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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3940. 
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 ОТПИ-
ШУВАЊЕ НА КАМАТИ ЗА НАПЛАТА НА ДОЛ-
ГОВИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД УСЛУГИ ОД 
ВРШИТЕЛИ НА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ,  ТЕ-
ЛЕФОНИЈА,  МОБИЛНИ И КАБЕЛСКИ ОПЕРА-
ТОРИ, РАДИОДИФУЗНА ТАКСА, ОДРЖУВАЊЕ 
НА ЗАЕДНИЧКИ ПРОСТОРИИ, НАВОДНУВАЊЕ 
И ОДВОДНУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 

 
Се прогласува Законот за отпишување на камати за 

наплата на долгови кои произлегуваат од услуги од 
вршители на комунални дејности,  телефонија,  мобил-
ни и кабелски оператори, радиодифузна такса, одржу-
вање на заеднички простории, наводнување и одводну-
вање на земјоделско земјиште, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 26 ноември 2018 година. 

  
Бр. 08-6798/1 Претседател 

26 ноември 2018 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

м-р Талат Џафери, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ОТПИШУВАЊЕ НА КАМАТИ ЗА НАПЛАТА НА 
ДОЛГОВИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД УСЛУГИ 
ОД ВРШИТЕЛИ НА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ,  
ТЕЛЕФОНИЈА,  МОБИЛНИ И КАБЕЛСКИ ОПЕРА-
ТОРИ, РАДИОДИФУЗНА ТАКСА, ОДРЖУВАЊЕ 
НА ЗАЕДНИЧКИ ПРОСТОРИИ, НАВОДНУВАЊЕ И 
ОДВОДНУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ  

 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат условите, начинот и по-
стапката за отпишување на камати за наплата на долго-
ви кои произлегуваат од услуги од вршители на кому-
нални  дејности (електрична и топлинска  енергија, во-
да и смет), телефонија, мобилни и кабелски оператори, 
радиодифузна такса, одржување на заеднички просто-
рии, наводнување и одводнување на земјоделско зем-
јиште и за кои постојат решенија за извршување изда-
дени од суд заклучно со 25 мај 2006 година, трансфе-
рирани кај нотар или извршител  согласно со  одредби-
те  на  членовите  13 и 16 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за извршување („Службен 
весник на Република Македонија“ број 83/2009) и  чле-
нот 1 од Законот за изменување на Законот за извршу-
вање („Службен весник на Република Македонија“ 
број 88/10). 

Предмет на овој закон е отпис на затезната, однос-
но казнена камата која  се однесува на главниот долг и 
трошоците на постапка и истата подлежи на отпис од 
моментот на поднесување на тужба за наплата на пари-
чен долг (присилна наплата) пред надлежен суд до ко-
нечна исплата на паричното побарување вклучувајќи 
ги и трошоците на постапка од страна на должникот.  

Член 2 
Одделни поими употребени во овој закон го имаат 

следново значење: 
1. „Доверител“ е правно лице  кое врши дистрибу-

ција и снабдување со електрична или топлинска енер-
гија, вода, смет, телефонија, мобилни и кабелски опе-
ратори, радиодифузна дејност, одржување на заеднич-
ки простории, наводнување и одводнување на земјо-
делско земјиште, нотар и извршител. Нотар и изврши-
тел се сметаат за доверители само во случај на наплата 
на трошоците на извршување  кои произлегле од при-
силно извршување на  долговите од членот 1 став 1 од 
овој закон; 

2. „Должник“ е физичко лице кое е државјанин на 
Република Македонија, односно физичко лице коешто 
не е регистрирано како вршител на дејност (трговец 
поединец) и кое е корисник на услуги уредени со чле-
нот 1 став 1 од овој закон; 

3. „Долг“ е обврска по основ на главен долг и долгови 
по однос на трошоци на постапка за искористена елек-
трична или топлинска енергија, вода, смет, телефонија, 
мобилни оператори, кабелски оператори, радиодифузна 
такса, одржување на заедничките простории, наводнува-
ње и одводнување, како и затезна, односно казнена кама-
та поврзани со главниот долг и трошоци за постапката,  
настанати заклучно со 25 мај 2006 година; 

4. „Отпис на камата“ е ослободување на должни-
кот од обврски за затезна, односно казнена камата, нас-
танати поради ненавремено платен главен долг и тро-
шоци на постапка за услуги  во роковите определени со 
членот 1 став 1 од овој закон, од страна на доверите-
лот, кога како должник се јавува физичко лице во 
смисла на став 1 точката 2 на овој член.   

 
Член 3 

Право на отпис на  камата остварува секое физичко 
лице - должник кој ќе изврши уплата на главниот долг 
и трошоците (судски, нотарски, адвокатски, трошоци 
на извршување) на постапката во рок од 12 месеци од 
денот на објавувањето на Одлуката од членот 4 став 5 
од овој закон. 

 
Член 4 

Отпис на камати за наплата на долговите се врши 
врз доброволна основа од страна на доверителот. 

Доверителите од членот 2 став 1 точка 1 од овој закон, 
основани од Владата на Република Македонија и општи-
ните и градот Скопје кои се во државна сопственост, од-
носно сопственост на општината или градот Скопје вршат 
отпис на побарувањата по основ на наплата на затезната, 
односно казнената камата по главен долг од должниците 
физички лица кои стекнале право на отпис на камата во 
согласност со членот 3 од овој закон. 

Доверителите од членот 2 став 1 точка 1 од овој за-
кон, кои се во приватна сопственост, доброволно одлу-
чуваат преку своите органи на управување, за еднос-
тран отпис на побарувањата по основ на наплатата на 
затезната, односно казнената камата на главниот долг 
од должниците физички лица кои стекнале право на от-
пис на камата согласно со членот 3 од овој закон. 

Доверителите од ставовите 2 и 3 на овој член, со 
Одлука донесена на Управен одбор ги отпишуваат ка-
матите за наплатата на долговите кои произлегуваат од 
услугите од членот 1 став 1 на овој закон, во рок од 15 
дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Одлуката од ставот 4 на овој член, доверителите ја 
објавуваат на својата веб страница наредниот ден од 
денот на донесувањето на истата.  
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Член 5 
Стекнатото право на отпис на камата од членот 3 на 

овој закон, должникот - физичко лице го остварува со 
поднесување на барање до доверителот. Кон барањето 
должникот приложува и доказ за извршена исплата на 
главниот долг. 

Доверителот е должен во рок од 15 дена по приемот 
на доставениот доказ за извршена уплата на главниот 
долг, да го извести должникот по писмен пат со препо-
рачана пратка на адресата која е регистрирана кај дове-
рителот, за усвојување (целосно или делумно) или за 
одбивање на отписот на каматата. 

Доколку доверителот изврши отпис на каматата, е 
должен веднаш, но не подоцна од осум дена по донесе-
ната одлука, за истото да го извести нотарот или из-
вршителот кај кого било трансферирано решението за 
извршување издадено од судот, дека е исплатен главни-
от долг и извршен е отпис на каматата, заради што бара 
запирање на постапката пред нотарот или извршителот.  

Нотарот при повлекување на барањето за трансфер 
на предметот, постапува согласно со членот 74 од За-
конот за нотаријат.  

Извршителот при повлекување на барањето за тран-
сфер на предметот од судот го запира извршувањето 
согласно со членот 93 став 1 алинеја 4 од Законот за 
извршување. 

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на 
овој член ги пропишува министерот за финансии, во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

 
Член 6 

Надзор над примената на овој закон врши Минис-
терството за финансии.   

 
Член 7 

Висината на наградата и надоместокот на изврше-
ните трошоци за работата на извршителите и адвока-
тите, по предмети кои произлегуват од услугите ут-
врдени со членот 1 од овој закон, не може да надмине 
20% од нивните предјавени и утврдени трошоци. 

Висината на наградата и надоместокот на процес-
ните трошоци за работата на нотарите и адвокатите, по 
предмети кои произлегуваaт од услугите утврдени со 
членот 1 од овој закон, не може да надмине 20% од 
нивните предјавени и утврдени трошоци. 

 
Член 8 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR FALJEN E KAMATAVE PËR ARKËTIM TË 
BORXHEVE QË REZULTOJNË NGA SHËRBIMET E 
KRYERËSVE TË VEPRIMTARIVE KOMUNALE, 
TELEFONIA, OPERATORËT KABLLOVIKË DHE 
MOBILË, TAKSA RADIODIFUZIVE, MIRËMBAJTJA 
E HAPËSIRAVE TË PËRBASHKËTA, UJITJA DHE  

KULLIMI I TOKËS BUJQËSORE 
 

Neni 1 
Me këtë ligj rregullohen kushtet, mënyra dhe procedura 

e faljes së kamatave për arkëtimin e borxheve të cilat 
rezultojnë nga shërbimet e kryerësve të veprimtarive 
komunale (energji elektrike dhe termike, ujë dhe mbetje), 
telefonia, operatorët kabllovikë dhe celularë, taksa 
radiodifuzive, mirëmbajtja e hapësirave të përbashkëta, 

ujitja dhe kullimi i tokës bujqësore dhe për të cilat 
ekzistojnë aktvendime përmbarimi të lëshuara nga gjyqi 
përfundimisht me 25 maj 2006, të transferuara në noter ose 
përmbarues në pajtim me dispozitat e neneve 13 dhe 16 të 
Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 
përmbarim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 
numër 83/2009) dhe nenit 1 të Ligjit për ndryshimin e 
Ligjit për përmbarim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 88/10). 

Lëndë e këtij ligji është falja e kamatëvonesës 
përkatësisht kamatës ndëshkuese që ka të bëjë me borxhin 
kryesor dhe shpenzimet e procedurës dhe e njëjta i 
nënshtrohet faljes prej momentit të parashtrimit të 
aktpadisë për arkëtim të borxhit monetar (arkëtim i 
detyruar) në gjyqin kompetent deri në pagesën 
përfundimtare të kërkesës monetare duke i përfshirë edhe 
shpenzimet e procedurës nga ana e debitorit.  

 
Neni 2 

Nocione të veçanta që përdoren në këtë ligj e kanë këtë 
domethënie: 

1. “Kreditor” është personi juridik që kryen distribuim 
dhe furnizim me energji elektrike ose termike, ujë, mbetje, 
telefoni, operatorë celularë dhe kabllovikë, mirëmbajtje të 
hapësirave të përbashkëta, ujitje dhe kullim të ujërave të 
tokës bujqësore, noteri dhe përmbaruesi. Noteri dhe 
përmbaruesi konsiderohen si kreditorë vetëm në rast të 
arkëtimit të shpenzimeve të përmbarimit që kanë rezultuar 
nga përmbarimi i detyrueshëm i borxheve nga neni 1 
paragrafi 1 i këtij ligji; 

2. “Debitor” është personi fizik i cili është shtetas i 
Republikës së Maqedonisë, përkatësisht personi fizik i cili 
nuk është i regjistruar si kryerës i veprimtarisë (tregtar 
individ) dhe i cili është shfrytëzues i shërbimeve të 
rregulluara me nenin 1 paragrafi 1 i këtij ligji; 

3. “Borxh” është obligimi në bazë të borxhit kryesor 
dhe borxheve në lidhje me shpenzimet për procedurën për 
energji elektrike ose termike të harxhuar, ujë, mbetje, 
telefoni, operatorë celularë, operatorë kabllovikë, 
mirëmbajtje të hapësirave të përbashkëta, ujitje dhe kullim 
të ujërave, si dhe kamatëvonesa përkatësisht kamata 
ndëshkuese që janë të lidhura me borxhin kryesor si dhe 
shpenzimet për procedurën që janë krijuar përfundimisht 
me 25 maj 2006; 

4. “Falje e kamatës” është lirimi i debitorit prej 
obligimeve për kamatëvonesë përkatësisht kamatë 
ndëshkuese, që janë krijuar për shkak të borxhit kryesor 
dhe shpenzimeve të procedurës për shërbime të paguara jo 
në kohë sipas afateve të përcaktuara me nenin 1 paragrafi 1 
i këtij ligji, nga ana e kreditorit, kur si debitor paraqitet 
personi fizik në aspekt të paragrafit 1 pika 2 e këtij neni.   

 
Neni 3 

Të drejtë të faljes së kamatës realizon secili person 
fizik – debitor që do të kryejë pagesë të borxhit kryesor dhe 
shpenzimeve (gjyqësore, noteriale, shpenzimeve për 
përmbarim) në procedurë në afat prej 12 muajsh nga dita e 
shpalljes së Vendimit nga neni 4 paragrafi 5 të këtij ligji.    

  
Neni 4 

Falja e kamatave për arkëtim të borxheve bëhet në bazë 
vullnetare nga ana e kreditorit.  

Kreditorët nga neni 2 paragrafi 1 pika 1 të këtij ligji, të 
themeluar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe 
komunat dhe qyteti i Shkupit që janë në pronësi shtetërore, 
përkatësisht pronësi të komunës ose qytetit të Shkupit 
bëjnë faljen e kërkesave në bazë të arkëtimit të 
kamatëvonesës përkatësisht kamatës ndëshkuese për 



 Стр. 4 - Бр. 220                                                                                   30 ноември 2018 
 

borxhin kryesor prej debitorëve persona fizikë që e kanë 
fituar të drejtën për falje të kamatës në pajtim me nenin 3 
të këtij ligji. 

Kreditorët nga neni 2 paragrafi 1 pika 1 të këtij ligji, që 
janë në pronësi private, vullnetarisht vendosin nëpërmjet 
organeve të tyre të menaxhimit, për falje të njëanshme të 
kërkesave në bazë të arkëtimit të kamatëvonesës 
përkatësisht kamatës ndëshkuese të borxhit kryesor të 
debitorëve persona fizikë të cilët e kanë fituar të drejtën për 
faljen e kamatës në pajtim me nenin 3 të këtij ligji. 

Kreditorët nga paragrafët 2 dhe 3 të këtij neni, me 
Vendim të miratuar në Këshillin Drejtues i falin kamatat 
për arkëtim të borxheve që dalin nga shërbimet nga neni 1 
paragrafi 1 të këtij ligji, në afat prej 15 ditësh nga dita 
hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

Vendimin nga paragraf 4 të këtij neni, kreditorët e 
shpallin në ueb faqen e vet në ditën e ardhshme nga dita e 
miratimit të të njëjtit. 

 
Neni 5 

Të drejtën e fituar për falje të kamatës nga neni 3 i këtij 
ligji, debitori-person fizik e realizon me parashtrim të 
kërkesës te kreditori. Me kërkesë debitori parashtron edhe 
vërtetim për pagesën e kryer të borxhit kryesor. 

Kreditori është i obliguar që në afat prej 15 ditësh nga 
pranimi i dëshmisë së dorëzuar për pagesë të kryer të 
borxhit kryesor, ta njoftojë debitorin me shkrim me dërgesë 
me rekomandim në adresën që është e regjistruar te 
kreditori, për miratim (të plotë apo të pjesshëm) ose për 
refuzim të faljes së kamatës. 

Nëse kreditori kryen falje të kamatës, është i detyruar 
që menjëherë, por jo më vonë se tetë ditë pas vendimit të 
marrë, për të njëjtin ta njoftojë noterin ose përmbaruesin te 
i cili ka qenë i transferuar aktvendimi për përmbarim i 
lëshuar nga gjyqi, se është paguar borxhi kryesor dhe është 
bërë falje e kamatës, për çfarë kërkon ndërprerjen e 
procedurës së noterit ose përmbaruesit.  

Noteri gjatë tërheqjes së kërkesës për transfer të lëndës, 
vepron në pajtim me nenin 74 të Ligjit për noteri.  

Përmbaruesi gjatë tërheqjes së kërkesës për transfer të 
lëndës nga gjyqi e ndërpret përmbarimin në pajtim me 
nenin 93 paragrafi 1 alineja 4 të Ligjit për përmbarim. 

Formën dhe përmbajtjen e kërkesës nga paragrafi 1 i 
këtij neni, i përcakton ministri i Financave në afat prej 30 
ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 6 

Mbikëqyrje mbi zbatimin e këtij ligji kryen Ministria e 
Financave.   

 
Neni 7 

Shuma e shpërblimit dhe kompensimit të shpenzimeve 
të kryera për punën e përmbaruesve dhe avokatëve, për 
lëndët që dalin nga shërbimet e përcaktuara në nenin 1 të 
këtij ligji, nuk mund të tejkalojë 20% nga shpenzimet e 
tyre të paralajmëruara dhe të përcaktuara. 

Shuma e shpërblimit dhe kompensimit të shpenzimeve 
të procesit për noterët dhe avokatët, për lëndët që dalin nga 
shërbimet e përcaktuara në nenin 1 të këtij ligji, nuk mund 
të tejkalojë 20% nga shpenzimet e tyre të paralajmëruara 
dhe të përcaktuara.  

 
Neni 8 

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

3941. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ДРЖАВНАТА СТАТИСТИКА 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за државната статистика, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 26 ноември 2018 година. 

  
Бр. 08-6799/1   Претседател 

26 ноември 2018 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

м-р Талат Џафери, с.р. 
   

 
ЗАКОН 

ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНАТА СТАТИСТИКА 
 

Член 1 
Во Законот за државната статистика („Службен вес-

ник на Република Македонија“ број 54/1997, 21/2007, 
51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16 и 83/18), во член 11 
ставовите 1 и 2 се менуваат и гласат: 

„Советот е составен од претседател и 13 членови 
што ги именува и разрешува Собранието на Република 
Македонија. 

Претседателот и другите членови се претставници на: 
- Собранието на Република Македонија од редот на 

вработените во Службата на Собранието, со звање нај-
малку до државен советник - еден член, 

- Министерството за финансии - еден член, 
- Народната банка на Република Македонија - еден 

член, 
- Заедницата на единиците на локалната самоуправа 

- два члена, 
- Економско-социјалниот совет - еден член, 
- невладините организации - еден член, 
- стопанските комори - три члена и 
- научните институции - три члена.“. 
 

Член 2 
Во член 12 став 1 алинејата 3 се брише. 
 

Член 3 
По членот 13 се додава нов поднаслов и три нови 

члена 13-а, 13-б и 13-в, кои гласат: 
„3. Координативен комитет 

 
Член 13-а 

Се основа Координативен комитет, како стручно, 
координативно и советодавно тело за координирање на 
државната статистика. 

 
Член 13-б 

Координативниот комитет е составен од претседа-
тел и осум членови. 
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Претседателот и членовите на Координативниот ко-
митет, кои ги именува и разрешува Владата на Репуб-
лика Македонија, се претставници на овластените но-
сители за спроведување на статистички истражувања 
од редот на раководните службеници кои се одговорни 
за реализација на статистички истражувања и тоа: 

- Државниот завод за статистика - еден член, 
- Министерството за финансии - еден член, 
- Министерството за внатрешни работи - еден член, 
- Министерството за правда - еден член, 
- Фондот на пензиското и инвалидското осигурува-

ње на Македонија - еден член, 
- Агенцијата за вработување на Република Македо-

нија - еден член, 
- Институтот за јавно здравје на Република Македо-

нија - еден член и  
- Министерство за земјоделство, шумарство и во-

достопанство - Управата за хидрометеоролошки рабо-
ти - еден член. 

Член на Координативниот комитет е и еден прет-
ставник од Народната банка на Република Македонија, 
од редот на вработените на раководни работни места 
кои се одговорни за реализација на статистички истра-
жувања. 

Директорот на Заводот по функција е претседател 
на Координативниот комитет. 

Мандатот на членовите на Координативниот коми-
тет е четири години. 

Заводот ги врши административно-техничките ра-
боти за потребите на Координативниот комитет. 

 
Член 13-в 

Координативниот комитет ги врши следниве ра-
боти: 

- ја поддржува работата и активностите поврзани со 
производство на официјални статистики во рамките на 
националниот статистички систем, 

- врши координација и усогласување на активнос-
тите во врска со остварувањето на стратешките опре-
делби за натамошниот развој на официјалните статис-
тики и националниот статистички систем во целина, 
меѓу овластените носители, 

- дава сугестии и предлози по методолошките осно-
ви за статистичките истражувања на Заводот и овласте-
ните носители, 

-  ја јакне непосредната соработка помеѓу Заводот и 
овластените носители, 

- ја следи имплементацијата на законодавството на 
Европската Унија во областа на статистиката, 

- гради единствен пристап во толкувањето на 
принципите на Кодексот за работа на европската ста-
тистика, релевантни за овластените носители и врши 
дефинирање на начинот на оцена на усогласеноста, 

- ја следи имплементацијата и усогласеноста на 
државната статистика со Кодексот за работа на европ-
ската статистика, 

- дава предлози до Заводот за формирање на заед-
нички работни групи заради потребата од стручно-ме-
тодолошко и информатичко усогласување помеѓу Заво-
дот и овластените носители, 

- промовира заеднички проекти и обуки на вработе-
ните кои работат на статистички истражувања, 

- го јакне идентитетот на националниот статистич-
ки систем, 

- дава насоки и предлози за стратешки партнерства 
за унапредување на статистичкиот систем, 

- за својата работа за информирање поднесува годи-
шен извештај до Владата на Република Македонија и 

- донесува Деловник за својата работа.“. 

Член 4 
Претседателот и членовите на постојниот Совет за 

статистика на Република Македонија именувани до де-
нот на влегувањето во сила на овој закон, продолжува-
ат да ја вршат должноста до именувањето на Советот 
за статистика на Република Македонија согласно со 
овој закон. 

Претседателот и членовите на Советот за статисти-
ка на Република Македонија од членот 1 од овој закон 
ќе бидат именувани во рок од 30 дена од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон. 

 
Член 5 

Координативниот комитет од членот 3 од овој за-
кон ќе се формира во рок од три месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 6 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR STATISTIKË SHTETERORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për statistikë shtetërore ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 54/1997, 21/2007, 
51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16 dhe 83/18), në nenin 
11 paragrafët 1 dhe 2 ndryshohen si vijojnë: 

"Këshilli përbëhet nga kryetari dhe 13 anëtarë që i 
emëron dhe shkarkon Kuvendi i Republikës së 
Maqedonisë. 

Kryetari dhe anëtarët tjerë janë përfaqësues të: 
- Kuvendit të Republikës së Maqedonisë nga radhët e të 

punësuarve në Shërbimin e Kuvendit, me titull së paku deri 
këshilltar shtetëror - një anëtar, 

- Ministrisë së Financave - një anëtar, 
- Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë - një 

anëtar, 
- Bashkësisë së Njësive të Vetëqeverisjes Lokale  - dy 

anëtarë, 
- Këshillit Ekonomik-Social - një anëtar, 
- organizatave joqeveritare - një anëtar, 
- dhomave ekonomike - tre anëtarë dhe 
- institucioneve shkencore - tre anëtarë.". 
 

Neni 2 
Në nenin 12 paragrafi 1 alineja 3 shlyhet. 
 

Neni 3 
Pas nenit 13 shtohet nëntitull i ri dhe tri nene të reja 13-

a, 13-b dhe 13-v, si vijojnë: 
"3. Komiteti Koordinues 

 
Neni 13-a 

Themelohet Komitet Koordinues, si trup profesional, 
koordinues dhe këshillëdhënës për koordinim të statistikës 
shtetërore. 

 
Neni 13-b 

Komiteti koordinues përbëhet nga kryetari dhe tetë 
anëtarë.  

Kryetari dhe anëtarët e Komitetit Koordinues, të cilët i 
emëron dhe shkarkon Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë, janë përfaqësues të bartësve të autorizuar për 
zbatim të hulumtimeve statistikore nga radhët e nëpunësve 
udhëheqës të cilët janë përgjegjës për realizimin e 
hulumtimeve statistikore, si vijon: 
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-Enti Shtetëror për Statistikë - një anëtar, 
-Ministria e Financave - një anëtar, 
-Ministria e Punëve të Brendshme - një anëtar, 
-Ministria e Drejtësisë - një anëtar, 
-Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor i 

Maqedonisë - një anëtar, 
-Agjencia për Punësim e Republikës së Maqedonisë - 

një anëtar, 
-Instituti për Shëndet Publik i Republikës së 

Maqedonisë - një anëtar dhe  
-Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së 

Ujërave - Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike - një 
anëtar. 

Anëtar i Komitetit Koordinues është edhe një 
përfaqësues nga Banka Popullore e Republikës së 
Maqedonisë, nga radhët e të punësuarve në vende pune 
udhëheqëse të cilët janë përgjegjës për realizimin e 
hulumtimeve statistikore. 

Drejtori i Entit sipas funksionit është kryetar i 
Komitetit Koordinues. 

Mandati i anëtarëve të Komitetit Koordinues është 
katër vjet. 

Enti i kryen punët administrative - teknike për nevojat e 
Komitetit Koordinues. 

 
Neni 13-v 

Komiteti Koordinues i kryen punët si vijojnë:  
-i përkrah punën dhe aktivitetet e lidhura me prodhimin 

e statistikave oficiele në kuadër të sistemit nacional 
statistikor, 

- kryen koordinim dhe harmonizim të aktiviteteve në 
lidhje me realizimin e përcaktimeve strategjike për 
zhvillimin e mëtejmë të statistikave oficiele dhe sistemit 
nacional statistikor në tërësi, ndërmjet bartësve të 
autorizuar, 

- jep sugjerime dhe propozime sipas bazave 
metodologjike për hulumtimet statistikore të Entit dhe 
bartësve të autorizuar, 

-e përforcon bashkëpunimin e drejtpërdrejtë ndërmjet 
Entit dhe bartësve të autorizuar, 

-e përcjell implementimin e legjislacionit të Bashkimit 
Evropian në sferën e statistikës, 

-ndërton qasje unike në interpretimin e parimeve të 
Kodeksit për punë të statistikës evropiane, relevante për 
bartësit e autorizuar dhe kryen definim të mënyrës së 
vlerësimit të harmonizimit, 

-e përcjell implementimin dhe harmonizimin e 
statistikës shtetërore me Kodeksin për punë të statistikës 
evropiane, 

-jep propozime te Enti për formim të grupeve të 
përbashkëta të punës për shkak të nevojës së harmonizimit 
profesional-metodologjik dhe informatik ndërmjet Entit 
dhe bartësve të autorizuar, 

-promovon projekte dhe trajnime të përbashkëta të të 
punësuarve të cilët punojnë në hulumtime statistikore, 

-e përforcon identitetin e sistemit nacional statistikor, 
-jep udhëzime dhe propozime për partneritete 

strategjike për avancim të sistemit statistikor, 
-për punën e vet për informim parashtron raport vjetor 

te Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe 
-miraton Rregullore për punën e vet.“. 
 

Neni 4 
Kryetari dhe anëtarët e Këshillit ekzistues për Statistikë 

të Republikës së Maqedonisë të emëruar deri në ditën e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji, vazhdojnë ta ushtrojnë detyrën 
deri në emërimin e Këshillit për Statistikë të Republikës së 
Maqedonisë në pajtim me këtë ligj.  

 Kryetari dhe anëtarët e Këshillit për Statistikë të Republikës 
së Maqedonisë nga neni 1 i këtij ligji do të emërohen në afat 
prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

 
Neni 5 

Komiteti Koordinues nga neni 3 i këtij ligji do të 
formohet në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji. 

 
Neni 6 

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

__________ 
3942. 

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 ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИОВИЗУЕЛНИТЕ  

ДОБРА 
 

Се прогласува Законот за дополнување на Законот 
за аудиовизуелните добра, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 26 ноември 2018 година. 

  
Бр. 08-6800/1   Претседател 

26 ноември 2018 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

м-р Талат Џафери, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА АУДИОВИЗУЕЛНИТЕ ДОБРА 

 
Член 1 

Во Законот за аудиовизуелните добра („Службен 
весник на Република Македонија” број 103/2008, 47/11, 
51/11, 154/15 и 39/16), во членот 37 став (2), во втората 
реченица, по зборот „именуваат“ се додаваат зборо-
вите: „научни работници со звање доктор на науки од 
областа на заштитата на аудиовизуелните добра однос-
но од сродните области или“. 

 
Член  2 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TË MIRA 

AUDIOVIZUELE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për të mira audiovizuele ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 103/2008, 47/11, 51/11, 
154/15 dhe  39/16), në nenin 37 paragrafi (2), në fjalinë e dytë, 
pas fjalës "emërojnë" shtohen fjalët: " punëtorë shkencorë me 
titull doktor shkence nga sfera e mbrojtjes së të mirave 
audiovizuele, respektivisht nga sferat e përafërta ose". 
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Neni 2 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
__________ 

3943. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКАДЕМИЈАТА ЗА  

НАСТАВНИЦИ 
 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
Академијата за наставници, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 26 ноември 2018 година. 

  
Бр. 08-6801/1   Претседател 

26 ноември 2018 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

м-р Талат Џафери, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
АКАДЕМИЈАТА ЗА НАСТАВНИЦИ 

 
Член  1 

Во Законот за Академијата за наставници („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 10/15, 
192/15, 30/16 и 127/16), во членот 68 зборовите: „учеб-
ната 2018/2019 година“ се  заменуваат со зборовите: 
„учебната 2019/2020 година“. 

 
Член  2 

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 AKADEMINË E 

MËSIMDHËNËSVE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për Akademinë e Mësimdhënësve ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 10/15, 
192/15, 30/16 dhe 127/16), në nenin 68 fjalët: "viti 
shkollor 2018/2019" zëvendësohen me fjalët: "viti shkollor 
2019 / 2020". 

 
Neni 2 

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

__________ 
3944. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСТАВНИЦИ ВО 

ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА 
 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
наставници во основните и средните училишта, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 26 ноември 2018 година. 

  
Бр. 08-6802/1   Претседател 

26 ноември 2018 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

м-р Талат Џафери, с.р. 
 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСТАВНИ-
ЦИ ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА 
 

Член  1 
Во Законот за наставници во основните и средните 

училишта („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 10/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17), во чле-
нот 39 зборовите: „учебната 2018/2019 година“ се  за-
менуваат со зборовите: „учебната 2019/2020 година“. 
 

Член 2 
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 MËSIMDHËNËS 

NË SHKOLLA FILLORE DHE TË MESME 
 

Neni 1 
Në Ligjin për mësimdhënës në shkolla fillore dhe të 

mesme (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
numër 10/15, 145/15, 30/16, 127/16 dhe 67/17), në nenin 
39 fjalët: “viti shkollor 2018/2019” zëvendësohen me 
fjalët: “viti shkollor 2019/2020”. 

 
Neni 2 

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

__________ 
3945. 

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 ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за пензиското и инвалидското осигуру-
вање, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 26 ноември 2018 година. 

  
Бр. 08-6803/1   Претседател 

26 ноември 2018 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

м-р Талат Џафери, с.р. 
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З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-

КОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

 

Член 1 

Во Законот за пензиското и инвалидското осигуру-

вање („Службен весник на Република Македонија” 

број 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 

113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 

147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16 и 

35/18), во член 11 став (1) во точката 9) по зборот „за-

нимање“ се додаваат зборовите: „до 64 години живот“.  

Во точката 14) точката на крајот од реченицата се 

заменува со сврзникот „и“ и се додава нова точка 15), 

која гласи: 

„15) физичко лицe коe е регистриранo како вршител на 

самостојна дејност за трговија на мало на тезги и пазари, за-

пишан во регистарот на Комората на трговци на Македони-

ја доколку не е  осигурен по ниеден друг основ.“.  

Во ставот (2) по бројот „9“ се става запирка, а збо-

ровите: „и 14“ се заменуваат со зборовите: „14 и 15“. 

 

Член 2 

Во членот 19 став (2) зборовите: „на работни места 

и работи кои се изведуваат под земја и кој во текот на 

осигурувањето бил распореден на работи и работни 

места со различни степени на зголемување на стажот 

на осигурување“ се бришат. 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 

„(3) Осигуреникот на кого ефективно поминати 12 

месеци стаж на осигурување се смета како стаж на оси-

гурување со зголемено траење на работни места и ра-

боти кои се изведуваат под земја и кој во текот на оси-

гурувањето бил распореден на работи и работни места 

со различни степени на зголемување на стажот на оси-

гурување, може да стекне право на старосна пензија со 

навршување на 40 години пензиски стаж (маж), однос-

но 35 години пензиски стаж (жена).“. 

 

Член 3 

Во членот 31 став (2) по зборовите: „индивидуални-

те земјоделци“ се додаваат зборовите: „и на физичкo 

лицe коe е регистриранo како вршител на самостојна 

дејност за трговија на мало на тезги и пазари“. 

 

Член 4 

Во членот 38 став (6) по зборовите: „индивидуални-

от земјоделец“ се додаваат зборовите: „и на физичкoто 

лицe коe е регистриранo како вршител на самостојна 

дејност за трговија на мало на тезги и пазари“. 

                                                                      

Член 5 

Во членот 118 став (1) по бројот „14“ се додаваат 

зборовите: „и 15“. 

  

Член 6 

Во членот 125 став (4) по точката 5) се додава нова 

точка 6), која гласи: 

„6) Комората  на трговци на Македонија за лицата 

од членот 11 став (1) точка 15) од овој закон,“. 

Точката 6) станува точка 7). 

Член 7 
Во член 160 точката 6) се менува и гласи:  
„6) поседува еден од следниве меѓународно призна-

ти сертификати или уверенија за активно познавање на 
англискиот јазик не постар од пет години: 

- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода, 
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода, 
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку 

Б2 (B2) ниво,  
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен, 
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода  или 
 - АПТИС (APTIS) – најмалку ниво Б2 (В2).“.  
Точката 7) се брише.  
 

Член 8 
Во членот 199 точката 6), точката на крајот од рече-

ницата се заменува со точка и запирка и се додава нова 
точка 7), која гласи: 

„7) Комората  на трговци на Македонија - за физич-
кo лицe коe е регистриранo како вршител на самостојна 
дејност за трговија на мало на тезги и пазари.“. 

 
Член 9 

Се овластува Законодавно - правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за пензиското и инвалидското  
осигурување. 

 
Член 10 

Одредбите од членот 2 од овој закон, со кои се до-
полнува членот 19 со нов став (3),  ќе започнат да се 
применуваат од 1 декември 2018 година. 

 
Член 11 

Започнатите постапки до денот на влегувањето во 
сила на овој закон, a кои се однесуваат на опфат со за-
должително пензиско и инвалидско осигурување на 
индивидуалните земјоделци од Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 
43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 
97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 
120/16, 132/16 и 35/18), ќе завршат согласно со законот 
по кои биле започнати. 

 
Член 12 

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

__________ 

 
L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR SIGURIM PENSIONAL DHE INVALIDOR 
 

Neni 1 
Në Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor (“Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 98/12, 
166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 
160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 
154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16 dhe 35/18), 
në nenin 11 paragrafi (1) në pikën 9) pas fjalës “profesion” 
shtohen fjalët: “deri në moshën 64 vjeçare”.  
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Në pikën 14) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me 
lidhëzën “dhe” dhe shtohet pikë e re 15), si vijon: 

“15) person fizik i cili është i regjistruar si kryerës i 
veprimtarisë së pavarur për tregti me pakicë në tezga dhe 
tregje, i regjistruar në regjistrin e Odës së Tregtarëve të 
Maqedonisë nëse nuk është i siguruar në asnjë bazë tjetër.".  

Në paragrafin (2) pas numrit "9” vihet presje, kurse 
fjalët: “dhe 14” zëvendësohen me fjalët: “14 dhe 15”. 

 
Neni 2 

Në nenin 19 paragrafi (2) fjalët: “në vende të punës dhe 
punë të cilat bëhen nën tokë dhe i cili gjatë sigurimit ka 
qenë i sistemuar në punë dhe vende pune me shkallë të 
ndryshme të rritjes së stazhit të sigurimit” shlyhen. 

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon: 
"(3) I siguruari të cilit 12 muaj efektive stazh të kaluar 

të sigurimit i llogaritet si stazh sigurimi me kohëzgjatje të 
rritur në vende pune dhe punë të cilat realizohen nën tokë 
dhe i cili gjatë sigurimit ka qenë ka qenë i sistemuar në 
punë dhe vende pune me shkallë të ndryshme të rritjes së 
stazhit të sigurimit, mund ta fitojë të drejtën e pensionit të 
pleqërisë me mbushjen e 40 viteve stazh pensional 
(mashkull), përkatësisht 35 vjet stazh pensional (femër).”. 

 
Neni 3 

Në nenin 31 paragrafi (2) pas fjalëve: “bujqit 
individualë” shtohen fjalët: “dhe personit fizik që është i 
regjistruar si kryerës i veprimtarisë së pavarur për tregti me 
pakicë në tezga dhe tregje”. 

 
Neni 4 

Në nenin 38 paragrafi (6) pas fjalëve: “bujkut 
individual” shtohen fjalët: “dhe personit fizik që është i 
regjistruar si kryerës i veprimtarisë së pavarur për tregti me 
pakicë në tezga dhe tregje”. 

                                                                      
Neni 5 

Në nenin 118 paragrafi (1) pas numrit “14“ shtohen 
fjalët: “dhe 15”. 

  
Neni 6 

Në nenin 125 paragrafi (4) pas pikës 5) shtohet pikë e 
re 6), si vijon: 

“6) Oda e Tregtarëve të Maqedonisë për personat nga 
neni 11 paragrafi (1) pika 15) e këtij ligji,”. 

Pika 6) bëhet pikë 7). 
 

Neni 7 
Në nenin 160 pika 6) ndryshohet si vijon:  
“6) posedon një prej certifikatave ose vërtetimeve të 

njohura ndërkombëtare për njohje aktive të gjuhës angleze 
jo më të vjetër se pesë vite: 

- TOEFEL IBT së paku 74 pikë, 
- IELTS - së paku 6 pikë, 
- ILEC (Cambridge English: Legal) së paku niveli B2,  
- FCE (Cambridge English: First) – të dhënë, 
- BULATS – së paku 60 pikë ose 
 -  APTIS – së paku niveli B2.”.  
Pika 7) shlyhet.  
 

Neni 8 
Në nenin 199 pika 6), pika në fund të fjalisë 

zëvendësohet me pikëpresje dhe shtohet pikë e re 7), si 
vijon: 

“7) Oda e Tregtarëve të Maqedonisë – për person fizik 
i cili është i regjistruar si kryerës i veprimtarisë së pavarur 
për tregti me pakicë në tezga dhe tregje.”. 

 
Neni 9 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar 
të Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor. 

 
Neni 10 

Dispozitat nga neni 2 i këtij ligji, me të cilat plotësohet 
neni 19 me paragraf të ri (3), do të fillojnë të zbatohen nga 
1 dhjetori 2018. 

 
Neni 11 

Procedurat e filluara nga dita e hyrjes në fuqi të këtij 
ligji, e të cilat kanë të bëjnë me përfshirjen me sigurim të 
detyrueshëm pensional dhe invalidor të bujqve individualë 
nga Ligji për sigurim pensional dhe invalidor (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 98/12, 166/12, 
15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 
20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 
27/16, 120/16, 132/16 dhe 35/18), do të përfundojnë në 
pajtim me ligjin sipas të cilit kanë filluar. 

 
Neni 12 

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

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3946. 
Врз основа на член 13, став (1) од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост и 
со стварите во општинска сопственост („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 27.11.2018 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕТО НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавна 

здравствена установа „Здравствен дом Кавадарци“, му 
престанува користењето на недвижни ствари сопстве-
ност на Република Македонија и тоа:  

- зграда 1, намена: зграда во здравство, влез: 001, 
кат:ПР, бр.000 со внатрешна површина од 120 м2 на 
КП.бр. 1362 КО Возарци и  

- зграда 1, намена: помошни простории, влез: 001, 
кат:ПО, бр.000 со внатрешна површина од 34 м2 на 
КП.бр. 1362 КО Возарци запишано во Имотен лист 
бр.60, сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-9022/1 Претседател на Владата 

27 ноември 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

3947. 

Врз основа на член 18, став (1) точка в) и став (2) и член 19 од Законот за нотаријатот („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 72/16 и 142/16) , Министерството за правда на ден 29 ноември 2018 година, го до-

несе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВРШЕЊЕ НА НОТАРСКАТА СЛУЖБА 

 

1. На нотарот Иљбер Јусуфи од Гостивар, му престанува вршењето на нотарската служба по негово ба-

рање. 

2. Решението влегува во сила на ден 1.12.2018 година. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Со решение бр. 09-2484/1 од 3.6.2016 година на министерот за правда, Иљбер Јусуфи од Гостивар е имену-

ван за нотар на подрачјето на Основниот суд во Гостивар. 

Нотарот Иљбер Јусуфи од Гостивар до Министерството за правда достави Молба за престанок на вршење 

на нотарската служба заведено под бр. 09-5517/1 од 27.11.2018 година, со кое бара да му престане вршењето 

на нотарската служба со 1.12.2018 година. 

Според член 18 став (1) точка в) од Законот за нотаријатот, службата на нотарот престанува по негово ба-

рање, со истекот на рокот определен во молбата за престанок на службата. Според член 19 став 1 од Законот 

за нотаријатот, нотарот може во секое време да побара да му престане службата. Нотарот молбата ја поднесе 

писмено до Министерството. Нотарот во молбата како рок за престанок на вршење на службата го определува 

датумот 1.12.2018 година. 

Министерството за правда постапувајќи по поднесената молба за престанување на вршење на службата на 

нотарот, имајќи ги во предвид одредбите од член 18 став (1) точка в) и став (2) и член 19 од Законот за нотари-

јатот одлучи како во диспозитивот на ова решение. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна од ова решение може со тужба да поведе Управен спор пред 

Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на ова решение. 

 

       Бр. 09-5517/2  

29 ноември 2018 година                                                            Министер за правда, 

             Скопје д-р Рената Дескоска, с.р. 
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3948. 

 

 

 

 

 

 

 

С П И С О К  

НА ПОСТАВЕНИ ПОСТОЈАНИ СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ  

(ОГЛАС ОД 17.9.2018 ГОДИНА) 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

3949. 

Врз основа на член 91 став (3) од Законот за здрав-

ствената заштита („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 

132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 

37/16), министерот за здравство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ДЕЛОКРУГОТ НА РАБОТА НА 

ВНАТРЕШНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ 

И МИНИМАЛНИОТ БРОЈ ИЗВРШИТЕЛИ ПО 

ВНАТРЕШНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ ВО  

ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за делокругот на работа на внат-

решните организациони единици и минималниот број 

извршители по внатрешни организациони единици во 

здравствените установи („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 132/14 и 166/16), во член 3 точката 

4. се менува и гласи: 

„4. Оддел во универзитетски институт - најмалку 

седум вработени од кои најмалку двајца специјалисти 

односно супспецијалисти и останатите се здравствени 

работници и здравствени соработници или најмалку се-

дум вработени од кои најмалку еден специјалист од-

носно супспецијалист и еден здравствен соработник со 

високо образование со завршен втор или трет циклус 

на студии од областа соодветна на мултидисциплинар-

ниот пристап што се применува во одделот и останати-

те се здравствени работници и здравствени соработ-

ници,“. 

По точката 4. се додава нова точка 5., која гласи: 

„5. Оддел во универзитетска клиника - најмалку се-

дум вработени од кои најмалку двајца специјалисти од-

носно супспецијалисти и останатите се здравствени ра-

ботници и здравствени соработници,“. 

Точките 5., 6., 7. и 8 стануваат точки 6., 7., 8. и 9. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

        Бр. 17-6785/4  

26 ноември 2018 година Министер, 

             Скопје доц. д-р Венко Филпче, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 

3950. 

Врз основа на член 231 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 

153/2105, 192/2015, 61/2016, 172/2016 и 64/2018), 

Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвиж-

ности донесе  

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА 

ГРАФИЧКИОТ РЕГИСТАР ЗА УЛИЦИ И КУЌНИ  

БРОЕВИ 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

(1) Со овој правилник се пропишува формата и на-

чинот на водење на Графичкиот регистар за улици и 

куќни броеви (во понатамошниот текст: „Регистарот“).  

(2) Регистарот од став (1) на овој член го води 

Агенцијата за катастар на недвижности (во понатамош-

ниот текст: „Агенцијата“). 

 

Дефиниции 

 

Член 2 

Поими употребени во овој правилник го имаат 

следното значење: 

„Графички регистар за улици и куќни броеви“ е 

единствен регистар во кој се содржани просторни и 

описни податоци за улиците и куќните броеви. 

„Куќен број“ е арапски број или арапски број со 

голема кирилична буква, со кој е нумериран влезот на 

објектот. 

„Објект“ е станбен, деловен или друг вид на об-

јект, на кој се доделува куќен број. 

„Улица“ е сообраќајница во населено место која 

може да биде сочинета од коловоз, тротоари, велоси-

педски патеки и разделни острови, како и уличен крак 

подолг од 100 метри со една раскрсница кој се приклу-

чува на друга улица. 

„Единствен идентификатор за улица“ е број со 

кој еднозначно е утврдена улицaта во Графичкиот ре-

гистар за улици и куќни броеви. 

„Единствен идентификатор на куќен број“ е број 

со кој еднозначно е утврден куќниот број во Графички-

от регистар за улици и куќни броеви  

„Специјален објект“ е објект од јавен карактер, за-

ради чија специфика на куќниот број се додава допол-

нителен описен податок (комплекс здравствени об-

јекти, комплекс образовни објекти, комплекс спортски 

објекти, надпатник, плоштад, подпатник, технолошко 

индустриски зони, трговски центар, останато).     

 

II.ФОРМА И СОДРЖИНА НА РЕГИСТАРОТ 

 

Форма на Регистарот 

 

Член 3 

Регистарот се води во електронска форма како дел 

од геодетско-катастарскиот информационен систем (во 

понатамошниот текст: „ГКИС“). 
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Содржина на графичкиот регистар за улици  
и куќни броеви 

 
Член 4 

Графичкиот регистар за улици и куќни броеви сод-
ржи просторни и описни податоци за улиците и куќни-
те броеви, како и просторни податоци за линијата на 
опфат врз основа на која се определува припадноста на 
куќниот број спрема улицата. 

 
Единствен идентификатор за улици и куќни броеви 

 
Член 5 

Во Графичкиот регистар за улици и куќни броеви, 
улиците и куќните броеви се означуваат со единствен 
идентификатор. 

 
Член 6 

(1) Просторните податоци за улиците се координа-
ти на карактеристични точки кои формираат линија со 
која се дефинира местоположбата на улицата. 

(2) Просторните податоци за куќните броеви се ко-
ординати на точка со која се дефинира местоположбата 
на објектот за кој се определува куќен број.  

(3) Координатната точка од ставот (2) на овој член, 
се врзува за местоположбата на влезот на објектот. 

(4) Просторните податоци за линијата на територи-
јален опфат се координати врз основа на кои се одреду-
ваат куќните броеви кои припаѓаат на улицата и овоз-
можуваат нивен визуелен графички приказ. 

 
Член 7 

(1) Описниот податок за улица е составен од име на 
улица и нејзин број кој го содржи матичниот број 
превземен од базата на податоци од Централен Регис-
тар на Република Македонија и автоматски доделен 
број од електронскиот систем. 

(2) Описните податоци за куќните броеви го сод-
ржат куќниот број. 

(3) Описните и просторните податоци од овој член 
се поврзани со податоците за единиците на локалната 
самоуправа и населените места од Регистарот за прос-
торни единици. 

 
Содржина на сетот на податоци за улици  

во Регистарот 
 

Член 8 
Сетот на податоци за улиците во Регистарот содржи: 
- единствен идентификатор за улица; 
- матичен број на улица; 
- име на улица; 
- технички број; 
- матичен број и име на населено место; 
- геометрија; и  
- историјат. 
 
Содржина на сетот на податоци за куќен број   

во Регистарот 
 

Член 9 
Сетот на податоци за куќните броеви во Регистарот 

содржи: 
- единствен идентификатор на куќен број; 

- куќен број; 
- додаток на куќен број; 
- матичен број на специјален објект;  
- име на специјален објект; 
- идентификатор и име на улица; 
- матичен број на улица; 
- матичен број и име на населено место; 
- геометрија и  
- историјат. 
 

Основни геометриски елементи за улици и куќни 

броеви 
 

Член 10 
(1) Линија е основниот геометриски елемент преку 

кој се дефинира содржината на сетот на податоците за 
улиците од членот 8 на овој правилник.  

(2) Линијата од став (1) на овој член е организирана 
како геометриска фигура и е претставена во база на по-
датоци со алгоритамски изградени тополошки струк-
тури. 

(3) Точка е основниот геометриски елемент преку 
кој се дефинира содржината на сетот на податоците за 
куќни броеви од членот 9 на овој правилник. 

(4) Точката од став (3) на овој член е организирана 
како геометриска фигура и е претставена во база на по-
датоци со алгоритамски изградени тополошки струк-
тури. 

 

Формат на податоците во Регистарот 
 

Член 11 
(1) Во Регистарот се внесуваат следните податоци 

за улици: 
- полилинии кои се изготвени дводимензионално 

(2Д) во векторски формат (gml/xml, shp) 
(2) Во Регистарот се внесуваат следните податоци 

за куќни броеви: 
- точки кои се изготвени дводимензионално (2Д) во 

векторски формат (gml/xml, shp) 
 

Визуелен графички приказ на податоците  

од Регистарот 
 

Член 12 
За визуелен графички приказ на улиците и куќните 

броеви во Регистарот, се користат следните симболи: 
- Улица - полна линија во сива боја, дебелина 1.0 

мм; 
- Куќен број - точка во сина боја, полн круг, радиус 

2.0 мм. 
 

III. ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ГРАФИЧКИ РЕГИСТАР 
ЗА УЛИЦИ И КУЌНИ БРОЕВИ 

 
Член 13 

Графичкиот регистар за улици и куќни броеви се 
воспоставува поединечно по населено место. 

 
Член 14 

(1) Во функција на воспоставување на Графичкиот 
регистар за улици и куќни броеви, се прибираат описни 
и просторни податоци за улици и куќни броеви. 
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(2) Описните податоци за улици и куќни броеви од 
ставот (1) на овој член, Агенцијата по службена долж-
ност ги презема од Регистарот за имиња на улици и 
куќни броеви што се води при Централниот регистар 
на Република Македонија. 

(3) Просторните податоци за улици и куќни броеви од 
ставот (1) на овој член, Агенцијата ги прибира од терен. 

(4) При теренското прибирање на податоците за 
улици и куќни броеви, се врши и ажурирање на опис-
ните податоци од ставот (2) на овој член. 

 
IV. ПРИБИРАЊЕ НА ПРОСТОРНИ И ОПИСНИ  

ПОДАТОЦИ ЗА УЛИЦИ И КУЌНИ БРОЕВИ 
 

Цел на теренското прибирање на податоци 
 

Член 15 
Цел на теренското прибирање на податоци за улици 

и куќни броеви е прибирање на просторни и описни 
податоци во функција на востановување и одржување 
на графичкиот регистар на улици и куќни броеви. 

 
Вршење теренско прибирање на податоци 

 
Член 16 

(1) Теренското прибирање на податоци за улици и 
куќни броеви се врши во функција на воспоставување 
и одржување на Регистарот. 

(2) Теренското прибирање на податоци за улици и 
куќни броеви во функција на воспоставување на Регис-
тарот е во надлежност на Агенцијата. 

(3) Теренското прибирање на податоци за улици и 
куќни броеви во функција на одржување на Регистарот 
е во надлежност на единиците за локална самоуправа и 
град Скопје. 

(4) Врз основа на теренски прибраните податоци од 
став (3) од овој член се изготвува геодетски елаборат. 

 
Прибирање на описни податоци за улици и куќни 

броеви 
 

Член 17 
При теренското прибирање на податоци за улици и 

куќни броеви се прибираат и описни податоци за: 
- улиците (име на улицата и податок за постоење на 

табла со име на улицата во рамки на населеното место) 
- куќните броеви (куќен број, додаток на куќниот 

број, податок за постоење на табла за куќниот број, 
број на влез, вкупен број на катови, вид на кат, податок 
за кат, број на стан по кат, податок за постоење на таб-
личка со број на стан, намена на објектот, статус, име и 
вид на специјален објект, година на градба, материјал 
на градба, фотографии, тип на станбена единица). 

 
Теренско прибирање на просторни податоци за 

улици 
 

Член 18 
(1) Теренското прибирање на просторните подато-

ци за улици се врши на начин што се премерува т.е. од-
редува почетокот и крајот на улицата во рамки на насе-
леното место и сите карактеристични точки кои ја од-
редуваат осовината на улицата. Осовината на улицата 
преставува средишната линија на улицата.  

(2) Осовината на улицата се прикажува со геомет-
рија полилинија. 

(3) При теренското прибирање на просторните по-
датоци за улиците, се прибираат просторни податоци и 
за сите краци на улиците.  

 
Теренско прибирање на просторни податоци  

за куќни броеви 
 

Член 19 
(1) Теренското прибирање на просторните подато-

ци за куќни броеви се врши на начин што се одредува-
ат координати на точка за секој влез на објектот, со 
припадност на полигонот на објектот и припадност кон 
улицата.  

(2) Куќниот број се прикажува со геометрија точка. 
(3) Во објекти со повеќе влезови се собираат пода-

тоци само за главни влезови кои се носители на адре-
сен податок. 

 
Методи за прибирање на просторни податоци за 

улици и куќни броеви 
 

Член 20 
(1) Теренското прибирање на просторните подато-

ци за улици и куќни броеви по правило се врши со една 
од нумерички методи за премер, опишани во Правил-
никот за премер на недвижностите. 

(2) Теренски прибраните просторни податоци треба 
да се со положбена точност не помала од + 1м. 

(3) Податоците се доставуваат во државен коорди-
натен систем.  

 
Контрола на квалитетот на податоците 

 
Член 21 

(1) Агенцијата врши контрола на квалитет и пот-
врда на квалитет на теренски прибраните податоци од 
член 17 на овој Правилник . 

(2) Контролата на квалитетот на теренски прибра-

ните податоци за улици и куќни броеви опфаќа: 
- атрибутна контрола 
- тополошка контрола. 
(3) Контролата на квалитетот на теренски прибра-

ните податоци се врши во итеративен процес се додека 
не се отстранат утврдените недостатоци, со исклучок 
на недостатоците во описните податоци кои се во над-

лежност на единиците на локална самоуправа и градот 
Скопје. 

(4) По извршената контрола од став (3) на овој 
член, се изготвува извештај кој претставува основа за 
внесување на податоците во Регистарот. 

 

Атрибутна контрола на квалитетот на податоците 
 

Член 22 
(1) Атрибутната контрола на податоците за улиците 

и куќните броеви се врши пред нивно внесување во ба-
зата на податоци на Графичкиот регистар за улици и 
куќни броеви. 

(2) При атрибутната контрола на податоците се ут-
врдува дали во сетовите на податоци за улици и куќни 
броеви: 



 Стр. 18 - Бр. 220                                                                                   30 ноември 2018 
 

- постои матичен број за улицата превземен од Ре-
гистарот за имиња на улици и куќни броеви, што се води 
при Централниот Регистар на Република Македонија; 

- матичниот број на улицата постои во официјални-
от шифрарник за улици превземен од Регистарот за 
имиња на улици и куќни броеви, што се води при Цен-
тралниот Регистар на Република Македонија; 

- постои матичен број и име на населено место во 
Регистарот на просторни единици;  

- името на улицата постои во официјалниот ши-
фрарник за улици превземен од Регистарот за имиња 
на улици и куќни броеви, што се води при Централни-
от Регистар на Република Македонија; 

- две или повеќе улици во едно населено место има-
ат исто име; 

- постои податок за куќен број, дали истиот е број и 
е поголем од 0; 

- куќниот број има припадност кон одредена улица 
или населено место. 

 
Тополошка контрола на квалитетот на просторните 

податоци 
 

Член 23 
(1) Тополошката контрола на просторните подато-

ци за улиците и куќните броеви се врши пред нивно 
внесување во базата на податоци на Графичкиот регис-
тар за улици и куќни броеви. 

(2) При тополошката контрола на просторните по-
датоци се утврдува дали: 

- просторните податоци се во Државен координатен 
систем; 

- куќниот број е означен само со една точка;  
- точките со кои се определуваат куќните броеви не 

се преклопуваат; 
- точките со кои се определуваат куќните броеви 

влегуваат во габаритот на објектот; 
- една улица поминува само во едно населено 

место, со исклучок на улиците кои претставуваат гра-
ница помеѓу две населени места; 

- улиците се пресекуваат меѓу себе во една точка; 
- постои улица со тип на геометрија која не е поли-

линија и 
- е дефиниран почетокот и крајот на улицата.  
 

Член 24 
По извршената контрола од член 21, став (3) на овој 

правилник и извршениот внес на податоците во базата 
на податоци на електронскиот катастар, се смета дека е 
воспоставен графичкиот регистар за улици и куќни 
броеви за населено место, за што се известува надлеж-
ната општина.  

 
Одржување на податоците во Регистарот 

 
Член 25 

Одржувањето на Регистарот опфаќа: 
- промени на просторни и описни податоци за ули-

ци и куќни броеви и 
- исправка на грешки. 
 

Член 26 
(1) Промени на податоците за улици и куќни броеви 

се вршат при: 
- именување на новоизградена улица, 

- промена на име на улица,  
- укинување на улица,  
- припојување на една или повеќе улици,  
- издвојување на една или повеќе улици,  
- поделба на улица,  
- спојување на една или повеќе улици,  
- припојување на дел од улица,  
- издвојување на дел од улица,  
- промена на припадност на населено место, 
- додавање на нов куќен број, 
- промена на просторен податок за куќен број, 
- промена на описен податок за куќен број, 
- бришење на куќен број,  
- промена на припадност кон улица, и 
- промена на припадност кон населено место. 
(2) Промените од ставот (1) на овој член, во завис-

ност од видот на промената се вршат со или без геодет-
ски елаборат. 

 
Член 27 

(1) Одржувањето на податоците во Регистарот се 
врши врз основа на доставени податоци за извршени 
промени од страна на општините, Градот Скопје и 
Централниот регистар на Република Македонија. 

(2) Единиците на локалната самоуправа во рок од 
пет работни дена, исправата за правен основ со која 
настанала промена на податоците за улиците и куќните 
броеви, а зависно од видот на промената и геодетски 
елаборат, во електронска форма ја доставуваат до 
Агенцијата. 

(3) Централниот регистар на Република Македонија 
до Агенцијата во електронска форма доставува подато-
ци за извршените промени во Регистарот за имиња на 
улици и куќни броеви, во рок од пет работни дена од 
настанатата промена. 

(4) Врз основа на доставените исправи за правен ос-
нов, Агенцијата врши промени во Графичкиот регистар 
за улици и куќни броеви во рок од 30 дена од приемот 
на податоците. 

 
Член 28 

(1) При одржување на Регистарот како дел од 
ГКИС, се отстрануваат грешките направени при терен-
ското прибирање/одржување на податоците за улици 

и/или куќни броеви од Регистарот. 
(2) Како грешки направени при теренското приби-

рање/одржување на податоците за улици и/или куќни 
броеви, се сметаат грешките кои настанале како резул-
тат на грешки при одредување на местоположбата на 
улицата и/или куќниот број, името на улицата, куќниот 
број и додатокот на куќниот број. 

(3) Отстранувањето на грешката од овој член ќе се 
врши по службена должност и по барање на општи-
ните, Градот Скопје и Централниот Регистар на Репуб-
лика Македонија.  

(4) Отстранувањето на грешката по службена долж-
ност, се врши врз основа на службен наод изготвен од 
страна на овластено лице од Агенцијата. 

(5) Доколку барањето за отстранување на грешка е 
поднесено од страна на општините, Градот Скопје и 
Централниот регистар на Република Македонија, за от-
странетата грешка во регистарот се известува подноси-
телот. 
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V. ВИД, ФОРМА И СОДРЖИНА НА ГЕОДЕТСКИТЕ 
ЕЛАБОРАТИ ЗА УЛИЦИ И КУЌНИ БРОЕВИ 

 
Член 29 

При извршување на геодетските работи и изготву-
вање на геодетските елаборати, зависно од видот на ге-
одетскиот елаборат можат да се користат следните по-
датоци: 

- графички приказ и координати на точките кои ја 
определуваат улицата и куќниот број; 

- координати на точки од геодетската основа; 
- параметри за трансформација на координати од 

глобален во државен координатен систем; 
- одлука за определување на име на улица; 
- одлука за давање на согласностa од Владата на Ре-

публика Македонија на листата на имиња на улици; 
- оригинални податоци од извршените теренски ме-

рења; 
- уверение за точна адреса; 
- урбанистичко-планска докуметација; 
- други податоци.  
 

Член 30 
За геодетските елаборати за улици куќни броеви, за 

чие изготвување е потребно да се спроведат теренски 
мерења, во зависност од видот на геодетскиот елаборат 
се извршуваат следните работи: 

- прибирање на податоци за улици и куќни броеви 
наведени во член 17 на овој правилник; 

- изготвување теренска скица на премерување на 
улицата и /или куќниот број, со нанесена новопредло-
жена состојба; 

- координати на премерените улици и куќни бро-
еви; 

- споредување на податоците прибрани со премерот 
со податоците од Регистарот. 

 
Член 31 

(1) Геодетските елаборати за улици и куќни броеви 

се изготвуваат во електронска и писмена форма. 

(2) Геодетскиот елаборат во електронска форма се 

изготвува во еден документ во „pdf” формат и се пот-

пишува со дигитален сертификат издаден од овластен 

издавач од страна на овластениот геодет регистриран 

како трговец поединец овластен геодет, односно врабо-

тен во трговско друштво за геодетски работи/подруж-

ница. Геодетскиот елаборат во прилог ги содржи и гра-

фичките податоци во соодветен формат.  
(3) Овластениот геодет регистриран како трговец 

поединец овластен геодет, односно вработен во тргов-
ско друштво за геодетски работи/подружница своерач-
но ја потпишува насловната страница на геодетскиот 
елаборат изготвен во писмена форма и на истата става 
печат.  

(4) Геодетскиот елаборат изготвен во писмена фор-
ма се прошива со емственик (конец во жолто-црвена 
боја) и краевите на конецот се лепат на првата страни-
ца со хартиена бела леплива лента, и на лентата на две-
те страни се става печат од изготвувачот на геодетски-
от елаборат.  

(5) Графичките податоци од став (2) на овој член 
кои се однесуваат на улиците и куќните броеви се из-
готвуваат во „⃰.xml/ ⃰.gml‟“ формат. 

Член 32 
Во зависност од намената и начинот на изготву-

вање, геодетските елаборати за улици и куќни броеви  
можат да содржат:  

- насловна страница со податоци за видот на геодет-
скиот елаборат, заверка/одобрување и податоци за из-
готвувачот;  

- страница со содржина на геодетскиот елаборат; 
- технички извештај; 
- теренска скица на премерување на улицата и/или 

куќниот број, со нанесена новопредложена состојба; 
- список на координати на детални точки за улици 

и/или куќни броеви; 
- предлог на нова состојба; 
- податоци користени при изготвувањето на геодет-

скиот елаборат содржани во член 29 од овој правилник; 
- урбанистичко-планска докуметација; 
- други податоци. 
 

Член 33 
(1) Формата и содржината на насловната страница 

од член 32, алинеја 1 на овој правилник, со податоци за 
видот на геодетскиот елаборат, заверка/одобрување и 
податоци за изготвувачот изготвени од трговец поеди-
нец овластен геодет, односно трговско друштво за гео-
детски работи/подружница, се дадени во прилог број 1 
кој е составен дел на овој правилник. 

(2) Формата и содржината на страницата, со сод-
ржина на геодетскиот елаборат од член 32, алинеја 2 на 
овој правилник изготвени од трговец поединец овлас-
тен геодет, односно трговско друштво за геодетски ра-
боти/подружница, се дадени во прилог број 2 кој е сос-
тавен дел на овој правилник. 

(3) Формата и содржината на техничкиот извештај 
од член 32, алинеја 3 на овој правилник изготвени од 
трговец поединец овластен геодет, односно трговско 
друштво за геодетски работи/подружница, се дадени во 
прилог број 3 кој е составен дел на овој правилник. 

(4) Формата и содржината на теренската скица на 
премерување на улица и куќен број, со нанесена новоп-
редложена состојба од член 32, алинеја 4 на овој пра-
вилник од трговец поединец овластен геодет, односно 
трговско друштво за геодетски работи/подружница, се 
дадени во прилог број 4 кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

(5) Формата и содржината на предлогот на нова 
состојба од член 32, алинеја 6 на овој правилник од тр-
говец поединец овластен геодет, односно трговско 
друштво за геодетски работи/подружница, се дадени во 
прилог број 5 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Видови на геодетски елаборати 

 
Член 34 

(1) Геодетскиот елаборат за улици и куќни броеви 
од член 31 став (1) на овој правилник се доставува во 
случај на: 

- именување на новоизградена улица  
- укинување на улица,  
- припојување на една или повеќе улици,  
- издвојување на една или повеќе улици,  
- поделба на улица,  
- спојување на една или повеќе улици,  
- припојување на дел од улица,  
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- издвојување на дел од улица,  
- промена на припадност на населено место, 

- додавање на нов куќен број, 

- промена на просторен податок за куќен број, 

- бришење на куќен број,  

- промена на припадност кон улица, и 

- промена на припадност кон населено место  

 

Заверка на геодетски елаборати 

 

Член 35 

(1) Геодетските елаборати доставени во прилог на 

барањето се заверуваат од страна на стручно лице од 

геодетска насока при Агенцијата, откако ќе се утврди 

дека при нивната изработка се користени податоци од 

Геодетско катастарскиот информационен систем (во 

натамошниот текст: ГКИС). 

(2) Геодетските елаборати се заверуваат на начин 

што во електронската база на податоци се генерира 

електронски запис, односно известување потпишано со 

валиден сертификат издаден од овластен издавач, со 

кое подносителот на геодетскиот елаборат се известува 

дека е извршена/не е извршена заверка. 

 

Список на промена 

 

Член 36 

(1) При секоја извршена промена која се однесува 

на податоците за улиците и/или куќни броеви, се изгот-

вува список на промени. 

(2) Службеното лице кое ја спроведува промената, 

истата ја потпишува со валиден сертификат издаден од 

овластен издавач.  

(3) За секое внесување на податоци/промена од став 

(1) на овој член, во електронската база на податоци се 

регистрира дата и час кога е извршена промената, број 

на предметот по кој е извршена промената, како и ли-

цето кое ја извршило промената. 

(4) За сите внесени податоци/промени, на крајот на 

календарската година се формира книга на список на 

промени во електронска форма, која се печати во 

писмена форма. 

(5) Формата и содржината на списокот на промена 

од став (1) на овој член е дадена во прилог број 6 кој е 

составен дел од овој правилник. 

 

VI. ПОДАТОЦИ КОИ СЕ ИЗДАВААТ  

ОД РЕГИСТАРОТ 

 

Начин на издавање податоци од Регистарот 

 

Член 37 

(1) Податоците од Регистарот, како дел од ГКИС се 

издаваат во писмена или во електронска форма, по ба-

рање на заинтересираните субјекти. 

(2) Во барањето од став (1) на овој член, заинтере-

сираните субјекти ги наведуваат податоците и формата 

во кои тие треба да се издадат. 

(3) Кон барањето за издавање податоци од Региста-

рот се приложува доказ за платен надоместок, освен во 

случаите од член 36, став (1) од Законот за катастар на 

недвижности.  

(4) Формата и содржината на барањето од став (2) 

на овој член се дадени во прилог број 7, кој е составен 

дел на овој правилник.  

 

Податоци кои се издаваат од Регистарот 

 

Член 38 

Од Регистарот се издаваат следните податоци: 

- извод од Графички регистар за улици и куќни бро-

еви; 

- преклоп на податоци од Графички регистар за 

улици и куќни броеви со податоци од катастар на нед-

вижности; 

- други податоци. 

 

Извод од Графички регистар за улици и куќни  

броеви 

  

Член 39 

Изводот од член 38 алинеја 1 на овој правилник 

содржи графички и/или атрибутни податоци за точна 

локација на улицата и/или куќниот број и се издава во 

хартиена/електронска форма.  

 

Преклоп на податоци од Графички регистар  

за улици и куќни броеви со податоци од катастар на 

недвижности 

 

Член 40 

(1) Преклопот од член 38 алинеја 2 на овој правил-

ник содржи графички и/или атрибутни податоци за 

точна локација на улицата и/или куќниот број и пода-

тоци од катастарот на недвижности и се издава во елек-

тронска/хартиена форма.  

(2) Формата и содржината на изводот се дадени во 

прилог број 8 кој е составен дел на овој правилник. 

 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 41 

Графичкиот регистар за улици и куќни броеви се 

воспоставува и води до создавање на услови за вос-

поставување и водење на Адресен Регистар.  

 

Член 42 

До создавање на технички услови за применување 

на одредбите од членот 31, став (5) на овој правилник, 

графичките податоци кои се однесуваат на улици и 

куќни броеви ќе се изготвуваат во DXF формат. 

 

Член 43 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 0101-43708/1 Претседател 

26 ноември 2018 година на Управен одбор, 

Скопје Ирма Мандева, с.р. 
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3951. 

По извршениот увид во текстот на Тарифникот за 
висината на надоместокот за запишување на недвиж-
ности кои останале со незапишани права и запишување 
на промени во катастарот на недвижности и катастарот 
на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на 
недвижности („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.1/15, 4/15, 98/15 и 179/17), се утврди дека е 
направенa грешка заради што Управниот одбор на 
Агенцијата за катастар на недвижности, на седницата 
одржана на 22.11.2018 година, даде 

 
И С П Р А В К А 

НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДО-

МЕСТОКОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖ-
НОСТИ КОИ ОСТАНАЛЕ СО НЕЗАПИШАНИ 
ПРАВА И ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРОМЕНИ ВО КА-

ТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ И КАТАСТАРОТ 

НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ КАКО ДЕЛ  

ОД КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
Во Тарифникот за висината на надоместокот за за-

пишување на недвижности кои останале со незапиша-
ни права и запишување на промени во катастарот на 
недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти 
како дел од катастарот на недвижности („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. бр.1/15, 4/15, 98/15 
и 179/17), во членот 3, во табелата, во редниот број 23, 
во колоната „Вид на запишување“ зборовите: „до 10 
000 м2/м3“ се бришат. 

Исправката влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр. 0101-43704/1 Претседател 

26 ноември 2018 година на Управен одбор, 
Скопје Ирма Мандева, с.р. 

 

АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ 
ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“ 

3952. 
Врз основа на чл.13 ст.1 алинеја 3 и 21, чл. 20 ст. 2 

и чл. 34 од Законот за Академијата за судии и јавни об-
винители („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 20/2015, бр.192/15, бр.231/15 и бр.163/2018),  
Управниот одбор на Академијата за судии и јавни об-
винители „Павел Шатев“ Скопје, на седницата одржана 
на ден 28.11.2018 година,  ја донесе следната 

 

О Д Л У К А 
 
Се именува Наташа Габер – Дамјановска, за дирек-

тор на Академијата за судии и јавни обвинители „Па-
вел Шатев“ Скопје. 

Директорот се именува за време од четири години. 
Оваа одлука влегува во сила, на денот на нејзиното 

објавување во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
Бр. 02-354/4 Претседател 

28 ноември 2018 година на Управен одбор, 

Скопје Сашо Рајчев, с.р. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3953. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 

и член 44, став (2) од Законот за енергетика („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 96/18) и член 32 

од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски 

дејности („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16) Регулаторната коми-

сија за енергетика и водни услуги на Република Маке-

донија, постапувајќи по барањето УП1 бр.12-70/18 од 

22.10.2018 година на ОКТА Рафинерија на нафта Ак-

ционерско друштво – Скопје, на седницата одржана на 

ден 19.11.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско 

друштво – Скопје, му се издава лиценца за вршење на 

енергетска дејност производство на електрична енерги-

ја од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ОКТА“. 

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-

изводство на електрична енергија е Прилог 1 на оваа 

Одлука. 

3. Оваа Одлука е конечна во управната постапка.  

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 12-70/18  

19 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 

Прилог 1 

 

ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 

ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво 

– Скопје, со седиште на ул.  1, бр.25, Миладиновци, 

Илинден 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата 

Производство на електрична енергија  

 

3. Евидентен број на издадената  лиценца 

ЕЕ - 337.01.1/18 

 

4. Датум на издавање на лиценцата 

19.11.2018 година 

 

5. Датум на важење на лиценцата 

19.11.2053 година 
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6. Единствен матичен број – 4074009 

 

7. Единствен даночен број –  4030980254845 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-

водство на електрична енергија што носителот на ли-

ценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапон-

ска електроцентрала, во обем согласно техничките ка-

рактеристики на производниот капацитет.  

 

9. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи из-

вори, ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала 

ФЕЦ „ОКТА“ на КП бр. 7168/3 КО Струмица, Општи-

на Струмица. 

  

10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-

нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-

тавен дел од оваа лиценца. 

 

11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 

енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-

вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-

ја на електрична енергија заради непречено вршење на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 

како и во согласност со Мрежните правила за дистри-

буција на електрична енергија одобрени од страна на 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги.  

 

12. Права и обврски за носителот на лиценца 

Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 

електрична енергија, како и правата и обврските на но-

сителот на лиценцата и неговото учество на пазарот на 

електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен: 

- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-

ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 

лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 

како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-

вила за дистрибуција, правилата за пазар на електрична 

енергија, и условите определени во лиценцата; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 

до операторот на електропреносниот систем или опера-

торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 

мрежните правила за пренос или мрежните правила за 

дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на елек-

трична енергија и до операторот на електропреносниот 

систем податоци и информации од договорите за про-

дажба на електрична енергија, расположливост на про-

изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-

мерцијално-финансиските податоци во согласност со 

правилата за пазар на електрична енергија; 

- да доставува податоци и информации согласно 

Правилникот за следење на  функционирањето на енер-

гетските пазари; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 

потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-

тојба, производните капацитети кои се вклучени во 

процесот на производство на електрична енергија, сог-

ласно прописите за ваков вид на постројки. 

 

13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со резултатите од работе-

њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги најдоцна до 10 

март во тековната година да достави годишен извештај 

за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и из-

вештајот за финансиското и деловното работење во 

претходната година. Годишниот извештај со сите при-

лози задолжително се доставува и во електронска 

форма.   

Годишниот извештај содржи податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива;  
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3) преземени мерки:  

- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 

опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 

- за вршење на дејноста во услови на кризна сос-

тојба, промена на условите на светскиот пазар, како и 

воена и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година. 

15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги да доставува из-

вестување за сите околности, настани и промени кои 

што имаат или би можеле да имаат влијание врз врше-

њето на енергетската дејност производство на елек-

трична енергија. 

 

16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 

врши во пресметковното мерно место во постапка и на-

чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија. 

 

17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-

цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика и водни услуги, да 

и овозможи непосреден увид во целокупната докумен-

тација, како и пристап во објектите, деловните просто-

рии, простори, инсталации, како и на средствата и оп-

ремата потребни за вршење на енергетската дејност, во 

согласност со Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности. 

 

18. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-

литетот на произведената електрична енергија и по ба-

рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги, да доставува писмен извештај за движењето на 

сите параметри кои што го определуваат квалитетот на 

произведената електрична енергија во определен вре-

менски период. 

19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-

ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-

нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 

на енергетски дејности. 

 

20. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги ќе преземе мер-

ки согласно Законот за енергетика и Правилникот за 

лиценци за вршење на енергетски дејности.  

 

Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа 

приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Та-

бела VI: 

 

VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклу-

чен на дистрибутивна мрежа: 

1. име на фотонапонска електроцентрала – ОКТА 

со инсталирана моќност до 98,56 kW;  

2. општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2018 година, 

- година на завршеток на градба - 2018 година, 

- година на почеток на работа - 2018 година, 

- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

- 35 години. 

3. податоци за опрема: 

- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул –  Canadian SolarCS6K-280P; 

- број на фотоволтаични модули - 280 x 352, 

- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул : 

- Моќнoст на модул: 280 Wp, 

- Напон на модул: 31.3 V, 

- Струја на модул: 8.95 A, 

-  Вкупна инсталирана моќност: 98,56 kW. 

4. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор – Sunny Tripower 25000TL – број на инвертори - 

4; 

- Номинални податоци на инвертор: 

- Максимална моќнoст на инвертор: 4 х 25000 W  

5. годишно сончево зрачење на таа локација - 

1590kWh/m2; 

6. очекувано производство на електрична енергија 

124,18 MWh – годишно. 
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