))”.  

Pikat 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38 dhe 39 behen pika 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39 dhe 40. 

 
Neni 14 

Dispozitat nenligjore të percaktuara me kete ligj do të 
miratohen në afat prej gjashte muajsh nga hyrja në fuqi e 
ketij ligji.  

 
Neni 15 

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvenes i Kuvendit 
të Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spa-
struar të Ligjit për aviacion.  

 
Neni 16 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
“Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise”, ndersa 
dispozitat e nenit 1 të ketij ligji do të fillojne të zbatohen 
nga 1 janari 2013.  

_________ 

3730. 
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 ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ  

СИСТЕМ 
 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
железничкиот систем, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 4 декември 2012 година. 

  
  Бр. 07-5005/1                              Претседател 

4 декември 2012 година         на Република Македонија,                       
     Скопје                                  Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ 

 
Член 1 

Во Законот за железничкиот систем („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.48/10, 23/11 и 80/12), 
поглавјето XI. КОНЦЕСИЈА се менува и гласи: “XI. 
КОНЦЕСИИ И ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО”. 

 
Член 2 

Во членот 112 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат:  
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„(1) Договор за јавно приватно партнерство може 
да се воспостави за изградба и управување на желез-
ничка инфраструктура или за управување на дел или 
целата  железничка инфраструктура  согласно со Зако-
нот за концесии и јавно приватно партнерство. 

(2) Владата на Република Македонија, на предлог 
на министерот кој раководи со органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на железнич-
киот сообраќај и железничката инфраструктура, доне-
сува одлука за започнување на постапката за доделува-
ње на договор за воспоставување на јавното приватно 
партнерство од ставот (1) на овој член  врз основа на 
претходно изработена физибилити студија за оправда-
носта од доделување на договор за воспоставување на 
јавно приватно партнерство.” 

Ставот (3) се брише. 
Ставот (4) кој станува став (3) се менува и гласи: 
„(3) Правните лица кои учествуваат во постапката 

за  воспоставување на јавно приватно партнерство од 
ставот (1) на овој член треба да имаат дозвола за упра-
вување со железничката инфраструктура и одобрение 
за сигурност за управување со железничка инфрастру-
ктура согласно со овој закон.“  

Ставот (5) се брише. 
Ставот (6) кој станува став (4) се менува и гласи: 
„(4) Постапката за доделување на договор за воспо-

ставување на јавно приватно партнерство од ставот (1) 
на овој член се спроведува согласно со Законот за кон-
цесии и јавно приватно партнерство.” 

 
Член 3 

Членот 113 се менува и гласи:  
„(1) Договорот  за воспоставување на јавно приват-

но партнерство за изградба и управување на дел или 
целата железничка инфраструктура се склучува за пер-
иод до 50 години.  

(2) Договорот за воспоставување на јавно приватно 
партнерство за управување на дел или целата железнич-
ка инфраструктура се склучува за период до 35 години. 

(3)  За  периодот за кој е склучен  договорот за вос-
поставување на јавно приватно партнерство од ставо-
вите (1) и (2) на овој член приватниот партнер не може 
да го пренесе договорот на друго правно лице.” 

 
Член 4 

Членот 114 се брише. 
 

Член 5 
Во членот 115 зборот “концесионерот” се заменува 

со зборовите: “приватниот партнер”. 
 

Член 6 
Во членот 116 зборот “концесионерот” се заменува 

со зборовите: “приватниот партнер”. 
 

Член 7 
Членот 117 се менува и гласи: 
„Договорот за воспоставување на јавно приватно 

партнерство престанува да важи на начин и под услови 
предвидени во Законот за концесии и јавно приватно 
партнерство, како и условите утврдени во договорот.“ 

 
Член 8 

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

 
Член 9 

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

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SISTEM  

HEKURUDHOR 
 

Neni 1 
Në Ligjin për sistem hekurudhor (“Gazeta Zyrtare e Re-

publikes së Maqedonise” numer 48/10, 23/11 dhe 80/12), 
kreu XI. KONCESIONI ndryshohet si vijon: “XI. KONCE-
SIONE DHE PARTNERITETI PRIVAT PUBLIK”. 

 
Neni 2 

Në nenin 112 paragrafet (1) dhe (2) ndryshohen, si vi-
jojne:  

“(1) Marreveshje për partneritet privat publik mund të 
vendoset për ndertim dhe menaxhim të infrastruktures he-
kurudhore ose për menaxhim të një pjese apo tere infrastru-
ktures hekurudhore në pajtim me Ligjin për koncesione 
dhe partneritet privat publik. 

(2) Qeveria e Republikes së Maqedonise, me propozim 
të ministrit që udheheq me organin e administrates shtete-
rore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e komuni-
kacionit hekurudhor dhe infrastruktures hekurudhore, mira-
ton vendim për fillimin e procedures për ndarjen e marre-
veshjes për vendosjen e partneritetit privat publik nga para-
grafi (1) i ketij neni në baze të studimit të fizibilitetit të 
perpiluar paraprakisht për arsyeshmerine e ndarjes së mar-
reveshjes për vendosjen e partneritetit privat publik.” 

Paragrafi (3) shlyhet. 
Paragrafi (4) i cili behet paragraf (3) ndryshohet si vijon: 
“(3) Personat juridike që marrin pjese në proceduren 

për vendosjen e partneritetit privat publik nga paragrafi (1) 
i ketij neni, duhet të kene leje për menaxhim me infrastru-
kturen hekurudhore dhe leje sigurie për menaxhim me in-
frastrukturen hekurudhore në pajtim me kete ligj.”  

Paragrafi (5) shlyhet. 
Paragrafi (6) i cili behet paragraf (4) ndryshohet si vijon: 
“(4) Procedura për ndarjen e marreveshjes për vendos-

jen e partneritetit privat publik nga paragrafi (1) i ketij ne-
ni, zbatohet në pajtim me Ligjin për koncesione dhe part-
neritet privat publik.” 

 
Neni 3 

Neni 113 ndryshohet si vijon:  
“(1) Marreveshja për vendosjen e partneritetit privat 

publik për ndertim dhe menaxhim të një pjese apo tere in-
frastruktures hekurudhore lidhet për periudhe deri në 50 
vjet.  

(2) Marreveshja për vendosjen e partneritetit privat 
publik për menaxhim të një pjese apo tere infrastruktures 
hekurudhore lidhet për periudhe deri në 35 vjet. 

(3) Për periudhen për të cilen eshte lidhur marreveshja 
për vendosjen e partneritetit privat publik nga paragrafet 
(1) dhe (2) të ketij neni, partneri privat nuk mund t’ia barte 
marreveshjen personit tjeter juridik.” 

 
Neni 4 

Neni 114 shlyhet. 
 

Neni 5 
Në nenin 115 fjala “koncesionari” zevendesohet me 

fjalet: “partneri privat”. 
 

Neni 6 
Në neni 116 fjala “koncesionarin” zevendesohet me 

fjalet: “partnerin privat”. 
 

Neni 7 
Neni 117 ndryshohet si vijon: 



 Стр. 10 - Бр. 155                                                                                  10 декември 2012 
 

“Marreveshja për vendosjen e partneritetit privat publik 
shfuqizohet në menyre dhe në kushte të parapara në Ligjin 
për koncesione dhe partneritet privat publik, si dhe kushtet 
e percaktuara në marreveshje. 

 
Neni 8 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të 
Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastru-
ar të Ligjit për sistem hekurudhor.  

 
Neni 9 

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

___________ 

3731. 
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 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 4 декември 2012 година. 

  
  Бр. 07-5006/1                              Претседател 

4 декември 2012 година         на Република Македонија,                       
     Скопје                                  Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО  

ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ 
 

Член 1 
Во Законот за постапување со бесправно изградени 

објекти („Службен весник на Република Македонија“ 
број 23/11 и 54/11), во членот 2 по ставот (1) се додава 
нов став (2), кој гласи: 

„(2) Под објекти од локално значење, во смисла на 
овој закон, покрај објектите од ставот (1) на овој член 
се подразбираат и помошни градби (гаража, остава) 
кои се во функција на објект за домување или друг вид 
на објект, базени на ниво на терен за индивидуална 
употреба (градби за кои согласно со Законот за граде-
ње градоначалникот на општината издава решение за 
изведување на градбатa), времени објекти наменети за 
домување, како и објекти, односно посебни делови од 
објекти пренаменети без одобрение за пренамена.“ 

Во ставот (2) кој станува став (3) зборовите: „ставот 
(1)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (1) и (2)“, a 
по точката на крајот на ставот се додава нова реченица 
која гласи: „Доколку одредени делови, односно нивоа 
од  бесправниот објект не се функционална целина, тие 
делови не се предмет на утврдување на правен статус и 
за истите може да се води постапка за добивање одо-

брение за градење согласно со Законот за градење, ако 
по извршеното вклопување на делот од објектот за кој 
е донесено решение за утврдување на правен статус, се 
предвидуваат услови за идна градба.“ 

 
Член 2 

По членот 2 се додава нов член 2-а, кој гласи: 
 

„Член 2-а 
(1) Предмет на овој закон не се канали во кои се по-

ставени линиски инфраструктурни објекти кои прет-
ставуваат телекомуникациски водови. 

(2) Каналите од ставот (1) на овој член се евиденти-
раат во Регистар на подземни и надземни инфрастру-
ктурни објекти и придружни инсталации согласно со 
закон на име на Република Македонија.“ 

 
Член 3 

Членот 3 се менува и гласи: 
„Под утврдување на правен статус на бесправен об-

јект се подразбира запишување на бесправните објекти 
од значење за Републиката, бесправните објекти од ло-
кално значење и бесправните објекти на здравствени 
установи за примарна, секундарна и терцијална здрав-
ствена заштита во јавната книга за запишување на пра-
вата на недвижности и вклопување на истите во урба-
нистичко-планската документација, односно запишува-
ње на електронските комуникациски мрежи и средства 
за потребата на јавната мобилна и фиксна телефонска 
комуникациска мрежа и на линиските инфраструктур-
ни објекти кои се државен и локален пат во јавните 
книги за запишување на правата на недвижности, од-
носно евидентирање на останатите линиски инфрастру-
ктурни објекти и електронски комуникациски мрежи и 
средства во Регистарот на подземни и надземни инфра-
структурни објекти и придружни инсталации согласно 
со закон.“ 

 
Член 4 

По членот 5 се додаваат два нови члена 5-а и 5-б, 
кои гласат: 

 
„Член 5-а 

Доколку барањето за утврдување на правен статус 
на бесправен објект се однесува на повеќе објекти, се 
спроведува посебна постапка за утврдување на правен 
статус за секој бесправен објект. 

 
Член 5-б 

(1) Промена на барател за утврдување на правен 
статус се врши врз основа на барање за промена на ба-
рател, најдоцна до донесување на урбанистичка соглас-
ност. 

(2) Кон барањето за промена на барател се доставува: 
- изјава заверена на нотар дадена под кривична и 

материјална одговорност од страна на подносителот на 
барањето за утврдување на правен статус, со која тој 
потврдува дека е согласен постапката за утврдување на 
правен статус да продолжи на име на подносителот на 
барањето за промена на барател за утврдување на пра-
вен статус, а во случај подносителот на барањето за 
утврдување на правен статус да е починат се доставува 
изјава од неговите наследници, 

- уверение за државјанство или копија од лична 
карта, односно копија од патна исправа за странско фи-
зичко лице, односно извод од Централниот регистар за 
правно лице (за подносителот на барањето за промена 
на барател за утврдување на правен статус) и 
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- договор за долготраен закуп на земјиштето склу-
чен со сопственикот, односно сосопственикот на земји-
штето или изјава заверена на нотар со која сопствени-
кот, односно сосопственикот на земјиштето изјавува 
дека е согласен да се утврди правен статус на бесправ-
ниот објект на име на подносителот на барањето за 
промена на барател, доколку земјиштето е сопственост 
на друго физичко или правно лице, односно бесправни-
от објект е изграден на земјиште кое е сосопственост 
на барателот и друго физичко или правно лице. 

(3) Подносителот на барањето за промена на бара-
тел покрај доказите од ставот (2) на овој член е должен 
да ги достави и другите докази кои согласно со овој за-
кон треба да се приложат кон барањето за утврдување 
на правен статус, доколку истите претходно не се до-
ставени од страна на подносителот на барањето за 
утврдување на правен статус. 

(4) По барањето за промена на барател за утврдува-
ње на правен статус се одлучува со заклучок против кој 
е дозволена посебна жалба.“ 

 
Член 5 

Во членот 6 став (2) алинеја 1 зборовите: „дозвола 
за постојан престој“ се заменуваат со зборовите: „копи-
ја од патна исправа“. 

Ставот (3) се менува и гласи: 
„Доколку бесправниот објект е изграден на земји-

ште кое не е сопственост на барателот или на Републи-
ка Македонија, односно земјиштето е сопственост на 
друго физичко или правно лице, односно бесправниот 
објект е изграден на земјиште кое е сосопственост на 
барателот и друго физичко или правно лице, барателот 
покрај доказите од ставот (2) на овој член е должен да 
достави и договор за долготраен закуп на земјиштето 
склучен со сопственикот, односно сосопственикот на 
земјиштето или изјава заверена на нотар со која сопс-
твеникот, односно сосопственикот на земјиштето изја-
вува дека е согласен да се утврди правен статус на бес-
правниот објект и истиот да се запише во јавните книги 
за запишување на правата на недвижности на име на 
барателот.“ 

Во ставот (4) зборовите: „на кое како корисник е 
евидентиран поранешниот сопственик“ се заменуваат 
со зборовите: „на кое како корисник во имотниот лист 
е евидентиран поранешниот сопственик“, а точката на 
крајот од реченицата се брише и се додаваат зборови-
те: „и истото го користат повеќе од 20 години од денот 
на склучувањето на договорот.“ 

По ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6), 
кои гласат: 

„(5) Доколку во случајот од ставот (4) на овој член 
постои неусогласеност на броевите на катастарските 
парцели кои се наведени во договорот за купопродажба 
и во имотниот лист, барателот е должен да достави и 
уверение за идентификација на катастарската парцела 
издадено од Агенцијата за катастар на недвижности.   

(6) Доколку бесправниот објект е изграден на зем-
јиште сопственост на Република Македонија на кое 
право на користење има друго физичко или правно ли-
це, а земјиштето не е пренесено од поранешен сопстве-
ник врз основа на договор за купопродажба или земји-
штето е пренесено од поранешен сопственик, но како 
корисник во имотниот лист не е евидентиран поранеш-
ниот сопственик, барателот е должен покрај доказите 
од ставот (2) на овој член да достави и изјава заверена 
на нотар дадена под кривична и материјална одговор-
ност со која ќе потврди дека предметното земјиште го 
користи повеќе од 20 години.“  

Ставовите (5), (6) и (7) стануваат ставови (7), (8) и (9). 

Член 6 
Во членот 7 алинеја 2 по зборовите: „или потврда 

од барателот“ се додаваат зборовите: „или изјава заве-
рена на нотар дадена под кривична и материјална одго-
ворност од барателот“. 

Во алинејата 3 сврзникот “и“ на крајот од реченица-
та се заменува со зборовите: “со имотен лист за земји-
штето на кое е изграден бесправниот објект и“. 

Алинејата 4 се менува и гласи: 
„- изјава заверена на нотар дадена под кривична и 

материјална одговорност со која барателот ќе потврди 
дека објектот е функционална целина и може да се упо-
требува.“ 

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

„(2) Доколку бесправниот објект е изграден на зем-
јиште кое не е сопственост на барателот или на Репуб-
лика Македонија, односно земјиштето е сопственост на 
друго физичко или правно лице, односно бесправниот 
објект е изграден на земјиште кое е сосопственост на 
барателот и друго физичко или правно лице, барателот 
покрај доказите од ставот (1) на овој член е должен да 
достави и договор за долготраен закуп на земјиштето 
склучен со сопственикот, односно сосопственикот на 
земјиштето или изјава заверена на нотар со која сопс-
твеникот, односно сосопственикот на земјиштето изја-
вува дека е согласен да се утврди правен статус на бес-
правниот објект или потврда за решени имотноправни 
работи за земјиштето на кое е изграден бесправниот 
објект издадена од органот на државна управа надле-
жен за имотноправните работи. 

(3) Доколку бесправниот објект е изграден на зем-
јиште сопственост на Република Македонија на кое 
право на користење има друго физичко или правно ли-
це, барателот е должен покрај доказите од ставот (1) на 
овој член да достави и изјава заверена на нотар, дадена 
под кривична и материјална одговорност со која ќе по-
тврди дека предметното земјиште го користи повеќе од 
20 години.“  

 
Член 7 

Во членот 8 по ставот (2) се додаваат два нови ста-
ва (3) и (4),  кои гласат: 

„(3) Доколку бесправно изградените електронски 
комуникациски мрежи и средства се изградени на зем-
јиште кое не е сопственост на барателот или на Репуб-
лика Македонија, односно земјиштето е сопственост на 
друго физичко или правно лице, односно истите се из-
градени на земјиште кое е сосопственост на барателот и 
друго физичко или правно лице, барателот покрај дока-
зите од ставот (2) на овој член е должен да достави и до-
говор за долготраен закуп на земјиштето склучен со 
сопственикот, односно сосопственикот на земјиштето 
или изјава заверена на нотар со која сопственикот, од-
носно сосопственикот на земјиштето изјавува дека е сог-
ласен да се утврди правен статус на бесправно изграде-
ните електронски комуникациски мрежи и средства. 

(4) Доколку бесправно изградените електронски ко-
муникациски мрежи и средства се изградени на земји-
ште сопственост на Република Македонија на кое пра-
во на користење има друго физичко или правно лице, 
барателот е должен покрај доказите од ставот (2) на 
овој член да достави и изјава заверена на нотар, дадена 
под кривична и материјална одговорност, со која ќе по-
тврди дека предметното земјиште го користи повеќе од 
три години.“  

Во ставот (3) кој станува став (5) алинеја 3 по збо-
ровите: “бесправниот објект“ се додаваат зборовите: 
“со имотен лист со запишано право на земјиштето под 
објектот на кој се поставени електронските комуника-
циски мрежи и средства“.  
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Во алинејата 4 зборовите: “од заедницата на сопс-
твеници на станови“ се заменуваат со зборовите: “до-
говор за поставување на електронски комуникациски 
мрежи и средства склучен со заедницата на сопствени-
ци на станови“, а  сврзникот “и“ на крајот од алинејата 
се заменува со точка. 

Алинејата 5 се брише. 
По ставот (3) кој станува став (5) се додава нов став 

(6), кој гласи: 
„(6) Доколку е поднесено барање за утврдување на 

правен статус на електронски комуникациски мрежи и 
средства - колокации за потребата на јавната мобилна 
комуникациска мрежа, барателите кои се иматели на 
електронската комуникациска опрема која колоцира со 
антенскиот столб на колокацијата, покрај доказите 
утврдени во овој член треба да достават изјава од има-
телот на антенскиот столб со која истиот изјавува дека 
е согласен да се утврди правен статус на електронската 
комуникациска опрема која колоцира со антенскиот 
столб или договор со имателот на антенскиот столб со 
кој е уредено правото на колокација.“ 

Ставот  (4) станува став (7). 
 

Член 8 
Во членот 10 ставот (4) се менува и гласи: 
„Во случај кога е поднесено барање за утврдување 

на правен статус на бесправен објект чија намена не е 
во согласност со намената на земјиштето на кое е из-
граден објектот утврдена во важечката урбанистичко-
планска документација, или бесправниот објект е из-
граден на земјиште на кое согласно со важечката урба-
нистичко-планска документација е предвидена изград-
ба на сообраќајна инфраструктура, или бесправниот 
објект е изграден надвор од плански опфат, надлежни-
от орган донесува заклучок за прекин на постапката и 
по службена должност доставува барање до советот на 
општината, односно советот на општинaта во градот 
Скопје и Советот на градот Скопје заради донесување 
одлука дали во идната урбанистичко-планска докумен-
тација ќе се изврши усогласување на намените, однос-
но дали ќе се изврши промена на трасата на сообраќај-
ната инфраструктура или пак истата нема да се предви-
ди, односно дали ќе се изврши проширување на план-
скиот опфат.“  

Во ставот (6) зборовите: “по донесување правосил-
но решение во постапката за утврдување на правен ста-
тус на објектот на кој се поставени електронските ко-
муникациски мрежи и средства“ се заменуваат со збо-
ровите: “по донесувањето на одлука од Советот на оп-
штината, односно Советот на општините во градот 
Скопје и Советот на градот Скопје.“ 

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи: 
„(7) Против заклучокот за прекин на постапката е 

дозволена посебна жалба.“ 
 

Член 9 
Во членот 11 ставот (1) се менува и гласи: 
„Единицата на локалната самоуправа, односно ор-

ганот на државната управа надлежен за работите од об-
ласта на уредувањето на просторот во рок од една го-
дина од приемот на барањето за утврдување на правен 
статус на бесправен објект, односно од денот на про-
должување на постапката, доколку истата била преки-
ната, утврдува дали се исполнети условите за утврду-
вање на правен статус пропишани со овој закон и изда-
ва урбанистичка согласност или донесува решение со 
кое се одбива барањето за утврдување на правен статус 
на бесправен објект. Органот на државната управа над-

лежен за работите од областа на уредувањето на про-
сторот, освен за линиските инфраструктурни објекти и 
електронските комуникациски мрежи и средства,  ур-
банистичката согласност ја издава по претходно мисле-
ње од единицата на локалната самоуправа на чие по-
драчје е изграден бесправниот објект, за усогласеноста 
на намената на бесправниот објект со намената на зем-
јиштето на кое истиот е изграден, утврдена во важечка-
та урбанистичко-планска документација.“ 

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
„(2) Единицата на локална самоуправа е должна 

мислењето од ставот (1) на овој член да го достави до 
органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на уредувањето на просторот во рок десет ра-
ботни дена  од денот на приемот на барањето за мисле-
ње, во спротивно ќе се смета дека мислењето е пози-
тивно и ако поради непостапувањето во иднина наста-
нат штети, обврската за надоместок на штета ќе биде 
на товар на единицата на локалната самоуправа.“ 

Ставот (2) станува став (3). 
 

Член 10 
Во членот 12 алинејата 4 се менува и гласи: 
„- бесправниот објект е изграден на земјиште на кое 

барателот има право на сопственост или право на кори-
стење, или на земјиште сопственост на Република Ма-
кедонија, или на земјиште за кое барателот има склуче-
но договор за долготраен закуп со сопственикот, од-
носно сосопственикот на земјиштето или пак сопстве-
никот, односно сосопственикот на земјиштето има да-
дено изјава заверена на нотар со која е согласен да се 
утврди правен статус на бесправниот објект и истиот 
да се запише во јавните книги за запишување на права-
та на недвижности на име на барателот, или на земји-
ште пренесено од поранешен сопственик врз основа на 
договор за купопродажба на кое како корисник во 
имотниот лист е евидентиран поранешниот сопстве-
ник, а барателот го користи земјиштето повеќе од 20 
години од денот на склучување на договорот за купо-
продажба, или на земјиште сопственост на Република 
Македонија на кое право на користење има друго фи-
зичко или правно лице, кое не е пренесено од поране-
шен сопственик врз основа на договор за купопродаж-
ба или кое е пренесено од поранешен сопственик, но 
како корисник во имотниот лист не е евидентиран по-
ранешниот сопственик, а барателот земјиштето го ко-
ристи повеќе од 20 години,“. 

  
Член 11 

Во членот 13 алинеите 4 и 5 се менуваат и гласат: 
„- бесправниот објект е изграден на земјиште на кое 

барателот има право на сопственост или право на кори-
стење или право на службеност, или на земјиште сопс-
твеност на Република Македонија, или на земјиште 
сопственост на Република Македонија на кое право на 
користење има друго физичко или правно лице, а бара-
телот земјиштето го користи повеќе од 20 години, или 
на земјиште за кое барателот има склучено договор за 
долготраен закуп со сопственикот, односно сосопстве-
никот на земјиштето или пак сопственикот, односно со-
сопственикот на земјиштето има дадено изјава заверена 
на нотар со која е согласен да се утврди правен статус на 
бесправниот објект, или на земјиште за кое е издадена 
потврда за решени имотноправни работи од страна на 
органот надлежен за имотноправните работи и  

- бесправниот објект е функционална целина и мо-
же да се употребува.“ 
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Член 12 
Во членот 14 став (1) алинејата 4 се менува и гласи: 
„- електронските комуникациски мрежи и средства 

се изградени на земјиште на кое барателот има право 
на сопственост или право на користење или право на 
службеност, или на земјиште сопственост на Републи-
ка Македонија, или на земјиште сопственост на Репуб-
лика Македонија на кое право на користење има друго 
физичко или правно лице, а барателот земјиштето го 
користи повеќе од три години, или на земјиште за кое 
барателот има склучено договор за долготраен закуп со 
сопственикот, односно сосопственикот на земјиштето, 
или пак сопственикот, односно сосопственикот на зем-
јиштето има дадено изјава заверена на нотар со која из-
јавува дека е согласен да се утврди правен статус на 
бесправно изградените електронски комуникациски 
мрежи и средства,“.   

Алинејата 8 се менува и гласи: 
„- има изјава од имателот на антенскиот столб со 

која истиот изјавува дека е согласен да се утврди пра-
вен статус на електронската комуникациска опрема ко-
ја колоцира со антенскиот столб или има договор склу-
чен со имателот на антенскиот столб со кој е уредено 
правото на колокација, доколку се работи за електрон-
ски комуникациски мрежи и средства - колокации за 
потребата на јавната мобилна комуникациска мрежа.“ 

Во ставот (2) алинеја 4 зборовите: “од заедницата 
на сопственици на станови“ се заменуваат со зборови-
те: “договор за поставување на електронски комуника-
циски мрежи и средства склучен со заедницата на 
сопственици на станови.“ 

Алинејата 5 се брише. 
Алинеите 6, 7 и 8 стануваат алинеи 5, 6 и 7. 
Алинејата 9 која станува алинеја 8 се менува и гласи: 
„- има изјава од имателот на антенскиот столб со 

која истиот изјавува дека е согласен да се утврди пра-
вен статус на електронската комуникациска опрема ко-
ја колоцира со антенскиот столб или има договор склу-
чен со имателот на антенскиот столб со кој е уредено 
правото на колокација, доколку се работи за електрон-
ски комуникациски мрежи и средства - колокации за 
потребата на јавната мобилна комуникациска мрежа.“  

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
„(3) Доколку е поднесено барање за утврдување на 

правен статус на електронски комуникациски мрежи и 
средства - колокации за потребата на јавната мобилна 
комуникациска мрежа, условите од ставот (1) алинеи 4 
и 5 на овој член, односно условот од ставот (2) алинеја 
5 на овој член треба да го исполни само барателот кој е 
имател на антенскиот столб.“ 

 
Член 13 

Во членот 17 ставот (2) се менува и гласи: 
„Сите видови бесправни објекти кои се наоѓаат во 

потенцијално нестабилна зона, за која од страна на со-
ветот на единицата на локалната самоуправа е донесе-
на одлука согласно со членот 25 од овој закон, освен 
линиски инфраструктурни објекти, треба да ги испол-
нуваат стандардите за геомеханика.“ 

Во ставот (3) точката се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите: “при што за електронски комуни-
кациски мрежи и средства - колокации за потребата на 
јавната мобилна комуникациска мрежа, основен проект 
- фаза статика треба да достави само барателот кој е 
имател на антенскиот столб.“ 

 
Член 14 

Во членот 18 ставот (1) се менува и гласи: 
„Доколку бесправниот објект е изграден во граници 

на заштитено подрачје утврдено со закон, односно во 
национален парк, споменик на природата, парк на при-

родата, заштитен предел или повеќенаменско подрачје, 
во заштитен крајбрежен појас на природни и вештачки 
езера и речни корита, како и во прва и втора санитарно 
заштитна зона на извори на вода за пиење, надлежниот 
орган од членот 4 од овој закон, по службена должност  
прибавува мислење од Министерството за животна 
средина и просторно планирање.“  

Во ставот (2) зборовите: “археолошки локалитети 
заштитени со закон, како и во подрачје прогласено за 
споменичка целина“ се заменуваат со зборовите: “за-
штитено недвижно културно наследство (поединечни 
добра, целини и археолошки локалитети)“. 

Во ставот (6) точката на крајот од реченицата се за-
менува со запирка и се додаваат зборовите: „односно 
на другите објекти од јавен интерес утврдени со за-
кон.“ 

По ставот (6) се додаваат два нови става  (7) и (8), 
кои гласат: 

„(7) Доколку бесправниот објект е изграден во за-
штитен појас на државни и локални патишта, односно 
во заштитен појас на железничка инфраструктура, над-
лежниот орган од членот 4 од овој закон по службена 
должност прибавува согласност од органот кој е надле-
жен за управување со патната и железничката инфра-
структура.  

 (8) Надлежните органи од ставовите (1), (2), (3), 
(4), (5), (6) и (7) на овој член се должни да постапат по 
барањето на надлежниот орган од членот 4 од овој за-
кон во рок од 30 дена од денот на приемот на истото, 
во спротивно ќе се смета дека немаат забелешки и ако 
поради нивното непостапување во иднина ќе настанат 
штети, обврската за надоместок на штета ќе биде на то-
вар на органот, односно субјектот чие непостапување 
ја предизвикало штетата.“ 

 
Член 15 

Во членот 20 ставот (1) се менува и гласи: 
„По издавањето на урбанистичка согласност едини-

цата на локалната самоуправа во рок од пет работни 
дена изготвува заклучок за плаќање на надоместок за 
утврдување на правен статус на бесправен објект и 
истата му ја доставува на барателот. За објектите за 
кои е издадена урбанистичка согласност од страна на 
органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на уредувањето на просторот, а за кои соглас-
но овој член се предвидува плаќање на надоместок за 
утврдување на правен статус, единицата на локалната 
самоуправа изготвува заклучок во рок од пет работни 
дена од денот на приемот на урбанистичката соглас-
ност во единицата на локалната самоуправа. Против 
заклучокот за плаќање надоместок е дозволена посебна 
жалба.“ 

Во ставот (2) по зборовите: “правилникот за стан-
дарди и нормативи за урбанистичко планирање“ се ста-
ва запирка и се додаваат зборовите: “за трафостаници 
за викенд куќи“. 

Во ставот (4) по точката се додава нова реченица 
која гласи: „По донесување на заклучокот за плаќање 
на надоместокот, имателите на станови во станбената 
зграда можат заедно да го платат вкупниот износ или 
пак секој имател на стан може да го плати поединечно 
делот од надоместокот кој се однесува за неговиот 
стан.“  

Ставот (5) се менува и гласи: 
„За објектите од значење за Републиката и за лини-

ски инфраструктурни објекти согласно со Законот за 
градење и друг закон, чиишто иматели се државни ор-
гани, агенции и фондови основани од Република Маке-
донија, за објектите чиишто иматели се правни лица во 
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доминантна сопственост на Република Македонија за 
објектите од локално значење и за линиски инфрастру-
ктурни објекти согласно со Законот за градење чиишто 
иматели се единиците на локалната самоуправа и јавни 
претпријатија основани од единиците на локалната са-
моуправа, како и за објектите на јавните здравствени 
установи за примарна, секундарна и терцијална здрав-
ствена заштита, не се пресметува и не се плаќа надоме-
сток за утврдување на правен статус на бесправен об-
јект.“  

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

„(6) За објектите од значење за Републиката соглас-
но со Законот за градење и друг закон, чиишто иматели 
се приватни субјекти или други мешовити субјекти со 
доминантна приватна сопственост се пресметува и се 
плаќа надоместок за утврдување на правен статус на 
бесправен објект. Висината на надоместокот за овие 
објекти, освен за објектите од ставот (2) на овој член, е 
еднаква на висината на надоместокот за уредување на 
градежно земјиште кој се пресметува во постапката за 
добивање на одобрение за градење за овој вид на обје-
кти, при што во предвид се зема изградената површина 
на бесправниот објект, утврдена со геодетскиот елабо-
рат за утврдување на фактичката состојба на бесправен 
објект.  

(7) За линиски инфраструктурни објекти чиишто 
иматели се приватни субјекти или други мешовити 
субјекти со доминантна приватна сопственост, како и 
за електронски комуникациски мрежи и средства кои 
се линиски инфраструктурни објекти, се пресметува и 
се плаќа надоместок во зависност од должината на ли-
нискиот инфраструктурен објект, односно мрежа која е 
утврдена со геодетскиот елаборат за утврдување на фа-
ктичката состојба, и тоа: за должина до 1 км - 50 евра 
во денарска противвредност по среден курс на Народ-
ната банка на Република Македонија на денот на изго-
твување на пресметката, за должина од 1 км до 10 км - 
100 евра во денарска противвредност по среден курс на 
Народната банка на Република Македонија на денот на 
изготвување на пресметката и за должина над 10 км - 
150 евра во денарска противвредност по среден курс на 
Народната банка на Република Македонија на денот на 
изготвување на пресметката.“ 

Во ставот (6) кој станува став (8) по зборовите: “ба-
рателот може да го плати“ се додава зборот “еднократ-
но“, а зборот “пресметката“ се заменува со зборот “зак-
лучокот“. 

 По ставот (6) кој станува став (8) се додава нов 
став (9), кој гласи: 

„(9) Средствата од надоместокот за утврдување на 
правен статус на сите видови бесправни објекти утвр-
дени со овој закон, се приход на единиците на локална-
та самоуправа. Надоместокот за утврдување на правен 
статус за линиски инфраструктурни објекти и за еле-
ктронски комуникациски мрежи и средства кои се ли-
ниски инфраструктурни објекти, кои поминуваат на 
подрачје на повеќе општини се дели подеднакво меѓу 
општините на чие подрачје поминува објектот.“ 

Ставот (7) станува став (10). 
Во ставот (8) кој станува став (11) точката на крајот 

од реченицата се заменува со запирка и се додаваат 
зборовите: „при што истите се должни да достават по-
тврда од надлежен орган дека се корисници на социјал-
на помош.“ 

Во ставот (9) кој станува став (12) зборот “пресме-
тка“ се заменува со зборот “заклучок“. 

Во ставот (10) кој станува став (13) зборовите: “ста-
вот (9)“ се заменуваат со зборовите: “ставот (12)“, а 
зборот “пресметка“ се заменува со зборот “заклучок“. 

Ставот (11) кој станува став (14) се менува и гласи: 
„(14) Доколку единицата на локалната самоуправа 

не донесе заклучок за плаќање на надоместок за утвр-
дување на правен статус на бесправен објект во рокот 
од ставот (13) на овој член, органот на државната упра-
ва надлежен за работите од областа на уредувањето на 
просторот ќе донесе заклучок за плаќање на надоме-
сток за утврдување на правен статус на бесправен об-
јект.“ 

 
Член 16 

По членот 20 се додава нов член 20-а, кој гласи: 
 

„Член 20-а 
(1) Надместокот за утврдување на правен статус на 

бесправен објект со повеќе намени се пресметува ком-
бинирано согласно со висината на надоместокот за со-
одветната намена на деловите од објектот чијашто по-
вршина е утврдена со геодетскиот елаборат за утврду-
вање на фактичка состојба. 

(2) При пресметување на надоместок за утврдување 
на правен статус на бесправен објект за кој претходно е 
издадено одобрение за градење и е платен надоместок 
за уредување на градежно земјиште, а истиот е изгра-
ден спротивно на одобрението за градење при што це-
лиот објект е бесправен, не се пресметува надоместок 
за површината на бесправниот објект за која е платен 
надоместок за уредување на градежно земјиште, а за 
површината на бесправниот објект за која не е платен 
надоместок за уредување на градежно земјиште се 
пресметува надоместок чија висина е два пати поголе-
ма од висината на надоместокот кој се пресметува сог-
ласно со членот 20 ставови (2), (3) и (6) од овој закон. 

(3) Во случаите од ставот (2) на овој член барателот 
е должен да достави соодветен доказ за претходно пла-
тен надоместок за уредување на градежно земјиште во 
постапката за издавање на одобрение за градење за 
предметниот објект.“ 

 
Член 17 

Во членот 21 ставот (1) се менува и гласи: 
„Со решение за утврдување на правен статус на 

бесправен објект се потврдува дека бесправниот објект 
од значење за Републиката, бесправниот објект од ло-
кално значење и бесправниот објект на здравствените 
установи за примарна, секундарна и терцијална здрав-
ствена заштита ги исполнува условите за вклопување 
во урбанистичко- планската документација и запишу-
вање во јавните книги за запишување на правата на 
недвижности, односно дека електронските комуника-
циски мрежи и средства за потребата на јавната мобил-
на и фиксна телефонска комуникациска мрежа и лини-
ски инфраструктурен објект кој е државен и локален 
пат ги исполнуваат условите за запишување во јавните 
книги за запишување на правата на недвижности, а 
останатите линиски инфраструктурни објекти и еле-
ктронски комуникациски мрежи и средства дека ги ис-
полнуваат условите за евидентирање во Регистарот на 
подземни и надземни инфраструктурни објекти и при-
дружни инсталации.“ 

Ставот (3) се менува и гласи:  
„За објектите од значење за Републиката и за лини-

ски инфраструктурни објекти согласно со Законот за 
градење и друг закон, чиишто иматели се приватни 
субјекти или други мешовити субјекти со доминантна 
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приватна сопственост, за објектите од локално значење 
согласно со Законот за градење, за објектите на приват-
ните и мешовитите здравствени установи за примарна, 
секундарна и терцијална здравствена заштита, за еле-
ктронските комуникациски мрежи и средства, надлеж-
ниот орган од ставот (2) на овој член е должен да доне-
се решение за утврдување на правен статус во рок од 
пет работни дена од денот на доставувањето на доказ 
за платен надоместок за утврдување на правен статус 
на бесправен објект или договор за одложено плаќање 
на овој надоместок или потврда дека барателот е ко-
рисник на социјална помош.“ 

По ставот (3) се додаваат три нови става (4), (5) и 
(6), кои гласат: 

„(4) За објектите од значење за Републиката и за ли-
ниски инфраструктурни објекти согласно со Законот за 
градење и друг закон, чиишто иматели се државни ор-
гани, агенции и фондови основани од Република Маке-
донија, за објектите чиишто иматели се правни лица во 
доминантна сопственост на Република Македонија, за 
објектите од локално значење и за линиски инфрастру-
ктурни објекти согласно со Законот за градење чиишто 
иматели се единиците на локалната самоуправа и јавни 
претпријатија основани од единиците на локалната са-
моуправа, како и за објектите на јавните здравствени 
установи за примарна, секундарна и терцијална здрав-
ствена заштита, надлежниот орган од ставот (2) на овој 
член е должен да донесе решение за утврдувањето на 
правен статус во рок од пет работни дена од денот на 
издавањето на урбанистичка согласност. 

(5) За станбени згради за колективно домување мо-
же да се донесе целосно решение за утврдување на пра-
вен статус на целиот бесправен објект, доколку сите 
иматели на станови во станбената зграда заедно го пла-
тиле, односно регулирале надоместокот за утврдување 
на правен статус на бесправен објект или делумно ре-
шение за утврдување на правен статус на поединечни 
делови од бесправниот објект, доколку имател на стан 
поединечно го платил, односно регулирал делот од на-
доместокот за утврдување на правен статус на беспра-
вен објект, кој се однесува за неговиот стан. 

(6) За електронски комуникациски мрежи и средс-
тва - колокации за потребата на јавната мобилна кому-
никациска мрежа се издава поединечно решение за 
утврдување на правен статус за секоја опрема која е 
дел од колокацијата.“ 

Ставот (4) кој станува став (7) се менува и гласи:  
„(7) Решението за утврдување на правен статус на 

бесправен објект од значење за Републиката, бесправен 
објект од локално значење, бесправен објект на здрав-
ствените установи за примарна, секундарна и терцијал-
на здравствена заштита, електронски комуникациски 
мрежи и средства за потребата на јавната мобилна и 
фиксна телефонска комуникациска мрежа и линиски 
инфраструктурен објект кој е државен и локален пат 
против кое не е изјавена жалба, или пак жалбата е 
искористена, претставува правен основ за запишување 
на правото на сопственост на објектот во јавната книга 
за запишување на правата на недвижностите, а за сите 
останати линиски инфраструктурни објекти, како и за 
електронски комуникациски мрежи и средства, прет-
ставува правен основ за евидентирање во Регистарот на 
подземни и надземни инфраструктурни објекти и при-
дружни инсталации согласно со закон.“ 

По ставот (4) кој станува став (7) се додава нов став 
(8), кој гласи:  

„(8) Надлежниот орган кој го донел решението за 
утврдување на правен статус на линиски инфрастру-
ктурен објект (освен за државен и локален пат) и реше-

нието за утврдување на правен статус на електронски 
комуникациски мрежи и средства (освен за електрон-
ски комуникациски мрежи и средства за потребата на 
јавната мобилна и фиксна телефонска комуникациска 
мрежа) е должен истото да го достави до надлежнот 
орган за водење на Регистарот од ставот (7) на овој 
член, заради нивно евидентирање.“ 

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (9) и (10).   
 

Член 18 
По членот 21-а се додава нов член 21-б, кој гласи: 
 

„Член 21-б 
Урбанистичка согласност и решение за утврдување 

на правен статус на бесправен објект кои се издадени 
спротивно на одредбите од овој закон се ништовни.“ 

 
Член 19 

Во членот 22 ставови (1) и (2) по зборовите: “Про-
тив решението“ се става запирка и се додаваат зборо-
вите: “односно заклучокот“, а по зборовите: “приемот 
на решението“ се става запирка и се додаваат зборови-
те: “односно заклучокот“. 

  
Член 20 

Членот 23 се менува и гласи: 
„(1) Земјиште сопственост на Република Македони-

ја на кое во јавната  книга за запишување на правата на 
недвижностите има запишано право на сопственост на 
објект врз основа на решение за утврдување на правен 
статус на бесправен објект, по донесување на урбани-
стичко-планска документација со која е вклопен обје-
ктот доколку истиот претходно не е вклопен, сопстве-
никот на објектот може да го откупи во согласност со 
Законот за градежно земјиште. 

(2) Земјиште сопственост на Република Македонија 
на кое во јавната  книга за запишување на правата на 
недвижностите има запишано право на сопственост на 
електронска комуникациска опрема која е дел од коло-
кација за потребата на јавна мобилна комуникациска 
мрежа, може да го откупи само сопственикот на антен-
скиот столб.“ 

 
Член 21 

По членот 24 се додава нов член 24-а, кој гласи:  
 

„Член 24-а 
Лицата кои ќе извршат доградба или надградба на 

бесправен објект за кој е поднесено барање за утврду-
вање на правен статус, како и службените лица кои ќе 
донесат решение за утврдување на правен статус на 
бесправни објекти или делови од објекти кои не се еви-
дентирани во записникот за увид на самото место изго-
твен согласно со членот 9 од овој закон, се кривично 
одговорни согласно со Кривичниот законик за кривич-
ните дела бесправно градење, односно злоупотреба на 
службена положба.“ 

 
Член 22 

Во членот 28 став (1) алинеја 2 зборот “пресметка“ 
се заменува со зборот “заклучок“. 

Во алинејата 3 по зборовите: “став (3)“ се додаваат 
зборовите: “и став (4)“. 

Во ставот (2) алинеја 2 по зборовите: “став (3)“ се 
додаваат зборовите: “и став (4)“. 

Во ставот (3) зборовите: “став (7)“ се заменуваат со 
зборовите: “став (10)“.  

 
Член 23 

Во членот 31 по зборот „кривичните“ се додаваат 
зборовите: „и граѓанските“. 
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Член 24 
Барателите кои кон барањето за утврдување на пра-

вен статус до влегувањето во сила на овој закон  нема-
ат доставено геодетски елаборат за утврдување на фа-
ктичка состојба на бесправен објект, треба истиот да го 
достават најдоцна 18 месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон, а во спротивно надлежниот ор-
ган ќе го одбие барањето за утврдување на правен ста-
тус на бесправен објект. 

   
Член 25 

При пресметување на висината на надоместокот за 
утврдување на правен статус на објектите од значење 
за Републиката согласно со Законот за градење и друг 
закон, чиишто иматели се приватни субјекти или други 
мешовити субјекти со доминантна приватна сопстве-
ност, предвид се зема висината на надоместокот за уре-
дување на градежно земјиште за овој вид објекти која е 
утврдена од единиците на локалната самоуправа до де-
нот на влегувањето во сила на Законот за постапување 
со бесправно изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ број 23/11). 

При пресметување на висината на надоместокот за 
утврдување на правен статус на бесправните објекти се 
применуваат коефициентите кои се утврдени со  Пра-
вилникот за степенот на уредувањето на градежно зем-
јиште со објекти на комуналната инфраструктура и на-
чинот на утврдување на висината на трошоците за уре-
дувањето во зависност од степенот на уреденост до де-
нот на влегувањето во сила на Законот за постапување 
со бесправно изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ број  23/11). 

 
Член 26 

Започнатите постапки за утврдување на правен ста-
тус на бесправен објект ќе продолжат согласно со 
одредбите од овој закон. 

 
Член 27 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија во рок од 30 де-
на од објавувањето на овој закон да утврди пречистен 
текст на Законот за постапување со бесправно изграде-
ни објекти. 

 
Член 28 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 
PËR VEPRIM ME OBJEKTE TË NDERTUARA PA 

LEJE 
 

Neni 1 
Ligji për veprim me objekte të ndertuara pa leje ("Ga-

zeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 23/11 
dhe 54/11) në nenin 2 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i 
ri (2), si vijon: 

"(2) Objekte me rendesi lokale sipas ketij ligji, krahas 
objekteve nga paragrafi (1) i ketij neni nenkuptohen edhe 
ndertimet ndihmese (garazhi, magazina) që jane në funksi-
on të objektit të banimit ose të ndonje objekti tjeter, pishina 
në nivel të terrenit për perdorim individual (ndertime për të 
cilat në pajtim me Ligjin për ndertim, kryetari i komunes 

leshon aktvendim për realizimin e ndertimit), objektet e 
perkohshme të dedikuara për banim, si dhe objekte perka-
tesisht pjeset e vecanta të objekteve të ridedikuara pa leje 
për ridedikim." 

Në paragrafin (2) që behet paragraf (3) fjalet: "paragra-
fi (1)" zevendesohen me fjalet: "paragrafet (1) dhe (2)", e 
pas pikes në fund të paragrafit shtohet fjali e re si vijon: 
"Nese pjese të caktuara perkatesisht nivele të objektit pa le-
je nuk jane teresi funksionale, ato pjese nuk jane objekt i 
percaktimit të statusit ligjor dhe për të njejtat mund të ud-
hehiqet procedure për marrjen e lejes për ndertim në pajtim 
me Ligjin për ndertim, nese pas perfshirjes së kryer të pje-
ses së objektit për të cilin eshte miratuar aktvendim për 
percaktimin e statusit juridik, parashihen kushte për nder-
tim të ardhshem." 

 
Neni 2 

Pas nenit 2 shtohet nen i ri 2-a, si vijon: 
 

"Neni 2-a 
(1) Lende e ketij ligji nuk jane kanalet në të cilat jane 

vendosur objekte të linjes infrastrukturore që paraqesin lin-
ja telekomunikuese. 

(2) Kanalet nga paragrafi (1) i ketij neni evidentohen në 
Regjistrin e objekteve infrastrukturore mbitokesore dhe 
nentokesore dhe instalimeve percjellese në pajtim me Lig-
jin për regjistrimin e objekteve infrastrukturore mbitokeso-
re dhe nentokesore dhe instalimeve percjellese sipas ligjit 
në emer të Republikes së Maqedonise." 

 
Neni 3 

Neni 3 ndryshohet si vijon: 
“Me percaktim të statusit juridik të objektit pa leje nen-

kuptohet regjistrimi i objekteve pa leje me rendesi për Re-
publiken e Maqedonise, objekteve pa leje me rendesi loka-
le dhe objekteve pa leje të institucioneve shendetesore për 
mbrotje shendetesore primare, sekondare dhe terciare, në 
librin publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmeri-
ve dhe perfshirjen e tyre në dokumentacionin e planit urba-
nistik, perkatesisht regjistrimi i rrjeteve elektronike të ko-
munikimit dhe mjeteve për nevojen e rrjetit të komunikimit 
telefonik publik fiks dhe mobil dhe të objekteve të vijave 
infrastrukturore që jane rruge shteterore dhe lokale në li-
brat publike për regjistrimin e të drejtave të patundshmeri-
ve, perkatesisht evidentimi i  objekteve tjera të vijave infra-
strukturore dhe rrjeteve dhe mjeteve të komunikimit ele-
ktronik në Regjistrin e objekteve infrastrukturore nentoke-
sore dhe mbitokesore dhe instalimeve percjellese në pajtim 
me ligjin." 

 
Neni 4 

Pas nenit 5 shtohen dy nene të reja 5-a dhe 5-b, si vijojne: 
 

"Neni 5-a 
Nese kerkesa për percaktimin e statusit juridik të obje-

ktit pa leje parashtrohet për më shume objekte, zbatohet 
procedure e vecante për percaktimin e statusit juridik për 
çdo objekt pa leje. 

 
Neni 5-b 

(1) Ndryshimi i kerkuesit për percaktimin e statusit ju-
ridik kryhet në baze të kerkeses për ndryshimin e kerkuesit, 
më së voni deri në miratimin e pelqimit urbanistik. 

(2) Me kerkese për ndryshimin e kerkuesit parashtrohet: 
- deklarate e vertetuar te noteri e dhene nën pergjegjesi 

penale dhe materiale nga parashtruesi i kerkeses për perca-
ktimin e statusit juridik, me të cilen ai verteton se pajtohet 
që procedura e percaktimit të statusit juridik të vazhdoje në 
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emer të parashtruesit të kerkeses për ndryshimin e kerkue-
sit për percaktimin e statusit juridik, e në rast se parashtrue-
si i kerkeses për percaktimin e statusit juridik ka vdekur, 
jepet deklarate nga trashegimtaret e tij, 

- certifikata e shtetesise, ose kopje e leternjoftimit per-
katesisht kopje e pasaportes për persona fizike të huaj, per-
katesisht certifikata nga Regjistri Qendror për person juri-
dik (për parashtruesin e kerkeses për ndryshim të kerkuesit 
për percaktimin e statusit ligjor) dhe 

- marreveshje për qira afatgjate të tokes të lidhur me 
pronarin, perkatesisht bashkepronarin e tokes ose deklarate 
e vertetuar te noteri me të cilen pronari perkatesisht bash-
kepronari i tokes deklaron se pajtohet që të percaktohet sta-
tusti juridik i objektit pa leje në emer të parashtruesit të 
kerkeses për ndryshimin e kerkuesit, nese toka eshte në pro-
nesi të ndonje personi tjeter fizik ose juridik, perkatesisht ob-
jekti pa leje eshte ndertuar në toke që eshte në bashkepronesi 
të kerkuesit dhe personit tjeter fizik ose juridik. 

(3) Parashtruesi i kerkeses për ndryshimin e kerkuesit 
krahas argumenteve nga paragrafi (2) i ketij neni, obligohet 
që t'i dorezoje edhe deshmite tjera që në pajtim me kete ligj 
duhet të parashtrohen me kerkese për percaktimin e statusit 
juridik, nese të njejtat paraprakisht nuk jane dorezuar nga 
parashtruesi i kerkeses për percaktimin e statusit juridik. 

(4) Për kerkesen për ndryshimin e kerkuesit për perca-
ktimin e statusit juridik vendoset me konkluzion, kunder të 
cilit lejohet ankese e vecante." 

 
Neni 5 

Në nenin 6 paragrafi (2) alineja 1 fjalet: "leje për vend-
banim të perhershem" zevendesohet me fjalet: "kopje të pa-
saportes". 

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 
"Nese objekti pa leje eshte ndertuar në toke që nuk esh-

te prone e kerkuesit apo e Republikes së Maqedonise, per-
katesisht toka eshte prone e personit tjeter fizik ose juridik, 
perkatesisht objekti pa leje eshte ndertuar në toke që eshte 
në bashkepronesi të kerkuesit dhe personit tjeter fizik ose 
juridik, kerkuesi krahas deshmive nga paragrafi (2) i ketij 
neni, duhet të dorezoje marreveshje për qira afatgjate të to-
kes të lidhur me pronarin perkatesisht bashkepronarin e to-
kes ose deklarate të vertetuar te noteri me të cilen pronari, 
perkatesisht bashkepronari i tokes deklaron se pajtohet që 
të percaktohet statusi juridik i objektit pa leje dhe i njejti të 
regjistrohet në librat publike për regjistrimin e të drejtave 
të patundshmerive në emer të kerkuesit." 

Në paragrafin (4) fjalet: "në të cilen si shfrytezues eshte 
regjistruar pronari i meparshem" zevendesohen me fjalet:  
"në të cilen si shfrytezues në aktzoterim jane evidentuar 
pronari i meparshem", e pika në fund të fjalise fshihet dhe 
shtohen fjalet: "dhe të njejten e shfrytezojne më shume se 
20 vjet nga dita e lidhjes së kontrates." 

Pas paragrafit (4) shtohen dy paragrafe të rinj (5) dhe 
(6), si vijojne: 

"(5) Nese në rastin nga paragrafi (4) i ketij neni, ekzi-
ston mosperputhje e numrave të parcelave kadastrale që ja-
ne shenuar në kontrate për shitblerje dhe në aktzoterim, 
kerkuesi obligohet që të dorezoje certifikate për identifiki-
min e parceles kadastrale të leshuar nga Agjencia për Ka-
daster të Patundeshmerive.    

(6) Nese objekti pa leje eshte ndertuar në toke prone e 
Republikes së Maqedonise për të cilen të drejte shfrytezimi 
ka ndonje person tjeter fizik ose juridik, e toka nuk eshte 
bartur nga pronari i meparshem në baze të kontrates së 
shitblerjes ose toka eshte bartur nga pronari i meparshem 
por si shfrytezues në aktzoterim nuk eshte evidentuar pro-
nari i meparshem, kerkuesi obligohet që karahas deshmive 
nga paragrafi (2) i ketij neni të dorezoje edhe deklarate të 

vertetuar te noteri, e dhene me pergjegjesi penale dhe ma-
teriale me të cilen do të vertetoje se token në fjale e shfry-
tezon më shume se 20 vite."  

Paragrafet (5), (6) dhe (7) behen paragraf (7), (8) dhe (9). 
 

Neni 6 
Në nenin 7 alineja 2 pas fjaleve: "ose vertetim nga ker-

kuesi" shtohen fjalet: "ose deklarate të vertetuar te noteri e  
dhene me pergjegjesi penale dhe materiale nga kerkuesi,". 

Në alinene 3 lidheza "dhe" në fund të fjalise zevende-
sohet me fjalet: "me aktzoterim të tokes ku eshte ndertuar 
objekti pa leje dhe". 

Alineja 4 ndryshohet si vijon: 
"- deklarate të vertetuar te noteri e dhene me pergjegje-

si penale dhe materiale me të cilen kerkuesi do të vertetoje 
se objekti eshte teresi funksionale dhe mund të perdoret." 

Pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafe të rinj (2) dhe 
(3), si vijojne: 

"(2) Nese objekti pa leje eshte ndertuar në toke që nuk 
eshte prone e kerkuesit apo e Republikes së Maqedonise, 
perkatesisht toka eshte prone e personit tjeter fizik ose juri-
dik, perkatesisht objekti pa leje eshte ndertuar në toke që 
eshte bashkepronesi e kerkuesit dhe personit tjeter fizik ose 
juridik, kerkuesi krahas deshmive nga paragrafi (1) i ketij 
neni, duhet të dorezoje edhe marreveshje për qira afatgjate të 
tokes të lidhur me pronarin, perkatesisht bashkepronarin e 
tokes ose deklarate të vertetuar te noteri me të cilen pronari, 
perkatesisht bashkepronari i tokes deklaron se pajtohet që të 
percaktohet statusi juridik i objektit pa leje ose vertetim për 
pune të zgjidhura pronesore - juridike të tokes ku eshte nder-
tuar objekti pa leje, të leshuar nga organi i administrates 
shteterore, kompetent për punet pronesore-juridike. 

(3) Nese objekti pa leje eshte ndertuar në toke prone e 
Republikes së Maqedonise për të cilen të drejte shfrytezimi 
ka personi tjeter fizik ose juridik, kerkuesi obligohet që ka-
rahas deshmive nga paragrafi (1) i ketij neni, të dorezoje 
edhe deklarate të vertetuar te noteri e dhene me pergjegjesi 
penale dhe materiale me të cilen do të vertetoje se token në 
fjale e shfrytezon më shume se 20 vite."  

 
Neni 7 

Në nenin 8 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafe të 
rinj (3) dhe (4), si vijojne: 

"(3) Nese rrjetet dhe mjetet elektronike të komunikimit 
të ndertuara pa leje jane ndertuar në toke që nuk eshte pro-
ne e kerkuesit apo e Republikes së Maqedonise, perkate-
sisht toka eshte prone e personit tjeter fizik ose juridik, per-
katesisht ato jane ndertuar në toke që eshte bashkepronesi e 
kerkuesit dhe personit tjeter fizik ose juridik, kerkuesi kra-
has deshmive nga paragrafi (2) i ketij neni, obligohet që të 
dorezoje edhe marreveshje për qira afatgjate të tokes të lid-
hur me pronarin, perkatesisht bashkepronarin e tokes ose 
deklarate të vertetuar te noteri me të cilen pronari, perkate-
sisht bashkepronari i tokes deklaron se pajtohet që të perca-
ktohet statusi juridik i rrjeteve dhe mjeteve elektronike të 
komunikimit të ndertuara pa leje.  

(4) Nese rrjetet dhe mjetet elektronike të komunikimit 
të ndertuara pa leje jane ndertuar në toke prone e Republi-
kes së Maqedonise në të cilen të drejte shfrytezimi ka per-
soni tjeter fizik ose juridik, kerkuesi obligohet që karahas 
deshmive nga paragrafi (2) i ketij neni të dorezoje edhe 
deklarate të vertetuar te noteri, të dhene me pergjegjesi pe-
nale dhe materiale me të cilen do të vertetoje se token në 
fjale e shfrytezon më shume se tre vite."  

Në paragrafin (3) i cili behet paragraf (5) në alinene 3 
pas fjaleve: objekt pa leje" shtohen fjalet: “me aktzoterim 
me të drejte të regjistruar të tokes nën objektin në të cilin 
jane vendosur rrjetet dhe mjetet e komunikimit elektronik”. 
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Në alinene 4 fjalet: “nga bashkesia e pronareve të bane-
save" zevendesohen me fjalet: "marreveshje për vendosjen 
e rrjeteve dhe mjeteve elektronike të komunikimit të lidhur 
me bashkesine e pronareve të banesave.", ndersa lidheza 
“dhe” në fund të alinese zevendesohet me pike. 

Alineja 5 shlyhet. 
Pas paragrafit (3) i cili behet paragraf (5) shtohet para-

graf i ri (6), si vijon: 
“(6) Nese eshte parashtruar kerkese për percaktim të 

statusit juridik të rrjeteve dhe mjeteve elektronike të komu-
nikimit të ndertuara pa leje-kolokacione për nevojen e rrje-
tit të komunikimit mobil publik, kerkuesit që jane posedues 
të pajisjes së komunikimit elektronik që kolocon me 
shtyllen e antenes të kolokacionit, krahas deshmive të per-
caktuara në kete nen, duhet të dorezojne deklarate nga po-
seduesi i shtylles së antenes, me të cilen ai deklaron se paj-
tohet të percaktohet statusi juridik i pajisjes së komuniki-
mit elektronik që kolokon me shtyllen e antenes apo marre-
veshje me poseduesin e shtylles së antenes, me të cilen esh-
te e rregulluar e drejta e kolokimit.”      

Paragrafi (4) behet paragraf (7). 
 

Neni 8 
Në nenit 10 paragrafi (4) ndryshohet si vijon: 
"Në rast kur kerkesa eshte parashtruar për ta percaktuar 

statusin juridik të objektit pa leje dedikimi i të cilit nuk eshte 
në perputhje me dedikimin e tokes në të cilen eshte ndertuar 
objekti, të percaktuar në dokumentacionin valid të planit ur-
banistik, ose objekti pa leje eshte ndertuar në toke në të cilen 
sipas dokumentacionit valid të planit urbanistik eshte parapa-
re ndertimi i infrastruktures së komunikacionit, ose objekti 
pa leje eshte ndertuar jashte perfshirjes së planit, organi 
kompetent miraton konkluzion për nderprejen e procedures 
dhe me detyre zyrtare paraqet kerkese te Keshilli komunal,  
perkatesisht Keshilli i komunave të Qytetit të Shkupit dhe 
Keshilli i Qytetit të Shkupit për miratim të vendimit nese në 
dokumentacionin e ardhshem të planit urbanistik do të kry-
het harmonizim i dedikimeve, perkatesisht nese do të kryhet 
ndryshimi i  trasese së infrastruktures së komunikacionit ose 
e njejta nuk do të parashihet, perkatesisht nese do të kryhet 
zgjerimi i perfshierjes së planit."  

Në paragrafin (6) fjalet: “pas miratimit të aktvendimit 
të plotfuqishem në proceduren për percaktim të statusit ju-
ridik të objektit në të cilin jane vendosur rrjetet dhe mjetet 
e komunikimit elektronik” zevendesohen me fjalet: “pas 
miratimit të vendimit nga Keshilli komunal, Keshilli i ko-
munave në Qytetin e Shkupit dhe Keshilli i Qytetit të 
Shkupit." 

Pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7), si vijon: 
"(7) Kunder konkluzionit për nderprerjen e procedures 

lejohet ankese e vecante." 
 

Neni 9 
Në nenin 11 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
"Njesia e vetadministrimit lokal, perkatesisht organi i 

administrates shteterore kompetent për kryerjen e puneve 
nga sfera e rregullimit hapesinor, në afat prej një viti nga 
pranimi i kerkeses për percaktimin e statusit juridik të obje-
ktit pa leje, perkatesisht nga dita e vazhdimit të procedures 
nese e njejta eshte nderprere, konstaton nese jane plotesuar 
kushtet për percaktimin e statusit juridik të percaktuar me 
kete ligj dhe leshon pelqim urbanistik ose miraton aktven-
dim me të cilen refuzohet kerkesa për percaktimin e statusit 
juridik të objektit pa leje. Organi i administrates shteterore 
kompetent për punet nga sfera e rregullimit hapesinor, per-
vec për objektet e linjes infrastrukturore dhe rrjetet dhe 
mjetet elektronike të komunikimit, pelqimin urbanistik e 
jep pas mendimit paraprak të njesise së vetadministrimit 

lokal në rajonin e të cilit eshte ndertuar objekti pa leje, për 
harmonizimin e dedikimit të objektit pa leje me dedikimin 
e tokes në të cilen i njejti eshte ndertuar, të perckatuar në 
dokumentacionin valid të planit urbanistik." 

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon: 
"(2) Njesia e vetadministrimit lokal detyrohet që men-

dimin nga paragrafi (1) i ketij neni ta dorezoje te organi i 
administrates shteterore kompetent për kryerjen e puneve 
nga sfera e rregullimit hapesinor, në afat prej dhjete diteve 
të punes nga dita e marrjes së kerkeses për mendim, në të 
kunderten do të konsiderohet se mendimi eshte pozitiv dhe 
nese për shkak të mosveprimit në të ardhmen shkaktohen 
deme, obligimi për kompensim të demit do të jete në lloga-
ri të njesise së vetadministrimit lokal." 

Paragrafi (2) behet paragraf (3). 
 

Neni 10 
Në nenin 12 alineja 4 ndryshohet si vijon: 
"- objekti pa leje eshte ndertuar në toke në të cilen ker-

kuesi ka të drejte pronesie ose të drejte shfrytezimi të tokes 
prone e Republikes së Maqedonise, ose të tokes për të cilen 
kerkuesi ka lidhur marreveshje për qira afatgjate me prona-
rin, perkatesisht bashkepronarin e tokes ose me deklarate të 
vertetuar te noteri me të cilen pronari, perkatesisht bashke-
pronari i tokes deklaron se pajtohet që të percaktohet statu-
si juridik i objektit pa leje dhe i njejti të regjistrohet në li-
brat publike për regjistrimin e të drejtave të patundshmerive 
në emer të kerkuesit ose të tokes së bartur nga pronari i me-
parshem në baze të marreveshjes për shitblerje në të cilen si 
shfrytezues në aktzoterim eshte evidentuar pronari i mepars-
hem, e kerkuesi e shfrytezon token më shume se 20 vite nga 
dita e lidhjes së marreveshjes për shitblerje ose token prone e 
Republikes së Maqedonise për të cilen të drejte shfrytezimi 
ka personi tjeter fizik ose juridik, që nuk eshte bartur nga 
pronari i meparshem në baze të marreveshjes së shitblerjes 
ose që eshte bartur nga pronari i meparshem por si shfrytezu-
es në aktzoterim nuk eshte evidentuar pronari i meparshem, 
e kerkuesi token e shfrytezon më shume se 20 vite,". 

  
Neni 11 

Në nenin 13 alinete 4 dhe 5 ndryshohen si vijojne: 
"- objekti pa leje eshte ndertuar në toke në të cilen ker-

kuesi ka të drejte pronesie ose të drejte perdorimi të të drej-
tes së servitutit, ose në toke prone e Republikes së Maqe-
donise, ose në toke prone e Republikes së Maqedonise në 
të cilen të drejte shfrytezimi ka personi tjeter fizik ose juri-
dik, e kerkuesi i tokes e shfrytezon më shume se 20 vite, 
apo toke për të cilen kerkuesi ka lidhur marreveshje për qi-
ra afatgjate me pronarin, perkatesisht bashkepronarin e to-
kes ose pronari perkatesisht bashkepronari i tokes ka dhene 
deklarate të vertetuar te noteri me të cilen pajtohet që të 
percaktohet statusi juridik i objektit pa leje, ose toke për të 
cilen eshte leshuar vertetim për ceshtje të zgjidhura prone-
sore juridike nga organi kompetent për ceshtje pronesore 
juridike dhe  

- objekti  pa leje eshte teresi funksionale dhe mund të 
perdoret." 

 
Neni 12 

Në nenin 14 paragrafi (1) alineja 4 ndryshohet si vijon: 
"- rrjetet dhe mjetet e komunikimit elektronik jane 

ndertuar në toke në të cilen kerkuesi ka të drejte pronesie 
ose të drejte shfrytezimi ose të drejte servituti ose në toke 
prone e Republikes së Maqedonise, apo toke prone e Re-
publikes së Maqedonise në të cilen të drejte shfrytezimi ka 
personi tjeter fizik ose juridik, e kerkuesi token e shfryte-
zon më shume se tre vite, ose në toke për të cilen kerkuesi 
ka lidhur marreveshje për qira afatgjate me pronarin, per-
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katesisht bashkepronarin e tokes ose pronari perkatesisht 
bashkepronari, ka dhene deklarate të vertetuar te noteri me 
të cilen deklaron së pajtohet që të percaktohet statusi juri-
dik i rrjeteve dhe mjeteve të komunikimit elektronik të 
ndertuara pa leje,".   

Alineja 8 ndryshohet si vijon: 
“- ka deklarate nga poseduesi i shtylles së antenes, me 

të cilen ai deklaron se pajtohet të percaktohet statusi juridik 
i pajisjes së komunikimit elektronik që kolokon me 
shtyllen e antenes apo ka marreveshje të lidhur me posedu-
esin e shtylles së antenes, me të cilen eshte e rregulluar e 
drejta e kolokimit, nese behet fjale për rrjete dhe mjete të 
komunikimit elektronik-kolokime për nevojen e rrjetit të 
komunikimit mobil publik.”    

Në paragrafin (2) alineja 4 fjalet: "nga bashkesia e pro-
nareve të banesave" zevendesohen me fjalet: "marreveshje 
për vendosjen e rrjeteve dhe mjeteve të komunikimit ele-
ktronik, të lidhur me bashkesine e pronareve të banesave." 

Alineja 5 fshihet. 
Alinete 6, 7 dhe 8 behen aline 5, 6 dhe 7. 
Alineja 9 që behet aline 8 ndryshohet si vijon: 
“- ka deklarate nga poseduesi i shtylles së antenes, me 

të cilen ai deklaron se pajtohet të percaktohet statusi juridik 
i pajisjes së komunikimit elektronik që kolocon me 
shtyllen e antenes apo ka marreveshje të lidhur me posedu-
esin e shtylles së antenes, me të cilen eshte e rregulluar e 
drejta e kolokimit, nese behet fjale për rrjete dhe mjete të 
komunikimit elektronik-kolokime për nevojen e rrjetit të 
komunikimit mobil publik. 

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon: 
“(3) Nese eshte parashtruar kerkese për percaktim të 

statusit të rrjeteve dhe mjeteve të komunikimit elektronik-
kolokime për nevojen e rrjetit të komunikimit mobil pub-
lik, kushtet nga paragrafi (1) alinete 4 dhe 5 të ketij neni, 
perkatesisht kushtin nga paragrafi (2) alineja 5 e ketij neni, 
duhet ta plotesoje vetem kerkuesi i cili eshte posedues i 
shtylles së antenes.” 

 
Neni 13 

Në nenin 17 paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
"Të gjitha objektet pa leje që gjenden në zone potencia-

lisht jostabile, për të cilen nga Keshilli i njesise së vetadmi-
nistrimit lokal eshte marre vendim në pajtim me nenin 25 
të ketij ligji, pervec objekteve të linjes së infrastruktures, 
duhet t'i plotesojne standardet për gjeomekanike." 

Në paragrafin (3) pika zevendesohet me presje dhe 
shtohen fjalet: ”me ç’rast për rrjete dhe mjete të komuniki-
mit elektronik-kolokime për nevojen e rrjetit të komuniki-
mit mobil publik projekt themelor-faza statike duhet të do-
rezoje vetem kerkuesi i cili eshte posedues i shtylles së an-
tenes.” 

 
Neni 14 

Në nenin 18 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
"Nese objekti  pa leje eshte ndertuar në kufi të rajonit të 

mbrojtur që eshte percaktuar me ligj, perkatesisht në park 
nacional, monument natyror, park natyror, rajon të mbroj-
tur ose rajon me shume dedikime, në brez të mbrojtur breg-
liqeni natyror dhe artificial dhe shtreter lumenjsh si dhe në 
zone të pare dhe të dyte mbrojtese sanitare të burimeve të 
ujit të pijeshem, organi kompetent nga neni 4 i ketij ligji, 
me detyre zyrtare merr mendim nga Ministria e Ambientit 
Jetesor dhe Planifikimit Hapesinor."  

Në paragrafin (2) fjalet: "lokalitete arkeologjike të 
mbrojtura me ligj, si dhe në zone të shpallur teresi monu-
mentale" zevendesohen me fjalet: "trashegimi të mbrojtur 
kulturore të paluajtshme (të mira të vecanta, teresi dhe lo-
kalitete arkeologjike,)". 

Në paragrafin (6) pika në fund të fjalise fshihet dhe 
shtohen fjalet: "ose objekteve tjera me interes publik të 
percaktuar me ligj." 

Pas paragrafit (6) shtohen dy paragrafe te rinj (7) dhe 
(8), si vijojne: 

"(7) Nese objekti pa leje eshte ndertuar në zone të 
mbrojtur të rrugeve shteterore dhe lokale, apo në zone të 
mbrojtur të infrastruktures hekurudhore, organi kompetent 
nga neni 4 i ketij ligji me detyre zyrtare merr peqim nga or-
gani kompetent për menaxhim me infrastrukturen rrugore 
dhe hekurudhore.   

 (8) Organet kompetente nga paragrafet (1), (2), (3), 
(4), (5), (6) dhe (7) të ketij neni, obligohen që të veproje 
pas kerkeses së organit kompetent nga neni 4 i ketij ligji 
brenda 30 ditesh nga marrja e së njejtes, në të kunderten do 
të konsiderohet se nuk kane verejtje dhe nese për shkak të 
mosveprimit të tyre në të ardhmen shkaktohen deme, obli-
gimi për kompensim të demit do të jete në llogari të organit 
ose subjektit mosveprimi i të cilit e ka shkaktuar demin." 

 
Neni 15 

Në nenin 20 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
"Pas leshimit të pelqimit urbanistik, njesia e vetadmini-

strimit lokal në afat prej pese diteve të punes perpilon 
konkluzion për pagesen e kompensimit për percaktimin e 
statusit juridik të objektit pa leje dhe të njejtin ia dorezon 
kerkuesit. Për objektet për të cilat eshte leshuar pelqim urba-
nistik nga organi kompetent për punet nga sfera e rregullimit 
hapsinor, e për të cilet në pajtim me kete nen parashihet pa-
gesa e kompensimit për percaktimin e statusit juridik, njesia 
e vetadministrimit lokal perpilon konkluzion në afat prej pe-
se diteve të punes nga dita e pranimit të pelqimit urbanistik 
në nejsine e vetadministrimit lokal. Kunder konkluzionit për 
pagesen e kompensimit lejohet ankese e vecante." 

Në paragrafin (2) pas fjaleve: "rregulloren për standar-
de dhe normativa për planifikim urbanistik" vihet presje 
dhe shtohen fjalet "për trafostacione për shtepi uikendi". 

Në paragrafin (4) pas pikes shtohet fjali e re si vijon: 
"Pas miratimit të konkluzionit për pagesen e kompensimit, 
poseduesit e banesave në ndertese banimi munden së bash-
ku ta paguajne shumen e pergjithshme ose çdo pronar i ba-
neses mund ta paguaje individualisht pjesen e kompensimit 
që ka të beje me banesen e tij."  

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon: 
"Për objektet me rendesi për Republiken dhe për obje-

ktet e linjes infrastrukturore në pajtim me ligjin për ndertim 
dhe ligjet tjera, posedues të së cilave jane organet shtetero-
re, agjencite dhe fondet e themeluara nga Republika e Ma-
qedonise, për objektet posedues të së cilave jane persona 
juridik në pronesi dominuese të Republikes së Maqedoni-
se", për objektet me rendesi lokale dhe objektet e linjes in-
frastrukturore në pajtim me Ligjin për ndertim, posedues të 
së cilave jane njesite e vetadministrimit lokal dhe nderma-
rrjet publike të themeluara nga njesite e vetadministrimit 
lokal, si dhe për objektet e institucioneve publike shendete-
sore për mbrojtje shendetesore primare, sekondare dhe ter-
ciare, nuk llogaritet dhe nuk paguhet kompensim për perca-
ktimin e statusit juridik të objektit pa leje."  

Pas paragrafit (5) shtohen dy paragrafe të rinj (6) dhe 
(7), si vijojne: 

"(6) Për objektet me rendesi për Republiken në pajtim 
me Ligjin për ndertim dhe ligjet tjera, posedues të së cilave 
jane subjekte private ose subjekte tjera të perziera me pro-
nesi dominuese private, llogaritet dhe paguhet kompensim 
për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje. Shuma 
e kompensimit për keto objekte, pervec objekteve nga pa-
ragrafi (2) i ketij neni, eshte e barabarte me shumen e kom-
pensimit për rregullimin e tokes ndertimore që llogaritet në 
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procedure për marrjen e lejes për ndertim për kete lloj ob-
jektesh, me ç'rast merret parasysh siperfaqja e ndertuar e 
objektit pa leje, e percaktuar me elaboratin gjeodezik për 
percaktimin e gjendjes faktike të objektit pa leje.  

(7) Për objektet e linjave infrastrukturore posedues të 
së cilave jane subjekte private ose subjekte tjera të perziera 
me pronesi private dominuese si dhe për rrjetet dhe mjetet 
elektronike të komunikimit që jane objekte të linjave infra-
strukturore, llogaritet dhe paguhet kompensim varesisht 
prej gjatesise së objektit të linjes infrastrukturore, që eshte 
percaktuar me elaboratin gjeodezik për percaktimin e 
gjendjes faktive si vijon, për gjatesi deri në 1 km - 50 euro 
në kundervlere me denare sipas kursit të mesem të Bankes 
Popullore të Republikes së Maqedonise në diten e perpili-
mit të llogaritjes, gjatesi prej 1 km deri në 10 km -  100 eu-
ro në kundervlere me denare sipas kursit të mesem të Ban-
kes Popullore të Republikes së Maqedonise në diten e per-
pilimit të llogaritjes dhe për gjatesi mbi 10 km  - 150 euro 
në kundervlere me denare sipas kursit të mesem të Bankes 
Popullore të Republikes së Maqedonise në diten e perpili-
mit të llogaritjes." 

Në paragrafin (6) që behet paragraf (8) pas fjaleve: "ker-
kuesi mundet ta paguaje" shtohet fjala "pernjehere" kurse 
fjala "llogaritja" zevendesohet me fjalen "konkluzioni". 

 Pas paragrafit (6) që behet paragraf (8) shtohet para-
graf i ri (9), si vijon: 

"(9) Mjetet e kompensimit për percaktimin e statusit ju-
ridik të të gjitha llojeve të objekteve pa leje të percaktuara 
me kete ligj, jane të ardhura të vetadministrimit lokal. 
Kompensimi për percaktimin e statusit juridik për objektet 
e linjes infrastrukturore dhe për rrjetet dhe mjetet elektroni-
ke të komunikimit dhe mjetet që jane linja të objekteve in-
frastrukturore që kalojne në rajonin e më shume komunave, 
ndahet në menyre të barabarte ndermjet komunave në terri-
torin e së cilave kalon objekti." 

Paragrafi (7) behet paragraf (10). 
Në paragrafin (8) që behet paragraf (11) pika në fund të 

fjalise zevendesohet me presje dhe shtohen fjalet: "me 
ç'rast të njejtit detyrohen që të dorezojne vertetim nga orga-
ni kompetent se jane shfrytezues të ndihmes sociale." 

Në paragrafin (9) që behet paragraf (12) fjala "llogarit-
je" zevendesohet me fjalen "konkluzion". 

Në paragrafin (10) që behet paragraf (13) fjalet: "para-
grafi (9)" zevendesohen me fjalet: "paragrafi (12)" kurse 
fjala "llogaritje" zevendesohet me fjalen "konkluzion". 

Paragrafit (11) që behet paragraf (14) ndryshohet si vi-
jon: 

"(14) Nese njesia e vetadministrimit lokal nuk miraton 
konkluzion për pagesen e kompensimit për percaktimin e 
statusit juridik të objektit pa leje në afatin e percaktuar në 
paragrafin (13) të ketij neni, organi i administrates shtete-
rore kompetent për punet e rregullimit hapsinor do të mira-
toje konkluzion për pagesen e kompensimit për percakti-
min e statusit juridik të objektit pa leje." 

 
Neni 16 

Pas nenit 20 shtohet nen i ri 20-a, si vijon: 
 

"Neni 20-a 
 (1) Kompensimi për percaktimin e statusit juridik të 

objektit pa leje me më shume dedikime, llogaritet në men-
yre të kombinuar në pajtim me shumen e kompensimit për 
dedikimin adekuat të pjeseve të objektit siperfaqja e të cilit 
eshte percaktuar me elaboratin gjeodezik për percaktimin e 
gjendjes faktike. 

(2) Gjate llogaritjes së kompensimit për percaktim të 
statusit juridik të objektit pa leje për të cilin paraprakisht 
eshte dhene leje për ndertim dhe eshte paguar kompensim 

për rregullim të tokes ndertimore, e ai eshte ndertuar në 
kundershtim me lejen për ndertim, me ç’rast i tere objekti 
eshte pa leje, nuk perllogaritet kompensim për siperfaqen e 
objektit pa leje për të cilen eshte paguar kompensim për 
rregullim të tokes ndertimore, ndersa për siperfaqen e obje-
ktit pa leje për të cilen nuk eshte paguar kompensim për 
rregullim të tokes ndertimore perllogaritet kompensim lar-
tesia e të cilit eshte dy here më e madhe se lartesia e kom-
pensimit që perllogaritet në pajtim me nenin 20 paragrafet 
(2), (3) dhe (6) të ketij ligji. 

(3) Në rastet nga paragrafi (2) i ketij neni, kerkuesi det-
yrohet të dorezoje deshmi perkatese për kompensim të pa-
guar paraprakisht për rregullim të tokes ndertimore në pro-
cedure për leshim të lejes për ndertim të objektit në fjale.” 

   
Neni 17 

Ne nenin 21 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
"Me aktvendim për percaktimin e statusit juridik të ob-

jektit pa leje vertetohet se objekti pa leje me rendesi për 
Republiken e Maqedonise, objekti pa leje me rendesi loka-
le dhe objekti pa leje i institucioneve shendetesore për 
mbrotje shendetesore primare, sekondare dhe terciare, i 
ploteson kushtet për perfshirje në dokumentacionin e planit 
urbanistik dhe regjistrim në librat publike për regjistrim të 
të drejtave të patundshmerive, perkatesisht se rrjetet dhe 
mjetet e komunikimit elektronik për nevojen e rrjetit të ko-
munikimit telefonik publik fiks dhe mobil dhe objekti in-
frastrukturor në linje që eshte rruge shteterore dhe lokale, i 
plotesojne kushtet për regjistrim në librat publike për regji-
strimin e të drejtave të patundshmerive, e objektet tjera in-
frastrukturore në linje dhe rrjetet dhe mjetet e komunikimit 
elektronik se nuk i plotesojne kushtet për evidentim në 
Regjistrin e objekteve infrastrukturore mbitokesore dhe 
nentokesore dhe instalimeve percjellese.” 

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:  
"Për objektet me rendesi për Republiken dhe për obje-

ktet e linjes infrastrukturore në pajtim me Ligjin për nder-
tim dhe me ligjet tjera, posedues të së cileve jane subjekte 
private ose subjekte tjera të perziera me pronesi dominuese 
private, për objektet me rendesi lokale në pajtim me Ligjin 
për ndertim, për objektet private dhe institucionet e perzie-
ra shendetesore për mbrojtje primare, sekondare dhe tercia-
re, për rrjetet dhe mjetet elektronike të komunikimit, organi 
kompetent nga paragrafi (2) i ketij neni detyrohet që të 
marre aktvendim për percaktimin e statusit juridik brenda 
pese diteve të punes nga dita e dorezimit të deshmise për 
pagese të kompensimit për percaktimin e statusit juridik të 
objektit pa leje ose marreveshjes për pagese të prolonguar 
të ketij kompensimi ose vertetim se kerkuesi eshte shfryte-
zues i ndihmes sociale." 

Pas paragrafit (3) shtohen tre paragrafe të rinj (4), (5) 
dhe (6), si vijojne: 

 "(4) Për objektet me rendesi për Republiken dhe për 
objektet e linjes infrastrukturore në pajtim me Ligjin për 
ndertim dhe ligjet tjera, posedues të së cileve jane organet 
shteterore, agjencite dhe fondet e themeluara nga Republi-
ka e Maqedonise, për objekte posedues të të cilave jane 
persona juridike në pronesi dominuese të Republikes së 
Maqedonise, për objektet me rendesi lokale dhe objektet e 
linjes infrastrukturore në pajtim me Ligji për ndertim pose-
dues të së ciles jane njesite e vetadministrimit lokal dhe 
ndermarrjet publike të themeluara nga njesite e vetadmini-
strimit lokal, si dhe për objektet e institucioneve publike 
shendetesore për mbrojtje shendetesore primare, sekondare 
dhe terciare, organi kompetent nga paragrafi (2) i ketij neni 
detyrohet që të marre aktvendim për percaktimin e statusit 
juridik brenda pese diteve të punes nga dita e leshimit të 
pelqimit urbanistik. 
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(5) Për ndertesat e banimit kolektiv mund të miratohet 
aktvendim i plote për percaktimin e statusit juridik të tere 
objektit pa leje nese të gjithe poseduesit e banesave në nder-
tesen e banimit e kane paguar së bashku, perkatesisht e kane 
rregulluar kompensimin për percaktimin e statusit juridik të 
objektit, ose aktvendim i pjesshem për percaktimin e statusit 
juridik të pjeseve të vecanta të objektit pa leje, nese posedue-
si i baneses individualisht e ka paguar, perkatesisht rregullu-
ar pjesen e kompensimit për percaktimin e statusit juridik të 
objektit pa leje, që ka të beje me banesen e tij. 

(6) Për rrjete dhe mjete të komunikimit elektronik-ko-
lokime për nevojen e rrjetit të komunikimit mobil publik, 
leshohet aktvendim individual për percaktim të statusit ju-
ridik për çdo pajisje e cila eshte pjese e kolokimit. 

 Paragrafi (4) që behet paragraf (7) ndryshohet si vijon:  
"(7) Aktvendimi për percaktimin e statusit juridik të 

objektit pa leje me rendesi për Republiken, objektit pa leje 
me rendesi lokale dhe objektit pa leje të institucioneve 
shendetesore për mbrotje shendetesore primare, sekondare 
dhe terciare, rrjeteve dhe mjeteve të komunikimit elektro-
nik për nevojen e rrjetit të komunikimit telefonik publik 
fiks dhe mobil dhe të objektit të vijes infrastrukturore që 
eshte rruge shteterore dhe lokale kunder të cilit nuk eshte 
parashtruar ankese ose nese ankesa eshte shfrytezuar, para-
qet baze juridike për regjistrimin e të drejtes së pronesise 
së objektit në librin publik për regjistrimin e të drejtave të 
patundshmerive, e për të gjitha objektet tjera të linjes infra-
strukturore si dhe të rrjeteve dhe mjeteve elektronike të ko-
munikimit, paraqet baze ligjore për evidentim në Regjistrin 
e objekteve të infrastruktures nentokesore dhe mbitokesore 
dhe instalimeve percjellese, në pajtim me ligjin." 

Pas paragrafit (4) që behet paragraf (7) shtohet paragraf 
i ri (8), si vijon:  

"(8) Organi kompetent që e ka miratuar aktvendimin për 
percaktimin e statusit juridik të objektit të linjes infrastruktu-
rore (pervec rruges shteterore dhe lokale) dhe aktvendimin 
për percaktimin e statusit juridik të rrjeteve dhe mjeteve ele-
ktronike të komunikimit (pervec për rrjete dhe mjete të ko-
munikimit elektronik për nevojen e rrjetit të komunikimit te-
lefonik publik fiks dhe mobil)  detyrohet që të njejtin ta pa-
rashtroje te organi kompetent për mbajtjen e regjistrit nga 
paragrafit (7) i ketij neni, për evidentimin e tyre." 

Paragrafet (5) dhe (6) behen paragrafe (9) dhe (10).   
 

Neni 18 
Pas nenit 21-a shtohet nen i ri 21-b, si vijon: 
 

"Neni 21-b 
Pelqimi urbanistik dhe aktvendimin për percaktimin e 

statusit juridik të objektit pa leje që jane leshuar në kun-
dershtim me dispozitat e ketij ligji jane të pavlefshme." 

 
Neni 19 

Në nenin 22 paragrafet (1) dhe (2) pas fjaleve: "Kunder 
aktvendimit" shtohen fjalet: "perkatesisht konkluzionit" e 
pas fjaleve: "pranimi i aktvendimit" shtohen fjalet: "perka-
tesisht konkluzionit". 

  
Neni 20 

Neni 23 ndryshohet si vijon: 
"(1) Token prone e Republikes së Maqedonise për të ci-

len në librin publik për regjistrimin e të drejtave të pa-
tundshmerive eshte regjistruar e drejta e pronesise së obje-
ktit në baze të aktvendimit për percaktimin e statusit juridik 
të objektit pa leje, pas miratimit të dokumentacionit të pla-
nit urbanistik me të cilen eshte perfshire objekti nese i njej-
ti paraprakisht nuk ka qene i perfshire, pronari i objektit 
mundet ta bleje në pajtim me Ligjin për toke ndertimore. 

(2) Token prone e Republikes së Maqedonise për të ci-
len në librin publik për regjistrimin e të drejtave të pa-
tundshmerive eshte regjistruar e drejta e pronesise së pajis-
jes së komunikimit elektronik, që eshte pjese e kolokimit 
për nevojen e rrjetit të komunikimit mobil publik, mund ta 
bleje vetem pronari i shtylles së antenes.”   

 
Neni 21 

Pas nenit 24 shtohet neni i ri 24-a, si vijon:  
 

"Neni 24-a 
Personat që do të kryejne ndertim plotesues ose mbin-

dertim të objektit pa leje, për të cilin eshte parashtruar ker-
kese për percaktimin e statusit juridik, si dhe personat zyr-
tare që do të miratojne aktvendim për percaktimin e statusit 
juridik të objekteve pa leje ose pjeseve të objekteve që nuk 
jane evidentuar në procesverbalin për shikim aty për aty, të 
perpiluar në pajtim me nenin 9 të ketij ligji, jane pergjegjes 
në menyre penale në pajtim me Kodin penal për vepra pe-
nale të ndertimit pa leje, perkatesisht keqperdorimin e pozi-
tes zyrtare."  

 
Neni 22 

Në nenin 28 paragrafi (1) alineja 2 fjala "llogaritje" ze-
vendesohet me fjalen "konkluzion". 

Në alinene 3 pas fjaleve: "paragrafi (3)" shtohen fjalet: 
"dhe paragrafi (4)". 

Në paragrafin (2) alineja 2 pas fjaleve: "paragrafi (3)" 
shtohen fjalet: "dhe paragrafi (4)". 

Në paragrafin (3) fjalet: "paragrafi (7)" zevendesohen 
me fjalet: "paragrafi (10)".  

 
Neni 23 

Në nenin 31 pas fjales "penale" shtohen fjalet: "dhe civile". 
 

Neni 24 
Kerkuesit të cilet me kerkese për percaktimin e statusit 

juridik deri në hyrjen në fuqi të ketij ligji nuk kane dorezu-
ar elaborat gjeodezik për percaktimin e gjendjes faktike të 
objektit pa leje, duhet që të njejtin ta dorezojne më së voni 
në afat prej 18 muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij lig-
ji, në të kunderten organi kompetent do ta refuzoje kerke-
sen për percaktimin e statusit juridik të objekti pa leje.   

 
Neni 25 

Gjate llogaritjes së lartesise së kompensimit për perca-
ktimin e statusit juridik të objekteve me rendesi për Repub-
liken, në pajtim me Ligjin për ndertim dhe ligj tjeter, pose-
dues të së cilave jane subjekte private ose subjekte tjera të 
perziera me pronesi dominuese private, merret parasysh 
shuma e kompensimit për rregullimin e tokes ndertimore 
për kete lloj të objekteve që eshte percaktuar nga njesite e 
vetadministrimit lokal deri në diten e hyrjes në fuqi të Lig-
jit për veprim me objekte të ndertuara pa leje ("Gazeta Zyr-
tare e Republikes së Maqedonise" numer 23/11). 

Gjate llogaritjes së lartesise së kompensimit për perca-
ktimin e statusit juridik të objekteve pa leje, zbatohen koe-
ficientet që jane të percaktuar me Rregulloren për shkallen 
e rregullimit të tokes ndertimore me objekte të infrastruktu-
res komunale dhe menyra e percaktimit të lartesise së 
shpenzimeve për rregullimin varesisht nga shkalla e rregul-
limit, deri në diten e hyrjes në fuqi të Ligjit për veprim me 
objekte të ndertuara pa leje (“Gazeta Zyrtare e Republikes 
së Maqedonise" numer 23/11).  

Neni 26 
Procedurat e filluara për percaktimin e statusit juridik 

të objektit pa leje do të vazhdojne në pajtim me dispozitat e 
ketij ligji. 
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Neni 27 
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të 

Republikes së Maqedonise që në afat prej 30 ditesh nga 
shpallja e ketij ligji, të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit 
për veprim me objekte të ndertuara pa leje. 

 
Neni 28 

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

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3732. 

Врз основа на член 288 став 1 алинеја 3 од Законот 
за здравствената заштита („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.43/12 и 145/12), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
6.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРИВРЕМЕНА МЕРКА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
ДРУГИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ ЗА ПОТРЕБИТЕ  

НА ГРАЃАНИТЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука за време на штрајк на вработените 

во јавните здравствени установи се утврдува привреме-
на мерка склучување на договори на Министерството 
за здравство и Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија со приватните здравствени установи во Ре-
публика Македонија, заради обезбедување на здрав-
ствени услуги од задолжителното здравствено осигуру-
вање од специјалистичко-консултативна здравствена 
дејност на секундарно ниво и болничка здравствена 
дејност. 

  
Член 2 

Во договорите од член 1 од оваа одлука да се утвр-
ди висината на цените за здравствените услуги кои 
приватните здравствени установи ќе ги обезбедуваат за 
потребите на граѓаните во износ како и цените утврде-
ни за здравствените установи во Мрежата на здравстве-
ни установи.  

  
Член 3 

Оваа одлука ќе се применува  до престанувањето на 
условите кои довеле до нивно воведување, односно до 
прекин на штрајкот на здравствените работници.  

   
Член 4 

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

 
Бр.41-9375/1 Претседател на Владата 

6 декември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

3733. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 24 
ноември 2012 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА УПРАВАТА ЗА АФИРМИРАЊЕ И УНАПРЕ-
ДУВАЊЕ НА КУЛТУРАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ 
НА ЗАЕДНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. М-р Ѓулер Неби се разрешува од должноста ди-

ректор на Управата за афирмирање и унапредување на 
културата на припадниците на заедниците во Републи-
ка Македонија, орган во состав на Министерството за 
култура, поради истек на мандатот. 

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

 
Бр. 23-8992/1 Претседател на Владата 

24 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

3734. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 24 
ноември 2012 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА 
АФИРМИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУ-
РАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За директор на Управата за афирмирање и уна-

предување на културата на припадниците на заедници-
те во Република Македонија, орган во состав на Мини-
стерството за култура, се именува Устреф Емин. 

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

 
Бр. 23-8993/1 Претседател на Владата 

24 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

3735. 
По извршеното проверување со изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Одлуката за престанок и 
за давање на трајно користење на движна ствар на На-
ционална установа Македонски народен театар – Скоп-
је, објавена во „Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 138/2012, направена е техничка грешка, пора-
ди што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ 
НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР 
НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА МАКЕДОНСКИ 

НАРОДЕН ТЕАТАР – СКОПЈЕ 
 
Во Одлуката за престанок и за давање на трајно ко-

ристење на движна ствар на Национална установа Ма-
кедонски народен театар – Скопје, во член 1 наместо 
зборовите: „регистарски ознаки SK-620-SB“ треба да 
стојат зборовите: „регистарски ознаки SK-895-VK“. 

 
       Број 41-7873/2                    
4 декември 2012 година           Од Владата на Република 
              Скопје                                     Македонија 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ 

3736. 
 

О Б Ј А В А 
 
Спогодбата за редовен воздушен сообраќај помеѓу 

Владата на Република Македонија и Владата на Репуб-
лика Турција, склучена во Скопје на 19 август 2011 го-
дина, ратификувана од Собранието на Република Ма-
кедонија со Закон за ратификација на Спогодбата за ре-
довен воздушен сообраќај помеѓу Владата на Републи-
ка Македонија и Владата на Република Турција 
(„Службен весник на РМ“ бр. 40/2012), е влезена во си-
ла на 6 септември 2012 година.  

 
30 ноември 2012 година Министер, 

Скопје Никола Попоски, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

3737. 
Врз основа на член 72 став (3) од Царинскиот закон 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
39/2005, 4/2008, 48/2010, 158/2010, 44/2011, 53/2011 и 
11/2012), министерот за финансии, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА И КОДЕКСОТ  

НА ШИФРИ КОИ СЕ УПОТРЕБУВААТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на пополнување на ца-

ринската декларација и кодексот на шифри кои се упо-
требуваат („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 97/2005, 147/2008, 55/2009, 141/2009, 62/2010, 
12/2011, 8/2012, 20/2012, 61/2012 и 124/2012) во При-
лог 2 - Кодекс на шифри за пополнување на ЕЦД, во 
рубрика 37 - Постапка, во точка б) – Шифри за втора 
подрубрика, во категорија „Ослободување Cxx“ во де-
лот „Ослободување од плаќање на увозни давачки“, по 
алинеата „ домашни патници за предмети со мала вред-
ност 194 став (1) точка 2) C10“,  зборовите: „Државјани 
на Република Македонија и странски државјани за 
предмети од некомерцијална природа со мала вредност 
кои повремено се примаат од странство“, се заменуваат 
со зборовите: „Државјани на Република Македонија и 
странски државјани за предмети од некомерцијална 
природа со мала вредност испратени од странство од 
физички лица“. 

По алинеата „Спортски федерации на Република 
Македонија за спортска опрема и реквизити кои ги до-
биваат како подарок од странски донатори, како и уве-
зена спортска опрема и реквизити купени со парични 
средства добиени како подарок 195 став (1) точка 8     
C62“, се додава нова алинеjа која гласи: 

„   
Пратки со мала вредност исп-
орачани од странство за при-
мачи во земјата 

196 став (1) 
точка  16 

С63 
 

“ 
                                                                                                                    

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

   
Бр.11-36798/3  

5 декември 2012 година Министер за финансии, 
Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
  

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

3738. 
Врз основа на член 51-а став 12 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 135/07, 18/11, 148/11 и 95/12), мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ 
ЗА ГРАДЕЊЕ НА ОРАНЖЕРИИ И ПОМОШНИ 
ОБЈЕКТИ КАКО И ОБЈЕКТИ ЗА ПРИМАРНА ОБ-
РАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ НА  

ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 
 

Член  1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот на барањето за издавање на одо-
брение за градење на оранжерии и помошни објекти 
како и објекти за примарна обработка на земјоделски 
производи на земјоделско земјиште. 

 
Член  2 

Барањето за издавање на одобрение за градење на 
оранжерии и помошни објекти како и објекти за при-
марна обработка на земјоделски производи на земјо-
делско земјиште се поднесува на образец: “Барање за 
издавање на одобрение за градење на оранжерии и по-
мошни објекти како и објекти за примарна обработка 
на земјоделски производи на земјоделско земјиште“ во 
А4 формат на хартија во бела боја. 

Формата и содржината на образецот на барањето од 
став 1 на овој член е даденa  во Прилог, кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 3 

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

 
Бр.22 - 9908 Министер за земјоделство, 

3 декември 2012 година шумарство и водостопанство, 
Скопје Љупчо Димовски, с.р. 
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3739. 

Врз основа на член 51 став 4 од Законот за земјо-
делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 135/07, 18/11, 148/11 и 95/12), мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКО ЗЕМЈИШТЕ ЗА НЕЗЕМЈОДЕЛСКИ ЦЕЛИ, 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 
БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува постапката, фор-
мата и содржината на образецот на барањето за издање 
на позитивно мислење за користење на земјоделско 
земјиште за неземјоделски цели за детални геолошки 
истражувања и експлоатација на минерални суровини 
и потребната документација. 

 
Член 2 

Барањето за издавање на позитивно мислење за ко-
ристење на земјоделско земјиште за неземјоделски це-
ли за детални геолошки истражувања и експлоатација 
на минерални суровини ги содржи следните податоци: 

1. Назив на органот кој ја спроведува постапката за 
давање на согласност за користење на земјоделско зем-
јиште за неземјоделски цели; 

2. Назив на образецот; 
3. Податоци за поднесителот на барањето; 
4. Податоци за земјиштето за кое се бара користење 

на земјоделско земјиште за неземјоделски цели: 
- катастарска општина, 
- катастарска парцела, 
- викано место, 
- катастарска култура, 
- катастарска класа, 
- површина (метри квадратни) и  
- имотен лист, 
5. Датум и место на поднесување на барањето; и 
6. Потпис/печат на барателот.  
Барањето од став 1 на овој член се поднесува на 

образец во А4 формат на хартија во бела боја кој е да-
ден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Кон барањето од член 2 на овој правилник се при-
ложува следната документација: 

1. За барање за детални геолошки истражувања се 
доставува: 

- топографска карта за локалитетот на деталните ге-
олошки истражувања, во размер 1:25000  и  

- геодетски елаборат за катастарските парцели кои 
влегуваат во локалитетот или список со катастарски 
индикации. 

2. За барање за експлоатација на минерални сурови-
ни се доставува: 

- договор за детални геолошки истражувања и  
- геодетски елаборат за посебни намени за земји-

штето во експлотационото поле со нумерички подато-
ци за катастарските парцели кои влегуваат во експло-
тационото поле. 

Доколку нема склучен договор за детални геоло-
шки истражувања и геодетски елаборат за посебни за 
земјиштето во експлотационото поле со нумерички по-
датоци за катастарските парцели кои влегуваат во 
експлотационото поле кон барањето за издавање на по-
зитивно мислење за користење на земјоделско земји-
ште за неземјоделски цели за експлоатација на мине-
рални суровини се доставува список со катастарски ин-
дикации за сопственоста на земјиштето. 

 
Член 4 

По барањето од член 2 на овој правилник и доставе-
ната документација во рок од десет дена сметано од де-
нот на поднесувањето се врши теренски увид на лице 
место на земјоделското земјиште за кое се бара кори-
стење на земјоделско земјиште за неземјоделски цели. 

Врз основа на теренскиот увид на лице место се 
утврдува оправданоста за давање на позитивно мисле-
ње за користење на земјоделско земјиште за неземјо-
делски цели и се изготвува записник за констатираната 
состојба во присуство на барателот. 

Врз основа на барањето за користење на земјодел-
ско земјиште за неземјоделски цели, потребаната доку-
ментација и записникот од став 2 на овој член се издава 
решение за позитивно мислење за користење на земјо-
делско земјиште за неземјоделски цели, односно реше-
ние за одбивање на барањето. 

 
Член 5 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
престанува да важи Правилникот за постапката за вре-
мена пренамена на земјоделското земјиште, формата и 
содржината на образецот на барањето и потребната до-
кументација („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 94/11 и 143/11). 

 
Член 6 

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

 
Бр.22-10206 Министер за земјоделство, 

3 декември 2012 година шумарство и водостопанство, 
Скопје Љупчо Димовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО 
ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

3740. 
Врз основа на член 18 од Законот за издавање на 

вредносни бонови-ваучери („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.106/12 и 153/12), министерот 
за информатичко општество и администрација, донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-
НОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗ-
ДАВАЊЕ НА ВРЕДНОСНИ БОНОВИ-ВАУЧЕРИ 

 
Член 1 

Во Упатството за начинот на спроведување на Зако-
нот за издавање на вредносни бонови-ваучери (,,Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.120/12), во  
член 6 во ставот (2) износот ,,12.000,оо денари” се за-
менува со износот ,,15.000,оо денари.” 

 
Член 2 

Во член 15 во ставот (1)  бројот,,22” се заменува со 
бројот ,,27”. 

 
Член 3 

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

 
Бр.14/2-2977/15  

10 декември 2012 година Министер, 
Скопје м-р Иво Ивановски, с.р. 

___________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

3741. 
Врз основа на член 49 став (4) од Законот за ветери-

нарно здравство („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот 
на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ 
НА БЕСНИЛО КАЈ ДОМАШНИ И ДИВИ ЖИВОТНИ 
И МЕРКИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПРЕЗЕМАТ ЗА СУЗ-
БИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА БЕСНИЛОТО 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат начинот и по-
стапката за пријавување на беснилото кај домашни и 
диви животни и мерките кои треба да се превземат за 
сузбивање и искоренување на беснилото. 

 
Член 2 

 (1) Поимите дефинирани во Законот за ветеринар-
но здравство и прописите донесени врз основа на тој 
закон се применуваат и во овој правилник, освен до-
колку со овој правилник не е поинаку уредено. 

(2) Одредени поими употребени во овој правилник 
го имаат следното значење: 

1) “животно заболено од беснило” е животно кај 
кое официјално е потврдено присуство на беснило; 

2) “животно сомнително на беснило” е животно 
приемчиво на беснило кое: 

(а) покажува клинички знаци кои укажуваат на сом-
неж за присуство на беснило или  

(б) каснало или изгребало човек или животно, без 
разбирлива причина и спротивно на неговото вообича-
ено однесување. 

3) “животно контаминирано со беснило” е: 
(а) животно приемчиво на беснило кое било касна-

то или изгребано од: 
- домашно животно заболено од беснило во период 

од 15 дена пред почетокот на првите симптоми на бо-
леста или 

- диво животно заболено од беснило, во период од 30 
дена пред почетокот на првите симптоми на болеста. 

(б) месојадно животно кое било во контакт или не 
може да се исклучи контакт со: 

- домашно животно заболено од беснило во перио-
дот од 15 дена пред почетокот на првите симптоми на 
болеста или 

- диво животно заболено од беснило во периодот од 
30 дена пред почетокот на првите симптоми на болеста. 

4) “животно сомнително на контаминација со виру-
сот на беснило” е: 

(а) животно приемчиво на беснило кое било касна-
то или изгребано од: 

- домашно животно сомнително на заболување од 
беснило во период од 15 дена пред истото да биде 
прогласено за сомнително, согласно точка 2) на овој 
став се додека сомнежот не биде исклучен или 

- диво животно сомнително на беснило во период 
од 30 дена пред истото да биде прогласено за сомни-
телно согласно точка 2) на овој став се додека сомне-
жот не биде исклучен. 

(б) месојадно животно кое било во контакт со: 
- домашно животно сомнително на беснило, во пер-

иод од 15 дена пред истото да биде прогласено за сом-
нително согласно точка 2) на овој став се додека сом-
нежот не биде исклучен или 

- диво животно сомнително на беснило, во период 
од 30 дена пред истото да биде прогласено за сомни-
телно согласно точка 2) на овој став се додека сомне-
жот не биде исклучен. 

(в) секое животно кое не е месојадно а е приемчиво 
на беснило и кое било во контакт или не може да се 
исклучи контактот со: 

- домашно животно заболено од беснило во период 
од 15 дена пред почетокот на првите симптоми на бо-
леста или 

- диво животно заболено од беснило, во период од 30 
дена пред почетокот на првите симптоми на болеста. 

5) “Опасно животно/животно кое каснало или из-
гребало” е животно приемчиво на беснило кое: 

(а) каснало или изгребало човек или домашно жи-
вотно или диво животно во подрачје каде што болеста 
е присутна или 

(б) престојувало пократко од една година во по-
драчје слободно од беснило, кое што каснало или из-
гребало друго домашно или диво животно држено во 
заробеништво а потекнува од подрачје или држава во 
која болеста е присутна.  

 
Член 3 

 (1) Секое животно кое е заболено, контаминирано 
или за кое постои сомнеж дека е заболено или конта-
минирано со вирусот на беснило, вклучително и секое 
животно кое каснало човек, треба веднаш да се пријави 
во Агенцијата за храна и ветеринарство (во поната-
мошниот текст: Агенцијата). 

(2) Институциите задолжени за комунална хигиена, 
без оглед на одредбите од став (1) на овој член, треба 
да ги пријават во Агенцијата сите кучиња, мачки или 
диви животни кои се пронајдени угинати или прегазе-
ни од возила на патиштата и главата и/или трупот од 
овие животни да ги испратат во Националната лабора-
торија за дијагностичко испитување за утврдување на 
присуство на вирусот на беснило. 
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(3) Доколку присуство на вирусот на беснило е 
официјално потврдено, Агенцијата треба: 

1) да го пријави случајот во Светската организација 
за здравствена заштита на животните (ОИЕ) и Европ-
ската Унија и 

2) да спроведе епидемиолошка истрага кај домаш-
ните животни и луѓето кои би можеле да бидат во кон-
такт со животното заболено од беснило. 

 
Член 4 

(1) Официјалниот ветеринар веднаш го става под 
официјален надзор животното кое каснало или изгреба-
ло човек. Сопственикот или одговорното лице за жи-
вотното треба да го изолира животното во временски 
период од: 

1) најмалку 15 дена за домашно животно или 
2) најмалку 30 дена за диво животно држено во за-

робеништво. 
(2) Официјалниот ветеринар назначува доктор по 

ветеринарна медицина кој ќе врши клинички преглед 
на животното согласно овој член. 

(3) Во текот на периодот на официјален надзор, до-
кторот по ветеринарна медицина назначен од офици-
јалниот ветеринар треба да изврши три контроли и 
проценка на однесувањето на животното:  

1) првата контрола треба да се изврши во рок од 24 
часа после каснувањето или гребењето; 

2) втората контрола треба да се изврши седум дена 
после каснувањето или гребењето и  

3) третата контрола треба да се изврши на крајот на 
периодот на надзор од став (1) на овој член. 

(4) При вршење на контролите од став (3) на овој 
член докторот по ветеринарна медицина треба да извр-
ши клинички преглед на животното, да утврди дали 
истото покажува симптоми на болеста. По секој извр-
шен преглед, докторот по ветеринарна медицина изда-
ва сертификат за извршениот преглед согласно образе-
цот даден во Прилог кој е составен дел од овој правил-
ник за што веднаш го известува официјалниот ветери-
нар.  

(5) За време на контролата од став (3) на овој член, 
треба да се изврши проценка на однесувањето на жи-
вотното и негова класификација дали е опасно. 

(6) Во текот на периодот на официјален надзор не 
се дозволува животното кое каснало или изгребало: 

1) да се вакцинира против беснило; 
2) да се изврши убивање на животното без одобру-

вање од страна на официјалниот ветеринар и 
3) продавање или отуѓување на животното. 
(7) Сопственикот или одговорното лице треба вед-

наш да го извести докторот по ветеринарна медицина 
или официјалниот ветеринар доколку животното кое 
каснало или изгребало угине во текот на периодот на 
официјален надзор. Во таков случај, официјалниот ве-
теринар треба да ја испрати главата или целиот труп во 
Националната референтна лабораторија за дијагно-
стичко испитување за утврдување на присуство на ви-
русот на беснило.  

(8) Сопственикот или одговорното лице треба вед-
наш да ги извести докторот по ветеринарна медицина 
или официјалниот ветеринар кои го вршат прегледот 
доколку во текот на периодот на официјален надзор кај 
животното кое каснало или изгребало се појават симп-
томи на болеста. 

(9) Сопственикот или одговорното лице треба вед-
наш да го извести докторот по ветеринарна медицина 
или официјалниот ветеринар кои го вршат прегледот 
доколку животното кое каснало или изгребало избега 
во текот на периодот на официјален надзор. 

(10) Официјалниот ветеринар треба да го извести 
Министерството за внатрешни работи и да побара аси-
стенција за вршење на прегледот доколку сопственикот 
или одговорното лице не дозволи преглед на животно-
то од став (3) на овој член, најдоцна за 24 часа од роко-
вите пропишани во став (3) на овој член. 

(11) Трошоците за извршениот клинички преглед се 
на товар на сопственикот односно одговорното лице за 
животното. Во случај на каснување од куче или мачка 
скитник, трошоците се на товар на општините односно 
градот Скопје. 

(12) Трошоците за лабораториското испитување се 
на товар на Програмата за користење на средства за 
здравствена заштита на животните за тековната година. 

 
Член 5 

(1) Официјалниот ветеринар веднаш го става под 
официјален надзор животното кое е сомнително на бес-
нило. Сопственикот или одговорното лице за животно-
то е должен да го изолира животното во временски 
период од: 

1) најмалку 15 дена за домашно животно или 
2) најмалку 30 дена за диво животно држено во за-

робеништво. 
(2) Официјалниот ветеринар назначува доктор по 

ветеринарна медицина кој ќе врши клинички преглед 
на животното согласно овој член.  

(3) Во текот на периодот на официјален надзор, до-
кторот по ветеринарна медицина назначен од офици-
јалниот ветеринар треба да врши клинички преглед на 
животното секој ден за да утврди дали истото покажу-
ва знаци на болест. 

(4) Во текот на периодот на официјален надзор не 
се дозволува животното кое е сомнително на беснило 
да се: 

1) вакцинира против беснило; 
2) убие без одобрување од страна на официјалниот 

ветеринар и 
3) продаде, отуѓи или било какво движење на жи-

вотното. 
(5) Сопственикот или одговорното лице треба вед-

наш да го извести докторот по ветеринарна медицина 
или официјалниот ветеринар кои го вршат прегледот 
доколку животното сомнително на беснило покаже 
симптоми на болеста или угине во текот на периодот 
на официјален надзор. Во таков случај, официјалниот 
ветеринар треба да ја испрати главата или целиот труп 
во Националната референтна лабораторија за дијагно-
стичко испитување за утврдување на присуство на ви-
русот на беснило.  

(6) Официјалниот ветеринар може да нареди еутана-
зија на животното доколку за време на надзорот постои 
ризик од контаминација на луѓето со вирусот на бесни-
ло. Официјалниот ветеринар треба да ја испрати главата 
или целиот труп во Националната референтна лаборато-
рија за дијагностичко испитување за утврдување на при-
суство на вирусот на беснило. Официјалниот ветеринар, 
врз основа на утврдениот ризик, го одложува извршува-
њето на еутаназија на животното сомнително на беснило 
до крајот на периодот на официјален надзор, доколку 
животното каснало или изгребало човек. 

(7) Сопственикот или одговорното лице треба вед-
наш да го извести докторот по ветеринарна медицина 
или официјалниот ветеринар кои го вршат прегледот 
доколку животното сомнително на беснило избега во 
текот на периодот на официјален надзор. 

(8) Официјалниот ветеринар треба да го извести 
Министерството за внатрешни работи и да побара аси-
стенција за вршење на прегледот доколку сопственикот 
или одговорното лице не дозволи преглед на животно-
то од став (3) на овој член, односно најдоцна за 12 часа 
од роковите пропишани во став (3) на овој член. 



10 декември 2012  Бр. 155 - Стр. 29 
 
 

(9) Официјалниот ветеринар треба да го смести жи-
вотното сомнително на беснило во посебен објект или 
просторија доколку сопственикот или одговорното ли-
це не е во можност да го изолира истото. 

(10) Официјалниот ветеринар треба да нареди да се 
изврши дезинфекција на објектот или просторијата и 
сите предмети со кои животното кое е сомнително на 
беснило било во контакт, доколку со лабораториското 
испитување се потврди болеста. 

(11) Официјалниот ветеринар ги повлекува нареде-
ните мерки доколку болеста не се потврди кај живот-
ното сомнително на заболување до крајот на периодот 
на надзор. Официјалниот ветеринар може да го про-
должи периодот на надзор доколку неможе да се иск-
лучи сомнежот на беснило. 

(12) Трошоците за извршениот клинички преглед, 
надзорот или еутаназијата на животното се на товар на 
сопственикот односно одговорното лице за животното.  

(13) Трошоците за лабораториското испитување се 
на товар на Програмата за користење на средства за 
здравствена заштита на животните за тековната година. 

(14) Доколку врз основа на извршената проценка на 
ризикот официјалниот ветеринар нареди да се изврши 
еутаназија на животното сомнително на беснило, за на-
станатата штета не следува надомест. 

 
Член 6 

(1) Официјалниот ветеринар ќе нареди еутаназија 
на животното контаминирано со беснило. За настаната-
та штета не следува надомест. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член, доколку 
животните се наменети за исхрана на луѓето, официјал-
ниот ветеринар може да дозволи колење на животни 
контаминирани од животно заболено од беснило до-
колку се исполнети следните услови: 

1) колењето на животното треба да се изврши во 
период од два до осум дена по контактот со животното 
заболено од беснило и 

2) доколку животното потекнува од стадо во кое не 
е потврден ниту еден случај на беснило во последните 
шест месеци. 

(3) По исклучок од став (1) на овој член, официјал-
ниот ветеринар може да дозволи да не се изврши еута-
назија на животните кои се вакцинирани против бесни-
ло доколку се исполнети следните услови: 

1) животното има доказ за валидно извршена вакци-
нација во моментот на контаминација; 

2) сопственикот на домашното животно поднел 
писмено барање до официјалниот ветеринар и прило-
жил валиден доказ со кој се потврдува идентификаци-
скиот број на животното и датумот на вакцинација и 
тоа: 

(а) за домашни миленици го доставува пасошот на 
животното во кој е наведен идентификацискиот број и 
датумот на вакцинација против беснило или 

(б) за други видови домашни животни, валиден сер-
тификат со кој се потврдува идентификацискиот број и 
датумот на вакцинација против беснило. 

3) во прилог на барањето од точка 2) на овој став 
потребно е да се приложи писмена изјава дека во пери-
одот на надзор сопственикот или одговорното лице за 
животното веднаш ќе ги пријави сите промени во од-
нос на здравствената состојба кај животното и нема да 
го убие, продаде или отуѓи истото; 

4) во периодот на надзор, движењето на животното 
треба да биде контролирано и треба да се избегнува 
контакт со други животни приемчиви на беснило и 

5) ревакцинација на животното треба да се изврши 
најдоцна за 48 часа по потврдување на болеста кај жи-
вотното кое што го контаминирало. 

(4) Во случај кога животното контаминирано со 
беснило не се еутаназира согласно став (3) на овој 
член, официјалниот ветеринар треба да нареди живот-
ното да се стави под надзор во траење од три месеци со 
контроли најмалку на крајот од секој месец. Кај кучи-
ња и мачки, надзорот треба да трае шест месеци при 
што контроли се вршат најмалку на крајот од секој ме-
сец во првите три месеци, додека последната контрола 
се врши на крајот од шестиот месец. 

(5) Официјалниот ветеринар назначува доктор по 
ветеринарна медицина кој ќе врши клинички преглед 
на животното согласно овој член. 

(6) Докторот по ветеринарна медицина издава сер-
тификат за извршениот надзор на животното контами-
нирано со беснило кој е даден во Прилог на овој пра-
вилник за што веднаш го известува официјалниот вете-
ринар.  

(7) Сопственикот или одговорното лице треба вед-
наш да го извести докторот по ветеринарна медицина 
или официјалниот ветеринар кои го вршат прегледот 
доколку животното контаминирано со беснило покаже 
клинички знаци на болеста или угине во текот на пери-
одот на официјален надзор. Официјалниот ветеринар 
треба да ја испрати главата или целиот труп во Нацио-
налната референтна лабораторија за дијагностичко ис-
питување за утврдување на присуство на вирусот на 
беснило.  

(8) Сопственикот или одговорното лице треба вед-
наш да го извести докторот по ветеринарна медицина 
или официјалниот ветеринар кои го вршат прегледот 
доколку животното контаминирано со беснило избега 
во текот на периодот на официјален надзор. 

(9) Сопственикот или одговорното лице за кучиња 
и мачки не треба да ги продаде или на друг начин да ги 
оттуѓи животните во период од најмалку една година 
од моментот на ставање под официјален надзор. 

 
Член 7 

 (1) Официјалниот ветеринар веднаш го става под 
официјален надзор животното кое е сомнително на 
контаминација. Официјалниот ветеринар во зависност 
од степенот на ризик за контаминација ги презема 
следните мерки:  

1) ставање под надзор на животното кое е сомни-
телно на контаминација со беснило во истиот период 
со животното сомнително на беснило кое го контами-
нирало и 

2) ставање под надзор на сите животни од стадото 
во траење од три месеци доколку животното сомнител-
но на контаминација со беснило не е месојадно живот-
но. 

(2) Доколку кај животното кое го контаминирало 
животното сомнително на контаминација со беснило, 
болеста се потврди, се применуваат  мерките од член 6 
на овој правилник.  

(3) Доколку животното кое го контаминирало жи-
вотното сомнително на контаминација со беснило из-
бега или е непознато, официјалниот ветеринар треба да 
направи проценка кои дополнителни мерки треба да се 
превземат согласно овој правилник.  

(4) Во текот на периодот на официјален надзор не 
се дозволува животното кое е сомнително на контами-
нација со беснило: 

1) да се убие без одобрување од страна на офици-
јалниот ветеринар и 

2) да се продаде, отуѓи или било какво движење на 
животното. 
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Член 8 
(1) За Национална референтна лабораторија за бес-

нило се назначува Факултетот за ветеринарна медици-
на Скопје-Скопје. Покрај активностите пропишани со 
Законот за ветеринарно здравство, Националната рефе-
рентна лабораторија за беснило е одговорна за спрове-
дување на дијагностичките тестови пропишани во став 
(2) од овој член за потврдување или отфрлање на сом-
нежот за беснило. 

(2) Официјален дијагностички тест за утврдување 
на присуство на вирусот на беснило е тестот на флуо-
ресцентни антитела (FAT). 

(3) Во случај на контаминација на луѓе, покрај те-
стот на флуоресцентни антитела задолжително треба 
да се изврши и тест на изолација на вирусот на клеточ-
ни култури. Присуството на беснило официјално се по-
тврдува по добивање на позитивен резултат на еден од 
горенаведените дијагностички тестови. 

 
Член 9 

(1) Во случај на ширење на беснилото на одредено 
подрачје, Агенцијата ги превзема следните мерки: 

1) епидемиолошко испитување со цел да се откри-
јат сите животни и луѓе кои биле во контакт со живот-
ното заболено од беснило; 

2) забрана или ограничување на движењето на 
одредени видови или сите видови на животни прием-
чиви на беснило; 

3) одредување изолација и затварање на одредени 
видови или сите видови на животни приемчиви на бес-
нило; 

4) забрана за влез на кучиња и мачки во подрачјето 
каде што болеста е присутна; 

5) забрана за организирање на изложби во подрачје-
то каде што болеста е присутна; 

6) забрана за трговија со кучиња и мачки во подрач-
јето каде што болеста е присутна; 

7) кучињата на јавни места треба да бидат врзани 
на поводник и да носат маска; 

8) еутаназија на кучиња и мачки скитници во одре-
дено подрачје; 

9) убивање на диви животни во одредено подрачје; 
10) задолжителна вакцинација против беснило на 

домашни животни и  
11) вакцинација против беснило на диви животни. 
(2) Агенцијата ја информира јавноста за појавата на 

беснило и за начинот на спречување на ширењето на 
болеста. 

 
Член 10 

(1) Ловечките друштва, концесионерите на лови-
штата и националните паркови и лицата кои пронашле 
угинати диви животни или диви животни кои се сомни-
телни на беснило треба веднаш да пријават до офици-
јалниот ветеринар кој треба да земе и испрати соодвет-
ни мостри за лабораториско испитување во Национал-
ната референтна лабораторија за беснило. 

(2) Агенцијата спроведува вакцинација на лисиците 
против беснило а доколку е потребно и на други видо-
ви диви животни, приемчиви на беснило, кои што 
претставуваат вектори на болеста.  

(3) Агенцијата наредува мерки за контрола на ус-
пешноста на вакцинацијата на лисиците против бесни-
ло кои ги спроведуваат ловните друштва, концесионе-
ри на ловиштата и националните паркови. 

(4) При испраќање на мостри во Националната ре-
ферентна лабораторија за беснило треба да се достават 
податоци за: 

1) видот на животно; 
2) причината за испитување (надзор или монито-

ринг на вакцинација); 
3) датумот на земање на мострата; 
4) податоци за испраќачот на мострата (име, прези-

ме и адреса); 
5) анамнестички податоци пополнети од докторот 

по ветеринарна медицина; 
6) податоци потребни во случај на контаминација 

на луѓе: 
(а) датум на инцидентот; 
(б) име, презиме и адреса на лицето кое е контами-

нирано и 
(в) историја на инцидентот. 

 
Член 11 

(1) Кучињата и мачките задолжително треба да се 
вакцинираат против беснило согласно упатството за 
употреба на производителот на вакцината, но не по-
доцна од навршени пет месеци старост.  

(2) По исклучок од став (1) од овој член, мачки кои 
со сигурност не доаѓаат во контакт со животни прием-
чиви на беснило не треба да се вакцинираат против 
беснило. 

(3) Овластениот ветеринар треба да води регистар 
за извршените вакцинации во тековната година. Овла-
стениот ветеринар треба да ја чува евиденцијата за из-
вршените вакцинации најмалку две години и ја доста-
вува на барање на официјалниот ветеринар. 

(4) Покрај условите пропишани во Законот за вете-
ринарно медицински препарати, вакцината против бес-
нило треба да ги исполнува следните услови: 

1) да припаѓа на групата на инактивирани вакцини 
со најмалку една антигена единица на доза (согласно 
стандардот на Светската здавствена организација) или 

2) да припаѓа на групата на рекомбинантни вакцини 
кои содржат имунизирачки гликопротеин на вирусот 
на беснило. Вакцините од оваа група може да се кори-
стат само за вакцинација на мачки. 

(5) Вакцинацијата против беснило се смета дека е 
валидна доколку: 

1) вакцинацијата е извршена во согласност со упат-
ството на производителот на вакцината и поминат е до-
волен период за постигнување на солиден имунитет; 

2) не е измината една година од последната вакци-
нација; 

3) животното е обележано согласно Законот за 
идентификација и регистрација на животните и 

4) во пасошот за домашни миленици се наведени 
идентификацискиот број на микрочипот на животното, 
датумот на вакцинација против беснило и датумот за 
следна вакцинација. 

 
Член 12 

Со влегувањето во сила на овој правилник преста-
нува да се применува Правилникот за мерките за суз-
бивање и искоренување на беснило кај животните 
(„Службен лист на СФРЈ” бр.39 од 1988 година). 

 
Член 13 

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

 
Бр. 07-3772/7  

3 декември 2012 година Директор, 
Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 
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