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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3702. 

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 ГРАНИЧНА КОНТРОЛА 

 
Се прогласува Законот за гранична контрола, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 29 декември 2010 година. 
 

         Бр. 07-5262/1                             Претседател 
29 декември 2010 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 ГРАНИЧНА КОНТРОЛА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Предмет на Законот 
 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат граничната контрола, 

надлежностите на полицијата во внатрешноста, сорабо-
тката меѓу државните органи кои имаат надлежност во 
граничното управување и меѓународната полициска со-
работка. 

 
Цел на граничната контрола 

 
Член 2 

Граничната контрола која ги опфаќа работите што 
се однесуваат на гранични проверки и на граничен над-
зор, како и анализа на опасностите по националната 
безбедност и анализа на заканите кои можат да влијаат 
на безбедноста на границата, се врши со цел за:  

- спречување и откривање на кривични дела и пре-
кршоци и откривање и фаќање на нивните сторители, 

- спречување и откривање на илегалната миграција 
и трговија со луѓе, 

- заштита на животот, здравјето на луѓето, личната 
сигурност, имотот, животната средина и природата и 

- спречување и откривање на други опасности по 
јавниот ред, правниот поредок, националната безбед-
ност и меѓународните односи. 

 
Значење на одделни изрази 

 
Член 3 

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 
следново значење: 

1. “Гранична линија“ е низа точки на земјината по-
вршина одредени со координати, по која се протега др-
жавната граница која ја разграничува територијата на 
Република Македонија од териториите на соседните 
држави; 

2. "Државна граница" е копнена граница на Репуб-
лика Македонија, вклучувајќи ја и границата на реките 
и езерата, како и аеродромите и езерските пристаништа 
кои се определени како места преку кои се одвива ме-
ѓудржавен и меѓународен сообраќај; 

3. “Гранична контрола“ е активност спроведена на 
државната граница при преминување или при намера 
за преминување на државната граница согласно со це-
лите на овој закон, што се состои од гранични провер-
ки и граничен надзор;    

4. “Гранични проверки“ се проверки што се спрове-
дуваат на граничните премини со цел да се провери да-
ли да им се одобри на лицата и нивните превозни 
средства и предметите што ги поседуваат да влезат на 
територијата на Република Македонија или да им се 
одобри да излезат од неа; 

5. “Граничен надзор“ е надзор на државната грани-
ца меѓу граничните премини и надзор на граничните 
премини надвор од утврденото работно време, со цел 
да се спречи заобиколување, односно избегнување на 
граничните проверки; 

6. “Гранични премини“ се места определени од над-
лежен орган на државната власт за преминување на др-
жавната граница, во патниот, железничкиот, воздушни-
от и езерскиот сообраќај;  

7. “Подрачје на граничен премин“ е простор што е 
потребен за вршење на граничните проверки и на дру-
гите гранични формалности, како и непосредната око-
лина со објектите што се потребни за непречено и си-
гурно одвивање на сообраќајот, граничните проверки и 
на другите гранични формалности; 

8. "Гранично управување" се активности и мерки 
што ги преземаат државните органи кои имаат надлеж-
ности во граничното управување во согласниот со закон; 

9. “Лица кои го уживаат правото на Заедницата за 
слободно движење“ се:  

- граѓани на Европската унија согласно со членот 
17 став 1 од Договорот за формирање на Европската за-
едница и државјани на трети земји кои се членови на 
семејството на граѓани на Унијата кои го уживаат него-
вото или нејзиното право на слободно движење и за 
кои се применува Директивата 2004/38/ЕЗ на Европ-
скиот парламент и Советот на Европската унија од 29 
април 2004 година за правото на граѓаните на Европ-
ската унија и членовите на нивните семејства слободно 
да се движат и да престојуваат на територијата на зем-
јите членки и  

- државјани на трети земји и членови на нивните се-
мејства со кое било државјанство, кои според догово-
рите меѓу Заедницата и нејзините земји членки од една 
страна и третите земји од друга страна, ги уживаат 
истите права за слободно движење, како и граѓаните на 
Европската унија; 
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10. “Државјани на трети земји“ се сите лица кои не 
се државјани на Република Македонија и граѓани на 
Европската унија согласно со членот 17 став 1 од Дого-
ворот за формирање на Европската заедница  и за кои 
не може да се примени точката 9 од овој член;  

11. “Закана по јавното здравје“ е секоја болест со 
потенцијал да прерасне во епидемија како што е дефи-
нирано во Меѓународните здравствени прописи на 
Светската здравствена организација и други инфектив-
ни болести или болести предизвикани од паразити, до-
колку се предмет на заштитните одредби што се при-
менуваат над граѓаните на Република Македонија;  

12. "Конвенцијата за имплементирање на Шенген-
скиот договор" е Конвенцијата од 19 јуни 1990 година 
за спроведување на Шенгенскиот договор од 14 јуни 
1985 година меѓу владите на државите на Бенелукс-
економска унија, Сојузна Република Германија и Ре-
публика Франција, за постепеното укинување на кон-
тролата на заедничките граници. Конвенцијата за имп-
лементирање на Шенгенскиот договор во Република 
Македонија ќе започне да се применува од денот на 
приемот на Република Македонија во Европската уни-
ја, а во целост ќе се применува согласно со Одлуката 
на Европскиот парламент и Советот на Европската 
унија за укинување на граничната контрола на вна-
трешните граници; 

13. "Држава потписничка" е секоја држава за која се 
однесуваат одредбите на Конвенцијата за имплементи-
рање на Шенгенскиот договор; 

14. "Надворешни граници на Република Македони-
ја од започнувањето на примената на Конвенцијата за 
имплементирање на Шенгенскиот договор во Републи-
ка Македонија"  се копнените граници на Република 
Македонија со држава која не е потписничка на Кон-
венцијата за имплементирање на Шенгенскиот дого-
вор, вклучувајќи ги и границите на реките и езерата и 
нивните аеродроми, речните и езерските пристаништа, 
доколку тие не се внатрешни граници;      

15. "Внатрешни граници по започнувањето на при-
мената на Конвенцијата за имплементирање на Шен-
генскиот договор во Република Македонија" се: 

а) заеднички копнени граници, вклучувајќи ги и 
границите на реките и езерата на Република Македони-
ја со држави потписнички; 

б) аеродромите за внатрешни летови во рамките на 
територијата на Република Македонија и држави пот-
писнички и 

в) речните или езерските пристаништа за редовни 
бродски врски меѓу Република Македонија и државите 
потписнички;     

16. "Внатрешен лет од започнувањето на примената 
на Конвенцијата за имплементирање на Шенгенскиот 
договор во Република Македонија" претставува секој 
лет во рамките на територијата на Република Македони-
ја и секој лет од и кон територијата на држава потпис-
ничка, што не слетува на територијата на трета земја;      

17. "Внатрешна пловидба од започнувањето на при-
мената на Конвенцијата за имплементирање на Шен-
генскиот договор во Република Македонија" е непо-
средна редовна патничка пловидба меѓу Република Ма-

кедонија и државите на кои се однесуваат одредбите на 
Конвенцијата за имплементирање на Шенгенскиот до-
говор; 

18. "Оператор" се јавни претпријатија и други прав-
ни лица кои стопанисуваат или во чија сопственост се 
меѓународни воздухопловни пристаништа, меѓународ-
ни езерски пристаништа и меѓународни патни и желез-
нички коридори кои водат до гранични премини; 

19.  “Проверка на втора линија “ значи натамошна 
проверка која може да се спроведе на посебно место 
надвор од местото каде што се проверуваат сите патни-
ци (прва линија на проверки); 

20. “Авиопревозник“ е секое физичко или правно 
лице чија работа е обезбедувањето превоз на патници 
во воздушниот сообраќај; 

21. “Рекреативна пловидба“ значи користење на ре-
креативни пловни објекти за спортски или туристички 
цели и   

22. “Крајбрежен риболов“ значи риболов со пловен 
објект кој се враќа секој ден или во рок од 36 часа во 
пристаниште лоцирано на територијата на Република 
Македонија без запирање во пристаниште на соседна 
држава.  

 
Обем на примена на Законот 

 
Член 4 

Овој закон се применува на сите лица кои ја преми-
нуваат државната граница на Република Македонија, 
без притоа да ги загрозат правата на бегалците и лица-
та кои бараат меѓународна заштита, особено во однос 
на невраќањето.  

 
II. НАДЛЕЖНОСТИ И ОВЛАСТУВАЊА  

ВО ВРШЕЊЕТО НА ГРАНИЧНАТА КОНТРОЛА 
 

Орган кој ја врши граничната контрола 
 

Член 5 
Граничната контрола е во надлежност на Мини-

стерството за внатрешни работи (во натамошниот 
текст: Министерството). 

Работите што се однесуваат на граничната контрола 
ги врши полицијата на Министерството. 

 
Персонал, опрема и средства  

за гранична контрола 
 

Член 6 
Заради обезбедување на ефикасна, унифицирана и 

на високо ниво извршена гранична контрола треба да 
се распоредат доволен број полициски службеници и 
да се обезбеди доволно опрема и средства. 

 
Овластувања 

 
Член 7 

При вршењето на граничната контрола полициски-
те службеници работат согласно со овластувањата 
утврдени со овој и друг закон. 
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Овластувањата од ставот 1 на овој член полициски-
те службеници можат да ги применат на целата терито-
рија на Република Македонија. 

 
Почитување на човековото 

достоинство 
 

Член 8 
При извршувањето на граничната контрола полици-

ските службеници се должни целосно да го почитуваат 
човековото достоинство. 

Сите овластувања што ги преземаат полициските 
службеници во текот на извршувањето на граничната 
контрола треба да бидат сразмерни со целта заради ко-
ја се преземаат. 

Во текот на вршењето на граничната контрола по-
лициските службеници не смеат да прават дискримина-
ција по однос на полот, расната или етничката припад-
ност, бојата на кожата, возраста, националната припад-
ност, социјалното потекло,  верското уверување, неспо-
собноста или сексуалната определба, имотната и оп-
штествената положба. 

 
III. ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА  

ГРАНИЦА 
 

Преминување на државната граница 
 

Член 9 
Државната граница, односно надворешната граница 

од започнувањето на примената на Конвенцијата за 
имплементирање на Шенгенскиот договор во Републи-
ка Македонија, смее да се преминува само на гранич-
ните премини, во рамките на нивното работно време. 
Работното време на граничните премини кои не рабо-
тат 24 часа треба да биде читливо и јасно објавено на 
видно место. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, државната гра-
ница и надворешната граница од започнувањето на при-
мената на Конвенцијата за имплементирање на Шенген-
скиот договор во Република Македонија, смее да се пре-
минува надвор од граничните премини и надвор од 
утврденото работно време на граничните премини: 

- во случај на рекреативна пловидба или крајбрежен 
риболов, 

- од страна на морнари кои излегуваат на брегот за 
да останат во областа на пристаништето каде што нив-
ните бродови се вкотвени или во околните општини, 

- од страна на лица или групи на лица кога постои 
барање од посебна природа и кога не е во спротивност 
со интересите на јавниот ред и националната безбед-
ност на Република Македонија, по претходно издадена 
дозвола согласно националното законодавство и 

- од страна на лица и групи на лица во случај на не-
среќа или непредвидена итна ситуација.  

Дозволата од ставот 2 алинеја 3 на овој член ја из-
дава Министерството и е со рок на важење до една го-
дина. 

Лицето кое ќе ја премине државната граница на на-
чин утврден во ставот 2  алинеја 4 на овој член е долж-
но без одлагање за тоа да ја извести полицијата. 

Внатрешни граници 
 

Член 10 
Внатрешните граници, од почетокот на целосната 

примена на Конвенцијата за имплементирање на Шен-
генскиот договор во Република Македонија, може да се 
преминат на кое било место без да се спроведе провер-
ка на лицата, независно од нивното државјанство. 

Од почетокот на целосната примена на Конвенцијата 
за имплементирање на Шенгенскиот договор во Репуб-
лика Македонија граничните проверки не се спроведува-
ат на внатрешните летови и внатрешната пловидба. 

Ако е потребно заради заштита на јавниот ред и 
мир или заради заштита на националната безбедност, 
министерот за внатрешни работи може повторно да во-
веде контрола на внатрешните  граници за ограничен 
временски период, но не подолго од 30 дена, или за 
предвиденото траење на сериозната закана и подолго 
од 30 дена.  

Обемот и времетраењето на граничната контрола од 
ставот 3 на овој член не треба да го надмине периодот 
кој е неопходен да се одговори на сериозната закана.  

 
IV. ГРАНИЧНИ ПРОВЕРКИ 

 
1. Вршење на гранични проверки 

 
Место на извршување на граничните  

проверки 
 

Член 11 
Граничните проверки се вршат на подрачјето на 

граничниот премин.  
Граничните проверки може да се вршат и надвор од 

подрачјето на граничниот премин во воз, воздухоплов, 
на пловен објект или на друго место.  

По исклучок од ставовите 1 и 2 на овој член, во сог-
ласност со меѓународен договор, граничните проверки 
може да извршат и на територијата на соседна држава. 

 
Обврска за овозможување на извршување  

на гранични проверки 
 

Член 12 
Лицето кое има намера да ја премине граничната ли-

нија или веќе ја преминало граничната линија, освен 
граничната линија на внатрешната граница по влегува-
њето во сила на Конвенцијата за имплементирање на 
Шенгенскиот договор во Република Македонија, е дол-
жно да даде валиден патен документ или друг документ 
пропишан за преминување на државната граница, да 
овозможи да се извршат граничните проверки и не смее 
да го напушти подрачјето на граничниот премин додека 
не се извршат потребните формалности вклучувајќи ги и 
проверките на превозните средства и предметите што ги 
поседува лицето кое ја преминува границата. 

Лицето од ставот 1 на овој член е должно на барање 
на полицискиот службеник кој врши гранични провер-
ки да му даде известување за сите околности во врска 
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со исполнување на условите за преминување на држав-
ната граница и да постапува по предупредувањата и 
наредбите на полицискиот службеник кој  ги врши гра-
ничните проверки. 

 
Гранични проверки на лица 

 
Член 13 

Полицискиот службеник при извршувањето на гра-
ничните проверки на лица е овластен: 

- да побара валиден патен документ или друг доку-
мент пропишан за преминување на државната граница, 

- да го утврди идентитетот на лицето кое има наме-
ра да ја премине државната граница, 

- да провери дали се исполнети условите за влез и 
излез од Република Македонија утврдени со закон, 

- да даде упатства и наредби со цел за непречено и 
брзо одвивање на граничните проверки, 

- доколку постојат индиции, односно основи за сом-
невање за сторено кривично дело или прекршок, да из-
врши гранични проверки на втора линија што подраз-
бира и преглед или претрес на лицето, предметите и 
превозното средство што истото ги поседува, 

- да ја провери валидноста на патниот документ, од-
носно на друг документ пропишан за преминување на 
државната граница, 

- да изврши проверка на отпечатоци од прсти и 
дланки и други биометриски податоци во соодветните 
евиденции, 

- да изврши проверка во оперативните (побарани) и 
други евиденции и електронски бази на податоци за 
лица, предмети и превозни средства и 

- да го задржи лицето за време неопходно потребно 
за извршување на граничните проверки, но не подолго 
од 24 часа.  

 
Видови  гранични проверки 

 
Член 14 

Граничните проверки се вршат како минимални и 
детални гранични проверки.  

 
Минимални гранични проверки 

 
Член 15 

Минимални гранични проверки се спроведуваат 
над сите лица кои ја преминуваат државната граница 
со цел да се провери и утврди нивниот идентитет врз 
основа на дадениот патен документ или друг документ 
пропишан за преминување на државната граница. 

Минималните гранични проверки од  ставот 1 на 
овој член се состојат од брза и едноставна проверка со 
помош на соодветни технички уреди и со проверка во 
соодветните евиденции и електронски бази на подато-
ци исклучиво за да се провери дали патниот документ, 
односно другиот документ пропишан за преминување 
на државната граница е украден, злоупотребен, изгубен 
или е неважечки, да се провери неговата валидност, ка-
ко и да се провери присуството на знаци кои укажуваат 
на злоупотреба, фалсификување или преправање на до-
кументот. 

Минималните гранични проверки од ставот 2 на 
овој член се применуваат за државјаните на Република 
Македонија, како и за лицата кои го уживаат правото 
на Заедницата за слободно движење.   

При спроведување на минималните гранични про-
верки на лицата државјани на Република Македонија, 
како и над лицата кои го уживаат правото на Заедница-
та за слободно движење, полицискиот службеник може 
врз не систематска основа да провери во соодветните 
евиденции и електронски бази на податоци дали тие 
лица претставуваат закана за националната безбедност, 
јавната политика, меѓународните односи или закана по 
јавното здравје. 

 
Детални гранични проверки 

 
Член 16 

За државјаните на трети земји при влез и излез од 
територијата на Република Македонија се спроведува-
ат детални гранични проверки.  

Деталните гранични проверки при влез се состојат 
од проверка на исполнувањето на условите за влез на 
територијата на Република Македонија, како и:          

- проверка на валидноста на патниот документ, од-
носно на друг документ пропишан за преминување на 
државната граница и проверка на неговата важност, ка-
ко и проверка дали истиот доколку е потребно ја содр-
жи потребната виза или дозвола за престој, 

- детален преглед, односно испитување на патниот 
документ, односно на друг документ пропишан за пре-
минување на државната граница заради откривање на 
знаци на фалсификување или преправки, 

- испитување на штембилите кои се втиснати при 
влез и излез во патниот документ со цел да се утврди, 
преку споредба на датумите за влез и излез дека лицето 
не ја надминало максимално дозволената должина на 
престој на територијата на Република Македонија, 

- потврдување на местото на тргнување и дестинаци-
ја и целта на престојот на лицето и доколку е неопходно 
проверка на соодветни дополнителни документи, 

- потврдување дали лицето има доволно парични 
средства за издржување за време и за целта на негови-
от престој, како и за неговото враќање во земјата од ко-
ја тој потекнува или за транзит во земја во која со си-
гурност ќе биде примено, или дека е во можност закон-
ски да се здобие со такви средства и 

- потврдување дека државјанинот на трета земја, 
неговото средство за транспорт или предметите кои ги 
пренесува не го загрозуваат јавниот ред, националната 
безбедност, јавното здравје или меѓународните односи 
на Република Македонија со другите држави. Оваа по-
стапка треба да вклучи директна проверка на податоци 
и предупредувања за лица и доколку е неопходно и 
предмети во националните бази на податоци, како и за 
активности што треба да се преземат како резултат на 
предупредувањето. 

Деталните гранични проверки при излез се состојат од: 
- утврдување дали државјанинот на трета земја по-

седува валиден патен документ или друг документ про-
пишан за преминување на државната граница, 
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- проверка на патниот документ, односно на друг 
документ пропишан за преминување на државната гра-
ница заради откривање на знаци на фалсификување 
или преправки и 

- кога е тоа можно утврдување дека државјанинот на 
трета држава не се смета дека е закана за јавниот ред, на-
ционалната безбедност или меѓународните односи. 

Како дополнување на проверките од ставот 3 на 
овој член деталните гранични проверки при излез мо-
жат да содржат и: 

- утврдување дали лицето поседува валидна виза за 
патување во друга држава, освен кога лицето поседува 
валидна дозвола за престој, 

- утврдување дали лицето не го пречекорило време-
траењето на максимално дозволениот престој на тери-
торијата на Република Македонија и 

- проверка во електронските бази на податоци за 
доставените предупредувања за лица и предмети. 

На граничните премини каде што условите го дозво-
луваат тоа, доколку лицето го побара тоа, деталните гра-
нични проверки се спроведуваат во посебна просторија. 

Лицата врз кои треба да се спроведат детални гра-
нични проверки  на втора линија треба да бидат инфор-
мирани за целта и за постапката на извршување на таа 
проверка, како и тоа дека може да го побара и да го до-
бие името и презимето и регистарскиот број на поли-
цискиот службеник кој ја врши деталната гранична 
проверка, називот на граничниот премин и датумот на 
кој е премината границата. 

 
Попуштање во режимот на граничните  

проверки 
 

Член 17 
Граничните проверки можат да се вршат во нама-

лен обем поради исклучителни и непредвидени окол-
ности.  

За исклучителни и непредвидени околности од ста-
вот 1 на овој член се сметаат оние непредвидливи на-
стани кои доведуваат до таков интензитет на сообраќа-
јот, при што времето за чекање на граничниот премин 
станува прекумерно и покрај тоа што се искористени 
сите кадровски, технички и организациони потенција-
ли и можности. 

Во случај на граничните проверки од ставот 1 на 
овој член, граничните проверки при влез во Република 
Македонија имаат предност пред граничните проверки 
при излез од Република Македонија. 

За намалување на обемот на  граничните проверки 
од ставот 1 на овој член одлучува полицискиот службе-
ник кој раководи со граничниот премин.  

Намалувањето на обемот на граничните проверки 
од ставот 1 на овој член е привремено, се воведува по-
стапно и соодветствува на околностите што го оправ-
дуваат тоа намалување. 

При вршење на граничните проверки од ставот 1 на 
овој член полицискиот службеник втиснува штембил 
во патниот документ на државјаните на трети земји и 
при влез и при излез од Република Македонија. 

Втиснување на штембил 
 

Член 18 
Полицискиот службеник при извршување на гранич-

ни проверки на државјаните на трети земји, задолжително 
втиснува штембил во нивниот патен документ при влез и 
излез од територијата на Република Македонија. 

Полицискиот службеник не втиснува штембил при 
влез и излез од територијата на Република Македонија на: 

- патните документи на шефови на држави, големо-
достојници, како  и членови на нивната делегација чие 
доаѓање е однапред официјално најавено по дипломат-
ски пат,  

- дозволите на пилотите или потврдите на членови-
те на нивниот екипаж и 

- патните документи на морнарите кои се наоѓаат 
на територијата на  Република Македонија, само кога 
нивниот брод е вкотвен во пристаништето или е  во об-
ласта каде што бродот привремено е вкотвен. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, на барање на 
државјанин на трета земја, тој може да биде ослободен 
од втиснување на штембил при влез и излез од терито-
ријата на Република Македонија, доколку неговото 
втиснување може да предизвика сериозни тешкотии за 
лицето. Во тој случај влезот или излезот треба да се за-
бележат на посебен лист во кој се внесуваат името и 
презимето на лицето и бројот на патниот документ или 
друг документ пропишан за преминување на државна-
та граница и листот му се дава на лицето.  

 
Влез на припадници на странски безбедносни  

органи во Република Македонија 
 

Член 19 
Во Република Македонија може да влезат припад-

ници на странски безбедносни органи во униформа со 
огнено оружје, опрема и со возило што е означено со 
нивни ознаки во согласност со меѓународен договор. 

Случаите од ставот 1 на овој член не се однесуваат 
на влез, престој или преминување на странски вооруже-
ни сили на територијата на Република Македонија зара-
ди вежбовни активности, обука и учество во мировни и 
хуманитарни операции согласно со Законот за одбрана. 

Оружјето и другите средства за присилба можат да 
бидат употребени само ако тоа е потребно со цел од се-
бе или од некој друг да одбијат директен  противпра-
вен напад со кој се загрозува нивниот живот. 

Припадници на странски безбедносни и воени орга-
ни кои на покана на државни институции се во службе-
на посета како членови на делегации смеат да влезат во 
Република Македонија и без посебно одобрение, да но-
сат униформа и кратко огнено оружје доколку истото е 
составен дел на нивната униформа, по претходно пис-
мено известување до Министерството. 

Припадници на странски безбедносни органи кои 
непосредно го обезбедуваат претставникот на странска 
држава и меѓународна организација и институција за 
време на службената посета или законскиот престој во 
Република Македонија можат да внесат и носат огнено 
оружје, муниција и опрема врз основа на писмено одо-
брение издадено од Министерството. 
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Во случај на транзитирање низ територијата на Ре-
публика Македонија на припадниците на странските 
безбедносни органи, за пренесување на оружјето,  му-
ницијата и опремата потребно е одобрението од ставот 
5 на овој член. 

Одобренијата од овој член се ослободени од адми-
нистративна такса. 

 
2. Гранични проверки во патниот сообраќај 

 
Одредување на посебни сообраќајни ленти 

 
Член 20 

На оние гранични премини каде што ќе се оцени 
дека е потребно и каде што тоа го дозволуваат услови-
те можат да се определат посебни сообраќајни ленти 
наменети за државјаните на Република Македонија, за 
државјаните на Европската унија, како и за државјани 
на трети земји и таквиот режим на сообраќај треба да 
се применува со тоа што државјаните на Република 
Македонија можат да ја користат која било сообраќајна 
лента, а не само онаа којашто за нив е определена.  

 
Начин на вршење на гранични проверки  

во патниот сообраќај 
 

Член 21 
При вршење на гранични проверки во патниот соо-

браќај лицата кои ја преминуваат државната граница со 
возило, по правило, можат да останат во возилото до-
дека траат проверките. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, доколку 
околностите го бараат тоа, од лицата  може да се поба-
ра да излезат од возилото и да ги покажат предметите 
кои ги имаат кај себе или во превозното средство и да 
се изврши нивен преглед, со цел за пронаоѓање на за-
бранети предмети. 

Полициските службеници се овластени да извршат 
претрес на превозното средство, вклучувајќи и раскло-
пување на одредени негови делови без судска наредба, 
ако постојат основи на сомневање дека лицето кое го 
управува превозното средство превезува забранети 
предмети, како и ствари и документи кои би помогнале 
во утврдување на неговиот идентитет или идентитетот 
на други патници во превозното средство, како и пора-
ди спречување на незаконско преминување на држав-
ната граница. 

 
Право на присуство при преглед или претрес 

 
Член 22 

Сопственикот на превозното средство, сопствени-
кот на предметите, односно лицето кое ги поседува или 
користи, има право да присуствува при прегледот или 
претресот на превозното средство и на предметите. 

 
Постапување во согласност со друг закон 

 
Член 23 

Ако полицискиот службеник при преглед или пре-
трес на лицето, предметите или превозното средство 
пронајде предмети што според одредбите на Законот за 

кривичната постапка и Законот за прекршоците треба 
да се одземат, или предмети што се потребни за водење 
на кривичната или прекршочната постапка, постапката 
ќе се продолжи согласно со закон. 

 
3. Гранични проверки во железничкиот сообраќај 

 
Гранични проверки во железнички сообраќај 

 
Член 24 

Граничните проверки на возовите кои ја премину-
ваат државната граница се спроведуваат на патниците 
во возот и на персоналот во возот. 

Граничните проверки од ставот 1 на овој член, се 
спроведуваат и на товарните возови или на празните 
возови. 

Граничните проверки од ставовите 1 и 2 на овој 
член се спроведуваат на следните начини:  

- на железничката станица на првата станица во Ре-
публика Македонија во која возот пристигнува или на 
последната станица во Република Македонија пред за-
минување на возот кон територијата на соседната др-
жава или 

- во возот, за време на неговото движење во Репуб-
лика Македонија.  

Во согласност со меѓународен  договор граничните 
проверките на возовите можат да се вршат и во движе-
ње од или кон територијата на соседната држава, или 
на железничката станица лоцирана на територијата на 
соседната држава  при влегување на лицата во возот.  

Полицискиот службеник може да нареди и ако е не-
опходно со поддршка од железничкиот персонал да из-
врши преглед на празниот дел од возот, со цел да се 
увери дека таму нема скриени лица или предмети кои 
се предмет на гранични проверки.       

Машиновозачот во меѓународниот сообраќај не 
смее да го запре возот во делот од пругата меѓу гранич-
ната линија и подрачјето на граничниот премин, освен 
кога тоа е нужно заради регулирање на железничкиот 
сообраќај или во случај на виша сила.  

Ако машиновозачот го запре возот што ја преминал 
државната граница, на отворена пруга надвор од подрач-
јето на граничниот премин, или по излегување од по-
драчјето на граничниот премин пред државната граница, 
е должен да преземе потребни мерки со цел за оневозмо-
жување на патниците да го напуштат возот, односно да 
оневозможи влез на лица во возот и за застанувањето на 
возот е должен да ја извести полицијата.  

 
4. Гранични проверки во воздушниот сообраќај 

 
Обврска на аеродромскиот оператор 

 
Член 25 

Аеродромскиот оператор на меѓународните аеро-
дроми е должен да преземе мерки, односно да постави 
соодветна инфраструктура и физички да го одвои про-
токот на патниците од внатрешните летови во Републи-
ка Македонија, како и летовите од и кон земјите член-
ки на Европската унија со протокот на патниците од 
другите летови.  
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Место на вршење на граничните проверки  
во воздушниот сообраќај 

 
Член 26 

Граничните проверки во воздушниот сообраќај, по 
правило, не се извршуваат во или на излезот од возду-
хопловот или на влезот, односно излезот  од патнички-
от терминал, освен ако не е оправдано врз основа на 
процена на ризикот поврзан со националната безбед-
ност и илегалната миграција. 

Со цел да се обезбеди дека на аеродромите утврде-
ни како гранични премини проверките се вршат сог-
ласно со општите правила за гранични проверки, сог-
ласно со овој закон, аеродромскиот оператор ќе ги пре-
земе сите потребни мерки  за насочување на патниците 
до просториите наменети за вршење на граничните 
проверки.  

Аеродромскиот оператор е должен да ги преземе 
сите потребни мерки за да се спречи лицата неовласте-
но да влегуваат или излегуваат од безбедно ограниче-
ната зона (air side зона, транзит зона  и слично). 

Граничните проверки, по правило, не се вршат во 
транзитната зона, освен ако не е оправдано врз основа 
на процена на ризик поврзан со националната безбед-
ност и илегалната миграција. 

Граничните проверки  во транзитната зона од ста-
вот 4 на овој член можат да се вршат на лица кои е по-
требно да поседуваат аеродромска транзит виза со цел 
да се провери дали тие ја поседуваат транзитната виза.  

 
Обврска на капетанот, односно водачот  
на воздухоплов кој врши приватен лет 

 
Член 27 

Капетанот, односно водачот на воздухоплов кој вр-
ши приватен лет, кој лета од или во друга држава, пред 
полетувањето треба до полициската станица за гранич-
ни проверки да  достави општа изјава составена од 
план за летање во согласност со Анексот 2 од Конвен-
цијата за Меѓународното цивилно воздухопловство, ка-
ко и информации кои се однесуваат на идентитетот на 
патниците. 

 
Обврска на авиопревозниците за доставување  

податоци за патниците 
 

Член 28 
Авиопревозниците се должни, на барање на над-

лежна полициска станица за гранични проверки, зара-
ди олеснување на извршувањето на граничните провер-
ки чија цел е поефикасна борба против илегалната 
имиграција, до крајот на пријавувањето на патниците 
да достават информации  кои се однесуваат на патни-
ците кои ги пренесуваат до утврдениот граничен пре-
мин преку кој тие ќе влезат на територијата на Репуб-
лика Македонија. 

Информацијата од ставот 1 на овој член ги содржи 
следниве податоци:  

- број и вид на патниот или друг валиден документ 
пропишан за преминување на државната граница, 

- државјанство, 
- име и презиме, 
- датум на раѓање, 
- граничен премин за влез на територијата на Ре-

публика Македонија,  
- шифра на транспорт, 
- време на поаѓање и пристигнување на транспор-

тот, 
- вкупен број на патници превезувани со тој транс-

порт и  
- првична точка на поаѓање. 
Податоците од ставот 2 на овој член се доставуваат 

преку електронски средства, или во случај на неуспеш-
но пренесување на друг соодветен начин. 

Податоците од ставот 2 на овој член се чуваат од 
страна на надлежната полициска станица за гранични 
проверки и откако патниците ќе влезат на територијата 
на Република Македонија се бришат во рок од 24 часа 
по преносот. 

По исклучок од ставот 4 на овој член податоците 
можат да се чуваат подолго од 24 часа, ако истите се 
неопходни за извршување на надлежностите на поли-
цијата согласно со закон, во специфични случаи (на 
пример, кога не може да се утврди идентитетот на ли-
цето  или кога лицето нема соодветен патен документ). 

Авиопревозниците се должни да ги избришат пода-
тоците од ставот 2 на овој член кои ги собрале и прене-
ле до надлежната полициска станица за гранични про-
верки во рок од 24 часа од пристигнувањето на возду-
хопловот. 

 
5. Гранични проверки во езерскиот  

сообраќај 
 

Гранични проверки во езерскиот  
сообраќај 

 
Член 29 

Граничните проверки на патниците во езерскиот со-
обраќај се врши на пристаништето при впловување или 
испловување на пловниот објект, или на место опреде-
лено за гранични проверки, лоциран во непосредна 
близина на пловниот објект.  

По исклучок од ставот 1 на овој член, граничните 
проверки можат да се вршат на пловниот објект за вре-
ме на преминувањето на државната граница или вед-
наш по пристигнувањето или заминувањето на пловни-
от објект на територијата на соседната држава, во сог-
ласност со меѓународен договор. 

 
Обврска на заповедникот на пловниот објект 

 
Член 30 

Заповедникот на пловниот објект или застапникот на 
сопственикот на пловниот објект, или од него овластено 
физичко или правно лице кое го застапува сопственикот 
на пловниот објект треба најдоцна пред впловување во 
пристаништето, до надлежната полициска станица за 
гранични проверки на пристаништето, да достави спи-
сок на членовите на екипажот и на сите патници на 
пловниот објект изготвени во два примерока.  
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Лицата кои се вработени да вршат должност на 
пловниот објект  за време на патувањето, или кои  ра-
ботат или вршат други услуги на бродот треба да се 
вклучени во листата на екипажот. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, доколку по-
ради виша сила листата не може да биде доставена до 
полициските службеници, примерок од списокот се до-
ставува до полициска станица или надлежната капета-
нија на пристаништето, кои листата веднаш ја доставу-
ваат до надлежната полициска станица за гранични 
проверки на пристаништето. 

Едниот примерок од доставениот список потпишан 
од страна на полицискиот службеник му се враќа на за-
поведникот кој списокот треба да го покаже секогаш 
кога во пристаништето тоа ќе биде побарано од него.  

Вториот примерок од списокот од ставот 4 на овој 
член, заповедникот на пловниот објект треба при зами-
нувањето од територијата на Република Македонија да 
им го врати на полициските службеници или на над-
лежната капетанија на пристаништето. 

Заповедникот на пловниот објект или застапникот 
на сопственикот на пловниот објект  за секоја промена 
на составот на  екипажот или бројот на патниците тре-
ба веднаш да ги извести  полициските службеници.    

Заповедникот на пловниот објект или застапникот 
на сопственикот на пловниот објект треба веднаш да ги 
извести полициските службеници за присуството на 
скриени лица кои имаат намера да го напуштат бродот 
пред да замине, а доколку е тоа можно да го сторат тоа 
пред пловниот објект да влезе во пристаништето. 

Заповедникот на пловниот објект е одговорен за лица-
та од ставот 7 на овој член се додека тие се на бродот.   

Заповедникот на пловниот објект треба навреме да 
ги извести полициските службеници за заминување на 
пловниот објект од пристаништето согласно со прави-
лата за пловидба. 

Членовите на екипажот и патниците не смеат да го 
напуштат пловниот објект пред да бидат извршени гра-
ничните проверки пропишани со овој закон.  

 
Обврска за пријавување на лице без валиден патен 

документ или друг документ пропишан за  
преминување на државната граница 

 
Член 31 

Заповедникот  на пловниот објект е должен веднаш, 
а најдоцна по пристигнувањето во пристаништето на 
полицискиот службеник да му го пријави секое лице 
кое се наоѓа на пловниот објект без валиден патен до-
кумент или друг документ пропишан за преминување 
на државната граница. 

Заповедникот на пловниот објект не смее да дозво-
ли лице без валиден патен документ или друг документ 
пропишан за преминување на државната граница да се 
симне од пловниот објект без одобрение на полициски-
от службеник. 

Во случај ако лицето од ставот 2 на овој член се 
симне од пловниот објект без одобрение на полициски-
от службеник, заповедникот на пловниот објект е дол-
жен да ги намири трошоците за неговиот престој и од-
далечување од Република Македонија. 

Влегување и напуштање на пловен објект надвор  
од граничниот премин 

 
Член 32 

Надвор од граничниот премин, освен во случај на 
спасување на лица, заповедникот на пловниот објект не 
смее да прими лице на пловниот објект ниту да дозво-
ли патниците да го напуштат пловниот објект. 

Случајот од ставот 1 на овој член заповедникот на 
пловниот објект е должен веднаш да го пријави во 
најблиската полициска станица. 

 
6. Гранични проверки на одредени  

категории на лица 
 

Категории на лица за кои важат посебни правила 
при извршување на граничните проверки 

 
Член 33 

При извршувањето на граничните проверки, посеб-
ни правила важат за следниве категории лица: 

1) шефови на држави и членови на нивната делега-
ција;  

2) пилоти и членови на нивниот екипаж; 
3) морнари; 
4) носители на дипломатски, официјални или служ-

бени пасоши и на членови на меѓународни организа-
ции; 

5) прекугранични работници; 
6) малолетници и 
7) иматели на дозволи за локален граничен сообраќај.  
 

V. ГРАНИЧЕН ПРЕМИН И ПОДРАЧЈЕ  
НА ГРАНИЧНИОТ ПРЕМИН 

 
Одредување на граничен премин 

 
Член 34 

Граничните премини, работното време и обемот на 
користење и категоризацијата на граничните премини 
ги утврдува Владата на Република Македонија. 

 
Привремен граничен премин 

 
Член 35 

По исклучок од членот 34 на овој закон, Мини-
стерството во согласност со Министерството за финан-
сии - Царинска управа и надлежниот орган на соседна-
та држава, може со решение да определи привремен 
граничен премин, ако тоа е потребно за извршување на 
краткотрајни дејности, како што се: 

- културни, научни, стручни, спортски и туристич-
ки приредби и активности, 

- мерки за пренасочување на сообраќајот, 
- спроведување на активности што произлегуваат 

од ратификувани меѓународни договори, 
- земјоделски и стопански активности и 
- други работи од јавен интерес. 
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Привремениот граничен премин може да се опреде-
ли во траење до шест месеци во текот на една кален-
дарска година, а за случаите од ставот 1 алинеи 4 и 5 на 
овој член за време на траењето на тие активности, од-
носно за времето додека постои јавен интерес. 

Во решението од ставот 1 на овој член се одредува 
времето на работење, обемот на користење на гранич-
ниот премин, начинот на преминување на државната 
граница, условите потребни за преминување на држав-
ната граница и трошоците за определување на привре-
мен граничен премин. 

Трошоците за одредување и работење на привреме-
ниот граничен премин се на товар на подносителот на 
барањето за отворање на таков граничен премин, освен 
ако одредувањето на привремениот граничен премин 
претставува јавен интерес. 

 
Подрачје на граничниот премин 

 
Член 36 

Подрачјето на граничниот премин го одредува ди-
ректорот на Бирото за јавна безбедност во Министерс-
твото или од него овластен раководен работник, по 
претходно прибавено мислење од Министерството за 
финансии - Царинска управа и Министерството за 
транспорт и врски. 

На заедничките гранични премини со соседна др-
жава, подрачјето на граничниот премин се одредува во 
согласност со  меѓународен договор. 

 
Означување на граничниот премин  

и неговото подрачје 
 

Член 37 
Граничниот премин од членот 34 на овој закон и 

неговото подрачје се означуваат со гранични табли, оз-
наки и друга сигнализација. 

Граничните табли, ознаките и другата сигнализаци-
ја од ставот 1 на овој член, по предлог на Министерст-
вото ги поставува и одржува Министерството за транс-
порт и врски. 

По исклучок од ставот 2 на овој член, граничните 
табли, ознаките и другата сигнализација на граничниот 
премин и неговото подрачје на аеродромите, пристани-
штата и во железничкиот сообраќај по предлог на Ми-
нистерството ги поставува и одржува операторот. 

 
Услови за изградба и уредување 

 
Член 38 

Објектите што ги користи Министерството на гра-
ничните премини од членот 34 на овој закон мора да 
бидат планирани, изградени и уредени така што ќе 
овозможат безбедно, непречено и економично извршу-
вање на граничните проверки согласно со стандардите 
и нормативите што ги утврдува Владата на Република 
Македонија. 

Операторот е должен да обезбеди соодветни услови 
за работа, простор и објекти што ќе овозможат непре-
чено извршување на граничните проверки, согласно со 
одредбите од овој закон. 

Операторот на аеродромите на кои се врши меѓуна-
роден сообраќај е должен да создаде услови за сместу-
вање на странците кои во согласност со закон не ги ис-
полнуваат условите за влез во Република Македонија, 
како и на патниците кои транзитираат преку територи-
јата на Република Македонија. 

Трошоците за обезбедување на условите и стандар-
дите од ставовите 1,  2 и 3 на овој член  и од членот 25 
на овој закон се на товар на операторот. 

Меѓусебните односи меѓу операторите и надлежни-
те државни органи во врска со користење на простори-
ите и објектите наменети за извршување на гранични 
проверки се уредува со договор. 

 
Изградба и поставување на објекти и пренамена на 

дејноста на подрачјето на граничниот премин 
 

Член 39 
Изградбата и поставувањето на објекти и пренаме-

ната на дејноста на подрачјето на граничниот премин 
не смеат во својата реализација да го оневозможуваат 
извршувањето на граничните проверки и спроведува-
њето на безбедносните мерки на државната граница. 

Вршителот на дејност на подрачјето на граничниот 
премин е должен дејноста да ја извршува во соодветни 
простории наменети за таа цел. 

Инвеститорот или сопственикот на објектот, однос-
но вршителот на дејноста е должен пред започнување 
на активностите за изградба, поставување на објекти 
или пренамена на дејноста да прибави одобрение од 
Министерството. 

Одобрението од ставот 3 на овој член нема да се из-
даде доколку со објектот или дејноста се спречува не-
пречено извршување на граничните проверки и спрове-
дувањето на безбедносни мерки на државната граница 
и истите не се во согласност со урбанистичкиот план за 
односниот граничен премин. 

 
Движење и престој на подрачјето на граничниот 

премин 
 

Член 40 
Движење и престој на подрачјето на граничниот 

премин е дозволено само на лица кои имаат намера да 
ја преминат државната граница или веќе ја преминале 
и на граничниот премин се задржуваат поради гранич-
ни проверки, како и на други лица кои имаат оправда-
ни причини за тоа. 

Патниците и другите лица кои се наоѓаат на по-
драчјето на граничниот премин, се должни да ги почи-
туваат упатствата и наредбите на полициските службе-
ници. 

 
Обврска на лицата кои извршуваат дејност  

на подрачјето на граничниот премин 
 

Член 41 
Операторот и другите правни и физички лица кои 

на подрачјето на граничниот премин извршуваат деј-
ност, се должни на надлежната полициска станица за 
гранични проверки да и достават лични податоци за 
вработените, пред да започнат со работа на подрачјето 
на граничниот премин. 
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За вработените од ставот 1 на овој член се доставу-
ваат следниве лични податоци: име и презиме, матичен 
број на граѓанинот, датум и место на раѓање, живеали-
ште, односно престојувалиште и државјанство. 

Личните податоци од ставот 2 на овој член се чува-
ат една година од денот на престанокот на работниот 
однос на вработениот на подрачјето на граничниот 
премин. 

Вработените од ставот 1 на овој член, на видно ме-
сто потребно е да носат беџ кој содржи податоци за 
името и презимето, фотографија и податоци за називот 
на операторот, односно правното или физичкото лице 
кај кое се вработени. 

Операторот, другото правно или физичко лице од 
ставот 1 на овој член, се должни да обезбедат беџ за 
вработените пред нивното започнување со работа на 
подрачјето на граничниот премин, како и да ги подне-
сат трошоците за нивната изработка. 

 
VI. ГРАНИЧЕН НАДЗОР 

 
Цел на вршење на граничниот надзор 

 
Член 42 

Граничниот надзор се врши со цел за превенција на 
илегалното преминување на државната граница, спре-
чување на прекуграничниот криминал и преземање на 
мерки против лицата кои илегално ја преминале грани-
цата. 

 
Начин на извршување на граничниот надзор 

 
Член 43 

Граничниот надзор се извршува на начин што овоз-
можува превенција и обесхрабрување  на  лицата кои 
имаат намера да ги избегнат граничните проверки на 
граничните премини. 

При извршување на граничниот надзор полициски-
те службеници употребуваат статични или мобилни 
уреди наменети за таа цел.  

 
Методи за извршување на граничниот надзор 

 
Член 44 

Граничниот надзор се извршува од страна на поли-
циски службеници чиј број и методи на постапување се 
приспособени на постојните или предвидени ризици и 
закани што вклучува и воведување на чести и ненадејни 
промени на периодите во кои се извршува надзорот, та-
ка што илегалното преминување на државната граница 
постојано ќе биде изложено на ризик да биде откриено. 

 
Полициски единици и средства за извршување на 

граничниот надзор 
 

Член 45 
Граничниот надзор се извршува со употреба на ста-

тични или мобилни полициски единици преку патроли-
рање или поставување на места кои се сметаат за иле-
гални премини, со цел за откривање и спречување на 
лица кои илегално ја преминуваат државната граница. 

Граничниот надзор може да се извршува и со тех-
нички средства, вклучително и со електронски средства. 

При вршењето на граничниот надзор, полицијата е 
овластена да користи службени кучиња и да поставува 
препреки со кои се оневозможува незаконско премину-
вање на државната граница. 

 
Овозможување на граничниот надзор 

 
Член 46 

Сопствениците, односно корисниците на земјоделско 
земјиште се должни да овозможат слободно поминува-
ње на полициските службеници за непречено вршење на 
граничниот надзор и на други службеници надлежни за 
поставување и одржување на техничките средства и уре-
ди и одржување на граничните табли и ознаки. 

Полициските службеници, независно од одредбите 
утврдени со друг закон и волјата на лицата од ставот 2 
на овој член, можат да се движат преку земјиштето и за 
таа намена да ги користат сите видови превозни средс-
тва, во случај кога тоа е потребно за вршење на работи-
те од ставот 1 на овој член. 

 
VII. ГРАНИЧНА ЛИНИЈА 

 
Определување и обележување  

на граничната линија 
 

Член 47 
Работите во врска со определувањето и обележува-

њето на граничната линија се во надлежност на Мини-
стерството за надворешни работи. 

 
Гранични табли и друга сигнализација 

 
Член 48 

Ако граничната линија не е доволно забележлива, во 
нејзина близина, на патиштата се поставуваат гранични 
табли, ознаки и друга сигнализација со кои се предупре-
дува на приближувањето кон граничната линија. 

Граничните табли, ознаките и другата сигнализаци-
ја на предлог на Министерството ги поставува и одр-
жува Министерството за транспорт и врски. 

На граничните табли, ознаките и другата сигнализа-
ција е забрането поставување на други табли, ознаки 
или сигнализација со која би се намалила видливоста 
на граничните табли, ознаки и другата сигнализација 
со која се предупредува на граничната линија. 

 
Забрана за вршење активности долж граничната 

линија заради безбедносни причини 
 

Член 49 
Владата на Република Македонија може од безбед-

носни причини да забрани лов, риболов, прелет на воз-
духопловни средства и други направи за летање, дви-
жење, престој и населување во длабочина до 500 метри 
од граничната линија на целата или на дел од државна-
та граница. 

Забраната од ставот 1 на овој член трае додека тра-
ат безбедносните причини. 
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Видливост на граничната линија и мерки  
за нејзино одржување 

 
Член 50 

Ако граничната линија во согласност со ратифику-
ван меѓународен договор треба да биде исчистена од 
стебла, грмушки кои ја намалуваат видливоста на гра-
ничните табли, ознаки и друга сигнализација и проте-
гањето на граничната линија и доколку со ратификуван 
меѓународен договор поинаку не е пропишано, за обез-
бедување на прегледноста е надлежно Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Заради видливост на граничната линија министерот 
за внатрешни работи може да забрани сеидба на опре-
делени видови земјоделски култури, садење на дрвја и 
други растенија долж граничната линија. 

Доколку поради забраната од ставот 2 на овој член 
правни или физички лица претрпат штета, истите има-
ат право на надоместок согласно со прописите за обли-
гациони односи. 

За поединечен или групен лов во длабочина до 500 
метри од граничната линија мора писмено да се изве-
сти надлежната полициска станица најдоцна 12 часа 
пред почетокот на ловот. 

 
Уредување на просторот долж граничната  

линија 
 

Член 51 
Урбанистичките планови со кои се уредува просто-

рот во длабочина до 500 метри од граничната линија и 
од подрачјето на граничниот премин се донесуваат со 
претходна согласност на Министерството. 

Во случај кога со урбанистичките планови се уре-
дува просторот  на подрачјето на граничните премини 
согласност дава и Министерството за финансии - Ца-
ринската управа. 

Министерството нема да даде согласност за донесу-
вање на урбанистичкиот план од ставот 1 на овој член, 
доколку со него се нарушува прегледноста на државна-
та граница. 

Министерството за финансии - Царинската управа 
нема да даде согласност за донесување на урбанистич-
киот план од ставот 2 на овој член, доколку со него се 
нарушува спроведувањето на царинските надлежности 
согласно со закон. 

 
Граничен инцидент 

 
Член 52 

Гранични инциденти, во смисла на овој закон, се 
активности на странски државни органи на територија-
та на Република Македонија, што не се допуштени со 
прописите на Република Македонија, извршени од 
страна на службеници на државните органи или на ор-
ганите на локалната власт на соседните држави. 

Работите во врска со утврдувањето и решавањето 
на граничните инциденти ги врши Министерството во 
соработка со Министерството за надворешни работи. 

VIII. РАБОТИ НА ПОЛИЦИЈАТА  
ВО ВНАТРЕШНОСТА 

 
Работи на полицијата во внатрешноста 

 
Член 53 

Работи на полицијата во внатрешноста, во смисла 
на овој закон, се мерките и активностите што полици-
ските службеници ги преземаат на целата територија 
на Република Македонија, со цел за откривање и сузби-
вање на илегалната миграција, незаконско преминува-
ње на државната граница и престој во внатрешноста, 
како и откривање и спречување на прекуграничниот 
криминал. 

Полициските службеници од ставот 1 на овој член 
вршат проверки на лица, проверки на предмети и про-
верки на превозни средства на прометните правци и 
објекти на територијата на Република Македонија зна-
чајни за прекуграничен промет, доколку: 

- постојат сознанија дека на тој начин можат да се 
пронајдат сторителите на делата од ставот 1 на овој 
член,  

-  тоа го оправдува безбедносната состојба и  
- по полициски сознанија или известувања на други 

државни органи и надлежни безбедносни служби мо-
жат да се пронајдат изршителите на делата од ставот 1 
на овој член. 

 
IX. СОРАБОТКА МЕЃУ ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ КОИ 

ИМААТ НАДЛЕЖНОСТ ВО ГРАНИЧНОТО  
УПРАВУВАЊЕ 

 
Државни органи меѓу кои се остварува соработката 

во областа на граничното управување и цел  
на соработката 

 
Член 54 

Во извршувањето на работите на граничната кон-
трола Министерството соработува со другите државни 
органи кои имаат надлежности во граничното управу-
вање во согласност со закон. 

Соработката од ставот 1 на овој член се остварува 
меѓу Министерството и Министерството за одбрана, 
Министерството за надворешни работи, Министерс-
твото за финансии - Царинската управа, Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
Министерството за здравство, Министерството за 
транспорт и врски, Министерството за животна среди-
на и просторно планирање и други државни органи кои 
имаат надлежност во граничното управување. 

Државните органи од ставот 2 на овој член оствару-
ваат соработка со цел за: 

- овозможување побрз проток на лица, стоки и пре-
возни средства на граничните премини, 

- спречување и откривање на прекуграничниот кри-
минал, 

- собирање и размена на податоци и информации во 
врска со граничното управување и 

- остварување други облици на соработка согласно 
со надлежностите на државните органи утврдени со за-
кон. 
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Начин на соработка меѓу државните органи  
на државната граница 

 
Член 55 

На барање на еден од државните органи од членот  
54  став 2 на овој закон, државните органи даваат 
стручна помош за поефикасно остварување на сорабо-
тката во врска со граничното управување во рамките 
на нивните надлежности утврдени со закон. 

За поефикасно остварување на соработката од чле-
нот 54  став 3 на овој закон, државните органи можат 
да склучат меморандуми за соработка. 

 
Национален координативен центар за гранично 

управување 
 

Член 56 
За постигнување на ефикасна координација, олес-

нување на размената на податоци и информации и по-
голема ефикасност на системот за интегрирано гранич-
ното управување се формира Национален координати-
вен центар за гранично управување (во натамошниот 
текст: Националниот координативен центар). 

Националниот координативен центар е составен од 
координатор, заменик-координатор и претставници од 
Министерството за внатрешни работи, Министерство-
то за финансии - Царинската управа и Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Во работата на Националниот координативен цен-
тар може да учествуваат и претставници на други др-
жавни органи кои имаат надлежност во граничното 
управување. 

Во работата на Националниот координативен цен-
тар во согласност со ратификуван меѓународен договор 
може да учествува и офицер за врска на странска држа-
ва, меѓународна организација и институции (агенции) 
на Европската унија. 

Координаторот и заменикот-координатор од ставот 
2 на овој член ги именува и разрешува Владата на Ре-
публика Македонија за време од пет години. 

За координатор може да биде именувано лице со за-
вршено високо образование и работно искуство од де-
сет години во државен орган што има надлежност во 
граничното управување. 

За заменик-координатор може да биде именувано 
лице со завршено високо образование и работно искус-
тво од осум години во државен орган што има надлеж-
ност во граничното управување. 

Претставниците од ставот 2 на овој член од редот 
на своите вработени ги определува функционерот кој 
раководи со државниот орган кој има надлежности во 
граничното управување. 

 
Работи кои ги врши Националниот  

координативен центар 
 

Член 57 
Националниот координативен центар од членот 56  

на овој закон ги врши следниве работи: 

- ги координира активностите во врска со гранично-
то управување меѓу државните органи што имаат над-
лежности во граничното управување, 

- врши активности во насока на олеснување на раз-
мената на податоци и информации меѓу државните ор-
гани што имаат надлежност во граничното управување, 

- остварува поголема интеграција во граничното 
управување меѓу државните органи што имаат надлеж-
ности во граничното управување, 

- остварува координација во спроведувањето на за-
едничките планови и постапки за постапување во итни 
случаи и 

- ги координира активностите во прекуграничната 
соработка во врска со граничното управување меѓу др-
жавните органи што имаат надлежности во граничното 
управување во согласност со ратификуван меѓународен 
договор. 

Националниот координативен центар за својата ра-
бота донесува деловник.  

Националниот координативен центар еднаш годиш-
но доставува извештај за својата работа до Владата на 
Република Македонија. 

 
X. МЕЃУНАРОДНА ПОЛИЦИСКА СОРАБОТКА 
 
Облици на меѓународна полициска соработка 

 
Член 58 

Меѓународна полициска соработка во вршењето на 
граничната контрола опфаќа активности на странските 
полициски служби на територијата на Република Маке-
донија, односно на полицијата на Министерството на 
подрачје на други држави, како и соработка со стран-
ски безбедносни органи и размена на офицери за врска. 

 
Соработка со странски полициски службеници 

 
Член 59 

Во Република Македонија смеат да влезат овласте-
ни полициски службеници на други држави и да извр-
шуваат со ратификуван меѓународен договор предви-
дени работи за гранична контрола и други работи за 
меѓународна полициска соработка. 

Полициските службеници на Министерството, во 
согласност со ратификуван меѓународен договор во 
други држави, ги извршуваат работите од ставот 1 на 
овој член. 

Странските полициски службеници можат на тери-
торијата на Република Македонија, да користат тех-
ничка опрема и возила со свои ознаки да носат унифор-
ма, оружје и други средства за присилба, под услови и 
на начин утврдени со меѓународен договор. 

 
Соработка со странски безбедносни органи 

 
Член 60 

Министерството во согласност со ратификуван ме-
ѓународен договор соработува со странски безбеднос-
ни органи во вршењето на граничната контрола. 



Стр. 16 - Бр. 171 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 декември 2010 
 

Офицер за врска 
 

Член 61 
Министерството во согласност со ратификуван ме-

ѓународен договор може да упати во странство офице-
ри за врска, заради извршување на работи на меѓуна-
родна полициска соработка, при што им утврдува кон-
кретни задачи и овластувања. 

 
XI. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ  

И ЕВИДЕНЦИИ 
 

Собирање, обработка и користење  
на личните податоци 

 
Член 62 

При извршувањето на граничната контрола и други 
работи утврдени со овој закон полицијата е овластена 
од лицата кон кои ги применува полициските овласту-
вања, непосредно да собира лични податоци што се 
обработуваат во евиденции, со примена на технички 
уреди во согласност со овој закон, како и да користи 
лични и други податоци од евиденциите што се форми-
раат и водат врз основа на други закони. 

Полицијата е должна собирањето, обработката и 
користењето на личните податоци од ставот 1 на овој 
член да ги врши согласно со прописите за заштита на 
личните податоци. 

 
Технички уреди за собирање на податоци 

 
Член 63 

Полицијата е овластена при извршувањето на гранич-
ната контрола со цел за потрага, утврдување на идентитет 
и пронаоѓање на извршителите на кривични дела и прекр-
шоци да врши фотографирање, снимање и видеонадзор, 
како и да применува други технички уреди. 

Техничките уреди од ставот 1 на овој член, кога се 
поставени на подрачјето на граничниот премин, мора 
да бидат видливи и лицата кои се наоѓаат на вакво по-
драчје мора да бидат предупредени за постоењето на 
такви уреди. 

Доколку со примената на техничките уреди од ста-
вовите 1 и 2 на овој член се снимаат лични податоци, 
потребно е тие снимки да се уништат во рок од шест 
месеци од денот на снимањето, освен ако не се потреб-
ни за гонење на сторителите на кривични дела или пре-
кршоци, согласно со закон. 

 
Евиденции 

 
Член 64 

Полицијата е овластена за потребите на граничната 
контрола и другите работи согласно со овој закон да 
води: 

1) евиденција на лица над кои се извршени детални 
гранични проверки; 

2) евиденција на лица на кои им е издадено одобре-
ние за преминување на државната граница надвор од 
граничните премини и надвор од утврденото работно 
време на граничните премини; 

3) евиденција на издадени одобренија за внесување 
и носење на оружје, муниција и опрема во Република 
Македонија од страна на припадници на странски без-
бедносни органи; 

4) евиденција на извршени гранични инциденти; 
5) евиденција на лица кои најавиле лов долж гра-

ничната линија и 
6) евиденција за личните податоци на вработените 

кај оператор и други правни или физички лица кои на 
подрачјето на граничниот премин извршуваат дејност. 

 
Лични податоци во евиденциите 

 
Член  65 

Во евиденциите од членот 64 точка 1 на овој закон 
се собираат, обработуваат и чуваат следниве лични по-
датоци: име и презиме, датум на раѓање, податоци за 
патниот документ или друг документ пропишан за пре-
минување на државната граница со која лицето ја пре-
минало државната граница, фотографија од лицето кое 
ја преминало државната граница, престојувалиште, др-
жавјанство, место, време и правец (влез, односно из-
лез) на преминување.  

Во евиденцијата од членот 64 точка 2 на овој закон 
се собираат, обработуваат и чуваат следниве лични по-
датоци: име и презиме, датум и место на раѓање, пре-
стојувалиште, државјанство, вид и број на документот 
врз основа на кој е издадено одобрението, причина за 
издавање на одобрението, местото на преминување на 
државната граница и рок на важење на  одобрението. 

Во евиденциите од членот 64 точка 3 на овој закон се 
собираат, обработуваат и чуваат следниве лични подато-
ци: име и презиме, датум и место на раѓање, престојува-
лиште, државјанство, вид и број на патен и друг валиден 
документ пропишан за преминување на државната гра-
ница и вид на оружје, опрема  и број на муниција. 

Во евиденциите од членот 64 точка 4 на овој закон 
се собираат, обработуваат и чуваат следниве лични по-
датоци: име и презиме, датум и место на раѓање, пре-
стојувалиште, државјанство, време, место и начин на 
извршување на граничниот инцидент, вид, број и рок 
на важење на исправите врз основа на кои е утврден 
идентитетот. 

Во евиденциите од членот 64 точка 5 на овој закон 
се собираат, обработуваат и чуваат следниве лични по-
датоци: име и презиме, датум и место на раѓање, живе-
алиште или престојувалиште, државјанство, назив на 
ловечкото друштво чие подрачје се наоѓа долж гранич-
ната линија каде што се најавува ловот, место и време 
на траење на ловот, вид, број и рок на важење на ис-
правите врз основа на кои е утврден идентитетот. 

Во евиденциите од членот 64 точка 6 на овој закон 
се собираат, обработуваат и чуваат следниве лични по-
датоци: име и презиме, датум и место на раѓање, живе-
алиште или престојувалиште, државјанство, датум на 
започнување и престанок со работа на подрачјето на 
граничниот премин, назив на операторот и друго прав-
но или физичко лице кај кое лицето е вработено. 

Личните податоци од евиденцијата од ставот 1 на 
овој член се чуваат пет години од денот на внесување-
то на евиденцијата. 
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Личните податоци од евиденцијата од ставот 2 на 
овој член се чуваат две години по поминувањето на 
времето за кое одобрението е издадено. 

Личните податоци од евиденцијата од ставот 3 на 
овој член се чуваат три години од денот на остварениот 
влез на територијата на Република Македонија. 

Личните податоци од евиденцијата од ставот 4 на 
овој член се чуваат пет години од денот на сторување-
то на граничниот инцидент. 

Личните податоци од евиденцијата од ставот 5 на 
овој член се чуваат две години од денот на најавување 
на ловот долж граничната линија. 

Личните податоците од евиденцијата од ставот 6 на 
овој член се чуваат две години од денот на престанокот на 
работниот однос на подрачјето на граничниот премин. 

 
Надзор над обработката на личните 

 податоци 
 

Член 66 
Дирекцијата за заштита на личните податоци врши 

надзор над обработката на личните податоци и нивната 
заштита утврдена со овој закон. 

Дирекцијата за заштита на личните податоци врши 
надзор на содржината на националниот дел од Шенген-
скиот информациски систем и проверува дали при обра-
ботката и размената на личните податоци содржани во 
овој систем дошло до повреда на правото на физичкото 
лице чии податоци се содржани во овој систем. 

Во вршењето на надзорот од ставот 2 на овој член 
Дирекцијата има право на пристап до податоците содр-
жани во националниот дел од Шенгенскиот информа-
циски систем. 

 
XII. ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ПОДЗАКОНСКИ  

ПРОПИСИ 
 

Член 67 
Се овластува министерот за внатрешни работи да 

донесе подзаконски прописи за: 
1) начинот на извршување на гранични проверки и 

граничен надзор;  
2) начинот на преминување на внатрешната грани-

ца;  
3) формата и содржината на штембилот за влез и 

излез во Република Македонија и начинот и постапката 
на неговото втиснување и употреба и 

4) начинот на поставување и користење на технич-
ките уреди и вршење на фотографирање, снимање и 
видеонадзор на граничните премини и долж гранична-
та линија. 

Се овластува министерот за внатрешни работи во 
согласност со министерот за транспорт и врски да до-
несе подзаконски пропис за обликот, содржината и на-
чинот за поставување на гранични табли, ознаки и дру-
га сигнализација. 

Се овластува министерот за внатрешни работи во 
согласност со министерот за надворешни работи да до-
несе подзаконски пропис за начинот на утврдување и 
решавање на граничните инциденти.  

Министерот за внатрешни работи во согласност со 
директорот на Дирекцијата за заштита на личните по-
датоци го пропишува начинот на проверка на отпеча-
тоци од прсти и дланки и други биометриски податоци 
при извршување на контрола на лица од страна на по-
лицискиот службеник. 

 
XIII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 68 

Глоба во износ од 510 до 800 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице: 

1) кое ќе ја премине или ќе се обиде да ја премине 
државната граница надвор од граничниот премин и 
надвор од работното време на граничниот премин 
(член 9 став 1); 

2) кое ќе ја премине или ќе се обиде да ја премине 
државната граница спротивно на одредбата за преми-
нување на внатрешната граница (член 10 став 3); 

3) кое при граничната контрола не даде на увид ва-
лиден патен документ или друг документ пропишан за 
преминување на државната граница, не овозможи да се 
извршат граничните проверки и го напушти подрачјето 
на граничниот премин пред да се извршат потребните 
формалности вклучувајќи ги и проверките на превозно-
то средство и предметите што  ги поседува  (член 12 
став 1);  

4) капетанот на приватен воздухоплов, односно воз-
духоплов кој се користи за превоз за сопствени потреби 
кој лета од или во друга држава, а пред полетувањето до 
полициската станица за гранични проверки не  достави 
општа изјава составена од план за летање во согласност 
со Анексот 2 од Конвенцијата за Меѓународното цивил-
но воздухопловство, како и информации кои се однесу-
ваат на идентитетот на патниците (член 27) и 

5) кое лови, риболови, прелетува со воздухопловни 
средства и други направи за летање, се движи, престо-
јува и се населува долж граничната линија на целата 
или на дел од државната граница, ако тоа е забрането 
(член 49 став 1). 

 
Член 69 

Глоба во износ од 85 до 490 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на физичко 
лице: 

1) кое ќе постапи спротивно на членот 9 став 4 од 
овој закон; 

2) кое нема да даде известување за сите околности 
во врска со исполнување на условите за преминување 
на државната граница, не постапува по предупредува-
њата и наредбите на полицискиот службеник кој ги вр-
ши граничните проверки (член 12 став 2); 

3) машиновозачот во меѓународен сообраќај кој ќе 
го запре возот во делот од пругата меѓу граничната ли-
нија и подрачјето на граничниот премин, освен кога 
тоа е нужно заради регулирање на железничкиот соо-
браќај или во случај на виша сила (член 24 став 6); 

4) машиновозачот нема да го запре возот што ја 
преминал државната граница, на отворена пруга над-
вор од подрачјето на граничниот премин, или по изле-
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гување од подрачјето на граничниот премин пред др-
жавната граница и нема да ги преземе потребните мер-
ки со цел за оневозможување на патниците да го напу-
штат возот, односно оневозможување влез на лица во 
возот и за застанувањето на возот не ја извести полици-
јата (член 24 став 7); 

5) заповедникот на пловниот објект или застапни-
кот на сопственикот на пловниот објект, или од него 
овластено физичко или правно лице кое го застапува 
сопственикот на пловниот објект најдоцна пред впло-
вување во пристаништето, до надлежната полициска 
станица за гранични проверки на пристаништето, не 
достави список на членовите на екипажот и на сите 
патници на пловниот објект изготвени во два примеро-
ка (член 30 став 1);  

6) членовите на екипажот и патниците на пловниот 
објект кои ќе го напуштат пловниот објект пред извр-
шените гранични проверки пропишани со овој закон 
(член 30 став 10); 

7) заповедникот на пловниот објект кој по пристиг-
нувањето во пристаништето нема да ги исполни обвр-
ските од членот 31 ставови 1 и 2 на овој закон; 

8) заповедникот на пловниот објект кој нема да ги 
намири трошоците за престој и оддалечување од Ре-
публика Македонија на лицето кое без одобрение на 
полицискиот службеник го напуштил пловниот објект 
(член 31 став 3); 

9) заповедникот на пловниот објект во меѓународна 
пловидба кој надвор од граничниот премин, освен во 
случај на спасување на лица, прими лице на пловниот 
објект, односно дозволи патниците да го напуштат 
пловниот објект (член 32 став 1); 

10) заповедникот на пловниот објект во меѓународ-
ниот промет кој надвор од граничниот премин, освен 
во случај на спасување на лица, прими лице на пловни-
от објект, односно дозволи патниците да го напуштат 
пловниот објект, а тоа веднаш не го пријави до најбли-
ската полициска станица (член 32 став 2);  

11)  кое дејноста на подрачјето на граничниот пре-
мин не ја извршува во соодветни простории наменети 
за таа цел (член 39 став 2); 

12) кое не прибавило одобрение од Министерството 
пред започнувањето на активностите за изградба, по-
ставување на објекти или пренамена на дејноста  на по-
драчјето на граничниот премин (член 39 став 3); 

13) кое се движи или престојува на подрачјето на 
граничниот премин без намера да ја премине државна-
та граница или веќе ја преминало и на граничниот пре-
мин не се задржи поради гранични проверки или нема 
оправдани причини за тоа (член 40 став 1); 

14) кое на подрачјето на граничниот премин не ги 
почитува упатствата и наредбите на полициските служ-
беници  (член 40 став 2); 

15) кое на надлежната полициска станица за гра-
нични проверки нема да и достави лични податоци за 
вработените, пред вработените да започнат со работа 
на подрачјето на граничниот премин (член 41 став 1); 

16) вработените кај операторот и другите правни и 
физички лица кои на подрачјето на граничниот премин 
извршуваат дејност, на видно место не носат беџ кој со-

држи податоци за името и презимето, фотографија и по-
датоци за називот на операторот, односно правното или 
физичкото лице кај кое се вработени (член 41 став 4); 

17) кое на подрачјето на граничниот премин извр-
шува дејност, а не обезбеди беџ за вработените пред 
нивното започнување со работа на подрачјето на гра-
ничниот премин и не ги поднесе трошоците за нивната 
изработка (член 41 став 5); 

18) кое нема да овозможи слободно поминување на 
полициските службеници за непречено вршење на гра-
ничниот надзор и на други службеници надлежни за 
поставување и одржување на техничките средства и 
уреди и одржување на граничните табли и ознаки (член 
46 став 1); 

19) кое на граничните табли, ознаките и на другата 
сигнализација поставува други табли, ознаки или друга 
сигнализација со која би се намалила видливоста на 
граничните табли, ознаките и на другата сигнализација 
со која се предупредува на граничната линија (член 48 
став 3); 

20) кое сее определени видови земјоделски култури 
или сади дрвја и други растенија долж граничната ли-
нија кога тоа е забрането (член 50 став 2) и 

21) кое без писмено известување до надлежната по-
лициска станица за граничен надзор најдоцна 12 часа 
пред почетокот на ловот поединечно или во група лови 
во длабочина до 500 метри од граничната линија (член 
50 став 4). 

  
Член 70 

Глоба во износ од 1.010 до 2.450 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно 
лице: 

1) чиј машиновозач во меѓународен сообраќај ќе го 
запре возот во делот од пругата меѓу граничната линија 
и подрачјето на граничниот премин, освен кога тоа е 
нужно заради регулирање на железничкиот сообраќај 
или во случај на виша сила (член 24 став 6); 

2) чиј машиновозач нема да го запре возот што ја 
преминал државната граница, на отворена пруга над-
вор од подрачјето на граничниот премин, или по изле-
гување од подрачјето на граничниот премин пред др-
жавната граница и нема да ги преземе потребните мер-
ки со цел за оневозможување на патниците да го напу-
штат возот, односно оневозможување влез на лица во 
возот и за застанувањето на возот не ја извести полици-
јата (член 24 став 7); 

3) чиј заповедник на пловниот објект нема да ги ис-
полни обврските по пристигнувањето во пристаниште-
то  (член 31); 

4) чиј заповедник на пловниот објект, освен во слу-
чај на спасување на лица, прими лице на пловниот об-
јект или дозволи патниците да го напуштат пловниот 
објект (член 32 став 1);  

5) чиј заповедник на пловниот објект, во случај на 
спасување на лица, прими лице на пловниот објект или 
дозволи патниците да го напуштат пловниот објект, а 
тоа веднаш не го пријави во најблиската полициска 
станица (член 32  став 2); 



30 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 171 - Стр. 19 

6) кое не постапува согласно со членот 38 ставови 2 
и 3 од овој закон; 

7) кое при изградбата и поставувањето на објекти, 
како и при пренамената на дејноста на подрачјето на 
граничниот премин го оневозможува извршувањето на 
граничните проверки и спроведувањето на безбеднос-
ните мерки на државната граница, без одобрение на 
Министерството, започне градење, поставување на об-
јект и пренамена на дејност на подрачјето на гранични-
от премин (член 39 ставови 1 и 3); 

8) кое дејноста на подрачјето на граничниот премин 
не ја извршува во соодветни простории наменети за таа 
цел (член 39 став 2); 

9) кое на надлежната полициска станица за гранич-
ни проверки нема да и достави лични податоци за вра-
ботените, пред вработените да започнат со работа на 
подрачјето на граничниот премин (член 41 став 1); 

10) кое на подрачјето на граничниот премин извр-
шува дејност, а не обезбеди беџ за вработените пред 
нивното започнување со работа на подрачјето на гра-
ничниот премин и не ги поднесе трошоците за нивната 
изработка (член 41 став 5); 

11) кое нема да овозможи нужен премин на полици-
ските службеници за непречено вршење на граничниот 
надзор и на други службеници надлежни за поставува-
ње и одржување на техничките средства и уреди и одр-
жување на граничните табли и ознаки (член 46 став 1); 

12) чиј работник лови, риболови, прелетува со воз-
духопловни средства и други направи за летање, се 
движи, престојува и се населува долж граничната ли-
нија на целата или на дел од државната граница, ако 
тоа е забрането (член 49 став 1); 

13) кое сее определени видови земјоделски култури 
или сади дрвја и други растенија долж граничната ли-
нија кога тоа е забрането (член 50 став 2) и 

14) кое без писмено известување до надлежната по-
лициска станица за граничен надзор најдоцна 12 часа 
пред почетокот на ловот поединечно или во група лови 
во длабочина до 500 метри од граничната линија (член 
50 став 4). 

Глоба во износ од 510 до 800 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече на одговорното лице во 
правното лице за дејствијата од ставот 1 на овој член. 

 
Член 71 

Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на физич-
ко и правно лице кое: 

1) по своја вина на барање на надлежна полициска 
станица за гранични проверки до крајот на пријавува-
њето на патниците не достават информации кои се од-
несуваат на патниците кои ги пренесуваат до утврдени-
от граничен премин преку кој тие ќе влезат на терито-
ријата на Република Македонија, или достават некомп-
летни или лажни податоци (член 28).  

Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во 
правното лице за дејствијата од ставот 1 на овој член. 

Член 72 
За прекршоците предвидени со одредбите од чле-

нот 69 на овој закон прекршочната постапка ја води ко-
мисија на Министерството за внатрешни работи. 

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од 
два члена и претседател на комисијата. 

Членовите на комисијата имаат завршено високо 
образование и работно искуство од најмалку четири го-
дини на предметната материја, а претседателот на ко-
мисијата е дипломиран правник со положен правосу-
ден испит и работно искуство од најмалку шест години 
на предметната материја. 

 
XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 73 

Подзаконските прописи предвидени со овој закон 
ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон. 

До донесувањето на подзаконските прописи предви-
дени со овој закон ќе продолжат да се применуваат подза-
конските прописи донесени врз основа на Законот за над-
зор на државната граница („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 71/2006, 66/2007 и 52/2009), доколку 
не се во спротивност со одредбите на овој закон. 

 
Член 74 

Одредбите од членовите 10, 66 ставови 2 и 3 и 68 
став 1 точка 2 на овој закон ќе се применуваат по вле-
гувањето во сила на Конвенцијата за имплементирање 
на Шенгенскиот договор во Република Македонија. 

  
Член 75 

Одредбите од членовите 3  точки 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 
14, 15, 16, 19, 21 и 22, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21 
ставови 1 и 2, 24 ставови 1, 2, 3, 4 и 5, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 
42, 43, 44 и 45 на овој закон ќе важат до пристапувањето 
на Република Македонија во Европската унија.  

 
Член 76 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-
станува да важи Законот за надзор на државната грани-
ца (“Службен весник на Република Македонија“ број 
71/2006, 66/2007 и 52/2009). 

 
Член 77 

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

___________ 
 

L I G J 
PËR KONTROLL KUFITAR 

 
I. DISPOZITA TË PERGJITHSHME 

 
Lenda e Ligjit 

 
Neni 1 

Me kete ligj rregullohen kontrolli kufitar, kompetencat 
e policise në brendi, bashkepunimi ndermjet organeve shte-
terore të cilat kane kompetence në menaxhimin kufitar dhe 
bashkepunimin policor nderkombetar.  
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Qellimi i kontrollit kufitar 
 

Neni 2 
Kontrolli kufitar i cili i perfshin punet të cilat kane të 

bejne me kontrolle kufitare dhe mbikeqyrje kufitare, si dhe 
analizen e rreziqeve për sigurine nacionale dhe analizen e 
kercenimeve të cilat mund të ndikojne në sigurine e kufirit, 
kryhet me qellim të:   

-  parandalimit dhe zbulimit të veprave penale dhe kun-
dervajtjeve dhe të zbulimit dhe kapjes së kryeresve të tyre, 

- parandalimit dhe zbulimit të migracionit ilegal dhe 
tregtise me njerez, 

- mbrojtjes së jetes, shendetit të njerezve, sigurise per-
sonale, prones, mjedisit jetesor dhe natyres dhe  

- parandalimit dhe zbulimit të rreziqeve tjera për rendin 
publik, rendin juridik, sigurine nacionale dhe marredheniet 
nderkombetare.  

 
Kuptimi i shprehjeve të vecanta 

 
Neni 3 

Shprehje të vecanta të perdorura në kete ligj e kane 
kuptimin si vijon:  

1. “Vije kufitare” eshte varg pikash në siperfaqen e to-
kes të percaktuara me koordinata, në të cilen shtrihet kufiri 
shteteror i cili e kufizon territorin e Republike së Maqedo-
nise nga territori i shteteve fqinje;   

2. “Kufi shteteror” eshte kufiri tokesor i Republikes së 
Maqedonise, duke e perfshire edhe kufirin e lumenjve dhe 
liqeneve, si dhe aeroportet dhe portet e liqeneve të cilat ja-
ne caktuar si vende nepermjet të cilave zhvillohet komuni-
kacioni ndershteteror dhe nderkombetar;   

3. “Kontroll kufitar” eshte aktiviteti i realizuar në kufi-
rin shteteror gjate kalimit ose gjate qellimit për kalimin e 
kufirit shteteror në pajtim me qellimet e ketij ligji, që per-
behet nga kontrollet kufitare dhe mbikeqyrja kufitare;     

4. “Kontrolle kufitare” jane kontrollet të cilat realizo-
hen në pikat kufitare me qellim që të kontrollohet nese do 
t'u lejohet personave dhe mjeteve të tyre transportuese dhe 
sendeve të cilat i posedojne të hyjne në territorin e Repub-
likes së Maqedonise ose t’u lejohet të dalin nga ai;  

5. “Mbikeqyrje kufitare” eshte mbikeqyrja e kufirit 
shteteror ndermjet pikave kufitare dhe mbikeqyrja e pikave 
kufitare jashte orarit të caktuar të punes me qellim që të 
pengohet anashkalimi, perkatesisht shmangia e kontrolleve 
kufitare;   

6. “Pika kufitare” jane vendet e caktuara nga organet 
kompetente të pushtetit shteteror për kalimin e kufirit shte-
teror, në komunikacionin rrugor, hekurudhor, ajror dhe të 
liqeneve;   

7. “Zone e pikes kufitare” eshte hapesire e cila eshte e 
nevojshme për kryerjen e kontrolleve kufitare dhe formali-
teteve tjera kufitare, si dhe rrethina e drejtperdrejte me ob-
jektet të cilat nevojiten për zhvillim të papenguar dhe të si-
gurt të komunikacionit, kontrolleve kufitare dhe formalite-
teve tjera kufitare;  

8. “Menaxhim kufitar” jane aktivitetet dhe masat të ci-
lat i ndermarrin organet shteterore të cilat kane kompetenca 
në menaxhimin kufitar në pajtim me ligj;  

9. “Persona të cilet e gezojne të drejten e Bashkesise 
për levizje të lire” jane:   

- qytetaret e Unionit Evropian në pajtim me nenin 17 
paragrafi 1 të Marreveshjes për formimin e Bashkesise 
Evropiane dhe shtetasit e vendeve të treta të cilet jane ane-
tare të familjes së qytetareve të Unionit të cilet e gezojne të 
drejten e tij ose të saj për levizje të lire dhe për të cilet zba-
tohet Direktiva 2004/38/BE e Parlamentit Evropian dhe 
Keshillit të Unionit Evropian nga 29 prilli 2004 për të drej-
ten e qytetareve të Unionit Evropian dhe anetareve të fa-
miljeve të tyre që lirshem të levizin dhe të qendrojne në 
territorin e vendeve anetare dhe   

- shtetasit e  vendeve të treta dhe anetaret e familjeve të 
tyre me cilendo qofte shtetesi, të cilet sipas marreveshjeve 
ndermjet Bashkesise dhe vendeve anetare të saj nga njera anë 
dhe vendeve të treta nga ana tjeter, i gezojne të drejtat e njejta 
për levizje të lire, si edhe qytetaret e Unionit Evropian;  

10. “Shtetas të vendeve të treta” jane të gjithe personat të 
cilet nuk jane shtetas të Republikes së Maqedonise dhe qyte-
tare të Unionit Evropian në pajtim me nenin 17 paragrafi 1 të 
Marreveshjes për formimin e Bashkesise Evropiane dhe për 
të cilet nuk mund të zbatohet pika 9 e ketij ligji;   

11. “Kercenim për shendetin publik” eshte çdo se-
mundje me potencial për të kaluar në epidemi siç eshte de-
finuar në Rregullat shendetesore nderkombetare të Organi-
zates Boterore të Shendetesise dhe semundjet tjera infektu-
ese ose semundjet e shkaktuara nga parazite, nese jane len-
de e dispozitave mbrojtese të cilat zbatohen për qytetaret e 
Republikes së  Maqedonise;   

12. “Konventa për implementimin e Marreveshjes së 
Shengenit” eshte Konventa nga 19 qershori 1990 për zbati-
min e Marreveshjes së Shengenit nga 14 qershori 1985 
ndermjet qeverive të shteteve të Beneluksit-unioni ekono-
mik, Republikes Federale të Gjermanise dhe Republikes së 
Frances, për heqjen graduale të kontrollit të kufijve të per-
bashket. Konventa për implementimin e Marreveshjes së 
Shengenit në Republiken e Maqedonise do të filloje të zba-
tohet nga dita e pranimit të Republikes së Maqedonise në 
Unionin Evropian, ndersa në teresi do të zbatohet në pajtim 
me Vendimin e Parlamentit Evropian dhe Keshillit të Uni-
onit Evropian për heqjen e kontrollit kufitar të kufijve të 
brendshem;  

13. “Shtet nenshkrues” eshte çdo shtet me të cilin kane 
të bejne dispozitat të Konventes për implementimin e Mar-
reveshjes së Shengenit;  

14. “Kufij të jashtem të Republikes së Maqedonise nga 
fillimi i zbatimit të Konventes për implementimin e Marre-
veshjes së Shengenit në Republiken e Maqedonise” jane 
kufijte tokesore të Republikes së Maqedonise me shtet i cili 
nuk eshte nenshkrues i Konventes për implementimin e 
Marreveshjes së Shengenit, duke i perfshire edhe kufijte e 
lumenjve dhe liqeneve dhe aeroportet e tyre, portet e lu-
menjve dhe liqeneve nese ato nuk jane kufij të brendshem;       

15. “Kufij të brendshem pas fillimit të zbatimit të Kon-
ventes për implementimin e Marreveshjes së Shengenit në 
Republiken e Maqedonise” jane:  

(a) kufijte e perbashket tokesore, duke i perfshire edhe 
kufijte e lumenjve dhe liqeneve të Republikes së Maqedo-
nise me shtetet nenshkruese; 

(b) aeroportet për fluturime të brendshme në kuader të 
territorit të Republikes së Maqedonise dhe shteteve nensh-
kruese dhe 
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(v) portet e lumenjve ose të liqeneve për lidhje të rre-
gullta me anije ndermjet Republikes së Maqedonise dhe 
shteteve nenshkruese.     

16. “Fluturim i brendshem nga fillimi i zbatimit të 
Konventes për implementimin e Marreveshjes së Shengenit 
në Republiken e Maqedonise” paraqet çdo fluturim në kua-
der të territorit të Republikes së Maqedonise dhe çdo flutu-
rim nga dhe drejt territorit të shtetit nenshkrues, që nuk ate-
ron në territorin e vendit të trete;       

17. “Lundrim i brendshem nga fillimi i zbatimit të Kon-
ventes për implementimin e Marreveshjes së Shengenit në 
Republiken e Maqedonise” eshte lundrimi i rregullt i drejt-
perdrejte i udhetareve ndermjet Republikes së Maqedonise 
dhe shteteve me të cilat kane të bejne dispozitat e Konventes 
për implementimin e Marreveshjes së Shengenit;   

18. “Operator” jane ndermarrjet publike dhe personat 
tjere juridike, të cilet ekonomizojne ose në pronesine e të 
cileve jane portet nderkombetare ajrore, portet nderkombe-
tare të liqeneve dhe korridoret nderkombetare rrugore dhe 
hekurudhore të cilat cojne në pikat kufitare;  

19.  “Kontroll në vijen e dyte” do të thote kontroll i me-
tejme i cili mund të realizohet në vend të posacem jashte 
vendit ku kontrollohen të gjithe udhetaret (vija e pare e 
kontrolleve);   

20. “Aviotransportues” eshte çdo person fizik ose juri-
dik puna e të cilit eshte sigurimi i transportit të udhetareve 
në komunikacionin ajror;  

21. “Lundrim rekreativ” do të thote shfrytezimi i objekte-
ve lundruese rekreative për qellime sportive ose turistike dhe    

22. “Peshkim bregdetar” do të thote peshkim me objekt 
lundrimi i cili kthehet çdo dite ose në afat prej 36 oresh në 
portin e vendosur në territorin e Republikes së Maqedonise 
pa ndalje në port të shtetit fqinj.   

 
Shtrirja e zbatimit të ligjit 

 
Neni 4 

Ky ligj zbatohet për të gjithe personat të cilet e kalojne 
kufirin shteteror të Republikes së Maqedonise, pa i rreziku-
ar me kete rast të drejtat e refugjateve dhe peronave të cilet 
kerkojne mbrojtje nderkombetare, posacerisht në lidhje me 
moskthimin.  

 
II. KOMPETENCA DHE AUTORIZIME  

NË KRYERJEN E KONTROLLIT KUFITAR 
 

Organi i cili e kryen kontrollin kufitar 
 

Neni 5 
Kontrolli kufitar eshte në kompetence të Ministrise së 

Puneve të Brendshme (në tekstin e metejme: Ministria). 
Punet që kane të bejne me kontrollin kufitar i kryen po-

licia e Ministrise. 
 
Personeli, pajisja dhe mjetet për kontroll kufitar 

 
Neni 6 

Për sigurimin e kontrollit kufitar efikas, të unifikuar 
dhe në nivel të larte duhet të sistemohen numer i mjaftues-
hem i nepunesve policore dhe të sigurohen mjete dhe pajis-
je të mjaftueshme. 

Autorizime 
 

Neni 7 
Gjate kryerjes së kontrollit kufitar nepunesit policore 

punojne në pajtim me autorizimet e percaktuara me kete 
ose me ligj tjeter. 

Autorizimet nga paragrafi 1 i ketij neni nepunesit poli-
core mund t'i zbatojne në tere territorin e Republikes së 
Maqedonise. 

 
Respektimi i dinjitetit njerezor 

 
Neni 8 

Gjate kryerjes së kontrollit kufitar nepunesit policore 
detyrohen që teresisht ta respektojne dinjitetin njerezor. 

Të gjitha autorizimet që i ndermarrin nepunesit polico-
re gjate kryerjes së kontrollit kufitar duhet të jene në perp-
jesetim me qellimin për të cilin ndermerren. 

Gjate kryerjes së kontrollit kufitar nepunesit policore 
nuk mund të bejne diskriminim lidhur me gjinine, perkate-
sine etnike ose racore, ngjyren e lekures, moshen, perkate-
sine etnike, prejardhjen sociale, bindjen fetare, paaftesine 
ose percaktimin seksual, poziten pronesore dhe shoqerore. 

 
III. KALIMI I KUFIRIT SHTETEROR 

 
Kalimi i kufirit shteteror 

 
Neni 9 

Kufiri shteteror, perkatesisht kufiri i jashtem nga fillimi 
i zbatimit të Konventes për implementimin e Marreveshjes 
së Shengenit në Republiken e Maqedonise, guxon të kalo-
het vetem në pikat kufitare, në kuader të orarit të tyre të pu-
nes. Orari i punes në pikat kufitare të cilat nuk punojne 24 
orë duhet të jete i lexueshem dhe i qarte, i publikuar në 
vend të dukshem. 

Me perjashtim nga paragrafi 1 i ketij neni, kufiri shtete-
ror dhe kufiri i jashtem nga fillimi i zbatimit të Konventes 
për implementimin e Marreveshjes së Shengenit në Repub-
liken e Maqedonise, guxon të kalohet jashte pikave kufitare 
dhe jashte orarit të caktuar të punes në pikat kufitare:   

- në rast të lundrimit rekreativ ose peshkimit bregdetar, 
- nga ana e marinareve që dalin në breg që të mbeten në 

rajonin e portit ku anijet e tyre jane ankoruar ose në komu-
nat perreth, 

- nga ana e personave ose grupe personash kur ekziston 
kerkese e natyres së vecante dhe kur nuk eshte në kun-
dershtim me interesat e rendit publik dhe sigurine naciona-
le të Republikes së Maqedonise, me leje të leshuar parapra-
kisht në pajtim me legjislacionin nacional dhe 

- nga ana e personave dhe grupe personash në rast të fa-
tkeqesise ose situates urgjente të paparapare.  

Lejen nga paragrafi 2 alineja 3 e ketij neni e leshon Mi-
nistria dhe eshte me afat të vlefshmerise deri në një vit. 

Personi i cili do ta kaloje kufirin shteteror në menyre të 
percaktuar në paragrafin 2 alineja 4 e ketij neni detyrohet 
që pa prolongim për kete ta njoftoje policine. 



Стр. 22 - Бр. 171 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 декември 2010 
 

Kufijte e brendshem 
 

Neni 10 
Kufijte e brendshem, nga fillimi i zbatimit të teresis-

hem të Konventes për implementimin e Marreveshjes së 
Shengenit në Republiken e Maqedonise, mund të kalohen 
në cilindo vend pa u kryer kontrolli i personave, pavare-
sisht nga shtetesia e tyre. 

Nga fillimi i zbatimit të teresishem të Konventes për 
implementimin e Marreveshjes së Shengenit në Republiken 
e Maqedonise, kontrollet kufitare nuk realizohen në fluturi-
met e brendshme dhe lundrimin e brendshem. 

Nese nevojitet për mbrojtjen e rendit dhe qetesise pub-
like ose për mbrojtjen e sigurise nacionale, ministri i Pune-
ve të Brendshme serish mund të vendos kontroll të kufijve 
të brendshem për periudhe kohore të kufizuar, por jo më 
gjate se 30 dite, ose për kohezgjatjen e parapare të kerceni-
mit serioz edhe më gjate se 30 dite.  

Shtrirja dhe kohezgjatja e kontrollit kufitar nga para-
grafi 3 i ketij neni nuk duhet ta tejkaloje periudhen e cila 
eshte e domosdoshme për t'iu pergjigjur kercenimit serioz.  

 
IV. KONTROLLE KUFITARE 

 
1. Kryerja e kontrolleve kufitare 

 
Vendi i kryerjes së kontrolleve  

kufitare 
 

Neni 11 
Kontrollet kufitare kryhen në zonen e pikes kufitare.  
Kontrollet kufitare mund të kryhen edhe jashte zones së 

pikes kufitare në tren, mjet fluturimi, objekt lundrimi ose 
në vend tjeter.  

Me perjashtim nga paragrafet 1 dhe 2 të ketij neni, në 
pajtim me marreveshjet nderkombetare, kontrollet kufitare 
mund të kryhen edhe në territorin e shtetit fqinj. 

 
Obligimi për mundesimin e kryerjes së kontrolleve  

kufitare 
 

Neni 12 
Personi i cili ka për qellim që ta kaloje vijen kufitare 

ose tanime e ka kaluar vijen kufitare, pervec vijes kufitare 
të kufirit të brendshem pas hyrjes në fuqi të Konventes për 
implementimin e Marreveshjes së Shengenit në Republiken 
e Maqedonise, detyrohet që të jape dokument të vlefshem 
udhetimi ose dokument tjeter të percaktuar për kalimin e 
kufirit shteteror, të mundesoje të kryhen kontrollet kufitare 
dhe nuk guxon ta leshoje zonen e pikes kufitare deri sa nuk 
kryhen formalitet e nevojshme, duke i perfshire edhe kon-
trollet e mjeteve transportuese dhe sendeve që i posedon 
personi i cili e kalon kufirin.  

Personi nga paragrafi 1 i ketij neni detyrohet që me 
kerkese të nepunesit policor i cili kryen kontrolle kufitare 
t'i jape njoftim për të gjitha rrethanat në lidhje me plotesi-
min e kushteve për kalimin e kufirit shteteror dhe të vepro-
je sipas paralajmerimeve dhe urdhrave të nepunesit policor 
i cili i kryen kontrollet kufitare.  

Kontrollet kufitare të personave 
 

Neni 13 
Nepunesi policor gjate kryerjes së kontrolleve kufitare 

të personave, eshte i autorizuar që: 
- të kerkoje dokument të vlefshem udhetimi ose doku-

ment tjeter të percaktuar për kalimin e kufirit shteteror, 
- ta percaktoje identitetin e personit i cili ka për qellim 

ta kaloje kufirin shteteror, 
- të kontrolloje nese jane plotesuar kushtet për hyrje dhe 

dalje nga Republika e Maqedonise të percaktuara me ligj, 
- të jape udhezime dhe urdhra me qellim të kryerjes së 

shpejte dhe të papenguar të kontrolleve kufitare, 
- nese ekzistoje indikacione, perkatesisht baza për 

dyshim për veper penale ose kundervajtje të kryer, të krye-
je kontrolle kufitare në vijen e dyte që nenkupton edhe 
kontrollin ose bastisjen e personit, sendeve dhe mjetit të 
transportit që ai i posedon, 

- ta kontrolloje vlefshmerine e dokumentit të udhetimit, 
perkatesisht dokumentit tjeter të percaktuar për kalimin e 
kufirit shteteror, 

- të kryeje kontroll të gjurmeve të gishtave dhe pellembeve 
dhe të dhenave tjera biometrike në evidencat perkatese, 

- të kryeje kontroll në evidencat operative (të kerkuara) 
dhe në evidencat tjera dhe bazat elektronike të të dhenave 
për persona, sende dhe mjete transportuese dhe 

- ta mbaje personin në kohezgjatje të domosdoshme për 
kryerjen e kontrolleve kufitare, por jo më gjate se 24 orë.  

 
Llojet e kontrolleve kufitare 

 
Neni 14 

Kontrollet kufitare kryhen si kontrolle kufitare të deta-
juara dhe minimale. 

 
Kontrollet kufitare minimale 

 
Neni 15 

Kontrollet kufitare minimale realizohen për të gjithe 
personat të cilet e kalojne kufirin shteteror me qellim që të 
kontrollohet dhe percaktohet identiteti i tyre në baze të do-
kumentit të dhene të udhetimit ose dokumentit tjeter të per-
caktuar për kalimin e kufirit shteteror. 

Kontrollet kufitare minimale nga paragrafi 1 i ketij neni 
perbehen nga kontrolli i shpjete dhe i rendomte me ndih-
men e aparateve teknike perkatese dhe me kontroll në evi-
dencat perkatese dhe në bazat elektronike të të dhenave, 
vetem që të kontrollohet nese dokumenti i udhetimit, per-
katesisht dokumenti tjeter i percaktuar për kalimin e kufirit 
shteteror eshte i vjedhur, i keqperdorur, i humbur ose i pav-
lefshem, të kontrollohet vlefshmeria e tij, si dhe të kontrol-
lohet prania e shenjave të cilat deshmojne keqperdorim, 
falsifikim ose permiresim të dokumentit. 

Kontrollet kufitare minimale nga paragrafi 2 i ketij neni 
realizohen për shtetasit e Republikes së Maqedonise, si dhe 
për personat të cilet e gezojne të drejten e Bashkesise për 
levizje të lire.   
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Gjate realizimit të kontrolleve kufitare minimale për 
personat shtetas të Republikes së Maqedonise, si dhe për 
personat të cilet e gezojne të drejten e Bashkesise për leviz-
je të lire, nepunesi në baze josistematike mund  të kontrol-
loje në evidencat perkatese dhe bazat elektronike të të dhe-
nave nese ata persona paraqesin kercenim për sigurine na-
cionale, politiken publike, marredheniet nderkombetare ose 
kercenim për shendetin publik. 

 
Kontrolle kufitare të detajuara 

 
Neni 16 

Për shtetasit e vendeve të treta gjate hyrjes dhe daljes 
nga territori i Republikes së Maqedonise realizohen kon-
trolle kufitare të detajuara.  

Kontrollet kufitare të detajuara gjate hyrjes perbehen 
nga kontrolli i plotesimit të kushteve për hyrje në territorin 
e Republikes së Maqedonise, si edhe:          

- kontrolli i vlefshmerise së dokumentit të udhetimit, 
perkatesisht dokumentit tjeter të percaktuar për kalimin e 
kufirit shteteror dhe kontrolli i vlefshmerise së tij, si dhe 
kontrolli nese ai, nese eshte e nevojshme e permban vizen e 
nevojshme ose lejen për qendrim, 

- kontrolli i detajuar, perkatesisht shqyrtimi i dokumen-
tit të udhetimit, perkatesisht dokumentit tjeter të percaktuar 
për kalimin e kufirit shteteror për zbulimin e shenjave të 
falsifikimit ose permiresimit, 

- shqyrtimi i vulave katrore të cilat jane vendosur gjate 
hyrjes dhe daljes në dokumentin e udhetimit me qellim që 
të percaktohet, me krahasim  të datave për hyrje dhe dalje, 
se personi nuk e ka tejkaluar kohezgjatjen maksimale të le-
juar për qendrim në territorin e Republikes së Maqedonise, 

- konstatimi i vendit të nisjes dhe destinacionit dhe qel-
limi i qendrimit të personit dhe nese eshte e domosdoshme 
kontrolli i dokumenteve shtese perkatese, 

- konstatimi nese personi ka mjete të mjaftueshme të 
parave për mbajtje gjate dhe për qellimin e qendrimit të tij, 
si dhe për kthimin e tij në vendin nga i cili ai vjen ose për 
transit në vendin në të cilin me siguri do të pranohet, ose se 
ka mundesi që në menyre ligjore t'i fitoje ato mjete dhe 

- konstatimi se shtetasi i vendit të trete, mjeti i tij i 
transportit ose sendet të cilat i bart nuk e rrezikojne rendin 
publik, sigurine nacionale, shendetin publik ose marredhe-
niet publike të Republikes së Maqedonise me shtetet tjera. 
Kjo procedure duhet të perfshije kontroll të drejtperdrejte 
të të dhenave dhe paralajmerime për persona dhe nese esh-
te e domosdoshme edhe sende në bazat nacionale të të dhe-
nave, si edhe për aktivitete që duhet të ndermerren si rezul-
tat i paralajmerimit. 

Kontrollet kufitare të detajuara gjate daljes perbehen nga: 
- konstatimi nese shtetasi i vendit të trete posedon do-

kument të vlefshem të udhetimit ose dokument tjeter të 
percaktuar për kalimin e kufirit shteteror, 

- kontrolli i dokumentit të udhetimit, perkatesisht i do-
kumentit tjeter të percaktuar për kalimin e kufirit shteteror 
për zbulimin e shenjave për falsifikim ose permiresime dhe 

- kur kjo eshte e mundur konstatimi se shtetasi i  shtetit 
të trete nuk konsiderohet se eshte rrezik për rendin publik, 
sigurine nacionale dhe marredheniet nderkombetare. 

Si plotesim i kontrolleve nga paragrafi 3 i ketij neni 
kontrollet kufitare të detajuara gjate daljes mund të perm-
bajne edhe: 

- konstatim nese personi posedon vize të vlefshme për 
udhetim në shtet tjeter, pervec kur personi posedon leje të 
vlefshme për qendrim, 

- konstatim nese personi nuk e ka tejkaluar kohezgjat-
jen e qendrimit të lejuar maksimal në territorin e Republi-
kes së Maqedonise dhe 

- kontroll në bazat elektronike të të dhenave për para-
lajmerimet e dorezuara për persona dhe sende. 

Në pikat kufitare aty ku kushtet e lejojne kete, nese per-
soni e kerkon kete, kontrollet kufitare të detajuara realizo-
hen në lokal të vecante. 

Personat për të cilet duhet të realizohen kontrolle kufi-
tare të detajuara në vije të dyte duhet të informohen për 
qellimin dhe proceduren e kryerjes së atij kontrolli, si dhe 
se mund ta kerkoje dhe ta marre emrin dhe mbiemrin dhe 
numrin e regjistrit të nepunesit policor i cili e kryen kon-
trollin kufitar të detajuar, emrin e pikes kufitare dhe daten 
kur eshte kaluar kufiri. 

 
Leshim në regjimin e kontrolleve  

kufitare 
 

Neni 17 
Kontrollet kufitare mund të kryhen në shtrirje të zvoge-

luar për shkak të rrethanave të jashtezakonshme dhe të pa-
parashikuara.  

Si rrethana të jashtezakonshme dhe të paparashikuara 
nga paragrafi 1 i ketij neni konsiderohen ato ngjarje të papa-
rashikuara të cilat sjellin në intensitet të tille të komunikacio-
nit, me ç'rast koha e pritjes në piken kufitare zgjate jashte 
mase edhe krahas asaj që jane perdorur të gjitha mundesite 
dhe potencialet kadrovike, teknike dhe organizative. 

Në rast të kontrolleve kufitare nga paragrafi 1 i ketij 
neni, kontrollet kufitare gjate hyrjes në Republiken e Ma-
qedonise kane perparesi para kontrolleve kufitare gjate dal-
jes nga Republika e Maqedonise. 

Për zvogelimin e shtrirjes së kontrolleve kufitare nga 
paragrafi 1 i ketij neni vendos nepunesi policor i cili udhe-
heq me piken kufitare.  

Zvogelimi i shtrirjes së kontrolleve kufitare nga para-
grafi 1 i ketij neni eshte i perkohshem, vendoset gradua-
lisht dhe korrespondon me rrethanat që e arsyetojne atë 
zvogelim. 

Gjate kryerjes së kontrolleve kufitare nga paragrafi 1 i 
ketij neni nepunesi policor vendos vule katrore në doku-
mentin e udhetimit të shtetasve të vendeve të treta gjate 
hyrjes dhe daljes nga Republika e Maqedonise. 

 
Venia e vules katrore 

 
Neni 18 

Nepunesi policor gjate kryerjes së kontrolleve kufitare 
të shtetasve të vendeve të treta, detyrimisht vendos vule ka-
trore në dokumentin e tyre të udhetimit gjate hyrjes dhe 
daljes nga territori i Republikes së Maqedonise. 

Nepunesi policor nuk vendos vule katrore gjate hyrjes 
dhe daljes nga territori i Republikes së Maqedonise në: 
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- dokumentet e udhetimit të shefave të shteteve, paresi-
se, si dhe anetareve të delegacionit të tyre ardhja e cileve 
eshte e paralajmeruar zyrtarisht në menyre diplomatike,  

- lejet e piloteve ose vertetimet e anetareve të ekuipaz-
hit të tyre dhe 

- dokumentet e udhetimit të marinareve të cilet gjenden 
në territorin e Republikes së Maqedonise, vetem kur anija e 
tyre eshte ankoruar në port ose eshte në rajonin ku anija 
eshte ankoruar perkohesisht. 

Me perjashtim nga paragrafi 1 i ketij neni, me kerkese 
të shtetasit të vendit të trete, ai mund lirohet nga vendosja e 
vules katrore gjate hyrjes dhe daljes nga territori i Republi-
kes së Maqedonise, nese venia e saj mund të krijoje veshti-
resi serioze për personin. Në kete rast hyrja ose dalja duhet 
të shenohen në flete të vecante në të cilen shkruhet emri 
dhe mbiemri i personit dhe numri i dokumentit të udhetimit 
ose dokumentit tjeter të percaktuar për kalimin e kufirit 
shteteror dhe fleta i jepet personit.  

 
Hyrja e pjesetareve të organeve të huaja të  

sigurimit në Republiken e Maqedonise 
 

Neni 19 
Në Republiken e Maqedonise mund të hyjne pjesetare 

të organeve të huaja të sigurise me uniforme me arme zjar-
ri, pajisje dhe me automjet që eshte shenuar me shenja të 
tyre në pajtim me marreveshje nderkombetare. 

Rastet nga paragrafi 1 i ketij neni nuk kane të bejne me 
hyrjen, qendrimin ose kalimin e forcave të huaja të armato-
sura në territorin e Republikes së Maqedonise për aktivitete 
ushtruese, trajnim dhe pjesemarrje në operacione paqeruaj-
tese dhe humanitare në pajtim me Ligjin për mbrojtje. 

Armet dhe pajisjet tjera për detyrim mund të perdoren 
vetem nese kjo eshte e nevojshme me qellim që nga vetja 
ose nga dikush tjeter të shmangin sulm të drejtperdrejte 
kunderligjor me të cilin rrezikohet jeta e tyre. 

Pjesetaret e organeve të huaja të sigurise dhe ushtarake 
të cilet me ftese të institucioneve shteterore jane në vizite 
zyrtare si anetare të delegacionit guxojne të hyjne në Re-
publiken e Maqedonise edhe pa leje të vecante, të mbajne 
uniforma dhe arme zjarri të shkurter, nese ajo eshte pjese 
perberese e uniformes së tyre, me njoftim me shkrim para-
prakisht në Ministri.  

Pjesetaret e organeve të huaja të sigurise të cilet drejt-
perdrejt e sigurojne perfaqesuesin e shtetit të huaj dhe or-
ganizates dhe institucionit nderkombetar gjate vizites zyr-
tare ose qendrimit të ligjshem në Republiken e Maqedonise 
mund të futin dhe të mbajne arme zjarri, municion dhe pa-
jisje në baze të lejes me shkrim të leshuar nga Ministria. 

Në rast transiti neper territorin e Republikes së Maqe-
donise të pjesetareve të organeve të huaja të sigurise, për 
bartjen e armeve, municionit dhe pajisjes nevojitet leja nga 
paragrafi 5 i ketij neni. 

Lejet nga ky nen jane të liruara nga taksa administrative.  
 
2. Kontrolle kufitare në komunikacionin rrugor 

 
Percaktimi i vijave të posacme të komunikacionit 

 
Neni 20 

Në ato pika kufitare ku do të vleresohet se eshte e ne-
vojshme dhe ku kete e lejojne kushtet, mund të percakto-
hen vija të posacme të komunikacionit të dedikuara për 

shtetasit e Republikes së Maqedonise, për shtetasit e Unio-
nit Evropian, si dhe për shtetasit e vendeve të treta dhe reg-
jimi i tille i komunikacionit duhet të zbatohet me atë që 
shtetasit e Republikes së Maqedonise mund ta shfrytezojne 
cilendo qofte vije të komunikacionit, e jo vetem atë që esh-
te e percaktuar për ta.    

 
Menyra e kryerjes së kontrolleve kufitare  

në komunikacionin rrugor 
 

Neni 21 
Gjate kryerjes së kontrolleve kufitare në komunikacio-

nin rrugor personat të cilet e kalojne kufirin shteteror me 
automjet, sipas rregulles, mund të qendrojne në automjet 
deri sa zgjasin kontrollet.  

Me perjashtim nga paragrafi 1 i ketij neni, nese rretha-
nat e kerkojne kete, nga personat mund të kerkohet që të 
dalin nga automjeti dhe t'i tregojne sendet të cilat i kane në 
vete ose në mjetin transportues dhe të kryhet kontrolli i 
tyre, me qellim të gjetjes së sendeve të ndaluara.  

Nepunesit policore jane të autorizuar të kryejne kon-
troll të mjetit transportues, duke e perfshire edhe cmonti-
min e pjeseve të tij të vecanta pa urdher gjyqesor, nese ek-
zistojne baza për dyshim se personi i cili e drejton mjetin 
transportues bart lende të ndaluara, si edhe sende dhe do-
kumente të cilat do të ndihmonin në percaktimin e identitet 
të tij ose identitetin e udhetareve të tjere në mjetin trans-
portues, si dhe për shkak të pengimit të kalimit joligjor të 
kufirit shteteror.    

 
E drejta e pranise gjate kontrollit ose bastisjes 

 
Neni 22 

Pronari i mjetit transportues, pronari i sendeve, perkate-
sisht personi i cili i posedon ose i shfrytezon ka të drejte të 
jete i pranishem gjate kontrollit ose bastisjes së mjetit 
transportues dhe të sendeve.  

 
Veprimi në pajtim me ligj tjeter 

 
Neni 23 

Nese nepunesi policor gjate kontrollit ose bastisjes së 
personit, sendeve ose mjetit transportues gjen sende që si-
pas dispozitave të Ligjit për procedure penale dhe Ligjit 
për kundervajtje duhet të konfiskohen, ose sende që jane të 
nevojshme për udheheqjen e procedures penale ose kunder-
vajtese, procedura do të vazhdohet në pajtim me ligj.    

 
3. Kontrolle kufitare në komunikacionin  

hekurudhor 
 

Kontrolle kufitare në komunikacionin  
hekurudhor 

 
Neni 24 

Kontrollet kufitare të trenave të cilet e kalojne kufirin 
shteteror realizohen për udhetaret në tren dhe për persone-
lin në tren.  

Kontrollet kufitare nga paragrafi 1 i ketij neni, realizo-
hen edhe për trenat ngarkues ose për trenat e zbrazet.  

Kontrollet kufitare nga paragrafet 1 dhe 2 të ketij neni, 
realizohen në menyrat në vijim:   
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- në stacionin hekurudhor në stacionin e pare në Repub-
liken e Maqedonise në të cilin treni arrin ose në stacionin e 
fundit në Republiken e Maqedonise para nisjes së trenit 
drejt territorit të shtetit fqinj ose   

- në tren gjate levizjes së tij në Republiken e Maqedo-
nise.   

Në pajtim me marreveshje nderkombetare kontrollet 
kufitare të trenave mund të kryhen edhe në levizje nga ter-
ritori i shtetit fqinj ose drejt territorit të shtetit fqinj, ose në 
stacionin hekurudhor të vendosur në territorin e shtetit 
fqinj gjate hyrjes së personave në tren.   

Nepunesi policor mund të urdheroje dhe nese eshte e 
domosdoshme me perkrahjen e personelit hekurudhor, të 
kryeje kontroll në pjesen e zbrazet të trenit, me qellim që të 
sigurohet se atje nuk ka persona të fshehur ose sende të ci-
lat jane objekt i kontrollit kufitar.         

Makinisti në komunikacionin nderkombetar nuk guxon 
ta ndaloje trenin në pjesen e hekurudhes ndermjet vijes ku-
fitare dhe zones së pikes kufitare, pervec nese kjo eshte do-
mosdoshme për rregullimin e komunikacionit hekurudhor 
ose në rast të fuqise madhore.   

Nese makinisti e ndalon trenin që e ka kaluar kufirin 
shteteror, në hekurudhe të hapur jashte zones së pikes kufi-
tare, ose pas daljes nga zona e pikes kufitare para kufirit 
shteteror, detyrohet që t'i ndermarre masat e nevojshme me 
qellim që t'u pamundesoje udhetareve ta leshojne trenin, 
perkatesisht të pamundesoje hyrje të personave në tren dhe 
për ndaljen e trenit detyrohet që ta njoftoje policine.   

 
4. Kontrolle kufitare në komunikacionin ajror 

 
Obligimi i operatorit të aeroportit 

 
Neni 25 

Operatori i aeroportit i aeroporteve nderkombetare det-
yrohet që të ndermarre masa, perkatesisht të vendose infra-
strukture perkatese dhe fizikisht ta vecoje qarkullimin e ud-
hetareve nga fluturimet e brendshme në Republiken e Ma-
qedonise, si dhe fluturimet nga dhe drejt vendeve anetare të 
Unionit Evropian me qarkullimin e udhetareve nga fluturi-
met tjera.   

 
Vendi i kryerjes së kontrolleve kufitare  

në komunikacionin ajror 
 

Neni 26 
Kontrollet kufitare në komunikacionin ajror, sipas rre-

gulles, nuk kryhen në mjetin fluturues ose në dalje nga 
mjeti fluturues, ose në hyrje, perkatesisht dalje nga termi-
nali i udhetareve, pervec nese nuk eshte e arsyeshme në ba-
ze të vleresimit të rrezikut lidhur me sigurine nacionale dhe 
migracionin ilegal.   

Me qellim që të sigurohet se në aeroportet e percaktua-
ra si pika kufitare kontrollet kryhen në pajtim me rregullat 
e pergjithshme për kontrolle kufitare, në pajtim me kete 
ligj, operatori i aeroportit do t'i ndermarre të gjitha masat e 
nevojshme për orientimin e udhetareve në hapesirat e dedi-
kuara për kryerjen e kontrolleve kufitare.     

Operatori i aeroportit detyrohet që t'i ndermarre të gjit-
ha masat e nevojshme që të pengohet që personat në men-
yre të paautorizuar të hyjne ose të dalin nga zona e kufizuar 
e sigurt (zona air side, zona e transitit dhe të ngjashme).   

Kontrollet kufitare, sipas rregulles, nuk kryhen në zo-
nen e transitit, pervec nese nuk eshte e arsyeshme në baze 
të vleresimit të rrezikut lidhur me sigurine nacionale dhe 
migracionin ilegal.   

Kontrollet kufitare në zonen e transitit nga paragrafi 4 i 
ketij neni mund të kryhen për personat të cilet nevojitet të 
posedojne vize transite të aeroportit me qellim që të kon-
trollohet nese ata e posedojne vizen transite.   

 
Obligimi i kapitenit, perkatesisht udheheqesit  

të mjetit fluturues që kryen fluturim privat 
 

Neni 27 
Kapiteni, perkatesisht udheheqesi i mjetit fluturues që 

kryen fluturim privat, i cili fluturon nga shteti tjeter ose në 
shtetin tjeter, para fluturimit, në stacionin policor për kon-
trolle kufitare, duhet të dorezoje deklarate të pergjithshme 
të perbere nga plani për fluturim në pajtim me Aneksin 2 të 
Konventes për Aviacion civil nderkombetar, si dhe infor-
mata të cilat kane të bejne me identitetin e udhetareve.  

 
Obligimi i aviotransportuesve për dorezimin  

e të dhenave për udhetaret 
 

Neni 28 
Aviotransportuesit detyrohen që me kerkese të stacionit 

policor kompetent për kontrolle kufitare, për lehtesimin e 
kryerjes së kontrolleve kufitare qellimi i të cilave eshte lu-
fta më efikase kunder migracionit ilegal, deri në fund të pa-
raqitjes së udhetareve të dorezojne informata të cilat kane 
të bejne me udhetaret të cilet i bartin në piken e percaktuar 
kufitare nepermjet të ciles ata do të hyjne në territorin e 
Republikes së Maqedonise.      

Informata nga paragrafi 1 i ketij neni i permban të dhe-
nat në vijim:   

- numrin dhe llojin e dokumentit të udhetimit ose doku-
mentit tjeter të vlefshem të percaktuar për kalimin e kufirit 
shteteror,  

- shtetesine,  
- emrin dhe mbiemrin,  
- datelindjen,  
- piken kufitare për hyrje në territorin e Republikes së 

Maqedonise,   
- shifren e transportit,  
- kohen e nisjes dhe arritjes së transportit,  
- numrin e pergjithshem të udhetareve të bartur me atë 

transport dhe  
- piken fillestare të nisjes.  
Të dhenat nga paragrafi 2 i ketij neni dergohen neperm-

jet mjeteve elektronike, ose në rast të transportit të pasu-
ksesshem, në menyre tjeter perkatese.   

Të dhenat nga paragrafi 2 i ketij neni ruhen nga ana e 
stacionit policor kompetent për kontrolle kufitare, dhe pasi 
udhetaret do të hyjne në territorin e Republikes së Maqedo-
nise shlyhen në afat prej 24 oresh pas transportit.   

Me perjashtim nga paragrafi 4 i ketij neni të dhenat 
mund të ruhen më gjate se 24 orë, nese ato jane të domos-
doshme për kryerjen e kompetencave të policise në pajtim 
me ligj, në raste specifike (Për shembull: kur nuk mund të 
percaktohet identiteti i personit ose kur personi nuk ka do-
kument perkates të udhetimit).  
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Aviotransportuesit detyrohen që t'i shlyejne të dhenat 
nga paragrafi 2 i ketij neni të cilat i kane grumbulluar dhe 
derguar në stacionin policor kompetent për kontrolle kufi-
tare në afat prej 24 oresh nga arritja e mjetit fluturues.    

 
5. Kontrolle kufitare në komunikacionin  

e liqenit 
 

Kontrollet kufitare në komunikacionin  
e liqenit 

 
Neni 29 

Kontrollet kufitare të udhetareve në komunikacionin e 
liqenit kryhen në port gjate nisjes ose arritjes së objektit 
lundrues, ose në vendin e caktuar për kontrollet kufitare, që 
gjendet në afersi të drejtperdrejte të objektit lundrues.     

Me perjashtim nga paragrafi 1 i ketij neni, kontrollet 
kufitare mund të kryhen në objektin lundrues gjate kalimit 
të kufirit shteteror ose menjehere pas arritjes ose nisjes së 
objektit lundrues në territorin e shtetit fqinj, në pajtim me 
marreveshje nderkombetare.  

 
Obligimi i udheheqesit të objektit  

lundrues 
 

Neni 30 
Udheheqesi i objektit lundrues ose perfaqesuesi i pro-

narit të objektit lundrues, ose personi fizik ose juridik i au-
torizuar nga ai i cili e perfaqeson pronarin e objektit lun-
drues, më së voni para nisjes në port, në stacionin kompe-
tent të policise për kontrollet kufitare në port, duhet të do-
rezoje liste të anetareve të ekuipazhit dhe të gjithe udheta-
reve të objektit lundrues të perpiluara në dy ekzemplare.       

Personat të cilet jane të punesuar që të kryejne detyra 
në objektin lundrues gjate udhetimit, ose të cilet punojne 
ose kryejne sherbime të tjera në anije duhet të perfshihen 
në listen e ekuipazhit.  

Me perjashtim nga paragrafi 1 i ketij neni, nese për 
shkak të fuqise madhore lista nuk mund t'u dorezohet ne-
punesve policore, ekzemplar i listes dorezohet në stacionin 
policor ose në kapitanerine kompetente të portit, të cilet li-
sten menjehere e dorezojne në stacionin policor kompetent 
për kontrolle kufitare në port.    

Njeri ekzemplar nga lista e dorezuar e nenshkruar nga 
ana e nepunesit policor i kthehet udheheqesit i cili listen 
duhet ta tregoje cdohere kur në port kjo do të kerkohet prej 
tij.   

Ekzemplarin e  dyte nga lista nga paragrafi 4 i ketij ne-
ni, udheheqesi i objektit lundrues, gjate nisjes nga territori i 
Republikes së Maqedonise, duhet t'ua ktheje nepunesve po-
licore ose kapitanerise kompetente të portit.     

Udheheqesi i objektit lundrues ose perfaqesuesi i pro-
narit të objektit lundrues për çdo ndryshim të perberjes së 
ekuipazhit ose numrit të udhetareve menjehere duhet t'i 
njoftoje nepunesit policore.      

Udheheqesi i objektit lundrues ose perfaqesuesi i pro-
narit të objektit lundrues menjehere duhet t'i njoftoje nepu-
nesit policore për pranine e personave të fshehur të cilet 
kane për qellim ta leshojne anijen para se të niset, e nese 
kjo eshte e mundur ta bejne kete para se objekti lundrues të 
hyje në port.   

Udheheqesi i objektit lundrues eshte pergjegjes për per-
sonat nga paragrafi 7 i ketij neni, deri sa ata jane në anije.    

Udheheqesi i objektit lundrues duhet t'i njoftoje me ko-
he nepunesit policore për nisjen e objektit lundrues nga 
porti në pajtim me rregullat e lundrimit.  

Anetaret e ekuipazhit dhe udhetaret nuk guxojne ta les-
hojne objektin lundrues para se të kryhen kontrollet kufita-
re të percaktuara me kete ligj.   

 
Obligimi për paraqitjen e personit pa dokument  
të vlefshem të udhetimit ose dokument tjeter të  

percaktuar për kalimin e kufirit shteteror 
 

Neni 31 
Udheheqesi i objektit lundrues detyrohet që menjehere, 

e më së voni pas arritjes në port nepunesit policor t'ia para-
qese çdo person i cili gjendet në objektin lundrues pa doku-
ment të vlefshem të udhetimit ose dokument tjeter të perca-
ktuar për kalimin e kufirit shteteror.   

Udheheqesi i objektit lundrues nuk guxon të lejoje që 
person pa dokument të vlefshem të udhetimit apo doku-
ment tjeter të percaktuar për kalimin e kufirit shteteror të 
zbrese nga objekti lundrues pa lejen e nepunesit policor.  

Në rast se personi nga paragrafi 2 i ketij neni zbret nga 
objekti lundrues pa leje të nepunesit policor, udheheqesi i 
objektit lundrues detyrohet që t'i shlyeje shpenzimet për 
qendrimin e tij dhe largimin nga Republika e Maqedonise.  

 
Hyrja dhe leshimi i objektit lundrues jashte 

pikes kufitare 
 

Neni 32 
Jashte pikes kufitare, pervec në rast të shpetimit të per-

sonave, udheheqesi i objektit lundrues nuk guxon të prano-
je person në objektin lundrues e as të lejoje që udhetaret ta 
leshojne objektin lundrues.  

Rastin nga paragrafi 1 i ketij neni udheheqesi i objektit 
lundrues detyrohet që menjehere ta paraqese në stacionin 
më të afert policor.  

 
6. Kontrolle kufitare të kategorive të caktuara 

të personave 
 

Kategorite e personave për të cilet vlejne rregulla  
të  posacme gjate kryerjes së kontrolleve kufitare 

 
Neni 33 

Gjate kryerjes së kontrolleve kufitare, rregulla të ve-
canta vlejne për kategorite e personave si vijojne:  

1. shefat e shteteve dhe anetaret e delegacionit te tyre;   
2. pilotet dhe anetaret e ekuipazhit të tyre;  
3. marinaret;  
4. bartesit e pasaportave diplomatike, oficiale ose zyrta-

re dhe anetaret e organizatave nderkombetare;   
5. punetoret tejkufitare;  
6. personat e  mitur dhe 
7. poseduesit e lejeve për komunikacion kufitar lokal.   
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V. PIKA KUFITARE DHE ZONA E PIKES  
KUFITARE 

 
Percaktimi i pikes kufitare 

 
Neni 34 

Pikat kufitare, orarin e punes dhe vellimin e shfrytezi-
mit dhe kategorizimin e pikave kufitare i percakton Qeve-
ria e Republikes së Maqedonise.  

 
Pika kufitare e perkohshme 

 
Neni 35 

Me perjashtim nga neni 34 i ketij ligji, Ministria në paj-
tim me Ministrine e Financave-Drejtoria Doganore dhe orga-
nin kompetent të shtetit fqinj, mund me aktvendim të perca-
ktoje pike kufitare të perkohshme, nese kjo eshte e nevojsh-
me për kryerjen e veprimtarive afatshkurtra, siç jane:  

- aktivitete dhe manifestime kulturore, shkencore, pro-
fesionale, sportive dhe turistike,  

- masa për riorientim të komunikacionit,  
- realizimi i aktiviteteve që dalin nga marreveshjet e ra-

tifikuara nderkombetare,  
- aktivitete bujqesore dhe ekonomike dhe   
- pune tjera me interes publik.  
Pika kufitare e perkohshme mund të percaktohet në ko-

hezgjatje deri në gjashte muaj gjate një viti kalendarik, 
ndersa për rastet nga paragrafi 1 alinete 4 dhe 5 të ketij ne-
ni gjate kohezgjatjes së atyre aktiviteteve, perkatesisht në 
kohezgjatje deri sa ekziston interes publik.   

Në aktvendimin nga paragrafi 1 i ketij neni percaktohet 
koha e punes, vellimi i shfrytezimit të pikes kufitare, men-
yra e kalimit të kufirit shteteror, kushtet e nevojshme për 
kalimin e kufirit shteteror dhe shpenzimet për percaktimin 
e pikes kufitare të perkohshme.  

Shpenzimet për percaktimin dhe punen e pikes kufitare 
të perkohshme jane në llogari të parashtruesit të kerkeses 
për hapjen e pikes së tille kufitare, vetem nese percaktimi i 
pikes kufitare të perkohshme paraqet interes publik.  

 
Zona e pikes kufitare 

 
Neni 36 

Zonen e pikes kufitare e percakton drejtori i Byrose për 
Siguri Publike në Ministri ose punetori udheheqes i autori-
zuar nga ai, pas mendimit të marre paraprakisht nga Mini-
stria e Financave-Drejtoria Doganore dhe Ministria e 
Transportit dhe Lidhjeve.   

Në pikat kufitare të perbashketa me shtetin fqinj, zona 
e pikes kufitare percaktohet në pajtim me marreveshje 
nderkombetare.  

 
Shenimi i pikes kufitare dhe zones  

së saj 
 

Neni 37 
Pika kufitare nga neni 34 i ketij ligji dhe zona e saj she-

nohen me tabela kufitare, shenja dhe sinjalizim tjeter.  
Tabelat kufitare, shenjat dhe sinjalizimi tjeter nga para-

grafi 1 i ketij neni, me propozim të Ministrise i vendos dhe 
miremban Ministria e Transportit dhe Lidhjeve.  

Me perjashtim nga paragrafi 2 i ketij neni, tabelat kufi-
tare, shenjat dhe sinjalizimin tjeter të pikes kufitare dhe zo-
nes së saj në aeroporte, porte dhe në komunikacionin heku-
rudhor, me propozim të Ministrise i vendos dhe miremban 
operatori.  

 
Kushte për ndertim dhe rregullim 

 
Neni 38 

Objektet të cilat i shfrytezon Ministria në pikat kufitare 
nga neni 34 i ketij ligji doemos duhet të planifikohen, nder-
tohen dhe rregullohen ashtu që do të mundesojne kryerje të 
sigurt, të papenguar dhe ekonomike të kontrolleve kufitare 
në pajtim me standardet dhe normativat që i percakton Qe-
veria e Republikes së Maqedonise.    

Operatori detyrohet që të siguroje kushte perkatese për 
pune, hapesire dhe objekte që do të mundesojne kryerje të 
papenguar të kontrolleve kufitare, në pajtim me dispozitat e 
ketij ligji.  

Operatori i aeroporteve në të cilat kryhet komunikacion 
nderkombetar detyrohet që të krijoje kushte për vendosje të 
të huajve të cilet në pajtim me ligj nuk i plotesojne kushtet 
për hyrje në Republiken e Maqedonise, si dhe të udhetare-
ve të cilet transitojne neper territorin e Republikes së Ma-
qedonise.  

Shpenzimet për sigurimin e kushteve dhe standardeve 
nga paragrafet 1, 2 dhe 3 të ketij neni dhe nga neni 25 i ke-
tij ligji jane në ngarkim të operatorit.  

Marredheniet e ndersjella ndermjet operatoreve dhe or-
ganeve  shteterore kompetente lidhur me shfrytezimin e lo-
kaleve dhe objekteve të dedikuara për kryerjen e kontrolle-
ve kufitare rregullohen me marreveshje.  

 
Ndertimi dhe vendosja e objekteve dhe ridedikimi  

i veprimtarise në zonen e pikes kufitare 
 

Neni 39 
Ndertimi dhe vendosja e objekteve dhe ridedikimi i ve-

primtarise në zonen e pikes kufitare nuk guxojne që në rea-
lizimin e tyre ta pamundesojne kryerjen e kontrolleve kufi-
tare dhe zbatimin e masave të sigurise në kufirin shteteror.  

Kryeresi i veprimtarise në zonen e pikes kufitare det-
yrohet që veprimtarine ta kryeje në lokale perkatese të de-
dikuara për atë qellim.  

Investuesi ose pronari i objektit, perkatesisht kryeresi i 
veprimtarise detyrohet që para fillimit të aktiviteteve për 
ndertim, vendosje të objekteve ose ridedikim të veprimtari-
se të marre leje nga Ministria.  

Leja nga paragrafi 3 i ketij neni nuk do të leshohet, ne-
se me objektin ose veprimtarine pengohet kryerja e pander-
prere e kontrolleve kufitare dhe zbatimi i masave të siguri-
se në kufirin shteteror dhe ato nuk jane në pajtim me planin 
urbanistik për piken kufitare perkatese.  

 
Levizja dhe qendrimi në zonen e pikes kufitare 

 
Neni 40 

Levizja dhe qendrimi në zonen e pikes kufitare u lejo-
het vetem personave të cilet kane për qellim ta kalojne ku-
firin shteteror ose tanime e kane kaluar dhe në piken kufi-
tare mbahen për shkak të kontrolleve kufitare, si edhe per-
sonave tjere të cilet kane shkaqe të arsyeshme për atë.  
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Udhetaret dhe personat tjere të cilet gjenden në zonen e 
pikes kufitare, detyrohen që t'i respektojne udhezimet dhe 
urdhrat e nepunesve policore.  

 
Obligimi i personave të cilet kryejne veprimtari  

në zonen e pikes kufitare 
 

Neni 41 
Operatori dhe personat tjere juridike dhe fizike të cilet 

në zonen e pikes kufitare kryejne veprimtari, detyrohen që 
stacionit policor kompetent për kontrolle kufitare t'i dore-
zojne të dhena personale për të punesuarit para se të filloj-
ne punen në zonen e pikes kufitare.  

Për të punesuarit nga paragrafi 1 i ketij neni dorezohen 
të dhenat personale në vijim: emri dhe mbiemri, numri amë 
i qytetarit, datelindja, vendlindja, vendbanimi, perkatesisht 
vendqendrimi dhe shtetesia.  

Të dhenat personale nga paragrafi 2 i ketij neni ruhen 
një vit nga dita e pushimit të marredhenies së punes të të 
punesuarit në zonen e pikes kufitare.  

Të punesuarit nga paragrafi 1 i ketij neni, në vend të 
dukshem nevojitet që të mbajne bexh i cili permban të dhe-
na për emrin dhe mbiemrin, fotografi dhe të dhena për 
emrin e operatorit, perkatesisht personit juridik ose fizik 
tek i cili jane të punesuar.   

Operatori, personi tjeter juridik ose fizik nga paragrafi 
1 i ketij neni, detyrohen që të sigurojne bexh për të punesu-
arit para fillimit të tyre të punes në zonen e pikes kufitare, 
si dhe t'i bartin shpenzimet për perpunimin e tyre.  

 
V. MBIKEQYRJA KUFITARE 

 
Qellimi i kryerjes së mbikeqyrjes kufitare 

 
Neni 42 

Mbikeqyrja kufitare kryhet me qellim të parandalimit të 
kalimit ilegal të kufirit shteteror, parandalimit të krimit tej-
kufitar dhe ndermarrjes së masave kunder personave të ci-
let ilegalisht e kane kaluar kufirin.  

 
Menyra e kryerjes së mbikeqyrjes  

kufitare 
 

Neni 43 
Mbikeqyrja kufitare kryhet në menyre që mundeson pa-

randalimin dhe shkurajimin e personave të cilet kane për 
qellim që t'i evitojne kontrollet kufitare në pikat kufitare.   

Gjate kryerjes së mbikeqyrjes kufitare nepunesit poli-
core perdorin aparate statike ose mobile të dedikuara për 
atë qellim.   

 
Metoda për kryerjen e mbikeqyrjes kufitare 

 
Neni 44 

Mbikeqyrja kufitare kryhet nga ana e nepunesve poli-
core numri i të cileve dhe metodat e veprimit jane të persh-
tatura me rreziqet dhe kercenimet ekzistuese ose të parapa-
ra që perfshin edhe vendosje të ndryshimeve të shpeshta 
dhe të papritura në periudhat në të cilat kryhet mbikeqyrja, 
keshtu që kalimi ilegal i kufirit shteteror perhere do t'i eks-
pozohet rrezikut që të zbulohet.  

Njesi dhe mjete policore për kryerjen e mbikeqyrjes 
kufitare 

 
Neni 45 

Mbikeqyrja kufitare kryhet me perdorimin e njesive po-
licore statike dhe mobile nepermjet patrullimit ose vendos-
jes në vende të cilat konsiderohen si kalime ilegale, me qel-
lim të zbulimit dhe pengimit të personave të cilet ilegalisht 
e kalojne kufirin shteteror.    

Mbikeqyrja kufitare mund të kryhet edhe me mjete tek-
nike, duke perfshire edhe mjetet elektronike.  

Gjate kryerjes së mbikeqyrjes kufitare, policia eshte e au-
torizuar që të shfrytezoje qen kufiri dhe të vendos pengesa me 
të cilat pamundesohet kalimi ilegalisht i kufirit shteteror.  

  
Mundesimi i mbikeqyrjes kufitare 

 
Neni 46 

Pronaret, perkatesisht shfrytezuesit e tokes bujqesore 
detyrohen që t'u mundesojne kalim të lire nepunesve poli-
core për kryerjen e papenguar të mbikeqyrjes kufitare dhe 
nepunesve tjere të cilet jane kompetente për vendosjen dhe 
mirembajtjen e mjeteve dhe aparateve teknike dhe mirem-
bajtjen e tabelave kufitare dhe shenjave.  

Nepunesit policore, pavaresisht nga dispozitat e perca-
ktuara me ligj tjeter dhe vullneti i personave nga paragrafi 
2 i ketij neni, mund të levizin nepermjet tokes dhe për atë 
dedikim t'i shfrytezojne të gjitha llojet e mjeteve transpor-
tuese, në rast kur kjo eshte e nevojshme për kryerjen e pu-
neve nga paragrafi 1 i ketij neni.  

 
VII. VIJA KUFITARE 

 
Percaktimi dhe shenimi i vijes kufitare 

 
Neni 47 

Punet lidhur me percaktimin dhe shenimin e vijes kufita-
re jane në kompetence të Ministrise së Puneve të Jashtme.  

 
Tabela kufitare dhe sinjalizimi tjeter 

 
Neni 48 

Nese vija kufitare nuk eshte mjaft e dukshme, në afersi të 
saj, në rruge vendosen tabela kufitare, shenja dhe sinjalizim 
tjeter me të cilat paralajmerohet afrimi drejt vijes kufitare.  

Tabelat kufitare, shenjat dhe sinjalizimin tjeter nga pa-
ragrafi 1 i ketij neni, me propozim të Ministrise i vendos 
dhe miremban Ministria e Transportit dhe Lidhjeve.  

Në tabelat kufitare, shenjat dhe në sinjalizimin tjeter 
ndalohet vendosja e tabelave tjera, shenjave ose sinjalizi-
mit me të cilin do të dobesohet dukshmeria e tabelave kufi-
tare, shenjave dhe e sinjalizimit tjeter me të cilin paralaj-
merohet për vijen kufitare.  

 
Ndalimi për kryerjen e aktiviteteve pergjate vijes 

kufitare për shkaqe sigurie 
 

Neni 49 
Qeveria e Republikes së Maqedonise, për shkaqe sigu-

rie mund ta ndaloje gjuetine, peshkimin, fluturimin e mje-
teve fluturuese dhe mjeteve tjera për fluturim, levizjen, 
qendrimin dhe popullzimin në thellesi deri në 500 metra 
nga vija kufitare në tere ose në një pjese të kufirit shteteror.  
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Ndalimi nga paragrafi 1 i ketij neni zgjate deri sa zgja-
sin shkaqet e sigurise. 

 
Dukshmeria e vijes kufitare dhe masat për 

mirembajtjen e saj 
 

Neni 50 
Nese vija kufitare në pajtim me marreveshje të ratifiku-

ar nderkombetare duhet të pastrohet nga trungjet, kacubat 
të cilat e zvogelojne dukshmerine e tabelave kufitare, shen-
jave dhe sinjalizimit tjeter dhe shtrirjen e vijes kufitare dhe, 
nese me marreveshje të ratifikuar nderkombetare nuk eshte 
percaktuar ndryshe, për sigurimin e dukshmerise kompe-
tente eshte Ministria e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise 
së Ujerave.  

Për dukshmerine e vijes kufitare ministri i Puneve të 
Brendshme mund ta ndaloje mbjelljen e llojeve të caktuara 
të kulturave bujqesore, mbjelljen e drunjve dhe bimeve tje-
ra pergjate vijes kufitare.  

Nese për shkak të  ndalimit nga paragrafi 2 i ketij neni 
personat juridike ose fizike pesojne dëm, ata kane të drejte 
në kompensim në pajtim me rregullat për marredhenie ob-
ligative.  

Për gjueti individuale ose gjueti në grup në thellesi deri 
në 500 metra nga vija kufitare doemos duhet me shkrim të 
njoftohet stacioni policor kompetent, më së voni 12 orë pa-
ra fillimit të gjuetise.  

 
Rregullimi i hapesires pergjate 

vijes kufitare 
 

Neni 51 
Planet urbanistike me të cilat rregullohet hapesira në 

thellesi deri në 500 metra nga vija kufitare dhe nga zona e 
pikes kufitare miratohen me pelqim paraprak të Ministrise.  

Në rast kur me planet urbanistike rregullohet hapesira e 
zones së pikave kufitare pelqim jep edhe Ministria e Finan-
cave-Drejtoria Doganore.  

Ministria nuk do të jape pelqim për miratimin e planit 
urbanistik nga paragrafi 1 i ketij neni, nese me të crregullo-
het dukshmeria e kufirit shteteror.   

Ministria e Financave-Drejtoria Doganore nuk do të ja-
pe pelqim për miratimin e planit urbanistik nga paragrafi 2 
i ketij neni, nese me të crregullohet zbatimi i kompetenca-
ve doganore në pajtim me ligj.  

 
Incident kufitar 

 
Neni 52 

Incidente kufitare, sipas ketij ligji, jane aktivitetet e or-
ganeve të huaja shteterore në territorin e Republikes së Ma-
qedonise, që nuk jane të lejuara me rregullat e Republikes 
së Maqedonise, të realizuara nga ana e nepunesve të orga-
neve shteterore ose të organeve të pushtetit lokal të shtete-
ve fqinje.  

Punet lidhur me konstatimin dhe zgjidhjen e incidente-
ve kufitare i kryen Ministria, në bashkepunim me Ministri-
ne e Puneve të Jashtme.  

VIII. PUNET E POLICISE NË BRENDI 
 

Punet e policise në brendi 
 

Neni 53 
Punet e policise në brendi, sipas ketij ligji, jane masat 

dhe aktivitetet që nepunesit policore i ndermarrin në gjithe 
territorin e Republikes së Maqedonise, me qellim të zbuli-
mit dhe mposhtjes së migracionit ilegal, të kalimit ilega-
lisht të kufirit shteteror dhe qendrimit në brendi, si dhe të 
zbulimit dhe pengimit të krimit tejkufitar.  

Nepunesit policore nga paragrafi 1 i ketij neni kryejne 
kontrolle të personave, kontrolle të sendeve dhe kontrolle 
të mjeteve transportuese në rruget qarkulluese dhe objektet 
në territorin e Republikes së Maqedonise të rendesishme 
për qarkullimin tejkufitar, nese:   

- ekzistojne njohuri se në atë menyre mund të gjenden 
kryeresit e veprave nga paragrafi 1 i ketij neni,    

-  kjo e arsyeton gjendjen e sigurise dhe 
- sipas njohurive policore ose njoftimeve të organeve tjera 

shteterore dhe sherbimeve kompetente të sigurise mund të 
gjenden kryeresit e veprave nga paragrafi 1 i ketij neni.   

 
IX. BASHKEPUNIMI NDERMJET ORGANEVE  
SHTETERORE QË KANE KOMPETENCA NË  

MENAXHIMIN KUFITAR 
 

Organet shteterore ndermjet të cilave realizohet bash-
kepunimi në sferen e menaxhimit kufitar dhe qellimi i 

bashkepunimit 
 

Neni 54 
Në kryerjen e puneve të kontrollit kufitar Ministria 

bashkepunon me organet tjera shteterore që kane kompe-
tenca në menaxhimin kufitar në pajtim me ligj.  

Bashkepunimi nga paragrafi 1 i ketij neni realizohet 
ndermjet Ministrise dhe Ministrise së Mbrojtjes, Ministrise 
së Puneve të Jashtme, Ministrise së Financave-Drejtorise 
Doganore, Ministrise së Bujqesise, Pylltarise dhe Ekono-
mise së Ujerave, Ministrise së Shendetesise, Ministrise së 
Transportit dhe Lidhjeve, Ministrise së Mjedisit Jetesor 
dhe Planifikimit Hapesinor dhe organeve tjera shteterore që 
kane kompetenca në menaxhimin kufitar.  

Organet shteterore nga paragrafi 2 i ketij neni realizoj-
ne bashkepunim me qellim të:  

- mundesimit të qarkullimit më të shpejte të personave, 
mallrave dhe mjeteve transportuese në pikat kufitare,   

- pengimit dhe zbulimit të krimit tejkufitar,  
- mbledhjes dhe shkembimit të të dhenave dhe informa-

tave lidhur me menaxhimin kufitar dhe  
- realizimit të formave tjera të bashkepunimit në pajtim me 

kompetencat e organeve shteterore të percaktuara me ligj.  
 

Menyra e bashkepunimit ndermjet  
organeve shteterore në kufirin shteterore 

 
Neni 55 

Me kerkese të njerit prej organeve shteterore nga neni 
54 paragrafi 2 i ketij ligji, organet shteterore ofrojne ndih-
me profesionale për realizim më efikas të bashkepunimit 
lidhur me menaxhimin kufitar në kuader të kompetencave 
të tyre të percaktuara me ligj.  
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Për realizim më efikas të bashkepunimit nga neni 54 
paragrafi 3 i ketij ligji, organet shteterore mund të lidhin 
memorandume për bashkepunim.  

 
Qendra Koordinative Nacionale  

për Menaxhim Kufitar 
 

Neni 56 
Për arritjen e koordinimit efikas, lehtesimit të shkembi-

mit të të dhenave dhe informatave dhe efikasitetit më të 
madh të sistemit për menaxhim të integruar kufitar formo-
het Qendra Koordinative Nacionale për Menaxhim Kufitar 
(në tekstin e metejme:  Qendra Koordinative Nacionale).  

Qendra Koordinative Nacionale perbehet nga koordina-
tori, zevendeskoordinatori dhe perfaqesuesit nga Ministria 
e Puneve të Brendshme, Ministria e Financave–Drejtoria 
Doganore dhe Ministria e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekono-
mise së Ujerave.  

Në punen e Qendres Koordinative Nacionale mund të 
marrin pjese edhe perfaqesues të organeve tjera shteterore 
të cilet kane kompetenca në menaxhimin kufitar.  

Në punen e Qendres Koordinative Nacionale në pajtim 
me marreveshje të ratifikuar nderkombetare mund të marre 
pjese edhe oficer për lidhje i shtetit të huaj, organizata nder-
kombetare dhe institucione (agjenci) të Unionit Evropian.  

Koordinatorin dhe zevendeskoordinatorin nga paragrafi 
1 i ketij neni i emeron dhe shkarkon Qeveria e Republikes 
së Maqedonise për kohe prej pese vjetesh.   

Si koordinator mund të emerohet personi me arsimim të 
larte të kryer dhe me pervoje pune prej dhjete vjetesh në or-
ganin shteteror i cili ka kompetenca në menaxhimin kufitar.  

Si zevendeskoordinator mund të emerohet personi me 
arsimim të larte të kryer dhe me pervoje pune prej tete vje-
tesh në organin shteteror i cili ka kompetenca në menaxhi-
min kufitar.  

Perfaqesuesit nga paragrafi 2 i ketij neni nga radhet e të 
punesuarve të vet, i percakton funksionari i cili udheheq 
me organin shteteror i cili ka kompetenca në menaxhimin 
kufitar.   

 
Punet të cilat i kryen Qendra Koordinative  

Nacionale 
 

Neni 57 
Qendra Qendra Koordinative Nacionale nga neni 56 i 

ketij ligji i kryen punet në vijim:  
- i koordinon aktivitetet lidhur me menaxhimin kufitar 

ndermjet organeve shteterore që kane kompetenca në me-
naxhimin kufitar,  

- kryen aktivitete në drejtim të lehtesimit të shkembimit 
të të dhenave dhe informatave ndermjet organeve shtetero-
re që kane kompetenca në menaxhimin kufitar,  

- realizon integrim më të madh në menaxhimin kufitar 
ndermjet organeve shteterore që kane kompetenca në me-
naxhimin kufitar,  

- realizon koordinim në zbatimin e planeve të perbash-
keta dhe procedurave për veprim në raste urgjente dhe  

- i koordinon aktivitetet në bashkepunimin tejkufitar 
lidhur me menaxhimin kufitar ndermjet organeve shtetero-
re që kane kompetenca në menaxhimin kufitar në pajtim 
me marreveshje të ratifikuar nderkombetare.  

Qendra Koordinative Nacionale për punen e vet mira-
ton rregullore.   

Qendra Koordinative Nacionale një here në vit dorezon 
raport për punen e vet në Qeverine e Republikes së Maqe-
donise.  

 
X. BASHKEPUNIMI POLICOR NDERKOMBETAR 

 
Forma të bashkepunimit policor nderkombetar 

 
Neni 58 

Bashkepunimi policor nderkombetar në kryerjen e kon-
trollit kufitar perfshin aktivitete të sherbimeve të huaja po-
licore në territorin e Republikes së Maqedonise, perkate-
sisht të policise së Ministrise në zonen e shteteve tjetra, si 
dhe bashkepunim me organe të huaja të sigurise dhe 
shkembim të oficereve për lidhje.  

 
Bashkepunimi me nepunesit  

e huaj policore 
 

Neni 59 
Në Republiken e Maqedonise guxojne të hyjne nepunes 

policore të autorizuar të shteteve tjera dhe të kryejne pune 
të parapara me marreveshje të ratifikuar nderkombetare për 
kontroll kufitar dhe pune tjera për bashkepunim policor 
nderkombetar.   

Nepunesit policore të Ministrise, në pajtim me marre-
veshje të ratifikuar nderkombetare në shtete tjera i kryejne 
punet nga paragrafi 1 i ketij neni.   

Nepunesit e huaj policore në territorin e Republikes së 
Maqedonise mund të shfrytezojne pajisje teknike dhe au-
tomjete me shenja të tyre, të mbajne uniforme, arme dhe 
mjete tjera për detyrim, në kushte dhe në menyre të perca-
ktuar me marreveshje nderkombetare.  

 
Bashkepunimi me organet e huaja të sigurise 

 
Neni 60 

Ministria në pajtim me marreveshje të ratifikuar nder-
kombetare bashkepunon me organet e huaja të sigurise në 
kryerjen e kontrollit kufitar.  

 
Oficer për lidhje 

 
Neni 61 

Ministria në pajtim me marreveshjen e ratifikuar nder-
kombetare mund të dergoje jashte vendit oficere për lidhje, 
për kryerjen e puneve të bashkepunimit policor nderkombe-
tar, me ç’rast u percakton detyra konkrete dhe autorizime.   

 
XI. PERPUNIMI I TË DHENAVE PERSONALE DHE 

EVIDENCAT 
 

Grumbullimi, perpunimi dhe shfrytezimi 
i të dhenave 

 
Neni 62 

Gjate kryerjes së kontrollit kufitar dhe puneve tjera të 
percaktuara me kete ligj policia eshte e autorizuar që nga 
personat ndaj të cileve i aplikon autorizimet policore, drejt-
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perdrejt të grumbulloje të dhena personale që perpunohen 
në evidenca, me aplikimin e aparateve teknike në pajtim 
me kete ligj, si dhe të shfrytezoje të dhena personale dhe të 
dhena tjera nga evidencat që formohen dhe mbahen në ba-
ze të ligjeve tjera.  

Policia detyrohet që grumbullimin, perpunimin dhe 
shfrytezimin e të dhenave personale nga paragrafi 1 i ketij 
neni t’i kryeje në pajtim me rregullat për mbrojtjen e të 
dhenave personale.  

 
Aparate teknike për grumbullimin e të dhenave 

 
Neni 63 

Policia eshte e autorizuar që gjate kryerjes së kontrollit 
kufitar me qellim të ndjekjes, percaktimit të identitetit dhe 
gjetjes së kryeresve të veprave penale dhe kundervajtjeve, 
të beje fotografim, incizim dhe video-mbikeqyrje, si dhe të 
aplikoje aparate tjera teknike.  

Aparatet teknike nga paragrafi 1 i ketij neni, kur jane të 
vendosura në zonen e pikes kufitare, doemos duhet të jene 
të dukshme edhe personat të cilet gjenden në zonen e tille 
doemos duhet të paralajmerohen për ekzistimin e aparateve 
të tilla.  

Nese me aplikimin e aparateve teknike nga paragrafet 1 
dhe 2 të ketij neni incizohen të dhena personale, nevojitet 
që ato incizime të asgjesohen në afat prej gjashte muajsh 
nga dita e incizimit, pervec nese nuk jane të nevojshme për 
ndjekjen e kryeresve të veprave penale ose kundervajtjeve, 
në pajtim me ligj.  

 
Evidenca 

 
Neni 64 

Policia eshte e autorizuar që për nevojat e kontrollit ku-
fitar dhe punet tjera në pajtim me kete ligj të mbaje:  

1) evidence të personave mbi të cilet jane kryer kon-
trolle kufitare të detajuara;  

2) evidence të personave të cileve u eshte dhene leje 
për kalimin e kufirit shteteror jashte pikave kufitare dhe 
jashte orarit të percaktuar të punes në pikat kufitare;  

3) evidence të lejeve të dhena për futjen dhe mbajtjen e 
armes, municionit dhe pajisjeve në Republiken e Maqedo-
nise nga ana e pjesetareve të organeve të huaja të sigurise;  

4) evidence të incidenteve të kryera kufitare;  
5) evidence të personave të cilet kane paralajmeruar 

gjueti pergjate pikes kufitare dhe  
6) evidence për të dhenat personale të të punesuarve te 

operatori dhe personat tjere juridike ose fizike të cilet në 
zonen e pikes kufitare kryejne veprimtari.  

 
Të dhena personale në evidenca 

 
Neni 65 

Në evidencat nga neni 64 pika 1 e ketij ligji, grumbul-
lohen, perpunohen dhe ruhen të dhenat personale në vijim: 
emri dhe mbiemri, datelindja, të dhenat për dokumentin e 
udhetimit ose dokumentin tjeter të percaktuar për kalimin e 
kufirit shteteror me të cilin personi e ka kaluar kufirin shte-
teror, fotografia e personit që e ka kaluar kufirin shteteror, 
vendqendrimi, shtetesia, vendi, koha dhe drejtimi (hyrja, 
perkatesisht dalja) i kalimit.   

Në evidencen nga neni 64 pika 2 e ketij ligji grumbul-
lohen, perpunohen dhe ruhen të dhenat personale në vijim: 
emri dhe mbiemri, datelindja, vendlindja, vendqendrimi, 
shtetesia, lloji dhe numri i dokumentit në baze të cilit eshte 
dhene leja, shkaku për dhenien e lejes, vendi i kalimit të 
kufirit shteteror dhe afati i vlefshmerise së lejes. 

Në evidencat nga neni 64 pika 3 e ketij ligji grumbullo-
hen, perpunohen dhe ruhen të dhenat personale në vijim: 
emri dhe mbiemri, datelindja, vendlindja, vendqendrimi, 
shtetesia, lloji dhe numri i dokumentit të udhetimit dhe do-
kumentit tjeter të vlefshem të percaktuar për kalimin e kufirit 
shteteror, lloji i armeve, pajisjes dhe numri i municionit.   

Në evidencat nga neni 64 pika 4 e ketij ligji grumbullo-
hen, perpunohen dhe ruhen të dhenat personale në vijim: 
emri dhe mbiemri, datelindja, vendlindja, vendqendrimi, 
shtetesia, koha, vendi dhe menyra e kryerjes së incidentit 
kufitar, lloji, numri dhe afati i vlefshmerise së dokumente-
ve në baze të të cilave eshte percaktuar identiteti. 

Në evidencat nga neni 64 pika 5 e ketij ligji grumbullo-
hen, perpunohen dhe ruhen të dhenat personale në vijim: 
emri dhe mbiemri, datelindja, vendlindja, vendbanimi ose 
vendqendrimi, shtetesia, emri i shoqerise së gjahtareve, zo-
na e së ciles gjendet pergjate vijes kufitare ku paralajmero-
het gjahu, vendi dhe kohezgjatja e gjahut, lloji, numri dhe 
afati i vlefshmerise së dokumenteve në baze të të cilave 
eshte percaktuar identiteti. 

Në evidencat nga neni 64 pika 6 e ketij ligji grumbullo-
hen, perpunohen dhe ruhen të dhenat personale në vijim: 
emri dhe mbiemri, datelindja, vendlindja, vendbanimi ose 
vendqendrimi, shtetesia, data e fillimit dhe e nderprerjes së 
punes në zonen e pikes kufitare, emri i operatorit dhe perso-
nit tjeter juridik ose fizik tek i cili personi eshte i punesuar. 

Të dhenat personale nga evidenca nga paragrafi 1 i ke-
tij neni ruhen pese vjet nga dita e shenimit në evidence. 

Të dhenat personale nga evidenca nga paragrafi 2 i ke-
tij neni ruhen dy vjet pas kalimit të kohes për të cilen eshte 
dhene leja. 

Të dhenat personale nga evidenca nga paragrafi 3 i ke-
tij neni ruhen tri vjet nga dita e hyrjes së realizuar në terri-
torin e Republikes së Maqedonise. 

Të dhenat personale nga evidenca nga paragrafi 4 i ke-
tij neni ruhen pese vjet nga dita e kryerjes së incidentit ku-
fitar. 

Te dhenat personale nga evidenca nga paragrafi 5 i ke-
tij neni ruhen dy vjet nga dita e paralajmerimit të gjahut 
pergjate vijes kufitare. 

Të dhenat personale nga evidenca nga paragrafi 6 i ke-
tij neni ruhen dy vjet nga dita e nderprerjes së marredheni-
es së punes në zonen e pikes kufitare. 

 
Mbikeqyrja mbi perpunimin e të dhenave 

 personale 
 

Neni 66 
Drejtoria për Mbrojtjen e të Dhenave Personale kryen 

mbikeqyrje mbi perpunimin e të dhenave personale dhe 
mbrojtjen e tyre të percaktuar me kete ligj. 

Drejtoria për Mbrojtjen e të Dhenave Personale kryen 
mbikeqyrje të permbajtjes së pjeses nacionale nga Sistemi 
informativ i Shengenit dhe kontrollon nese gjate perpuni-
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mit dhe shkembimit të të dhenave personale të permbajtura 
në kete sistem ka ardhur në shkeljen e të drejtes së personit 
fizik të dhenat e të cilit jane të permbajtura në kete sistem. 

Në kryerjen e mbikeqyrjes nga paragrafi 2 i ketij neni 
Drejtoria ka të drejte për qasje në të dhenat e permbajtura 
në pjesen nacionale nga Sistemi informativ i Shengenit. 

 
XII. AUTORIZIMI PËR RREGULLAT  

NENLIGJORE 
 

Neni 67 
Autorizohet ministri i Puneve të Brendshme që të mira-

toje rregulla nenligjore për: 
1) menyren e kryerjes së kontrolleve kufitare dhe të 

mbikeqyrjes kufitare; 
2) menyren e kalimit të kufirit të brendshem;  
3) formen dhe permbajtjen e vules katrore për hyrje dhe 

dalje në Republiken e Maqedonise dhe menyren dhe proce-
duren e vendosjes së saj dhe perdorimit dhe 

4) menyren e vendosjes dhe shfrytezimit të aparateve 
teknike dhe berjes së fotografimit, incizimit dhe video-
mbikeqyrjes në pikat kufitare dhe pergjate vijes kufitare. 

Autorizohet ministri i Puneve të Brendshme në pajtim 
me ministrin e Transportit dhe Lidhjeve të miratoje rregulle 
nenligjore për formen, permbajtjen dhe menyren për vendos-
jen e tabelave kufitare, shenjave dhe sinjalizimit tjeter. 

Autorizohet ministri i Puneve të Brendshme në pajtim 
me ministrin e Puneve të Jashtme që të miratoje rregulle 
nenligjore për menyren e percaktimit dhe zgjidhjes së inci-
denteve kufitare.  

Ministri i Puneve të Brendshme në pajtim me drejtorin 
e Drejtorise për Mbrojtjen e të Dhenave Personale e perca-
kton menyren e kontrollit të gjurmeve të gishtave dhe pel-
lembeve dhe të dhenave tjera biometrike gjate kryerjes së 
kontrollit të personit nga ana e nepunesit policor.  

 
XIII. DISPOZITA PËR  

KUNDERVAJTJE 
 

Neni 68 
Gjobe në shume prej 510 deri në 800 euro në kunderv-

lere me denare do t’i shqiptohet për kundervajtje personit 
fizik i cili: 

1) do ta kaloje ose do të tentoje që ta kaloje kufirin 
shteteror jashte pikes kufitare dhe jashte orarit të punes të 
pikes kufitare (neni 9 paragrafi 1);  

2) do ta kaloje ose do të tentoje që ta kaloje kufirin 
shteteror në kundershtim me dispoziten për kalimin e kufi-
rit të brendshem (neni 10 paragrafi 3); 

3) gjate kontrollit kufitar nuk jep për shikim dokument 
të vlefshem të  udhetimit ose dokument tjeter të percaktuar 
për kalimin e kufirit shteteror, nuk mundeson që të kryhen 
kontrolle kufitare dhe e leshon zonen e pikes kufitare para 
se të kryhen formalitetet e nevojshme duke i perfshire edhe 
kontrollet e mjetit transportues dhe sendeve që i posedon 
(neni 12 paragrafi 1);  

4) kapiteni i mjetit fluturues privat, perkatesisht mjetit 
fluturues që shfrytezohet për transport për nevoja personale 
i cili fluturon nga shteti tjeter ose në shtetin tjeter, e para 
fluturimit në stacionin policor për kontrolle kufitare nuk 
dorezon deklarate të pergjithshme të perbere nga plani për 

fluturim në pajtim me Aneksin 2 të Konventes për Aviaci-
on civil nderkombetar, si dhe informata të cilat kane të bej-
ne me identitetin e udhetareve (neni 27) dhe 

5) gjuan, peshkon, fluturon me mjete fluturuese dhe 
mjete tjera për fluturim, leviz, qendron dhe vendoset perg-
jate vijes kufitare në tere ose në një pjese të kufirit shtete-
ror, nese kjo eshte e ndaluar (neni 49 paragrafi 1). 

 
Neni 69 

Gjobe në shume prej 85 deri në 490 euro në kundervlere 
me denare do t’i shqiptohet për kundervajtje personit fizik: 

1) i cili do të veproje në kundershtim me nenin 9 para-
grafi 4 të ketij ligji; 

2) i cili nuk do të jape njoftim për të gjitha rrethanat 
lidhur me permbushjen e kushteve për kalimin e kufirit 
shteteror, nuk vepron sipas paralajmerimeve dhe urdhrave 
të nepunesit policor i cili i kryen kontrollet kufitare (neni 
12 paragrafi 2);  

3) makinistit që në komunikacionin nderkombetar do ta 
ndaloje trenin në pjesen e hekurudhes ndermjet vijes kufi-
tare dhe zones së pikes kufitare, pervec kur kjo eshte e ne-
vojshme për rregullimin e komunikacionit hekurudhor ose 
në rast të fuqise madhore (neni 24 paragrafi 6); 

4) makinistit që nuk do ta ndaloje trenin që e ka kaluar 
kufirin shteteror, në hekurudhe të hapur jashte zones së pi-
kes kufitare, ose pas daljes nga zona e pikes kufitare para 
kufirit shteteror dhe nuk do t’i ndermarre masat e nevojsh-
me me qellim të pamundesimit të udhetareve që ta leshojne 
trenin, perkatesisht pamundesimit të hyrjes së personave në 
tren dhe për ndaljen e trenit nuk e njofton policine (neni 24 
paragrafi 7); 

5) udheheqesit të objektit lundrues ose perfaqesuesit të 
pronarit të objektit lundrues, ose personit fizik ose juridik 
të autorizuar nga ai, i cili e perfaqeson pronarin e objektit 
lundrues më së voni para hyrjes në port, në stacionin poli-
cor kompetent për kontrolle kufitare në port, nuk dorezon 
liste të anetareve të ekuipazhit dhe të të gjithe udhetareve 
të objektit lundrues të perpiluara në dy ekzemplare (neni 30 
paragrafi 1);  

6) anetareve të ekuipazhit dhe udhetareve në objektin 
lundrues të cilet do ta leshojne objektin lundrues para kon-
trolleve të kryera kufitare të percaktuara me kete ligj (neni 
30 paragrafi 10); 

7) udheheqesit të objektit lundrues i cili pas arritjes në 
port nuk do t’i permbushe obligimet nga neni 31 paragrafet 
1 dhe 2 të ketij ligji; 

8) udheheqesit të objektit lundrues i cili nuk do t’i pa-
guaje shpenzimet për qendrim dhe largim nga Republika e 
Maqedonise personit i cili pa leje të nepunesit policor e ka 
leshuar objektin lundrues (neni 31 paragrafi 3); 

9) udheheqesit të objektit lundrues në lundrimin nder-
kombetar i cili jashte pikes kufitare, pervec në rast të shpe-
timit të personave, pranon person në objektin lundrues, 
perkatesisht lejon që udhetaret ta leshojne objektin lundru-
es (neni 32 paragrafi 1); 

10) udheheqesit të objektit lundrues në qarkullimin 
nderkombetar i cili jashte pikes kufitare, pervec në rast të 
shpetimit të personave, pranon person në objektin lundrues, 
perkatesisht lejon që udhetaret ta leshojne objektin lundru-
es, e nuk e paraqet kete menjehere në stacionin më të afert 
policor (neni 32 paragrafi 2);  
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11) i cili veprimtarine në zonen e pikes kufitare nuk e 
kryen në lokale perkatese të dedikuara për kete qellim (ne-
ni 39 paragrafi 2); 

12) i cili nuk ka siguruar leje nga Ministria para fillimit 
të aktiviteteve për ndertim, vendosje të objekteve ose ride-
dikim të veprimtarise në zonen e pikes kufitare (neni 39 
paragrafi 3); 

13) i cili leviz ose qendron në zonen e pikes kufitare pa 
qellim që ta kaloje kufirin shteteror ose tanime e ka kaluar 
dhe në piken kufitare nuk mbahet për shkak të kontrolleve 
kufitare ose nuk ka shkaqe të arsyeshme për kete (neni 40 
paragrafi 1); 

14) i cili në zonen e pikes kufitare nuk i respekton udhezi-
met dhe urdhrat e nepunesve policore (neni 40 paragrafi 2); 

15) i cili në stacionin policor kompetent për kontrolle 
kufitare nuk do t'i dorezoje të dhena personale për të pune-
suarit, para se të punesuarit të fillojne punen në zonen e pi-
kes kufitare (neni 41 paragrafi 1); 

16) të punesuarve tek operatori dhe personat tjere juri-
dike dhe fizike të cilet në zonen e pikes kufitare kryejne 
veprimtari, në vend të dukshem nuk mbajne bexh i cili 
permban të dhena për emrin dhe mbiemrin, fotografi dhe të 
dhena për emrin e operatorit, perkatesisht personit juridik 
ose fizik tek i cili jane të punesuar (neni 41 paragrafi 4); 

17) i cili në zonen e pikes kufitare kryen veprimtari, e 
nuk siguron bexh për të punesuarit para fillimit të tyre të 
punes në zonen e pikes kufitare dhe nuk i bart shpenzimet 
për perpunimin e tyre (neni 41 paragrafi 5); 

18) i cili nuk do t'u mundesoje kalim të lire nepunesve 
policore për kryerje të papenguar të mbikeqyrjes kufitare 
dhe nepunesve tjere kompetente për vendosjen dhe mirem-
bajtjen e mjeteve teknike dhe aparateve dhe mirembajtjen e 
tabelave kufitare dhe shenjave (neni 46 paragrafi 1); 

19) i cili në tabelat kufitare, shenjat dhe në sinjalizimin 
tjeter vendos tabela tjera, shenja ose sinjalizim me të cilin 
do të zvogelohej dukshmeria e tabelave kufitare, shenjave 
dhe sinjalizimit tjeter me të cilen paralajmerohet për vijen 
kufitare (neni 48 paragrafi 3);  

20) i cili mbjelle lloje të caktuara të kulturave bujqeso-
re ose mbjell drunj ose bime pergjate vijes kufitare kur kjo 
eshte e ndaluar (neni 50 paragrafi 2) dhe 

21) i cili pa njoftim me shkrim te stacioni policor kom-
petent për mbikeqyrje kufitare më së voni 12 orë para filli-
mit të gjahut individualisht ose në grup gjuan në thellesi 
deri në 500 metra nga vija kufitare (neni 50 paragrafi 4). 
 

Neni 70 
Gjobe në shume prej 1 010 deri më 2 450 euro në kun-

dervlere me denare do t’i shqiptohet për kundervajtje per-
sonit juridik: 

1) makinisti i të cilit në komunikacionin nderkombetar 
do ta ndaloje trenin në pjesen e hekurudhes ndermjet vijes 
kufitare dhe zones së pikes kufitare, pervec kur kjo eshte e 
nevojshme për rregullimin e komunikacionit hekurudhor 
ose në rast të fuqise madhore (neni 24 paragrafi 6); 

2) makinisti i të cilit nuk do ta ndaloje trenin që e ka 
kaluar kufirin shteteror, në hekurudhe të hapur jashte zones 
së pikes kufitare, ose pas daljes nga zona e pikes kufitare 
para kufirit shteteror dhe nuk do t’i ndermarre masat e ne-
vojshme me qellim të pamundesimit të udhetareve që ta 

leshojne trenin, perkatesisht pamundesimit të hyrjes së per-
sonave në tren dhe për ndaljen e trenit nuk e njofton polici-
ne (neni 24 paragrafi 7); 

3) udheheqesi i objektit lundrues i të cilit nuk do t’i 
permbushe obligimet pas arritjes në port (neni 31); 

4) udheheqesi i objektit lundrues i të cilit, pervec në 
rast të shpetimit të personave, pranon person në objektin 
lundrues ose lejon që udhetaret ta leshojne objektin lundru-
es (neni 32 paragrafi 1); 

5) udheheqesi i objektit lundrues i të cilit në rast të 
shpetimit të personave, pranon person në objektin lundrues 
ose lejon që udhetaret ta leshojne objektin lundrues, e kete 
nuk e paraqet menjehere në stacionin më të afert policor 
(neni 32 paragrafi 2); 

6) i cili nuk vepron në pajtim me nenin 38 paragrafet 2 
dhe 3 të ketij ligji; 

7) i cili gjate ndertimit dhe vendosjes së objekteve, si 
dhe gjate ridedikimit të veprimtarise në zonen e pikes kufi-
tare e pamundeson kryerjen e kontrolleve kufitare dhe zba-
timin e masave të sigurise në kufirin shteteror, pa leje të 
Ministrise, fillon ndertim, vendosje të objektit dhe ridedi-
kim të veprimtarise në zonen e pikes kufitare (neni 39 pa-
ragrafet 1 dhe 3); 

8) i cili veprimtarine në zonen e pikes kufitare nuk e kr-
yen në lokalet perkatese të dedikuara për kete qellim (neni 
39 paragrafi 2); 

9) i cili stacionit policor kompetent për kontrolle kufi-
tare nuk do t'i dorezoje të dhena personale për të punesua-
rit, para se të punesuarit të fillojne punen në zonen e pikes 
kufitare (neni 41 paragrafi 1); 

10) i cili në zonen e pikes kufitare kryen veprimtari, 
ndersa nuk siguron bexh për të punesuarit para fillimit të 
tyre të punes në zonen e pikes kufitare dhe nuk i bart 
shpenzimet për perpunimin e tyre (neni 41 paragrafi 5); 

11) i cili nuk do t'u mundesoje kalim të detyrueshem 
nepunesve policore për kryerje të papenguar të mbikeqyr-
jes kufitare dhe nepunesve tjere kompetente për vendosjen 
dhe mirembajtjen e mjeteve teknike dhe aparateve dhe mi-
rembajtjen e tabelave kufitare dhe shenjave (neni 46 para-
grafi 1); 

12) punetori i të cilit gjuan, peshkon, fluturon me mjete 
fluturuese dhe mjete tjera për fluturim, leviz, qendron dhe ven-
doset pergjate vijes kufitare në tere ose më një pjese të kufirit 
shteteror, nese kjo eshte e ndaluar (neni 49 paragrafi 1); 

13) i cili mbjelle lloje të caktuara të kulturave bujqeso-
re ose mbjelle drunj ose bime tjera pergjate vijes kufitare 
kur kjo eshte e ndaluar (neni 50 paragrafi 2) dhe 

14) i cili pa njoftim me shkrim te stacioni policor kom-
petent për mbikeqyrje kufitare më së voni 12 orë para filli-
mit të gjahut individualisht ose në grup gjuan në thellesi 
deri në 500 metra prej vijes kufitare (neni 50 paragrafi 4). 

Gjobe në shume prej 510 deri në 800 euro në kunderv-
lere me denare do t’i shqiptohet personit pergjegjes në per-
sonin juridik për veprimet nga paragrafi 1 i ketij neni. 

 
Neni 71 

Gjobe në shume prej 3 000 deri në 5 000 euro në kun-
dervlere me denare, do t’i shqiptohet për kundervajtje per-
sonit fizik dhe personit juridik i cili: 
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1) me fajin e tij me kerkese të stacionit policor kompe-
tent për kontrolle kufitare deri në fund të paraqitjes së ud-
hetareve nuk dorezojne informata të cilat kane të bejne me 
udhetaret të cilet i bartin deri te pika kufitare e percaktuar 
nepermjet së ciles ata do të hyjne në territorin e Republikes 
së Maqedonise, ose dorezojne të dhena të pakompletuara 
ose të rrejshme (neni 28).  

Gjobe në shume prej 3 000 deri në 5 000 euro në kun-
dervlere me denare do t’i shqiptohet personit pergjegjes në 
personin juridik për veprimet nga paragrafi 1 i ketij neni. 

 
Neni 72 

Për kundervajtjet e parapara me dispozitat e nenit 69 të 
ketij ligji, proceduren për kundervajtje e udheheq komisio-
ni i Ministrise së Puneve të Brendshme. 

Komisioni nga paragrafi 1 i ketij neni eshte i perbere 
prej dy anetareve dhe kryetarit të komisionit. 

Anetaret e komisionit kane arsimim të larte të kryer dhe 
pervoje pune prej më së paku kater vjet në materien lendo-
re, kurse kryetari i komisionit eshte jurist i diplomuar me 
provim të dhene të jurisprudences dhe pervoje pune prej së 
paku gjashte vjet në materien lendore. 

 
XIV. DISPOZITA KALIMTARE  

DHE TË FUNDIT 
 

Neni 73 
Rregullat nenligjore të parapara me kete ligj do të mira-

tohen në afat prej gjashte muajsh nga dita e hyrjes në fuqi 
të ketij ligji. 

Deri në miratimin e rregullave nenligjore të parapara 
me kete ligj do të vazhdojne të zbatohen rregullat nenligjo-
re të miratuara në baze të Ligjit për mbikeqyrje të kufirit 
shteteror ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise", 
numer  71/2006, 66/2007 dhe 52/2009), nese nuk jane në 
kundershtim me dispozitat e ketij ligji. 

 
Neni 74 

Dispozitat nga nenet 10, 66 paragrafet 2 dhe 3 dhe 68 
paragrafi 1 pika 2 të ketij ligji, do të zbatohen pas hyrjes në 
fuqi të Konventes për implementimin e Marreveshjes së 
Shengenit në Republiken e Maqedonise. 

  
Neni 75 

Dispozitat nga nenet 3 pikat 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 
16, 19, 21 dhe 22, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21 
paragrafet 1 dhe 2, 24 paragrafet 1, 2, 3, 4 dhe 5, 25, 26, 
27, 29, 30, 33, 42, 43, 44 dhe 45 të ketij ligji, do të vlejne 
deri në aderimin e Republikes së Maqedonise në Unionin 
Evropian.  

 
Neni 76 

Me diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji shfuqizohet Ligji për 
mbikeqyrje të kufirit shteteror ("Gazeta Zyrtare e Republikes 
së Maqedonise" numer 71/2006, 66/2007 dhe 52/2009). 

 
Neni 77 

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

3703. 
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 УПРАВУ-
ВАЊЕ СО ДВИЖЕЊЕТО НА ПРЕДМЕТИТЕ ВО 

СУДОВИТЕ 
 
Се прогласува Законот за управување со движењето 

на предметите во судовите, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 29 декември 2010 година. 
 

          Бр. 07-5263/1                             Претседател 
29 декември 2010 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 УПРАВУВАЊЕ СО ДВИЖЕЊЕТО 
НА ПРЕДМЕТИТЕ ВО СУДОВИТЕ 

 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат прашањата во врска со 
управувањето со движењето  на предметите во судови-
те во Република Македонија. 

 
Член 2 

Цели на законот се: 
- управување со движењето на предметите во судо-

вите во Република Македонија преку користење на 
автоматизиран компјутерски систем  за управување со 
судски предмети, 

- почитување на законските рокови за преземање на 
процесните дејствија, законските рокови за донесува-
ње, изготвување и објавување на судските одлуки и ро-
ковите определени со овој закон, 

- спречување на застој во движењето на судските 
предмети и 

- спречување на создавање на заостаток на нереше-
ни судски предмети. 

  
Автоматизирано управување со судските  

предмети 
 

Член 3 
(1) Управувањето со движењето на предметите во 

судовите претставува преземање на дејствија од страна 
на претседателот на судот, судскиот администратор, 
судиите и судските службеници, од денот на приемот 
на писмената во судот до денот на архивирање на пред-
метите.  
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(2) Автоматизираниот компјутерски систем за упра-
вување со судски предмети задолжително се користи 
при управувањето со движењето на предметите во су-
довите од ставот (1) на овој член.  

 
Работи поврзани со управување 

со движењето на предметите во судовите 
 

Член 4 
Работи поврзани со управување со движењето на 

предметите во судовите од страна на судската управа се: 
- донесување на внатрешни процедури за одделни 

процеси при управувањето со движењето на предмети-
те во судовите и 

- донесување на годишен план за управување со 
движењето на предметите во судовите и спречување на 
создавање и намалување на заостатокот на нерешени 
предмети и застојот на движењето на предметите во 
судовите. 

 
Член 5 

(1) Претседателот на судот на предлог на работното 
тело за управување со движењето на предметите во су-
дот ги донесува внатрешните процедури за одделни 
процеси при управувањето со движењето на предмети-
те во судот врз основа на процесните дејствија и роко-
вите утврдени во Законот за парничната постапка, За-
конот за кривичната постапка, Законот за управните 
спорови, Законот за вонпарнична постапка и Судскиот 
деловник, кој согласно со Законот за судовите го доне-
сува министерот за правда.  

(2) Претседателот на судот на предлог на работното 
тело за управување со движењето на предметите во су-
дот го донесува годишниот план од членот 4 алинеја 2 
на овој закон. 

    
Постапување на претседателот на судот во врска со 
следењето на состојбата со управување со движење-

то на предметите во судот 
 

Член 6 
(1) Претседателот на судот е должен да ја следи со-

стојбата со управувањето со движењето на предметите 
во судот, а особено: 

- прием, отворање и прегледување на писмена, под-
несоци, документи и податоци во електронска форма, 

- работата на судската писарница во однос на воде-
ње на уписниците; 

- образување на предметите, 
- предавање на предметите во работа, 
- прераспределба на предметите, 
- закажување на расправи/рочишта, 
- преземањето на судски дејствија надвор од суд-

ската зграда, 
- донесување, изготвување и објавување на одлуките, 
- доставување на писмена, 
- доставување на предмети по правен лек, 
- доставување на предмети по барање на друг суд 

или државен орган, 
- повикување на судии поротници, вештаци, толку-

вачи, преведувачи и проценители, 

- состојба со предметите дадени на вештачење, 
- постапување по предметите од меѓународна прав-

на помош, 
- состојбите со функционирањето на  автоматизира-

ниот информатички систем за управување со судските 
предмети, 

- обновување на предмети и списи, 
- спроведување на одлуките за други постапувања, 
- архивирање на предметите, 
- состојбите со наплатувањето на судски такси, 
- извршувањето на кривични и прекршочни одлуки и 
- ажурно водење на казнената евиденција и евиден-

цијата на прекршочни санкции. 
(2) Обврските од ставот  (1) на овој член претседа-

телот на судот ги извршува секојдневно и непосредно 
преку следење на евиденцијата и прегледите на задол-
женија на претседателите на судските оддели, судиите, 
судскиот администратор, одговорните судски службе-
ници и на секој судски службеник во врска со навреме-
но исполнување на нивните задолженија за управување 
со движењето на предметите во судот. 

 
Работно тело за управување со движењето  

на предметите во судот 
 

Член 7 
(1) Претседателот на судот формира работно тело 

за управување со движењето на предметите во судот 
(во натамошниот текст: работното тело). 

(2) Со Работното тело од ставот (1) на овој член ра-
ководи судскиот администратор или лице определено 
од претседателот на судот во судовите каде што нема 
судски администратор, а членуваат претседателите на 
судските оддели и судските службеници од редот на 
раководни судски службеници, односно стручни суд-
ски службеници.  

 
Надлежност на работното тело 

 
Член 8 

(1) Работното тело е надлежно да: 
- изготвува предлог-годишен план за управување со 

движењето на предметите во судот и спречување на 
создавање на заостатокот на нерешени предмети или 
намалување на заостатокот на нерешени предмети и 
спречување на застојот на движењето на предметите во 
судот, кој особено содржи: анализа на причините за за-
стојот во движењето на предметите и заостатокот на 
нерешените предмети, предлог-мерки за надминување 
на застојот на движењето на предметите и појава на не-
решени предмети и анализа на управување со движе-
њето на предметите во судот, 

- изготвува предлог на внатрешни процедури за од-
делни процеси при управувањето со движењето на 
предметите во судот врз основа на процесните дејстви-
ја и роковите утврдени во Законот за парничната по-
стапка, Законот за кривичната постапка, Законот за 
управните спорови, Законот за вонпарнична постапка и 
судскиот деловник, кој согласно со Законот за судови-
те го донесува министерот за правда и 
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- до претседателот на судот доставува месечен из-
вештај за спроведувањето на годишниот план за упра-
вување со движењето на предметите во судот, мерките 
за спречување на создавањето и намалување на заоста-
токот на нерешени предмети и за застојот на движење-
то на предметите во судот. 

(2) Задолжителните елементи на содржината на го-
дишниот план од ставот (1) алинеја 1 на овој член ги 
уредува Судскиот совет на Република Македонија. 

 
Рокови за преземање на дејствија 

 
Член 9 

(1) Судијата и судскиот службеник се должни дејс-
твијата во врска со движењето на предметите во судот 
да ги преземаат истиот ден, а најдоцна до крајот на на-
редниот работен ден, освен ако поинаку не е определе-
но со закон.  

(2) Ако заради зголемен обем на работа дејствијата 
во врска со движењето на предметите во судот не мо-
жат да бидат преземени во рокот од ставот (1) на овој 
член, дејствијата се преземаат најдоцна во рок од пет 
работни дена од денот кога треба да бидат преземени, 
освен ако поинаку не е определено со закон. 

(3) Преземањето на дејствијата во врска со движе-
њето на предметите во судот во рокот од ставот (2) на 
овој член се врши по претходно писмено одобрение од 
страна на претседателот на судот, односно судскиот 
администратор. 

 
Објавување на судски одлуки на веб страница  

на судот 
 

Член 10 
(1) Овластениот судски службеник во рок од два де-

на од денот на приемот на правосилната судска одлука 
е должен да ја објави на веб страницата на судот  со 
име и презиме на странките, односно називот на прав-
ното лице, при што се анонимизира адресата на живеа-
лиште, односно престојувалиште или седиштето на 
странките, единствениот матичен број на граѓанинот 
или единствениот матичен број на субјектот на упис и 
личните податоци на сведоците во постапката.  

(2) Овластениот судски службеник во рок од два де-
на од денот на приемот на неправосилната судска од-
лука е должен да ја објави на веб страницата на судот 
со целосно анонимизирање на личните податоци на 
учесниците во постапката, освен името и презимето на 
судиите, јавните обвинители, државните правобраните-
ли и законските застапници на странките. 

(3) Во случаите кога јавноста е исклучена согласно 
со Уставот на Република Македонија, законот и рати-
фикуваните меѓународни договори, судските одлуки не 
се објавуваат на веб страницата на судот.   

(4) Објавените кривични судски одлуки на веб стра-
ницата на судот се бришат по истекот на рокот за бри-
шење на осудата, согласно со одредбите од Кривични-
от законик, а  другите судски одлуки се бришат по 
истекот на пет години од денот на нивното објавување. 

(5) Софтверското решение за објавување на судски-
те одлуки на веб страницата на судот содржи можност 
за нивно печатење, без да може да се врши менување, 
копирање и обработка на текстот на објавениот доку-
мент. 

(6) Начинот на објавување и пребарување на суд-
ските одлуки на веб страницата на судот се уредува со 
акт на министерот за правда. 

 
Член 11 

(1) Информатичкиот центар во Врховниот суд на 
Република Македонија води база на правосилни и не-
правосилни судски одлуки со интегрални текстови без 
анонимизирање на податоците на странките и другите 
учесници во постапката. 

(2) Пристап до базата на судски одлуки од ставот 
(1) на овој член во рамките на автоматизираниот ин-
форматички систем за управување со судски предмети 
со единствено корисничко име и лозинка може да има-
ат судиите, јавните обвинители, Судскиот совет на Ре-
публика Македонија, Советот на јавните обвинители 
на Република Македонија,  како и државни органи,  ин-
ституции и лица кои ќе ја докажат својата легитимна 
цел за пристап до базата на судски одлуки, со поднесу-
вање на барање до претседателот на Врховниот суд на 
Република Македонија. 

(3) Претседателот на Врховниот суд на Република 
Македонија по барањето од ставот (2) на овој член од-
лучува во рок од седум дена од денот на приемот на ба-
рањето.  

(4) Начинот  на определување на нивоата и приста-
пот до судските одлуки од овој член се уредува со акт 
на претседателот на Врховниот суд на Република Ма-
кедонија. 

(5) Субјектот од ставот (2) на овој член на кој ќе му 
биде одобрено барањето за пристап до базата  на суд-
ски одлуки  е должен да постапува согласно со пропи-
сите за заштита на личните податоци. 

 
Член 12 

Судски одлуки во смисла на членовите 10 и 11 од 
овој закон претставуваат судските пресуди и решенија-
та со кои се одлучува за судскиот предмет согласно со 
закон. 

 
Канцеларија за односи со јавноста 

 
Член 13 

(1) Заинтересираните лица до канцеларијата за од-
носи со јавноста во судот, можат да поднесат барање за 
добивање примерок од судска одлука објавена на веб 
страницата на судот. 

(2) По поднесеното барање од ставот (1) на овој 
член, канцеларијата за односи со јавноста во рок од 
24 часа од поднесувањето на барањето на заинтереси-
раното лице му доставува фотокопија од бараната од-
лука објавена на веб страницата на судот, по претход-
но платена судска такса согласно со Законот за суд-
ските такси. 
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(3) По барање на заинтересираното лице, канцела-
ријата за односи со јавноста во рок од 24 часа од под-
несувањето на барањето, судската одлука објавена на 
веб страницата на судот без надоместок му ја доставу-
ва на лицето по електронски  пат на електронската 
адреса наведена во барањето. 

 
Член 14 

Ако претседателот на судот, односно судијата не 
постапува во роковите утврдени во овој закон, соодвет-
но се применуваат одредбите од Законот за судовите со 
коишто се уредува дисциплинската одговорност и не-
стручно и несовесно вршење на судиската функција. 

 
Член 15 

Ако судските службеници не постапуваат во роко-
вите утврдени во овој закон, соодветно се применуваат 
одредбите од Законот за судска служба со коишто се 
уредува дисциплинската одговорност. 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ  

ОДРЕДБИ 
 

Член 16 
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се 

донесат во рок од 60 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон.  

 
Член 17 

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

__________ 
 

L I G J 
PËR ADMINISTRIMIN E PROCESUIMIT TË   

LENDEVE NË GJYKATA 
 

Neni 1 
Me kete ligj rregullohen ceshtjet lidhur me administri-

min e procesuimit të lendeve në gjykata në Republiken e 
Maqedonise. 

 
Neni 2 

Qellimet e ketij ligji jane: 
- administrimi i procesuimit të lendeve në gjykata në 

Republiken e Maqedonise, nepermjet shfrytezimit të siste-
mit kompjuterik të automatizuar për administrim me lende 
gjyqesore, 

- respektimi i afateve ligjore për ndermarrjen e vepri-
meve të procesit, afateve ligjore për miratimin, perpilimin 
dhe shpalljen e vendimeve gjyqesore dhe afateve të perca-
ktuara me kete ligj, 

- pengimi i ngecjes në procesuimin e lendeve gjyqesore 
dhe  

- pengimi i krijimit të mbetjes së lendeve të pazgjidhura 
gjyqesore. 

 Administrimi i automatizuar i lendeve gjyqesore 
 

Neni 3 
(1) Administrimi i procesuimit të lendeve në gjykata 

paraqet ndermarrje të veprimeve nga kryetari i gjykates, 
administratori gjyqesor, gjykatesit dhe nepunesit gjyqesore, 
nga dita e pranimit të shkresave në gjykate deri në diten e 
arkivimit të lendeve.  

(2) Sistemi kompjuterik i automatizuar për procesuim 
të lendeve gjyqesore, shfrytezohet detyrimisht gjate admi-
nistrimit të procesuimit të lendeve në gjykata nga paragrafi 
(1) i ketij neni.  

 
Punet lidhur me administrimin e procesuimit 

të lendeve në gjykata 
 

Neni 4 
Pune lidhur me administrimin e procesuimit të lendeve 

në gjykata nga ana e administrates gjyqesore jane: 
- miratimi i procedurave të brendshme për procese të 

vecanta gjate administrimit të procesuimit të lendeve në 
gjykata dhe  

- miratimi i planit vjetor për administrimin e procesui-
mit të lendeve në gjykata dhe pengimin e krijimit dhe zvo-
gelimin e mbetjes së lendeve të pazgjidhura dhe ngecjes në 
procesuimin e lendeve në gjykata. 

 
Neni 5 

(1) Kryetari i gjykates me propozim të trupit punues për 
administrimin e procesuimit të lendeve në gjykate, i miraton 
procedurat e brendshme për procese të vecanta gjate admini-
strimit të procesuimit të lendeve në gjykate, në baze të vepri-
meve të procesit dhe afateve të percaktuara me Ligjin për 
procedure kontestimore, Ligjin për procedure penale, Ligjin 
për konteste administrative, Ligjin për procedure jashtekon-
testimore dhe Rregulloren gjyqesore që në pajtim me Ligjin 
për gjykata e miraton ministri i Drejtesise.   

(2) Kryetari i gjykates, me propozim të trupit punues 
për administrimin e procesuimit të lendeve në gjykate, e 
miraton planin vjetor nga neni 4 alineja 2 e ketij ligji. 

    
Veprimi i kryetarit të gjykates lidhur me ndjekjen 

e gjendjes së administrimit të procesuimit të lendeve në 
gjykate 

 
Neni 6 

(1) Kryetari i gjykates obligohet që ta ndjeke gjendjen 
lidhur me administrimin e procesuimit të lendeve në gjyka-
te, e vecanerisht: 

- pranimin, hapjen dhe shqyrtimin e shkresave, parash-
tresave, dokumenteve dhe të dhenave në forme elektronike, 

- punen e sekretarise gjyqesore lidhur me mbajtjen e 
fleteregjistrimeve, 

- formimin e lendeve, 
- dorezimin e lendeve në pune, 
- rishperndarjen e lendeve, 
- caktimin e debateve/seancave gjyqesore, 
- ndermarrjen e veprimeve gjyqesore jashte nderteses 

së gjykates, 
- miratimin, perpilimin dhe publikimin e vendimeve, 
- dorezimin e shkresave, 
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- dorezimin e lendeve pas mjetit juridik, 
- dorezimin e lendeve me kerkese të gjykates ose orga-

nit tjeter shteteror, 
- thirrjen e gjykatesve porote, eksperteve, interpretue-

sve, perkthyesve dhe vleresuesve, 
- gjendjen me lendet e dhena në ekspertize, 
- veprimin për lendet nga ndihma juridike nderkombe-

tare, 
- gjendjet me funksionimin e sistemit informatik të au-

tomatizuar për udheheqje të lendeve gjyqesore, 
- perteritjen e lendeve dhe shkresave, 
- zbatimin e vendimeve për veprime tjera, 
- arkivimin e lendeve, 
- gjendjet me arketimin e taksave gjyqesore, 
- zbatimin e vendimeve penale dhe për kundervajtje 

dhe 
- mbajtjen e azhurnuar të evidences ndeshkimore dhe të 

evidences së sanksioneve për kundervajtje. 
(2) Detyrat nga paragrafi (1) i ketij neni, kryetari i gjyka-

tes i realizon çdo dite dhe drejtperdrejt nepermjet ndjekjes së 
evidences dhe kontrolleve të detyrimeve të kryetareve të se-
ksioneve gjyqesore, gjykatesve, administratorit gjyqesor, ne-
punesve gjyqesore pergjegjes dhe çdo nepunesi gjyqesor lid-
hur me permbushjen e detyrave të tyre në kohe për admini-
strimin e procesuimit të lendeve në gjykate. 

 
Trupi punues për administrimin e procesuimit të  

lendeve në gjykate 
 

Neni 7 
(1) Kryetari i gjykates formon trup punues për admini-

strimin e procesuimit të lendeve në gjykate (në tekstin e 
metejme: trupi punues). 

(2) Me Trupin punues nga paragrafi (1) i ketij neni, ud-
heheq administratori gjyqesor ose personi i percaktuar nga 
kryetari i gjykates në gjykata ku nuk ka administrator 
gjyqesor, kurse anetare jane kryetaret e seksioneve gjyqe-
sore dhe nepunesit gjyqesore nga radhet e nepunesve 
gjyqesore udheheqes, perkatesisht nepunesve gjyqesore 
profesionale.  

 
Kompetenca e trupit punues 

 
Neni 8 

(1) Trupi punues eshte kompetent që: 
- të perpiloje Propozim-plan vjetor për administrimin e 

procesuimit të lendeve në gjykate dhe pengimin e krijimit 
të mbetjes së lendeve të pazgjidhura ose zvogelimin e 
mbetjes së lendeve të pazgjidhura dhe pengimin e ngecjes 
në procesuimin e lendeve në gjykate, i cili vecanerisht 
permban: analize të shkaqeve për ngecje në procesuimin e 
lendeve dhe mbetjen e lendeve të pazgjidhura, propozim-
masa për tejkalimin e ngecjes në procesuimin e lendeve 
dhe paraqitjen e lendeve të pazgjidhura dhe analize të ad-
ministrimit me procesuimin e lendeve në gjykate, 

- të perpiloje propozim-procedura të brendshme për 
procese të vecanta gjate administrimit me procesuimin e 
lendeve në gjykate, në baze të veprimeve të procesit dhe 
afateve të percaktuara në Ligjin për procedure kontestimo-
re, Ligjin për procedure penale, Ligjin për konteste admini-

strative, Ligjin për procedure jashtekontestimore dhe Rre-
gulloren gjyqesore që në pajtim me Ligjin për gjykata e 
miraton ministri i Drejtesise dhe 

- kryetarit të gjykates t'i dorezoje raport mujor për zba-
timin e planit vjetor për administrimin e procesuimit të len-
deve në gjykate, masat për pengimin e krijimit dhe zvogeli-
min e mbetjes së lendeve të pazgjidhura dhe për ngecjen në 
procesuimin e lendeve në gjykate. 

(2) Elementet e detyrueshme të permbajtjes së planit 
vjetor nga paragrafi (1) alineja 1 e ketij neni, i rregullon 
Keshilli Gjyqesor i Republikes së Maqedonise. 

 
Afatet për ndermarrjen e veprimeve 

 
Neni 9 

(1) Gjykatesi dhe nepunesi gjyqesor detyrohen që ve-
primet lidhur me procesuimin e lendeve në gjykate t'i nder-
marrin diten e njejte, e më së voni deri në fund të dites së 
ardhshme të punes, pervec nese nuk eshte percaktuar 
ndryshe me ligj.  

(2) Nese për shkak të vellimit të rritur të punes vepri-
met lidhur me procesuimin e lendeve në gjykate nuk mund 
të ndermerren në afatin nga paragrafi (1) i ketij neni, vepri-
met ndermerren më së voni në afat prej pese ditesh pune 
nga dita kur duhet të ndermerren, pervec nese nuk eshte 
percaktuar ndryshe me ligj. 

(3) Ndermarrja e veprimeve lidhur me procesuimin e 
lendeve në gjykate në afatin nga paragrafi (2) i ketij neni, 
kryhet me leje praprake me shkrim nga kryetari i gjykates, 
perkatesisht administratori gjyqesor. 

 
Shpallja i  vendimeve gjyqesore në ueb faqen  

e gjykates 
 

Neni 10 
(1) Nepunesi i autorizuar gjyqesor në afat prej dy ditesh 

nga dita e pranimit të vendimit të plotfuqishem gjyqesor 
detyrohet që ta shpalle atë në ueb faqen e gjykates me emer 
dhe mbiemer të paleve, perkatesisht emer të personit juri-
dik, me ç'rast anonimizohet adresa e vendbanimit, perkate-
sisht vendqendrimit ose selia e paleve, numri unik amë i 
qytetarit ose numri unik amë i subjektit të regjistrimit dhe 
të dhenat personale të deshmitareve në procedure.  

(2) Nepunesi i autorizuar gjyqesor në afat prej dy ditesh 
nga dita e pranimit të vendimit të joplotfuqishem gjyqesor, 
detyrohet që ta shpalle atë në ueb faqen e gjykates me ano-
nimizim të plote të të dhenave personale të pjesemarresve 
në procedure, pervec emrit dhe mbiemrit të gjykatesve, 
prokuroreve publike, avokateve shteterore dhe perfaqesue-
sve ligjore të paleve. 

(3) Në rastet kur publiku perjashtohet në pajtim me 
Kushtetuten e Republikes së Maqedonise, ligjin dhe marre-
veshjet e ratifikuara nderkombetare, vendimet gjyqesore 
nuk shpallen në ueb faqen e gjykates.   

(4) Vendimet penale gjyqesore të shpalluara në ueb fa-
qen e gjykates shlyhen pas kalimit të afatit për shlyerjen e 
gjykimit në pajtim me dispozitat e Kodit penal, ndersa ven-
dimet tjera gjyqesore shlyhen pas kalimit të pese viteve nga 
dita e shpalljes së tyre. 
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(5) Zgjidhja softuerike për shpalljen e vendimeve 
gjyqesore në ueb faqen e gjykates permban mundesi për 
shtypjen e tyre, pa pasur mundesi që të kryhet ndryshim, 
kopjim dhe perpunim i tekstit të dokumentit të shpallur. 

(6) Menyra e shpalljes dhe e kerkimit të vendimeve 
gjyqesore në ueb faqen e gjykates, rregullohet me akt të 
ministrit të Drejtesise. 
 

Neni 11 
(1) Qendra informatike në Gjykaten Supreme të Repub-

likes së Maqedonise mban baze të vendimeve gjyqesore të 
plotfuqishme dhe të joplotfuqishme me tekste integrale pa 
anonimizimin e të dhenave të paleve dhe pjesemarresve 
tjere në procedure. 

(2) Qasje në bazen e vendimeve gjyqesore nga paragra-
fi (1) i ketij neni në kuader të sistemit informatik të auto-
matizuar për administrimin e lendeve gjyqesore me emer të 
shfrytezuesit dhe fjalekalim unik, mund të kene gjykatesit, 
prokuroret publike, Keshilli Gjyqesor i Republikes së Ma-
qedonise, Keshilli i Prokuroreve Publike i Republikes së 
Maqedonise, si dhe organet shteterore, institucionet dhe 
personat që do ta deshmojne qellimin e tyre legjitim për 
qasje në bazen e vendimeve gjyqesore, me parashtrimin e 
kerkeses te kryetari i Gjykates Supreme të Republikes së 
Maqedonise. 

(3) Kryetari i Gjykates Supreme të Republikes së Ma-
qedonise për kerkesen nga paragrafi (2) i ketij neni, vendos 
në afat prej shtate ditesh nga dita e pranimit të kerkeses.  

(4) Menyra e percaktimit të niveleve dhe qasja në ven-
dimet gjyqesore nga ky nen, rregullohet me akt të kryetarit 
të Gjykates Supreme të Republikes së Maqedonise. 

(5) Subjekti nga paragrafi (2) i ketij neni të cilit do t’i 
pranohet kerkesa për qasje në bazen e vendimeve gjyqeso-
re, detyrohet që të veproje në pajtim me rregullat për 
mbrojtjen e të dhenave personale. 

 
Neni 12 

Vendime gjyqesore sipas neneve 10 dhe 11 të ketij lig-
ji, paraqesin aktgjykimet gjyqesore dhe aktvendimet me të 
cilat vendoset për lenden gjyqesore në pajtim me ligjin.  

 
Zyra për marredhenie me publikun 

 
Neni 13 

(1) Personat e interesuar në zyre për marredhenie me 
publikun në gjykate, mund të parashtrojne kerkese për ma-
rrjen e ekzemplarit nga vendimi gjyqesor i publikuar në 
ueb faqen e gjykates. 

(2) Pas kerkeses së parashtruar nga paragrafi (1) i ketij 
neni, zyra për marredhenie me publikun në afat prej 24 
oresh nga parashtrimi i kerkeses, personit të interesuar i 
dorezon fotokopje nga vendimi i kerkuar i shpallur në ueb 
faqen e gjykates, me takse gjyqesore të paguar paraprakisht 
në pajtim me Ligjin për taksa gjyqesore. 

(3) Me kerkese të personit të interesuar, zyra për mar-
redhenie me publikun në afat prej 24 oresh nga parashtrimi 
i kerkeses gjyqesore të shpallur në ueb faqen e gjykates, pa 
kompensim ia dergon personit në menyre elektronike në 
adresen elektronike të shenuar në kerkese. 

Neni 14 
Nese kryetari i gjykates, perkatesisht gjykatesi nuk ve-

pron në afatet e percaktuara në kete ligj, në menyre perka-
tese zbatohen dispozitat e Ligjit për gjykata me të cilat rre-
gullohet pergjegjesia disiplinore dhe kryerja joprofesionale 
dhe e pandergjegjshme e funksionit të gjykatesit. 

 
Neni 15 

Nese nepunesit gjyqesore nuk veprojne në afatet e per-
caktuara në kete ligj, në menyre perkatese zbatohen dispo-
zitat e Ligjit për sherbim gjyqesor me të cilat rregullohet 
pergjegjesia disiplinore. 

 
DISPOZITA KALIMTARE DHE PERFUNDIMTARE 

 
Neni 16 

Aktet nenligjore të parapara me kete ligj do të miratohen 
në afat prej 60 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.  

 
Neni 17 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise", ndersa do 
të filloje të zbatohet pas gjashte muajsh nga dita e hyrjes në 
fuqi të ketij ligji. 

__________ 
3704. 

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

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за задолжително капитално финансира-
но пензиско осигурување, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 29 декември 2010 година. 

 
        Бр. 07-5264/1                              Претседател 
29 декември 2010 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 
ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Законот за задолжително капитално финансира-

но пензиско осигурување („Службен весник на Републ-
ика Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2-
005, 29/2007, 88/2008, 48/2009 и 50/10), во членoт 3 
точка 13 потточката а) се менува и гласи:  
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“во последните пет години:  
- немало материјален интерес или деловен однос со 

друштвото како деловен партнер или како раководно 
лице, член на управен одбор или член на надзорен од-
бор во деловниот партнер на друштвото или 

- не било вработено, не е член на управен одбор или 
член на надзорен одбор на друштвото“.  

Во точката 14 по зборот „информација“ запирката и 
зборовите: „пред неговото издавање, дистрибуција или 
објавување во средствата за јавно информирање“ се 
бришат.  

 
Член 2 

Во членот 20 став (1) точка в) зборовите: „сопстве-
ниот капитал“ се заменуваат со зборот „главнината“. 

 
Член 3 

Во членот 53 ставовите (6), (7) и (8) се бришат.  
Ставот (9) станува став (6).  
 

Член 4 
По членот 53 се додаваат два нови члена 53-а и 53-

б, кои гласат: 
 

„Член 53-а 
(1) Доколку при вршењето на контролата овласте-

ното лице за контрола утврди дека по прв пат е сторенa 
неправилностa од членовите 21-а ставови (3), (4) и (5), 
75 став (4), 77 став (7) и 96 на овој закон, е должно да 
состави записник во кој ќе ја утврди сторената неправ-
илност со укажување за отстранување на утврдената 
неправилност во рок од 15 дена од укажувањето и со 
истовремено врачување на покана за спроведување на 
едукација на лицето или субјектот каде што е утврдена 
неправилноста.  

(2) Формата и содржината на поканата за едукација, 
како и начинот на спроведување на едукацијата ги про-
пишува Агенцијата. 

(3) Едукацијата ја организира и спроведува Агенци-
јата, во рок не подолг од осум дена од денот на спр-
оведувањето на контролата.  

(4) Едукацијата може да се спроведе за повеќе утвр-
дени исти или истородни неправилности за еден или за 
повеќе субјекти. 

(5) Доколку во закажаниот термин лицето или суб-
јектот над кој се спроведува едукација не се јави на 
едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.  

(6) Доколку лицето или субјектот над кој се спрове-
дува едукацијата се јави на закажаната едукација и ист-
ата ја заврши, ќе се смета дека е едуциран  по однос на  
утврдената неправилност.  

(7) Доколку овластеното лице за контрола при сп-
роведувањето на контролата утврди дека се отстранети 
утврдените неправилности од ставот (1) на овој член, 
донесува заклучок со кој ја запира постапката на кон-
трола.  

(8) Доколку овластеното лице за контрола при спр-
оведувањето на контролата утврди дека не се отстране-
ти утврдените неправилности од ставот (1) на овој чле-
н, поднесува барање за поведување прекршочна по-
стапка пред надлежен орган.   

(9) Агенцијата води евиденција за спроведената ед-
укација на начин пропишан од Агенцијата.  

 
Член 53-б 

(1) Согласно со членот 53 став (5) на овој закон 
пензиското друштво, чуварот на имот, странскиот ме-
наџер на средства или осигурителот се должни во 
определениот рок да ги отстранат незаконитостите и да 
достават известување до Агенцијата за отстранетите 
незаконитости со приложени докази дека незаконито-
стите се отстранети или исправени. Доколку пензиско-
то друштво не ги отстрани незаконитостите, Агенциј-
ата може да го укине одобрението за управување со за-
должителните и/или доброволните пензиски фондови 
на тоа друштво. 

(2) Доколку Агенцијата при вршењето на контрола-
та во работењето на пензиското друштво и управува-
њето со задолжителните и/или доброволните пензиски 
фондови утврди дека постојат работи или дела кои се 
казниви според закон, директорот или лице овластено 
од него поднесува пријава за поведување на постапка 
пред надлежен орган.  

(3) Прекршочна постапка не може да се поведе нит-
у да се води ако поминале повеќе од три години од де-
нот кога е сторен прекршокот. Застареноста на поведу-
вање и водење на прекршочната постапка во секој слу-
чај настанува по истекот на пет години од денот кога е 
сторен прекршокот.“ 

 
Член 5 

Во членот 75 ставот (4) се менува и гласи: 
„Друштвото кое управува со задолжителен пензис-

ки фонд е должно да го достави до Агенцијата, во фо-
токопија или на соодветен надворешен медиум, објаве-
ниот материјал за маркетинг во рок од три дена по нег-
овото објавување. Агенцијата донесува упатства за 
содржината на рекламите и за другиот материјал за 
маркетинг на задолжителните пензиски фондови и на 
друштвата кои управуваат со нив.“ 

Во ставот (5) зборовите: „или одложи неговото“ се 
заменуваат со зборот „понатамошното“. 

 
Член 6 

Членот 76 се менува и гласи: 
„(1) Друштво или друштво за управување со задол-

жителни и доброволни пензиски фондови може да вр-
ши работи на маркетинг на задолжителен пензиски 
фонд во своите простории и во простории на неговите 
деловни соработници за маркетинг. Просторијата треба 
да ги исполнува следниве услови: 

а) да има најмалку еден агент;  
б) да има одговорно лице за вршење работи на мар-

кетинг на друштвото кое управува со задолжителен 
пензиски фонд, кое може да биде вработено во деловн-
иот соработник и 

в) да обезбедува соодветен простор за вршење на 
работи на маркетинг на друштвото кое управува со зад-
олжителен пензиски фонд. 

(2) Деловен соработник за маркетинг од ставот (1) 
на овој член може да биде банка или друштво за оси-
гурување.  
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(3) Друштвото или друштвото за управување со за-
должителни и доброволни пензиски фондови е одгов-
орно за исполнување на условите од ставот (1) на овој 
член. 

(4) Друштвото или друштвото за управување со 
задолжителни и доброволни пензиски фондови на 
последниот работен ден од кварталот  доставува до 
Агенцијата листа на просториите на деловните сора-
ботници за маркетинг која покрај називот содржи адре-
са и одговорно лице.“ 

 
Член 7 

Во членот 79 по ставот (1) се додава нов став (2), 
кој гласи: 

„(2) Се забранува лице со посебни овластувања и 
одговорности на вработен да му рекламира задолжите-
лен пензиски фонд“. 

 
Член 8 

Во членот 105 став (1) точка а) по зборот „камата“ 
се става точка и зборовите до крајот на реченицата се 
бришат. 

Точката е) се менува и гласи: 
„Обврзници издадени врз основа на одобрение од 

Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-
донија и кои котираат на официјалниот пазар на берза-
та на долгорочни хартии од вредност или на друг орга-
низиран пазар на хартии од вредност во Република Ма-
кедонија што го контролира Комисијата, издадени од 
единиците на локалната самоуправа и од домашни ак-
ционерски друштва кои не се банки“. 

 
Член 9 

Во членот 106 ставот (1) се менува и гласи:   
„Средствата на задолжителниот пензиски фонд мо-

жат да се инвестираат во хартии од вредност на ист из-
давач најмногу до 10% од номиналната вредност на по-
единечна хартија од вредност издадена од тој издавач. 
По исклучок, во обврзници и други должнички хартии 
од вредност издадени од  единиците на локалната са-
моуправа и од домашните акционерски друштва можат 
да се инвестираат најмногу до 20% од номиналната 
вредност на поединечната хартија од вредност издаде-
ни од издавачите. Средствата на задолжителниот пен-
зиски фонд не можат да се инвестираат во повеќе од 
40% од вкупно издадените обврзници на единицата на 
локалната самоуправа. Во обврзници и други хартии од 
вредност издадени или за кои гарантира Република Ма-
кедонија или некоја од државите членки на ЕУ или на 
ОЕЦД може да се инвестира без ограничување.“ 

Во ставот (2) се додава нова реченица која гласи: 
„По исклучок, во удели и акции на инвестициони фон-
дови издадени од исто друштво за управување од др-
жава членка на ЕУ или на ОЕЦД можат да се инвести-
раат најмногу 15% од вредноста на средствата на за-
должителниот пензиски фонд, при што во поединечен 
инвестиционен фонд можат да се инвестираат најмногу 
5% од вредноста на средствата на задолжителниот пен-
зиски фонд.“ 

Член 10 
Во членот 107 точка г) точката и запирката се заме-

нуваат со точка и се додава нова реченица која гласи: 
„Во рамките на ова ограничување најмногу 10% од 
вредноста на средствата на задолжителниот пензиски 
фонд можат да се вложуваат во обврзници издадени од 
единиците на локалната самоуправа“. 

 
Член 11 

Во членот 134 став (1) се додава нова точка 8-а, која 
гласи: 

„8-а) доколку не ги исполнува условите од членот 
76 став (1) на овој закон“. 

 
Член 12 

Во членот 135-а став (1) точката 1 се менува и гласи: 
„доколку не постапи согласно со членот 75 став (4) 

на овој закон“. 
 

Член 13 
Членот 67 од Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за задолжително капитално финансира-
но пензиско осигурување („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” број 50/10 ) се менува и гласи: 

„(1) Агенцијата ја отвора сметката во деловна банка 
на 3 јануари 2011 година. 

(2) На денот на отворањето на сметката од ставот 
(1) на овој член 15% од средствата на Агенцијата од 
сметката која се води во Буџетот на Република Маке-
донија се пренесуваат на сметката во деловна банка, а  
85% од средствата се пренесуваат на сметка на Буџетот 
на Република Македонија.“  

 
Член 14 

Подзаконските акти кои произлегуваат од овој за-
кон ќе се донесат во рок од 15 дена од денот на влегу-
вањето 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 задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување. 

 
Член 16 

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

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR SIGURIM TË DETYRUESHËM PENSIONAL 

ME FINANCIM KAPITAL 
 

Neni 1 
Në Ligjin për sigurim të detyrueshëm pensional me fi-

nancim kapital („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqed-
onise" numër 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2-
007, 88/2008, 48/2009 dhe 50/10) në nenin 3 pika 13 nënp-
ika a) ndryshohet si vijon:  



Стр. 42 - Бр. 171 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 декември 2010 
 

"në pesë vitet e fundit:  
- nuk ka pasur interes material ose marrëdhënie afariste 

me shoqërinë si partner afarist ose si person udhëheqës, an-
etar i këshillit drejtues ose anëtar i këshillit mbikëqyrës në 
partnerin afarist të shoqërisë ose  

- nuk ka qenë i punësuar, nuk është anëtar i këshillit 
drejtues ose anëtar i këshillit mbikëqyrës të shoqërisë.  

Në pikën 14 pas fjalës: "informim" presja dhe fjalët: 
„para botimit, distribuimit ose publikimit të tij në mjetet e 
informimit publik" shlyhen.  

 
Neni 2 

Në nenin 20 paragrafi (1) pika v) fjalët: „kapitali pers-
onal" zëvendësohen me fjalën: "kryegjëja".  

 
Neni 3 

Në nenin 53 paragrafët (6), (7) dhe (8) shlyhen.  
Paragrafi (9) bëhet paragraf (6).  
 

Neni 4 
Pas nenit 53 shtohen dy nene të reja 53-a dhe 53-b, si 

vijojne:  
 

"Neni 53-a 
(1) Nese gjatë kryerjes së kontrollit personi i autorizuar 

për kontroll konstaton se për herë të parë janë bërë parre-
gullsi nga nenet 21-a paragrafët (3), (4) dhe (5), 75 para-
grafi (4), 77 paragrafi (7) dhe 96 të këtij ligji,  obligohet që 
të përpilojë procesverbal në të cilin do ta përcaktojë parre-
gullsine e kryer, me sugjerim për mënjanimin e parregullsi-
se së konstatuar në afat prej 15 ditësh nga sugjerimi dhe me 
dorezim të njëkohshëm të ftesës për realizimin e edukimit 
të personit ose subjektit ku është konstatuar parregullsia.  

(2) Formen dhe përmbajtjen e ftesës për edukim, si dhe 
menyren e realizimit të edukimit e përcakton Agjencia.  

(3) Edukimin e organizon dhe e realizon Agjencia, në 
afat jo më të gjatë se tetë ditë nga dita e kryerjes së kontrol-
lit.  

(4) Edukimi mund të realizohet për më tepër parregullsi 
të njëjta ose të ngjashme të konstatuara  për një ose për më 
teper subjekte.  

(5) Nese në terminin e caktuar personi ose subjekti për 
të cilin realizohet edukimi nuk paraqitet në edukim, do të 
konsiderohet se edukimi është realizuar.  

(6) Nese personi ose subjekti për të cilin realizohet edu-
kimi paraqitet në edukimin e caktuar dhe të njëjtin e mba-
ron, do të konsiderohet se është edukuar në lidhje me par-
regullsine e konstatuar.  

(7) Nese personi i autorizuar për kontroll gjatë kryerjes 
së kontrollit konstaton se janë mënjanuar parregullsitë e 
percaktuara nga paragrafi (1) i këtij neni, miraton konkluz-
ion me të cilin e ndërpret procedurën e kontrollit.   

(8) Nese personi i autorizuar për kontroll gjatë kryerjes 
së kontrollit konstaton se nuk janë mënjanuar parregullsitë 
e përcaktuara nga paragrafi (1) i këtij neni, parashtron ker-
kese për ngritjen e procedurës kundërvajtëse në organin 
kompetent.          

(9) Agjencia mban evidencë për edukimin realizuar në 
menyre të përcaktuar nga Agjencia.  

 
Neni 53-b 

(1) Në pajtim me nenin 53 paragrafi (5) të këtij ligji 
shoqeria pensionale, ruajtësi i pronës, menaxheri i huaj i 
mjeteve apo siguruesi, detyrohen që në afatin e caktuar t'i 
menjanojne paligjshmëritë dhe të dërgojnë njoftim në Ag-
jenci për paligjshmëritë e mënjanuara me prova të bashkë-
ngjitura se paligjshmëritë janë mënjanuar ose korrigjuar. 
Nese shoqëria pensionale nuk i mënjanon paligjshmëritë, 
Agjencia mund ta heqë lejen për menaxhim me fondet pen-
sionale të detyrueshme dhe/ose vullnetare të asaj shoqërie.  

(2) Nese Agjencia gjatë kryerjes së kontrollit në punën 
e shoqërisë pensionale dhe menaxhimin me fondet pensio-
nale të detyrueshme dhe/ose vullnetare, konstaton se ekzis-
tojne punë ose vepra të cilat janë të dënueshme sipas ligjit, 
drejtori ose personi i autorizuar prej tij parashtron fletepa-
raqitje për ngritjen e procedurës në organin kompetent.  

(3) Procedura kundërvajtëse nuk mund të ngritet e as të 
mbahet nëse kanë kaluar më tepër se tre vjet nga dita kur 
eshte kryer kundërvajtja. Parashkrimi i ngritjes dhe mbajt-
jes së procedurës kundërvajtëse në çdo rast ndodh pas kali-
mit të pesë viteve nga dita e kryerjes së kundërvajtjes." 

 
Neni 5 

Në nenin 75 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:  
„Shoqeria e cila menaxhon me fondin e detyrueshëm 

pensional obligohet që ta dërgojë në Agjenci, në fotokopje 
ose në medium të jashtëm përkatës, materialin e shpallur 
për marketing në afat prej tri ditësh pas shpalljes së tij. Ag-
jencia miraton udhëzime për përmbajtjen e reklamave dhe 
për materialin tjetër për marketing të fondeve të detyrue-
shme pensionale dhe shoqërive të cilat menaxhojnë me to." 

Në paragrafin (5) fjalët: "ose ta prolongojë shpalljen e 
tij" zëvendësohen me fjalët: " shpalljen e mëtutjeshme".  

 
Neni 6 

Neni 76 ndryshohet si vijon:  
"(1) Shoqeria ose shoqëria për menaxhim me fondet e 

detyrueshme dhe vullnetare pensionale mund të kryejë pu-
në marketingu të fondit të detyrueshëm pensional në lok-
alet e veta dhe në lokalet e bashkëpunëtorëve të tij afaristë 
për marketing. Lokali duhet t'i përmbush kushtet vijuese:  

a) të ketë së paku një agjent;  
b) të ketë person përgjegjës për kryerjen e punëve të 

marketingut të shoqërisë që menaxhon me fondin e detyru-
eshem pensional, i cili mund të jetë i punësuar te bashkepu-
netori afarist dhe  

v) t'i sigurojë hapësirë adekuate për kryerjen e punëve 
të marketingut, shoqërisë e cila menaxhon me fondin e 
detyrueshem pensional.  

(2) Bashkepunetor afarist për marketing nga paragrafi (1) i 
ketij neni, mund të jetë banka ose shoqëria për sigurim.  

(3) Shoqeria ose shoqëria për menaxhim me fondet pens-
ionale të detyrueshme dhe vullnetare  është përgjegjëse për 
permbushjen e kushteve nga paragrafi (1) i këtij neni.  
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(4) Shoqeria ose shoqëria për menaxhim me fondet 
pensionale të detyrueshme dhe vullnetare në ditën e fundit 
të punës së tremujorit, dërgon në Agjenci listë të lokaleve 
të bashkëpunëtorëve afaristë për marketing, e cila krahas 
emrit i përmban adresën dhe personin përgjegjës." 

 
Neni 7 

Në nenin 79 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), 
si vijon:  

"(2) Ndalohet personi me autorizime dhe përgjegjësi të 
posacme që të punësuarit t'ia reklamojë fondin e detyruesh-
ëm pensional."  

 
Neni 8 

Në nenin 105 paragrafi (1) pika a) pas fjalës: "kamatë" 
vihet pikë dhe fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen.  

Pika e) ndryshohet si vijon:  
„obligacionet e lëshuara në bazë të lejes nga Komisioni 

për Letra me Vlerë të Republikës së Maqedonisë dhe që 
kuotojne në tregun zyrtar të bursës së letrave afatgjate me 
vlere ose në treg tjetër të organizuar të letrave me vlerë në 
Republiken e Maqedonisë që e kontrollon Komisioni, të 
leshuara nga njësitë e vetadministrimit lokal dhe nga sho-
qerite aksionare vendore të cilat nuk janë banka;". 

 
Neni 9 

Në nenin 106 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  
"Mjetet e fondit të detyrueshëm pensional mund të in-

vestohen në letra me vlerë për emetuesin e njëjtë, më së 
shumti deri në 10% nga vlera nominale e letrës së veçantë 
me vlerë të emetuar nga ai emetues. Me përjashtim, në ob-
ligacionet dhe letrat tjera debitore me vlerë të lëshuara nga 
njesite e vetadministrimit lokal dhe nga shoqëritë aksionare 
vendore, mund të investohen më së shumti deri në 20% nga 
vlera nominale e letrës së veçantë me vlerë të emetuar nga 
emetuesit. Mjetet e fondit të detyrueshëm pensional nuk 
mund të investohen në më shumë se 40% nga obligacionet 
e përgjithshme të emetuara të njësisë së vetadministrimit 
lokal. Në obligacionet dhe letrat tjera me vlerë të emetuara 
ose për të cilat garanton Republika e Maqedonisë ose 
ndonjeri nga shtetet-anëtare të UE-së ose të OECD-së 
mund të investohet pa kufizim." 

Në paragrafin (2) shtohet fjali e re si vijon: "Me per-
jashtim, në pjesëmarrjet dhe aksionet e fondeve investuese 
të emetuara nga shoqëria e njëjtë për menaxhim nga shteti-
anetar i UE-së ose OECD-së, mund të investohen më së 
shumti 15% nga vlera e mjeteve të fondit të detyrueshëm 
pensional, me ç'rast në fondin e veçantë investues mund të 
investohen më së shumti 5% nga vlera e mjeteve të fondit 
të detyrueshëm pensional." 

 
Neni 10 

Në nenin 107 pika g) pikëpresja zëvendësohet me pikë 
dhe shtohet fjalia e re si vijon: "Në kuadër të këtij kufizimi 
më së shumti 10% nga vlera e mjeteve të fondit të detyru-
eshem pensional, mund të investohen në obligacione të 
emetuara nga njësitë e vetadministrimit lokal."  

 
Neni 11 

Në nenin 134 paragrafi (1) shtohet pika e re 8-a, si vijon:  
"8-a) nëse nuk i përmbush kushtet nga neni 76 paragra-

fi (1) i këtij ligji;". 

Neni 12 
Në nenin 135-a paragrafi (1) pika 1 ndryshohet si vijon:  
"nese nuk vepron në pajtim me nenin 75 paragrafi (4) 

të këtij ligji;". 
 

Neni 13 
Neni 67 i Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 

për sigurim  pensional me financim të detyrueshëm kapital 
(„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 50/-
10) ndryshohet si vijon:  

"(1) Agjencia e hap llogarinë në bankën afariste më 3 
janar 2011. 

(2) Në ditën e hapjes së llogarisë nga paragrafi (1) i ke-
tij neni, 15% e mjeteve të Agjencisë nga llogaria e cila 
mbahet në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë barten në 
llogari në bankën afariste, kurse 85% e mjeteve barten në 
llogari të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë." 

 
Neni 14 

Aktet nënligjore të cilat dalin nga ky ligj do të mirato-
hen në afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij 
ligji.  

 
Neni 15 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikes së Maqedonisë, që të përcaktojë tekst të spa-
struar të Ligjit për sigurim të detyrueshëm pensional me fi-
nancim kapital.  

 
Neni 16 

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

__________ 
3705. 

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

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ 
НА СТАРАТА  СКОПСКА ЧАРШИЈА ЗА  КУЛТУРНО  

НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот  за прогласување на Старата  скопска чар-
шија за  културно наследство од особено значење, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 29 декември 2010 година. 

 
     Бр. 07-5265/1                                 Претседател 
29 декември 2010 година       на Република Македонија,                       
          Скопје                                   Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 



Стр. 44 - Бр. 171 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 декември 2010 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА СТАРАТА СКОП-
СКА  ЧАРШИЈА  ЗА  КУЛТУРНО   НАСЛЕДСТВО  

ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 
 

Член 1 
Во Законот за прогласување на Старата скопска 

чаршија за културно наследство од особено значење 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
130/2008), членот 6 се менува и гласи: 

„Заради заштита, уредување, ревитализација и ра-
ционално користење на Старата скопска чаршија се до-
несува еден урбанистички план за целата површина на 
споменичката целина.  

Планот од ставот 1 на овој член се изработува врз 
основа на заштитно-конзерваторски основи, изготвени 
од надлежната јавна установа за заштита. 

Заштитно-конзерваторските основи за споменичка-
та целина Старата скопска чаршија задолжително содр-
жат  дозволени и рестриктивни мерки за секој поедине-
чен составен дел во споменичката целина Старата 
скопска чаршија. 

Одобрените заштитно-конзерваторски основи од 
ставот 2 на овој член се вградуваат во планот од ставот 
1 на овој член, во согласност со прописите за урбани-
стичко планирање, заштита на културното наследство 
и овој закон.  

Планот од ставот 1 на овој член го донесуваат оп-
штините Центар и Чаир во постапка утврдена со закон. 

Планот од ставот 1 на овој член е потребно да биде 
усогласен со Програмата од членот 11 на овој закон.“ 

 
Член 2 

Во членот 10 став 2  во  воведната реченица на збо-
рот „десет “ се заменува со зборот „единаесет“. 

По точката 10 се додава нова точка 11, која гласи: 
“11) еден претставник од градот Скопје.“ 
 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR SHPALLJEN E ÇARSHISË SË VJETËR TË 

SHKUPIT  TRASHËGIMI KULTURORE ME 
RËNDËSI TË VEÇANTË 

 
Neni 1 

Në Ligjin për shpalljen e Çarshisë së Vjetër të Shkupit 
trashëgimi kulturore me rëndësi të veçantë ("Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 130/2008) 
neni 6 ndryshohet si vijon:  

"Për mbrojtjen, rregullimin, revitalizimin dhe 
shfrytëzimin racional të Çarshisë së Vjetër të Shkupit, 
miratohet një plan urbanistik për tërë sipërfaqen e 
kompleksit monumental.   

Plani nga paragrafi 1 i këtij neni përpilohet në 
mbështetje të bazave mbrojtëse konservatore, të përgatitura 
nga institucioni publik kompetent për mbrojtje.   

Bazat mbrojtëse konservatore për kompleksin 
monumental Çarshia e Vjetër e Shkupit, detyrimisht 
përmbajnë masa të lejuara dhe restriktive për çdo pjesë 
përbërëse të veçantë në kompleksin monumental Çarshia e 
Vjetër e Shkupit.     

Bazat e lejuara mbrojtëse konservatore nga paragrafi 2 
i këtij neni inkorporohen në planin nga paragrafi 1 i këtij 
neni, në pajtim me rregullat e planifikimit urbanistik, 
mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe këtë ligj.   

Planin nga paragrafi 1 i këtij neni e miratojnë komuna e 
Qendrës dhe Çairit në procedurë të përcaktuar me ligj.  

Plani nga paragrafi 1 i këtij neni nevojitet që të 
harmonizohet me Programin nga neni 11 i këtij ligji."   

 
Neni 2 

Në nenin 10 paragrafi 2 në fjalinë hyrëse të fjala 
"dhjetë" zëvendësohet me fjalën "njëmbëdhjetë".  

Pas pikës 10 shtohet pikë e re 11, si vijon:  
"11) një përfaqësues nga Qyteti i Shkupit."  
 

Neni 3 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  
__________ 

3706. 
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  

ДАНОЧНА ПОСТАПКА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 29 декември 2010 година. 
 

      Бр. 07-5266/1                                 Претседател 
29 декември 2010 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 ДАНОЧНА ПОСТАПКА 

 
Член 1 

Во Законот за даночна постапка („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 13/2006, 88/2008, 159/2008, 
105/2009 и 133/2009), во Делoт петти по членот 178-г 
се додава нова глава и два нови члена 178-д и 178-ѓ, 
кои гласат: 
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„Постапка за едукација 
Член 178-д 

(1) Доколку даночниот обврзник за прв пат стори 
неправилност во смисла на членот 38 став (5) од Зако-
нот за даночна постапка, членот 64 од Законот за пер-
соналниот данок на доход и членот 7 од Законот за ре-
гистрирање на готовински плаќања, овластениот дано-
чен службеник е должен да состави известување за 
констатираната неправилност со укажување истата да 
биде отстранета во рок од пет дена. Истовремено овла-
стениот даночен службеник му врачува покана за спро-
ведување на едукација на лицето или субјектот каде 
што е утврдена неправилноста.  

(2)  Доколку носителот на платен промет за прв пат 
стори неправилност во смисла на членот 41 став (7) од 
Законот за данокот на додадена вредност, но неправил-
носта ја отстрани во рок од пет дена по истекот на про-
пишаниот рок или овластениот даночен службеник ја 
констатира истата неправилност во рок од пет дена по 
истекот на пропишаниот рок од истиот член на овој за-
кон, во тој случај овластениот даночен службеник е 
должен да состави известување за констатираната не-
правилност со укажување истата да биде отстранета во 
рок од пет дена. Истовремено овластениот даночен 
службеник му врачува покана за спроведување на еду-
кација на лицето или субјектот каде што е утврдена не-
правилноста.  

(3) Доколку даночниот обврзник за прв пат стори 
неправилност во смисла на членот 51 став (10) од Зако-
нот за данокот на додадена вредност, но неправилноста 
ја отстрани во рок од пет дена по истекот на пропиша-
ниот рок или овластениот даночен службеник ја кон-
статира истата неправилност во рок од пет дена по 
истекот на пропишаниот рок од истиот член на овој за-
кон, во тој случај овластениот даночен службеник е 
должен да состави известување за констатираната не-
правилност со укажување истата да биде отстранета во 
рок од три дена. Истовремено овластениот даночен 
службеник му врачува покана за спроведување на еду-
кација на лицето или субјектот каде што е утврдена не-
правилноста.  

(4) Формата и содржината на поканата за едукација, 
како и начинот на спроведување на едукацијата ги про-
пишува министерот за финансии. 

(5) Едукацијата ја организира и спроведува Управа-
та за јавни приходи, во рокот од три дена од денот на 
констатираната неправилност. 

(6) Едукацијата може да се спроведе за повеќе утвр-
дени исти или истородни неправилности за еден или за 
повеќе субјекти. 

(7) Доколку во закажаниот термин лицето или суб-
јектот над кој се спроведува едукација не се јави на 
едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена. 

(8) Доколку лицето или субјектот над кој се спрове-
дува едукација се јави на закажаната едукација и иста-
та ја заврши, ќе се смета дека е едуциран  по однос на  
утврдената неправилност.  

(9) Доколку овластениот даночен службеник при 
спроведувањето на контролниот надзор утврди дека не 
се отстранети утврдените неправилности од ставовите 
(1), (2) и (3) на овој член, за констатираниот прекршок 
на сторителот на прекршокот му предлага постапка за 
порамнување. 

(10) Управата за јавни приходи, води евиденција за 
спроведената едукација на начин пропишан од мини-
стерот за финансии. 

 
Член 178 -ѓ 

Управата за јавни приходи за бројот на извршените 
контроли од страна на овластените даночни службени-
ци изготвува квартални извештаи кои се објавуваат на 
веб страницата на Управата за јавни приходи на уни-
фициран квартален преглед.“ 

 
Член 2 

Членот 179 се менува и гласи: 
“(1) Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече на даночен обврз-
ник - правно лице за прекршок ако не учествува во 
утврдувањето на фактичката состојба согласно со чле-
нот 50 ставови (1), (2) и (3) од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 750 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече на одговорното лице во прав-
ното лице за дејствието од ставот (1) на овој член. 

(3) Глоба во износ од 150 до 500 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на физичкото лице за 
дејствијата од ставот (1) на овој член. 

(4) За дејствијата од ставот (1) на овој член на прав-
ното лице може да му се изрече прекршочна санкција 
привремена забрана за вршење на одделна дејност во 
траење од три до најмногу 30 дена.“ 

 
Член 3 

По членот 179 се додаваат четири нови члена 179-а, 
179-б, 179-в и 179-г, кои гласат: 

 
“Член 179-а 

(1) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече на даночен обврз-
ник - правно лице за прекршок, ако: 

1) не ги чува деловните книги и евиденции соглас-
но со членот 48 став (1) од овој закон и 

2) не пријави факти битни за оданочување согласно 
со членот 49 од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече на одговорното лице во 
правното лице за дејствијата од ставот (1) на овој член. 

(3) Глоба во износ од 150 до 500 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на физичкото лице за 
дејствијата од ставот (1) на овој член. 

(4) За дејствијата од ставот (1) на овој член на прав-
ното лице може да му се изрече прекршочна санкција 
привремена забрана за вршење на одделна дејност во 
траење од три до најмногу 30 дена. 

 
Член 179-б 

(1) Глоба во износ од 2.500 до 3.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече на даночен обврз-
ник - правно лице за прекршок, ако: 

1) на барање на Управата за јавни приходи не ги да-
ва сите потребни информации, не достави, или не до-
стави на посочено место на увид и проверка на делов-
ните книги и евиденции, деловната документација и 
други исправи согласно со членот 60 од овој закон; 
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2) не дозволи да се изврши увид на предмети, про-
стории или земјиште, односно низ нив или преку нив 
да се помине заради увид (член 64 став (1)); 

3) не ги изврши работите од членот 97 став (3) на 
овој закон; 

4) на инспекторот во постапката на контрола не му 
дава информации и книги, белешки, документи и де-
ловна документација согласно со членот 99 од овој за-
кон и 

5) ја оневозможува постапката на присилна наплата 
согласно со членот 137 став (7) од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 1.500 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече на одговорното лице во 
правното лице за дејствието од ставот (1) на овој член. 

(3) Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на физичкото лице за 
дејствијата од ставот (1) точки 2, 3, 4 и 5 на овој член. 

(4) За дејствијата од ставот (1) на овој член на прав-
ното лице може да му се изрече прекршочна санкција 
привремена забрана за вршење на одделна дејност во 
траење од три до најмногу 30 дена. 

 
Член 179-в 

(1) Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече на даночен обврз-
ник - правно лице за прекршок, ако: 

1) не поднесе пријава за регистрација согласно со 
членот 38 став (5) од овој закон и 

2) не води деловни книги и евиденции согласно со 
членот 45 (став 1) од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече на одговорното ли-
це во правното лице за дејствијата од ставот (1) на овој 
член. 

(3) Глоба во износ од 150 до 500 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на физичкото лице за 
дејствијата од ставот (1) на овој член. 

(4) За дејствијата од ставот (1) на овој член на прав-
ното лице може да му се изрече прекршочна санкција 
привремена забрана за вршење на одделна дејност во 
траење од три до најмногу 30 дена. 

  
Член 179-г 

(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече на даночен обврз-
ник - правно лице за прекршок, ако во даночната прија-
ва не внесува точни, вистинити и потполни податоци и 
не ја приложува пропишаната документација согласно 
со членот 53 ставови (3) и (4) од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече на одговорното лице во 
правното лице за дејствието од ставот (1) на овој член. 

(3) Глоба во износ од 150 до 500 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на физичкото лице за 
дејствијата од ставот (1) на овој член. 

(4) За дејствијата од ставот (1) на овој член на прав-
ното лице може да му се изрече прекршочна санкција 
привремена забрана за вршење на одделна дејност во 
траење од три до најмногу 30 дена.“ 

Член 4 
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се 

донесат во рок од 60 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

 
Член 5 

Одредбите на членот 1 од овој закон ќе започнат да 
се применуваат од 1 јануари 2011 година.  

 
Член 6 

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

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 

PËR PROCEDURE TATIMORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për procedure tatimore ("Gazeta Zyrtare e 

Republikes së Maqedonise" numer 13/2006, 88/2008, 
159/2008, 105/2009 dhe 133/2009), në Pjesen e peste pas 
nenit 178-g shtohet kapitull i ri dhe dy nene të reja 178-d 
dhe 178-gj, si vijojne: 

 
"Procedura për edukim 

 
Neni 178-d 

(1) Nese tatimpaguesi për here të pare kryen parregullsi 
sipas nenit 38 paragrafi (5) të Ligjit për procedure tatimore, 
nenit 64 të Ligjit për tatimin personal mbi të ardhurat dhe 
nenit 7 të Ligjit për regjistrimin e pagesave me para në do-
re, nepunesi i autorizuar tatimor eshte i obliguar që të per-
piloje njoftim për parregullsine e konstatuar me sugjerim 
që e njejta të menjanohet në afat prej pese ditesh. Njekohe-
sisht nepunesi tatimor i autorizuar i dorezon ftese për reali-
zimin e edukimit personit ose subjektit ku eshte percaktuar 
parregullsia.    

(2) Nese bartesi i qarkullimit pagesor për here të pare 
kryen parregullsi sipas nenit 41 paragrafi (7) të Ligjit për 
tatim mbi vleren e shtuar, por parregullsine e menjanon në 
afat prej pese ditesh pas kalimit të afatit të percaktuar ose 
nepunesi tatimor i autorizuar e konstaton parregullsine e 
njejte në afat prej pese ditesh pas kalimit të afatit të perca-
ktuar nga neni i njejte të ketij ligji, në kete rast nepunesi i 
autorizuar tatimor eshte i obliguar që të perpiloje njoftim 
për parregullsine e konstatuar duke sugjeruar që e njejta të 
menjanohet në afat prej pese ditesh. Njekohesisht nepunesi 
tatimor i autorizuar i dorezon ftese për realizimin e eduki-
mit personit ose subjektit ku eshte percaktuar parregullsia.   

(3) Nese tatimpaguesi për here të pare kryen parregullsi 
sipas nenit 51 paragrafi (10) të Ligjit për tatim mbi vleren e 
shtuar, por parregullsine e menjanon në afat prej pese di-
tesh pas kalimit të afatit të percaktuar ose nepunesi tatimor 
i autorizuar e konstaton parregullsine e njejte në afat prej 
pese ditesh pas kalimit të afatit të percaktuar në nenin e 
njejte të ketij ligji, në kete rast nepunesi i autorizuar tati-
mor eshte i obliguar që të perpiloje njoftim për parregullsi-
ne e konstatuar duke sugjeruar që e njejta të menjanohet në 



30 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 171 - Стр. 47 

afat prej tri ditesh. Njekohesisht nepunesi i autorizuar tati-
mor i dorezon ftese për realizimin e edukimit personit ose 
subjektit ku eshte percaktuar parregullsia.   

(4) Formen dhe permbajtjen e fteses për edukim, si dhe 
menyren e realizimit të edukimit e percaktoi ministri i Fi-
nancave. 

(5) Edukimin e organizon dhe e realizon Drejtoria e të 
Hyrave Publike, në afat prej tri ditesh nga dita e konstati-
mit të parregullsise. 

(6) Edukimi mund të realizohet për më teper parregullsi 
të njejta apo të njellojta të konstatuara për një apo më teper 
subjekte. 

(7) Nese në terminin e caktuar personi ose subjekti për 
të cilin realizohet edukimi nuk paraqitet në edukim, do të 
konsiderohet se edukimi eshte realizuar. 

(8) Nese personi ose subjekti për të cilin realizohet edu-
kimi paraqitet në edukimin e caktuar dhe të njejtin e kryen, 
do të konsiderohet se eshte edukuar në lidhje me parregull-
sine e percaktuar.  

(9) Nese nepunesi tatimor i autorizuar gjate zbatimit të 
mbikeqyrjes kontrolluese konstaton se nuk jane menjanuar 
parregullsite e percaktuara nga paragrafet (1), (2) dhe (3) të 
ketij neni, për kundervajtjen e konstatuar kryeresit të kun-
dervajtjes i propozon procedure për barazim.   

(10) Drejtoria e të Hyrave Publike, mban evidence për 
edukimin e realizuar në menyre të percaktuar nga ministri i 
Financave. 

 
Neni 178-gj 

Drejtoria e të Hyrave Publike për numrin e kontrolleve 
të kryera nga ana e nepunesve të autorizuar tatimore, per-
gatit raporte tremujore të cilat shpallen në ueb faqen e 
Drejtorise së të Hyrave Publike për kontroll të unifikuar 
tremujor." 

 
Neni 2 

Neni 179 ndryshohet si vijon: 
"(1) Gjobe në shume prej 1 500 deri në 2 000 euro me 

kundervlere në denare, do t'i shqiptohet tatimpaguesit per-
sonit juridik për kundervajtje nese nuk merr pjese në perca-
ktimin e gjendjes faktike në pajtim me nenin 50 paragrafet 
(1), (2) dhe (3) të ketij ligji. 

(2) Gjobe në shume prej 750 eurosh në kundervlere me 
denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes te personi juri-
dik, për veprimin nga paragrafi (1) i ketij neni. 

(3) Gjobe në shume prej 150 deri në 500 euro në kun-
dervlere me denare do t'i shqiptohet personit fizik, për ve-
primet nga paragrafi (1) i ketij neni. 

(4) Për veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni, personit 
juridik mund t'i shqiptohet sanksion kundervajtes ndalim i 
perkohshem për kryerjen e veprimtarise së caktuar në ko-
hezgjatje prej tri deri më së shumti 30 dite."  

 
Neni 3 

Pas nenit 179 shtohen kater nene të reja  179-a, 179-b, 
179-v dhe 179-g, si vijojne: 

 
"Neni 179-a 

(1) Gjobe në shume prej 2 000 deri në 3 000 euro në 
kundervlere me denare, do t'i shqiptohet tatimpaguesit per-
son juridik për kundervajtje, nese: 

1) nuk i ruan librat afariste dhe evidencat në pajtim me 
nenin 48 paragrafi (1) të ketij neni dhe 

2) nuk paraqet fakte të rendesishme për tatimim në paj-
tim me nenin 49 të ketij ligji. 

(2) Gjobe në shume prej 1 000 eurosh në kundervlere 
me denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes te personi 
juridik, për veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni. 

(3) Gjobe në shume prej 150 deri në 500 euro në kun-
dervlere me denare do t'i shqiptohet personit fizik, për ve-
primet nga paragrafi (1) i ketij neni,. 

(4) Për veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni, personit 
juridik mund t'i shqiptohet sanksion kundervajtes ndalim i 
perkohshem për kryerjen e veprimtarise së caktuar në ko-
hezgjatje prej tri deri më së shumti 30 dite."  

 
Neni 179-b 

(1) Gjobe në shume prej 2 500 deri në 3 000 euro në 
kundervlere me denare, do t'i shqiptohet tatimpaguesit per-
son juridik për kundervajtje, nese: 

1) me kerkesen e Drejtorise së të Hyrave Publike nuk i 
jep të gjitha informatat e nevojshme, nuk dorezon, ose nuk 
i dorezon në vendin e caktuar për shikim dhe kontroll librat 
dhe evidencat afariste, dokumentacionin afarist dhe doku-
mentet tjera, në pajtim me nenin 60 të ketij ligji; 

2) nuk lejon të kryhet shikim i lendeve, lokaleve ose 
truallit, respektivisht neper to ose nepermjet tyre të kalohet 
për keqyrje (neni 64 paragrafi (1)); 

3) nuk i kryen punet nga neni 97 paragrafi (3) i ketij 
ligji; 

4) inspektorit në proceduren e kontrollit nuk i jep infor-
mata dhe libra, shenime, dokumente dhe dokumentacion 
afarist në pajtim me nenin 99 të ketij ligji; 

5) e pamundeson proceduren e pageses së detyrueshme, 
në pajtim me nenin 137 paragrafi (7) të ketij ligji. 

(2) Gjobe në shume prej 1 500 eurosh në kundervlere 
me denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes te personi 
juridik, për veprimin nga paragrafi (1) i ketij neni.  

(3) Gjobe në shume prej 300 deri në 500 euro në kun-
dervlere me denare do t'i shqiptohet personit fizik, për ve-
primet nga paragrafi (1) pikat 2, 3, 4 dhe 5 të ketij neni.  

(4) Për veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni, personit 
juridik mund t'i shqiptohet sanksion kundervajtes ndalim i 
perkohshem për kryerjen e veprimtarise së caktuar në ko-
hezgjatje prej tri deri më së shumti 30 dite.  

 
Neni 179-v 

(1) Gjobe në shume prej 2 500 deri në 5 000 euro në 
kundervlere me denare, do t'i shqiptohet tatimpaguesit per-
son juridik për kundervajtje, nese: 

1) nuk parashtron fleteparaqitje për regjistrim në pajtim 
me nenin 38 paragrafi (5) të ketij ligji;  

2) nuk mban libra dhe evidenca afariste në pajtim me 
nenin 45 (paragrafi 1) të ketij ligji;  

(2) Gjobe në shume prej 1 000 deri në 2 000 euro në 
kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes 
te personi juridik, për veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni. 

(3) Gjobe në shume prej 150 deri në 500 euro në kun-
dervlere me denare do t'i shqiptohet personit fizik, për ve-
primet nga paragrafi (1) i ketij neni. 
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(4) Për veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni, personit 
juridik mund t'i shqiptohet sanksion kundervajtes ndalim i 
perkohshem për kryerjen e veprimtarise së caktuar, në ko-
hezgjatje prej tri deri më së shumti 30 dite.  

  
Neni 179-g 

(1) Gjobe në shume prej 3 000 deri në 5 000 euro në 
kundervlere me denare, do t'i shqiptohet tatimpaguesit per-
son juridik për kundervajtje, nese në fleteparaqitjen për ta-
tim nuk fut të dhena të sakta, të verteta dhe të plota dhe 
nuk e bashkengjit dokumentacionin e percaktuar në pajtim 
me nenin 53 paragrafet (3) dhe (4) të ketij ligji.  

(2) Gjobe në shume prej 2 000 eurosh në kundervlere 
me denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes te personi 
juridik, për veprimin nga paragrafi (1) i ketij neni. 

(3) Gjobe në shume prej 150 deri në 500 euro në kun-
dervlere me denare do t'i shqiptohet personit fizik, për ve-
primet nga paragrafi (1) i ketij neni. 

(4) Për veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni, personit 
juridik mund t'i shqiptohet sanksion kundervajtes ndalim i 
perkohshem për kryerjen e veprimtarise së caktuar në ko-
hezgjatje prej tri deri më së shumti 30 dite."  
 

Neni 4 
Aktet nenligjore të parapara me kete ligj do të mirato-

hen në afat prej 60 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij 
ligji. 

 
Neni 5 

Dispozitat e nenit 2 të ketij ligji do të fillojne të zbato-
hen nga 1 janari 2011.  

 
Neni 6 

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

__________ 
3707. 

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 

ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за персоналниот данок на доход. 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 29 декември 2010 година. 
 

         Бр. 07-5267/1                             Претседател 
29 декември 2010 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 ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД 

 
Член 1 

Во Законот за персоналниот данок на доход („Служ-
бен весник на Република Македонија" број 80/93, 3/94, 
70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002, 
44/2002, 96/2004, 120/2005, 52/2006, 139/2006, 6/20-
07,160/2007, 159/2008, 20/2009 и 139/2009), во членот 6 
став (1) точката 25 се менува и гласи: 

“плати на вработените лица кај обврзникот кој е ко-
рисник на технолошка индустриска развојна зона, за 
период од десет години од започнувањето на вршењето 
на дејноста во зоната, односно од првиот месец во кој 
корисникот ќе изврши исплата на плата, без разлика на 
бројот на вработените лица кај корисникот, под услови 
и постапка утврдени со Законот за технолошки индуст-
риски развојни зони.“ 

 
Член 2 

По членот 143-а се додава нов член 143-б, кој гласи: 
 

“Член 143-б 
Глоба во износ од 400 евра во денарска противвред-

ност за сторен прекршок ќе му се изрече на даночниот 
обврзник ако деловните книги, другата евиденција и 
документација не ги чува во деловната просторија 
(член 64)“. 

 
Член 3 

Членот 144 се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 500 евра во денарска против-

вредност за сторен прекршок ќе му се изрече на даноч-
ниот обврзник, доколку деловните книги ги води неа-
журно (членови 59 став 1, 61 и 62).“ 

 
Член 4 

По членот 144 се додава нов член 144-а, коj гласи: 
 

“Член 144-а 
(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 

противвредност за сторен прекршок ќе му се изрече на 
даночниот обврзник, ако: 

1) не поднесе даночна пријава, даночен биланс и 
барање во пропишаниот рок (членови 31-а, 67, 68, 69, 
71 и 73); 

2) не ги води или неточно ги води деловните книги 
(членови 59 став 1, 61 и 62); 

3) деловните книги, другата евиденција и докумен-
тација не ги чува најмалку пет години (член 66) и 

4) приходите не ги остварува преку трансакциска 
сметка и жиро-сметка кај носителите на платен промет 
(член 88). 

(2) За прекршоците од ставот (1) на овој член на да-
ночниот обврзник ќе му се изрече и забрана за вршење 
на професија, дејност или должност во траење од 15 
дена. 

 
Член 5 

Членот 145 се менува и гласи: 
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„(1) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денар-
ска противвредност за сторен прекршок ќе му се изре-
че на даночниот обврзник правно лице  - исплатувач на 
приходи, ако: 

1) не го пресмета данокот и не го уплати на соод-
ветната сметка (членови 76 и 95);  

2) не ги исполнува обврските од членот 77 на овој 
закон и 

3) исплатата за испорачаната стока и извршените 
услуги не ја изврши преку и трансакциска сметка и жи-
ро-сметка на обврзникот (член 88). 

(2) Глоба во износ од 750 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече на одговорното лице во прав-
ното лице за прекршокот од ставот (1) на овој член.“ 

 
Член  6 

Членот 145-а се менува и гласи: 
“(1) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денар-

ска противвредност за сторен прекршок ќе му се изре-
че на трговецот кој организира зелен пазар на кој се вр-
ши трговија на големо и мало, ако трговецот на орга-
нот за јавни приходи не му доставува годишен изве-
штај за корисниците на продажните места на зелените 
пазари. 

(2) За прекршокот од ставот (1) на овој член на од-
говорното лице кај трговецот кој организира зелен па-
зар на кој се врши трговија на големо и мало, ќе му се 
изрече глоба во износ од 750 евра во денарска против-
вредност.“ 

 
Член 7 

Членот 147 се брише. 
 

Член 8 
Во членот 29 од Законот за изменување и дополну-

вање на Законот за персоналниот данок на доход 
(„Службен весник на Република Македонија" број 159-
/2008)  годината "2011" се заменува со годината "2013". 

 
Член 9 

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

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR TATIMIN PERSONAL MBI TË ARDHURAT 

 
Neni 1 

Në Ligjin për tatimin personal mbi të ardhurat ("Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër 80/93, 3/94, 
70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002, 
44/2002, 96/2004, 120/2005, 52/2006, 139/2006, 6/2007, 
160/2007, 159/2008, 20/2009 dhe 139/2009), në nenin 6 
paragrafi (1) pika 25 ndryshohet si vijon:  

"rrogave të personave të punësuar te detyrësi i cili është 
shfrytezues i zonës zhvillimore teknologjike industriale, 
për periudhë për dhjetë vitesh nga fillimi i kryerjes së vep-
rimtarise në zonë, përkatësisht nga muaji i parë në të cilin 
shfrytezuesi do të kryejë pagesë të rrogës, pa dallim nga 
numri i personave të punësuar te shfrytëzuesi, në kushte 
dhe në procedurë të përcaktuara me Ligjin për zona zhvil-
limore teknologjike industriale." 

Neni 2 
Pas nenit 143-a shtohet nen i ri 143-b, si vijon: 
 

"Neni 143-b 
Gjobe në shumë prej 400 eurosh në kundërvlerë me de-

nare për kundërvajtje të kryer do t'i shqiptohet tatimpague-
sit, nëse librat afariste, evidencën dhe dokumentacionin tje-
ter nuk i ruan në lokalin afarist (neni 64)."   

 
Neni 3 

Neni 144 ndryshohet si vijon: 
"Gjobe në shumë prej 500 eurosh në kundërvlerë me 

denare për kundërvajtje të kryer do t'i shqiptohet tatimpag-
uesit, nëse librat afariste i mban në mënyrë të paazhurnuar 
(nenet 59 paragrafi 1, 61 dhe 62)." 

 
Neni 4 

Pas nenit 144 shtohet nen i ri 144-a, si vijon: 
 

"Neni 144-a 
 (1) Gjobe në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në 

kundervlere me denarë për kundërvajtje të kryer do t'i shqi-
ptohet  tatimpaguesit, nëse:  

1) nuk parashtron fletëparaqitje tatimore, bilanc tatimor 
dhe kërkesë në afatin e përcaktuar (nenet 31-a, 67, 68, 69, 
71 dhe 73); 

2) nuk i mban ose i mban në mënyrë të pasaktë librat 
afariste (nenet 59 paragrafi 1, 61 dhe 62); 

3) librat afariste, evidencën dhe dokumentacion tjetër 
nuk i ruan së paku pesë vjet (neni 66) dhe 

4) të hyrat nuk i realizon nëpërmjet llogarisë së transa-
ksionit dhe xhiro-llogarisë te bartësit e qarkullimit pagesor 
(neni 88). 

(2) Për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni ta-
timpaguesit do t'i shqiptohet edhe ndalim për kryerjen e 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës në kohëzgjatje prej 15 
ditesh." 

 
Neni 5 

Neni 145 ndryshohet si vijon: 
"(1) Gjobe në shumë prej 2 000 deri në 3 000 euro në 

kundervlere me denarë për kundërvajtje të kryer do t'i shq-
iptohet tatimpaguesit person juridik - pagues i të hyrave, 
nese:  

1) nuk e llogarit tatimin dhe nuk e paguan në llogarinë 
perkatese (nenet 76 dhe 95);  

2) nuk i plotëson detyrimet nga neni 77 i  këtij ligji dhe 
3) pagesen për mallin e dërguar dhe shërbimet e kryera 

nuk e kryen nëpërmjet llogarisë së transaksionit edhe të 
xhiro-llogarisë të detyrësit (neni 88). 

(2) Gjobe në shumë prej 750 eurosh në kundërvlerë me 
denare do t'i shqiptohet personit përgjegjës te personi juri-
dik, për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni." 

 
Neni 6 

Neni 145-a ndryshohet si vijon: 
"(1) Gjobe në shumë prej 2 000 deri në 3 000 euro në 

kundervlere me denarë, do t'i shqiptohet tregtarit i cili or-
ganizon treg të gjelbër në të cilin kryhet tregti me shumicë 
dhe pakicë, nëse tregtari organit për të hyra publike nuk i 
dorezon  raport vjetor për shfrytëzuesit e vendeve të shitjes 
në tregjet e gjelbra. 
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(2) Për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni, 
personit përgjegjës te tregtari i cili organizon treg të gjelbër 
në të cilin kryhet tregti me shumicë dhe pakicë, do t'i shq-
iptohet gjobë në shumë prej 750 eurosh në kundërvlerë me 
denare." 

 
Neni 7 

Neni 147 shlyhet. 
Neni 8 

Në nenin 29 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e 
Ligjit për tatim personal mbi të ardhurat („Gazeta Zyrtare e 
Republikes së Maqedonisë" numër 159/2008), viti "2011" 
zevendesohet me vitin "2013".  

 
Neni 9 

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

__________ 
3708. 

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  ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

денационализација, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 29 декември 2010 година. 
 

     Бр. 07-5268/1                                 Претседател 
29 декември 2010 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 ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 

 
Член 1 

Во Законот за денационализација (“Службен весник 
на Република Македонија“ брoj 20/98, 31/2000, 42/2003, 
44/2007 и 72/10), во членот 39 став (1) алинејата 6 се 
менува и гласи: 

 “- за плаќање на надоместок на концесија на држа-
вен имот, за делот од надоместокот што претставува 
приход на Буџетот на Република Македонија,“. 

Алинејата 7 се менува и гласи: 
 “- за купување или плаќање на закуп на државен 

имот, за делот што претставува приход на Буџетот на 
Република Македонија,“. 

 
Член 2 

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

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR 

DENACIONALIZIM  
 

Neni 1 
Në Ligjin për denacionalizim ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 20/98, 31/2000, 
42/2003, 44/2007 dhe 72/10) në nenin 39 paragrafi (1) 
alineja 6 ndryshohet si vijon: 

"-për pagesë të kompensimit për koncesion të pronës 
shtetërore, për pjesën e kompensimit që paraqet të hyra në 
Buxhetin e Republikës së Maqedonisë,". 

Alineja 7 ndryshohet si vijon: 
"-për blerje ose pagesë të qirasë së pronës shtetërore, 

për pjesën që paraqet të hyra në Buxhetin e Republikës së 
Maqedonisë,". 

 
Neni 2 

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

__________ 
3709. 

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 
РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за регистрирање на готовински плаќања, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 29 декември 2010 година. 
 

        Бр. 07-5269/1                             Претседател 
29 декември 2010 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 РЕГИСТРИРАЊЕ НА  

ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА 
 

Член  1 
Во Законот за регистрирање на готовински плаќања 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/2001, 42/2003, 42/2004, 70/2006, 126/2006, 47/2007, 
88/2008 и 133/2009), по членот 19 се додава нов член 
19-а, кој гласи: 
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„Член 19-а 
Контролата и проверката на функционалните и тех-

нички карактеристики на фискалниот систем на опрема 
ги вршат независни акредитирани правни лица  овла-
стени од министерот за финансии, кои ги исполнуваат 
условите кои се однесуваат на опремата, кадарот,  ло-
кациските и просторните услови. 

Изборот на правното лице од ставот 1 на овој член  
се врши по претходно објавен јавен повик во најмалку 
два дневни весници што излегуваат на територијата на 
Република Македонија  и во „Службен  весник  на Ре-
публика Македонија''. 

Министерот за финансии го пропишува начинот на 
избор и поблиските  услови за овластување на правното 
лице од ставот 1 на овој член кои се однесуваат на опре-
мата, кадарот, локациските и просторните услови.“ 

 
Член 2 

Во членот 20-г ставот 1  се менува и гласи: 
“За констатирана незаконитост од членот  20-б став 1 

на овој закон истовремено со решението за изрекување 
привремена забрана за вршење дејност, на даночниот 
обврзник даночниот контролор ќе му издаде покана за 
плаќање на глоба утврдена со членот 23-а од овој закон, 
која даночниот обврзник е должен да ја плати во рок од 
осум дена од денот на врачувањето на поканата.“ 

Во ставот 3 зборот „налогот“ се заменува со зборот  
„поканата“.  

 
Член 3 

Во членот 20-ѓ зборот „налогот“ се заменува со збо-
рот „поканата“.  

 
Член 4 

Во членот 20-е став 2 зборовите: „член 21“  се заме-
нуваат со зборовите:  „член  21-б“.  

 
Член 5 

Во членот 20-ж став (1 ) зборовите: „налог за плаќа-
ње на глоба во висина од 50% од висината на глобата“ 
се заменуваат со зборовите: „ќе му издаде покана за 
плаќање на глоба“, а зборовите: „од доставувањето на 
налогот“ се заменуваат со зборовите: „од денот на вра-
чувањето на поканата“.  

 
Член 6 

Членот 21 се менува и гласи: 
''Глоба во износ од 2.000 евра во денарска против-

вредност ќе му се изрече на даночниот обврзник - 
правно лице за сторен прекршок, ако: 

1) на видно место не поставил соопштение со кое го  
информира купувачот на добро, односно корисникот 
на услуга за неговата обврска да  бара фискална сметка  
(член 7); 

2) не го чува контролниот траг од фискалната сме-
тка во објектот (член 8 став 2); 

3) не води книга за дневни финансиски извештаи 
(член 11 став 4) и   

4) не закупи и не регистрира резервна фискална 
апаратура  (член 13).  

Глоба во износ од 800 евра во денарска противвред-
ност ќе му се изрече на одговорното лице во правното 
лице за прекршокот од ставот 1  точки 1, 2 и 3 на овој 
член. 

Глоба во износ од 500 евра во денарска противвред-
ност ќе му се изрече на одговорното лице во правното 
лице за прекршокот од ставот 1  точка 4 на овој член. 

Глоба во износ од 500 евра во денарска противвред-
ност ќе му се изрече на даночен обврзник - физичко 
лице за прекршокот од ставот (1)  од овој член.“ 

 
Член  7 

По членот  21 се додаваат два нови члена 21-а и 21-
б, кои гласат: 

 
„Член 21-а 

Глоба во износ од 2.500 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече на даночниот обврзник - 
правно лице за сторен прекршок,  ако: 

1)  издаде сметка која не ги содржи пропишаните 
елементи (член 5 став 1); 

2) не води итна сметководствена книга за изврше-
ниот промет на добра, односно на услуга  (член 12 став 
2) и 

3) не ги чува и одржува во исправна состојба фи-
скалните апарати (член 14 став 1). 

Глоба во износ од 800 евра во денарска противвред-
ност ќе му се изрече на одговорното лице во правното 
лице за прекршокот од ставот 1 точка 1 на овој член. 

Глоба во износ од 600 евра во денарска противвред-
ност ќе му се изрече на одговорното лице во правното 
лице за прекршокот од ставот 1 точки 2 и 3 на овој 
член. 

Глоба во износ од 800 евра во денарска противвред-
ност ќе му се изрече на даночен обврзник - физичко 
лице за прекршокот од ставот 1 точка 1 на овој член. 

Глоба во износ од 600 евра во денарска противвред-
ност ќе му се изрече на даночен обврзник - физичко ли-
це за прекршокот од ставот 1 точки 2 и 3 на овој член. 

          
Член 21-б 

Глоба во износ од 4.000 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече на даночниот обврзник - 
правно лице за сторен прекршок, ако: 

1)  не воведе и користи одобрен фискален систем на 
опрема за регистрирање на готовински плаќања (член 2 
став 1); 

2) не издава фискална сметка за извршениот промет 
на добра, односно на услуга (член 2); 

3) не издава парагон блок за извршениот промет на 
добра, односно на услуга  (член 12 став 2) и  

4) не набави одобрен фискален систем на опрема за 
регистрирање на готовинските плаќања (член 2 став 2). 

Глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на одговорното лице 
во правното лице за прекршокот од ставот 1 на овој 
член. 

Глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на даночен обврзник - 
физичко лице за прекршокот од ставот 1  на овој член.“ 

Член  8 
Во членот 22 став 1 зборовите: „член 21“ се замену-

ваат со зборовите: „член 21-б“, а зборовите: „шест ме-
сеци до една година“ се заменуваат со зборовите: „15 
дена“. 
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Во ставот 2 зборовите: „член 21“ се заменуваат со 
зборовите: „член 21-б“, а зборовите: „една до три годи-
ни“ се заменуваат со зборовите: „осум  дена“. 

 
Член 9 

Подзаконскиот акт од членот 1 став 3 на  овој закон 
ќе се донесе во рок од 60 дена од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

 
Член 10 

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

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 
PËR REGJISTRIM TË PAGESAVE ME PARA NË 

DORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për regjistrim të pagesave me para në dore 

("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 
31/2001, 42/2003, 42/2004, 70/2006, 126/2006, 47/2007, 
88/2008 dhe 133/2009), pas nenit 19 shtohet nen i ri 19-a, 
si vijon:           

                                                                                                                                                                                                                         
"Neni 19-a 

Mbikeqyrjen dhe kontrollin e karakteristikave funksio-
nale dhe teknike të sistemit fiskal, e kryejne personat juri-
dike të pavarur të akredituar e të autorizuar nga ministri i 
Financave, të cilet i plotesojne kushtet që kane të bejne me 
pajisjen, kuadrin, kushtet hapesinore dhe të lokacionit.  

Zgjedhja e personit juridik nga paragrafi 1 i ketij neni, 
behet me thirrje publike të shpallur paraprakisht së paku në 
dy gazeta ditore që dalin në territorin e Republikes së Ma-
qedonise dhe në "Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqe-
donise".  

Ministri i Financave e percakton menyren e zgjedhjes 
dhe kushtet më të aferta për autorizimin e personit juridik 
nga paragrafi 1 i ketij neni, që kane të bejne me pajisjen, 
kuadrin, kushtet hapesinore dhe të lokacionit."  

 
Neni 2 

Në nenin 20-g paragrafi 1 ndryshohet si vijon:  
"Për paligjshmerine e konstatuar nga neni 20-b paragra-

fi 1 i ketij ligji, njekohesisht me aktvendim për shqiptimin 
e ndalimit të perkohshem për kryerje të veprimtarise, det-
yresit tatimor kontrollori tatimor do t'i leshoje ftese për pa-
gesen e gjobes së percaktuar me nenin 23-a të ketij ligji, të 
cilen detyresi tatimor detyrohet ta paguaje në afat prej tete 
ditesh nga dita e marrjes së fteses."   

Në paragrafin 3 fjala " urdhereses" zevendesohet me 
fjalen "fteses".   

Neni 3 
Në nenin 20-gj fjala "urdherese" zevendesohet me fja-

len "ftese".   
 

Neni 4 
Në nenin 20-e paragrafi 2 fjalet: "nenin 21" zevendeso-

hen me fjalet: "nenin 21-b".  

Neni 5 
Në nenin 20-zh paragrafi (1) fjalet: "urdherese për pa-

gesen e gjobes në lartesi prej 50% të lartesise së gjobes" 
zevendesohen me fjalet: "do t'i leshoje ftese për pagesen e 
gjobes", ndersa fjalet: "nga dergimi i urdhereses" zevende-
sohen me fjalet: "nga dita e dorezimit të fteses".   

 
Neni 6 

Neni 21 ndryshohet si vijon:  
"Gjobe në shume prej 2 000 eurosh në kundervlere me 

denare, do t'i shqiptohet detyresit tatimor - person juridik 
për kundervajtjen e kryer, nese:  

1) në vend të dukshem nuk ka vendosur njoftim me të 
cilin e informon bleresin e të mires perkatesisht shfrytezue-
sin e sherbimit, për detyrimin e tij që të kerkoje llogari fi-
skale (neni 7);  

2) nuk e ruan gjurmen kontrolluese të llogarise fiskale 
në objekt (neni 8 paragrafi 2); 

3) nuk mban liber për raporte financiare ditore (neni 11 
paragrafi 4) dhe    

4) nuk merr me qira dhe nuk regjistron aparature fiska-
le rezerve (neni 13).   

Gjobe në shume prej 800 eurosh në kundervlere me de-
nare do t'i shqiptohet personit pergjegjes te personi juridik, 
për kundervajtje nga paragrafi 1 pikat 1, 2 dhe 3 të ketij neni.  

Gjobe në shume prej 500 eurosh në kundervlere me de-
nare do t"i shqiptohet personit pergjegjes te personi juridik, 
për kundervajtje nga paragrafi 1 pika 4 e ketij neni. 

Gjobe në shume prej 500 eurosh në kundervlere me de-
nare do t'i shqiptohet detyresit tatimor - person fizik, për 
kundervajtje nga paragrafi (1) i ketij neni."  

 
Neni 7 

Pas nenit 21 shtohen dy nene të reja 21-a dhe 21-b, si 
vijojne: 

 
"Neni 21-a 

Gjobe në shume prej 2 500 eurosh në kundervlere me 
denare, do t'i shqiptohet detyresit tatimor - person juridik 
për kundervajtjen e kryer, nese: 

1) leshon fature e cila nuk i permban elementet e perca-
ktuara (neni 5 paragrafi 1);  

2) nuk mban liber urgjent të kontabilitetit për qarkulli-
min e kryer të të mirave, perkatesisht të sherbimit (neni 12 
paragrafi 2);   

3) nuk i ruan dhe miremban në gjendje të rregullt apa-
ratet fiskale (neni 14 paragrafi 1).  

Gjobe në shume prej 800 eurosh në kundervlere me de-
nare do t'i shqiptohet personit pergjegjes te personi juridik, 
për kundervajtje nga paragrafi 1 pika 1 e ketij neni. 

Gjobe në shume prej 600 eurosh në kundervlere me de-
nare do t'i shqiptohet personit pergjegjes te personi juridik,  
për kundervajtje nga paragrafi 1 pikat 2 dhe 3 të ketij neni. 

Gjobe në shume prej 800 eurosh në kundervlere me de-
nare do t'i shqiptohet detyresit tatimor - person fizik, për 
kundervajtje nga paragrafi 1 pika 1 e ketij neni.  

Gjobe në shume prej 600 eurosh në kundervlere me de-
nare do t'i shqiptohet detyresit tatimor - person fizik, për 
kundervajtje nga paragrafi 1 pikat 2 dhe 3 të ketij neni.  
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Neni 21-b 
Gjobe në shume prej 4 000 eurosh në kundervlere me 

denare do t'i shqiptohet detyresit tatimor - person juridik 
për kundervajtjen e kryer, nese:  

1) nuk vendos dhe shfrytezon sistem të lejuar fiskal të 
pajisjes për regjistrimin e pageses me para në dore (neni 2 
paragrafi 1);  

2) nuk leshon llogari fiskale për qarkullimin e kryer të 
të mirave, perkatesisht të sherbimit (neni 2);  

3) nuk leshon flete blloku faturash për qarkullimin e kr-
yer të të mirave, perkatesisht të sherbimit (neni 12 paragra-
fi 2) dhe   

4) nuk blen sistem të lejuar fiskal të pajisjes, për regji-
strimin e pageses me para në dore (neni 2 paragrafi 2).  

Gjobe në shume prej 800 deri në 1 000 euro në kunderv-
lere me denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes te perso-
ni juridik, për kundervajtje nga paragrafi 1 i ketij neni. 

Gjobe në shume prej 800 deri në 1000 euro në kun-
dervlere me denare do t'i shqiptohet detyresit tatimor - per-
son fizik, për kundervajtje nga paragrafi 1 i ketij neni."  

 
Neni 8 

Në nenin 22 paragrafi 1 fjalet: "neni 21" zevendesohen 
me fjalet: "neni 21-b", ndersa fjalet: "gjashte muaj deri në 
një vit"  zevendesohen me fjalet: "15 dite".  

Ne paragrafin 2 fjalet: "neni 21“ zevendesohen me fja-
let: "neni 21-b", ndersa fjalet: "një deri në tre vjet" zeven-
desohen me fjalet: "tete dite". 

 
Neni 9 

Akti nenligjor nga neni 1 paragrafi 3 të ketij ligji, do të 
miratohet në afat prej 60 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të 
ketij ligji.  

 
Neni 10 

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

__________ 
3710. 

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 СЕМЕН-
СКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ  

РАСТЕНИЈА 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за семенски и саден материјал за земјо-
делски растенија, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 29 декември 2010 година. 

 
         Бр. 07-5270/1                              Претседател 
29 декември 2010 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 СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА 

ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за семенски и саден материјал за земјо-

делски растенија (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” број 39/2006 и 89/2008), во членот 1 став (1) 
по зборовите: “саден материјал”  се додаваат зборови-
те: “и материјал за размножување”, во заградите пред 
зборот “житни” се додаваат зборовите: “во натамошни-
от текст: семенски и саден материјал од”, зборовите: 
“служба за сертифицирање” се заменуваат со зборови-
те: “надлежност на официjалeниот орган за сертифици-
рање” и зборот “дефинитивни” се заменува со зборот  
“референтни”.   

 
Член 2 

Во членот 4 став (1) точката 2 се менува и гласи:  
„2. Саден материјал се цели растенија добиени со 

генеративно или вегетативно размножување, наменети 
за производство на овошје и грозје, градинарски и  
украсни растенија;”.  

По точката 2 се додава нова точка 3, која гласи: 
„3. Материјал за размножување е семе, делови од 

растенија или цели растенија вклучително и садни под-
логи, наменети за размножување и производство на са-
ден материјал од земјоделски растенија;”. 

Точките 3, 4, 5, 6 и 7 стануваат точки  4, 5, 6, 7 и 8. 
По точката 8 која станува точка 9  се додава нова 

точка 10, која гласи: 
„10. Европски заеднички каталог на сорти од земјо-

делски растителни видови е заеднички каталог на сор-
ти кој се составува врз основа на националните катало-
зи на земјите членки на ЕУ;”.  

Точките  9 и 10 стануваат точки  11 и 12. 
Точката 11 која станува точка 13 се менува и гласи: 
„13. Генетски модифициран организам (во ната-

мошниот текст: ГМО) е секој организам вклучувајќи го 
секој микроорганизам, со исклучок на човечките су-
штества, во кој генетскиот материјал е променет на на-
чин кој природно не се случува со процесите на разм-
ножување и/или природна рекомбинација. Како ГМО 
се смета и комбинација од ГМО;”. 

Точките 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 стану-
ваат точки 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23. 

Точката 22  која станува точка 24 се менува и гласи: 
„24. Официјално сертифицирање и етикетирање на 

семенски и саден материјал е издавање на сертификат 
и етикети за пакувањата;”. 

По точката 24 се додаваат две нови точки 25 и 26, 
кои гласат: 

„25. Официјален орган за сертифицирање е правно 
лице на кое му е дадено јавно овластување за стручна 
контрола на поле и во лабораторија на семенскиот и 
садниот материјал; 

26. Сертификат е документ со кој се потврдува из-
вршената официјална сертификација на семенски и са-
ден материјал од земјоделски растенија;”. 

Точките 23 и 24 стануваат точки  27 и 28. 
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Точката 25 која станува точка  29 се менува и гласи: 
„29. Ген банка е институција во која се чува и одр-

жува семенскиот и садниот материјал на дивергентни 
популации и автохтони видови, со цел да се заштити 
биодиверзитетот и чување на референтни примероци 
на семенски и саден материјал од земјоделски растени-
ја;”. 

Точката 26 станува точка 30. 
По точката 27 која станува точка 31 се додава нова 

точка 32, која гласи:  
„32.VCU тест е постапка за испитување на произ-

водната и употребната вредност на нови сорти земјо-
делски растенија;”. 

Точките 28, 29, 30, 31, 32 и 33 стануваат точки  33, 
34, 35, 36, 37 и 38. 

 
Член 3 

Во членот 5 став (1) зборовите: “ги пласира на паза-
рот”  се заменуваат со зборовите: “се наменети за трго-
вија”.  

Ставот (4) се менува и гласи: 
„Снабдувачите ќе се запишат во Регистарот на 

снабдувачи доколку имаат вработено најмалку едно 
лице со високо образование од земјоделски науки - со-
одветна насока, земјоделско земјиште, опрема, деловни 
простории и соодветни магацински простории.” 

 
Член 4 

 Членот 6 се менува и  гласи: 
„(1) Упис во регистрите на снабдувачи на семенски 

и саден материјал не е задолжителен за производители-
те на мали количини на семенски и саден материјал на 
определени видови наменети за лична употреба. 

(2) Министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство ги пропишува  видовите и  количините на 
семенски и саден материјал од ставот (1) на овој член.” 

 
Член 5 

Во членот 8 став (1) по зборот “закон“ се става за-
пирка, а зборовите: “и Законот за здравјето на растени-
јата“ се заменуваат со зборовите: “Законот за здравјето 
на растенијата и Законот за Државниот инспекторат за 
земјоделство“. 

Ставот (5) се менува и  гласи: 
„Ако семенскиот и садниот материјал од сорти за 

земјоделски растенија е третиран  со производ за за-
штита на растенија, производот за заштита на растени-
ја мора да биде означен на етикетата од амбалажата.” 

Ставот (7) се менува и гласи: 
„Семенскиот и садниот материјал се произведува 

под контрола на Управата, која со сертификат потврду-
ва дека семенскиот и садниот материјал ги исполнува 
условите за трговија. Сертификатот го придружува се-
менскиот и садниот материјал што се става во тргови-
ја.”  

Во ставот (9) зборовите: “соодветно спакуван, дек-
лариран и етикетиран” се заменуваат  со зборовите: 
“сертифициран, соодветно спакуван и етикетиран”. 

Во ставот (10)  зборот “декларирањето” се заменува 
со зборот “сертифицирањето”. 

Ставот (11) се менува и гласи: 
„Министерот за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство ги пропишува начинот на пакувањето, пре-
пакувањето и етикетирањето, формата и содржината на 
етикетата, начинот и постапката за официјална серти-
фикација на садниот материјал, како и условите во пог-
лед на сортната чистота и квалитетот на садниот мате-
ријал од одделни видови земјоделски растенија.” 

 
Член 6 

Во членот 9 ставот (1) се менува и гласи: 
„Семенски и саден материјал од видови и сорти 

земјоделски растенија можат да се стават во трговија 
само доколку сортата е запишана во националната 
сортна листа или во Европскиот заеднички каталог на 
сорти од земјоделски растителни видови, со исклучок 
на семенски и саден материјал од овошните растенија, 
украсните растенија, саксиско цвеќе, мицелиум за 
размножување на габи и семе од треви кои не се наме-
нети за семенска мешавина.” 

 
Член 7 

Во членот 11 став (3)  зборот  “на” се заменува со 
зборот  “не”. 

 
Член 8 

Во членот 16 став (2) зборовите: “хемиски средс-
тва” се заменуваат со зборовите: “производи за зашти-
та на растенијата”. 

 
Член 9 

Во членот 17 став (1) по зборот “извештај” се дода-
ваат зборовите: “и да го достават до  Управата во рок 
од 30 дена”. 

Во ставот (2) по зборот “извештај” се додаваат збо-
ровите: “во рок од 30 дена”.  

 
Член 10 

Во членот 18 ставoвите (1), (2) и (3) се менуваат и 
гласат: 

„(1) Снабдувачот е должен на Управата и на овла-
стеното правно лице од членот 59 став (1) на овој за-
кон, да ги пријави посеаните површини со семенски и 
саден материјал на сорти на земјоделски растенија, а 
овластеното правно лице му издава ”Сертификат за из-
вршена стручна контрола на произведениот семенски и 
саден материјал“.     

(2)  За секоја количина семе што ги исполнува усло-
вите за сертифицирање од членот 8 став (6) на овој за-
кон, овластеното правно лице од членот 60 став (1) на 
овој закон   издава ”Сертификат за квалитетот на семе-
то на земјоделски растенија”. 

(3) Управата на снабдувачот му издава ”Сертифи-
кат за конечно сертифицирано семе” врз основа на сер-
тификатите од ставовите (1) и (2) на овој член и/или 
”Сертификат за конечно сертифициран саден матери-
јал” врз основа на сертификатот од ставот (1) на овој 
член во рок од 15 дена од денот на добивањето на сер-
тификатите од ставовите (1) и (2) на овој член.”  
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Член 11 
Во членот 20 ставовите (1)  и (2) се менуваат и гласат: 
„(1) Сертификат за конечно сертифицирано семе од 

семенска мешавина од житни и фуражни растенија врз 
основа на сертификат за извршена стручна контрола на 
произведениот семенски материјал и сертификат за ис-
питување на квалитетот на семенскиот материјал на 
компонентите на мешавината издава Управата во рок 
од 15 дена, по добивање на сертификатите од членот 18 
ставови (1) и (2) на овој закон. 

(2) Снабдувачот кој е производител на семенска ме-
шавина од житни и фуражни растенија поднесува бара-
ње до Управата за добивање на сертификат од ставот 
(1) на овој член.” 

 
Член 12 

Во членот 23 став (1) по зборот “Управата” се дода-
ваат зборовите: “или правно лице кое     е овластено од 
Управата”. 

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

„(4) Трошоците за издавање на официјални етикети 
од ставот (1) на овој член се на товар на  снабдувачот 
во рамките на реално направените трошоци за издава-
ње на официјални етикети. 

(5) Министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство ги пропишува начинот и висината на надо-
местокот за издавање на официјални етикети.” 

 
Член 13 

Во членот 24 по зборот “под” се додава зборот 
“ист”. 

 
Член 14 

Во членот 26 став (3) по зборот “листа” се додаваат 
зборовите: “или Европскиот заеднички каталог на сор-
ти од земјоделски растителни видови со исклучок на 
овошните и украсните растенија”. 

Во ставот (4) по зборот  “листа” се додаваат зборо-
вите:  “или Европскиот заеднички каталог на сорти од 
земјоделски растителни видови”.  

 
Член 15 

Во членот 28 ставот (1) се менува и гласи:  
„Увозникот е должен пред увозот секоја пратка на 

семенски и саден материјал за земјоделски растенија, 
да ја пријави на државен фитосанитарен инспектор за 
инспекциски преглед.”  

Во ставовите (5), (6), (8) и (10) зборот “фитосани-
тарниот” се заменува со зборовите:   “државниот фито-
санитарен”. 

Ставот (7) се менува и гласи:  
„Доколку се исполнети условите за увоз од членот 

26 на овој закон, државниот фитосанитарен инспектор 
по извршениот преглед дозволува увоз на семенски 
или саден материјал.“  

По ставот (9) се додава нов став (10), кој гласи: 
„(10) Министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство ја пропишува висината и начинот на нап-
лата на реално направените трошоци од ставот (9) на 
овој член.“ 

Во ставот (10) кој станува став (11) зборовите: “ста-
вовите (7) и” се заменуваат со зборот “ставот”. 

 
Член 16 

Во членот 29 став (1) по зборовите: “страна на” се 
додава зборот “државниот”. 

 
Член 17 

Во членот 30 став (1) зборот “фитосанитарниот” се 
заменува со зборовите: “државен фитосанитарен”. 

 
Член 18 

Во членот 31 ставот (3) се брише. 
 

Член 19 
Во членот 33 став (3) зборот “контролорите” се за-

менува со зборовите: “овластените правни лица за 
стручна контрола на семенски посеви”. 

Во ставот (4) зборовите: “апробаторите на посеви 
на семе” се заменуваат со зборовите: “овластените 
правни лица за стручна контрола на семенски посеви”, 
а зборот “апробација”  се заменува со зборовите: “ 
стручна контрола”. 

 
Член 20 

Членот 37 се менува и гласи:  
„(1) Управата ја запишува сортата во национална 

сортна листа доколку: 
- сортата има DUS - тест, VCU - тест и име соглас-

но со членот 41 од овој закон  или 
- сорти со заштитена географска ознака на потекло 

(екотип)  или сортата е општо позната.  
(2) Сортата доколку е генетски модифицирана, Уп-

равата ја запишува во националната сортна листа, до-
колку ги исполнува условите за упис од ставот (1) али-
неја 1 на овој член, да е во согласност со прописите за 
генетски модифицирани сорти и да не е штетна за здра-
вјето на човекот, животните, животната средина и при-
родата. Генетските модифицирани сорти да бидат јасно 
означени како такви во Националната сортна листа.” 

 
Член 21 

Во членот 41 ставот (3) се менува и гласи:  
„Името на сортата може да биде променето по 

претходно барање на снабдувачот на семенски и саден 
материјал доколку името на сортата е променето од но-
сителот на селекционерското право на сортата за што 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво издава решение и го објавува во “Службен весник 
на Република Македонија” и во Билтенот кој го издава 
Управата.” 

 
Член 22 

Во членот 43 ставот (1) се менува и гласи:  
„По добиените резултати од испитувањата, Управа-

та или правно лице кое е овластено од Управата врши 
статистичка обработка на истите и проверува дали се 
исполнети условите од членот 37  став (1)  алинеја 1 на 
овој закон.” 

Во ставот (2) зборовите:  “алинеја 2 ”  се заменуваат 
со зборовите:  “алинеја 1”. 
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Член 23 
Во членот 47 насловот се менува и гласи: “Постап-

ка за бришење на сортата од националната сортна ли-
ста”. 

Во ставот (4) зборот  “дефинитивни” се заменува со 
зборот  “референтни”. 

 
Член 24 

Во членот 48 став (1) алинеја 2 по зборот  “сортата”  
се додаваат зборовите: “пред истекот на важноста на 
решението”. 

По алинеја 3 се додава нова алинеја 4, која гласи: 
„- престаната е важноста на селекционерското пра-

во или е поништено селекционерското право,”. 
 

Член 25 
Во членот 51 став (3) зборот  “дефинитивниот“  се 

заменува со зборот  “референтниот”. 
 

Член 26 
Во членот 54 став (1)  зборот  “дефинитивен”  се за-

менува со зборот “референтен”. 
Во ставот  (2) зборот  “дефинитивните”  се замену-

ва со  зборот  “референтните”. 
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:  
„(3) Министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство ги пропишува количините,  условите и 
начинот на чување на референтните примероци од ви-
дови и сорти на земјоделски растенија, како и начинот 
на работа на ген банката.” 

  
Член 27 

Во членот 55  ставот (2) се менува и гласи:  
„Комисијата за испитување на сортата и национал-

на сортна листа на земјоделски растенија се состои од 
девет члена и тоа од Управата четири члена и од струч-
ни и научни установи пет члена. Претседателот се из-
бира од членовите на комисијата. Мандатот на претсе-
дателот и членовите на комисијата е четири години.” 

Во ставот (3)  зборoвите:  “алинеjа 2 ” се бришат.  
 

Член 28 
Во членот 56 став (6) зборовите: „Комисијата за на-

ционалната сортна листа на земјоделски растенија” се 
заменуваат со зборовите: „Комисијата за описна листа 
на препорачани сорти за полјоделски растенија, Коми-
сијата за описна листа на препорачани сорти за овошни 
растенија и винова лоза и Комисијата за описна листа 
на препорачани сорти за градинарски, ароматични, за-
чински и лековити растенија”.  

По ставот (8) се додава нов став (9),  кој гласи:  
„(9) Министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство формира Комисија за описна листа на 
препорачани сорти за полјоделски растенија, Комисија 
за описна листа на препорачани сорти за овошни расте-
нија и винова лоза и Комисија за описна листа на пре-
порачани сорти за градинарски, ароматични, зачински 
и лековити растенија.”  

По ставот (9) кој станува став (10) се додаваат два 
нови става (11) и (12), кои гласат: 

„(11) Комисиите од ставот (9) на овој член се соста-
вени од пет члена и тоа два члена од Управата и три 
члена од стручни и научни установи. Претседателот се 
избира од членовите на комисијата. Мандатот на пре-
тседателот и членовите на комисијата е четири години.  

(12) За работата на комисиите од ставот (9) на овој 
член им следува надоместок на членовите од стручните 
и научните установи, чија висина ја утврдува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство во 
зависност од бројот и сложеноста на постапката на 
препорачаните сорти.” 

  
Член 29 

Во членот 57 став (1) по зборот  “сертифицирање”  
се додава зборот  “етикетирање”. 

 
Член 30 

Во членот 59 став (7) по зборот “врши” се додаваат 
зборовите: “Државниот инспекторат за земјоделство и”.  

Во ставот (8) по зборовите: “давање на”  се додава-
ат  зборовите: “решение за”. 

 
Член 31 

Во членот 60 став (7)  по зборовите:  “давање на”  
се додаваат  зборовите:  “решение за”. 

 
Член 32 

По членот 63  се додаваат два  нови члена 63-а  и 
63-б, кои  гласат: 

 
„Член 63-а 

Постапка за едукација 
 

(1) Доколку при вршењето на инспекцискиот над-
зор државниот инспектор за земјоделство утврди дека е 
сторена неправилност од членот 67 на овој закон е дол-
жен да состави записник во кој ќе ја утврди сторената 
неправилност со укажување за отстранување на утвр-
дената неправилност во рок од осум дена и со истовре-
мено врачување на покана за спроведување на едука-
ција на лицето или субјектот каде што е утврдена не-
правилноста при вршењето на инспекцискиот надзор.  

(2) Формата и содржината на поканата за едукација, 
како и начинот на спроведување на едукацијата ги про-
пишува министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство. 

(3) Едукацијата ја организира и спроведува Држав-
ниот инспекторат за земјоделство, во рок не подолг од 
осум дена од денот на спроведувањето на инспекци-
скиот надзор. 

(4) Едукацијата може да се спроведе за повеќе утвр-
дени исти или истородни неправилности за еден или за 
повеќе субјекти. 

(5) Доколку во закажаниот термин лицето или суб-
јектот над кој се спроведува едукацијата не се јави на 
едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена. 

(6) Доколку лицето или субјектот над кој се спрове-
дува едукацијата се јави на закажаната едукација и 
истата ја заврши, ќе се смета дека е едуциран по однос 
на  утврдената неправилност. 
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(7) Доколку државниот инспектор за земјоделство 
при спроведување на контролниот надзор утврди дека 
се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) 
на овој член, донесува заклучок со кој ја запира по-
стапката на инспекциски надзор.  

(8) Доколку државниот инспектор за земјоделство 
при спроведување на контролниот надзор утврди дека 
не се отстранети утврдените неправилности од ставот 
(1) на овој член, поднесува барање за поведување на 
прекршочна постапка пред надлежниот суд. 

(9) Државниот инспекторат за земјоделство  води 
евиденција за спроведената едукација на начин пропи-
шан од министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

 
Член 63-б 

Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство - Државниот инспекторат за земјоделство 
за извршените контроли изготвува  квартални изве-
штаи и ги објавува на веб страницата на Министерс-
твото на унифициран квартален преглед.“  

 
Член 33 

Членот 66 се менува и гласи: 
“(1) Глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече на правно лице за 
прекршок, ако: 

1) произведува, врши подготовка за трговија, увоз-
извоз, а не е запишан во регистарот за снабдувачи на 
семенски материјал и снабдувачи на саден материјал и 
не ги исполнува пропишните услови (член 5); 

2) пушти во трговија семенски материјал и саден 
материјал, спротивно на условите  од членовите 8, 9, 
10, 11,13 став (1) и 33 на овој закон; 

3) тргува со  семенски и саден материјал без офици-
јален сертификат (член 21 став (7)); 

4) пушти во промет или увезе семенски и саден ма-
теријал без официјални етикети, пре- пакуван без офи-
цијално да се обележи на начин со кој ќе се задржи 
квантитетот и квалитетот на семенскиот и садниот ма-
теријал (членови 23, 24 и 32) и 

5) не ги извршува стручно полските опити, не ги 
доставува навреме извештаите за извршената работа и 
не ги исполнува условите за постконтрола (член 33). 

(2) Глоба во износ од 1.300 до 2.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече и на одговорното 
лице во правното лице за дејствијата од ставот (1) на 
овој член. 

(3) За дејствијата на ставот (1) од овој член покрај 
глобата на правното лице ќе му се изрече и прекршоч-
на санкција забрана за вршење на дејност во траење од 
една до пет години. 

(4)  За дејствијата на ставот (1) од овој член покрај 
глобата на одговорното лице во правното лице ќе му се 
изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на 
должност во траење од една до пет години. 

(5) За дејствијата на ставот (1) од овој член покрај 
глобата на правното лице ќе му се изрече и посебна 
прекршочна мерка одземање и уништување на семен-
скиот и садниот материјал. 

(6) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече и на физичкото лице за 
дествијата од ставот (1) на овој член. 

(7) На физичкото лице, покрај глобата од ставот (6) 
на овој член ќе му се изрече и посебна прекршочна 
мерка одземање на семенскиот и садниот материјал.” 

 
Член 34 

По членот 66 се додава нов член 66-а, кој гласи: 
 

„Член 66-а 
„(1) Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече на правно лице за 
прекршок, ако: 

1) не врши стручна контрола на пропишан начин и 
постапка (член 17 став (1)); 

2) не го пријави производството на семенскиот и 
садниот материјал во определен рок за сертифицирање 
(член 18); 

3) увезува семенски и саден материјал заради извоз, 
не достави доказ дека размножениот  семенски и саден 
материјал во целина ќе го извезува  (член 31 став (1)); 

4) не го обезбедува одржувањето на сортата и не 
набави семенски и саден материјал по барање на Упра-
вата  (член 45 ставови (1) и (3));  

5) врши испитување на квалитетот на семенскиот и 
садниот материјал, а не ги исполнува пропишаните ус-
лови од членот 60 на овој закон и 

6) на надлежниот инспектор не му овозможи надзор 
во работата (член 64). 

(2) Глоба во износ од 600 до 1.200 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице 
во правното лице за дејствијата од ставот (1) на овој 
член. 

(3) За дејствијата на ставот (1) од овој член покрај 
глобата на правното лице ќе му се изрече и посебна 
прекршочна мерка одземање и уништување на семен-
скиот и садниот материјал. 

(4) Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече и на физичкото лице за 
дествијата од ставот (1) на овој член.   

(5) На физичкото лице, покрај глобата од ставот (4) 
на овој член ќе му се изрече и посебна прекршочна 
мерка одземање на семенскиот и садниот материјал.“ 

 
Член 35 

Членот 67 се менува и гласи: 
“(1) Глоба во износ од 1.500 евра во денарска про-

тиввредност ќе му се изрече на правно лице за прекр-
шок, ако: 

1) не води евиденција за семенската мешавина 
(член 13 став (1)); 

2) врши маркетинг на мали количини на семе и са-
ден материјал  за кое има одобрение  да го користи за 
научни цели, селекција или официјално испитување 
(член 14); 

3) не води пропишана евиденција за состојбите на 
семенските посеви и насадите од саден материјал (член 
16); 

4) не го плаќа надоместокот од членот 45 став (2) на 
овој закон и 
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5) вршителот на јавната служба не ги извршува или 
навремено не ги извршува обврските (член 60 став (1)).  

(2) Глоба во износ од 600 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече и на одговорното лице во 
правното лице за дејствијата од ставот (1) на овој член. 

(3) Глоба во износ од 300  евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече и на физичкото лице за дес-
твијата од ставот (1) на овој член.” 

 
Член 36 

Членот 67-а  се менува и гласи:   
 

„Прекршочна постапка 
(1) Прекршочна постапка за прекршоците предви-

дени со овој закон ја води прекршочна комисија фор-
мирана од министерот за земјоделство шумарство и во-
достопанство.   

(2) Во случај кога е утврдено дека е сторен прекр-
шок, пред поднесување на барање за поведување на 
прекршочна постапка за прекршоци предвидени со 
овој закон, државниот инспектор за земјоделство ќе му 
предложи на сторителот на прекршокот постапка за по-
рамнување, согласно со Законот за прекршоците.” 

 
Член 37 

Подзаконските акти за  постапката за едукација ќе 
се донесат во рок од 15 дена од денот на влегувањето  
во сила на овој закон. 

Другите подзаконски акти предвидени со овој закон 
ќе бидат донесени во рок од шест месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 38 

Сортите кои се запишани или ќе се запишат во на-
ционалната сортна листа до денот на влегувањето во 
сила на овој закон, а кои не се испитани во поглед на 
различноста, хомогеноста и стабилноста - DUS тест, 
треба да се испитаат или да се обезбедат резултати за 
тоа најдоцна во рок од пет години од денот на влегува-
њето во сила  на овој закон. 

 
Член 39 

Се задолжува 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 семенски и саден материјал за зем-
јоделски растенија. 

 
Член 40 

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

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E 

LIGJIT PËR MATERIAL FAROR DHE PËR  
MBELTIM PËR BIME BUJQESORE 

 
Neni 1 

Në Ligjin për material faror dhe për mbeltim për bime 
bujqesore (“Gazeta Zyrtare e  Republikes së Maqedonise" 
numer 39/2006 dhe 89/2008), në nenin 1 paragrafi (1) pas 

fjaleve: "materiali faror” shtohen fjalet: "dhe materiali për 
shumezim”, në kllapa para fjales: “drithera” shtohen fjalet: 
“në tekstin e metutjeshem: materiali faror dhe për mbeltim 
nga”, fjalet: “sherbimi për certifikim” zevendesohen me 
fjalet: “kompetenca e organit zyrtar për certifikim” dhe fja-
la: “definitive” zevendesohet me fjalen:  "referuese".   

 
Neni 2 

Në nenin 4 paragrafi (1) pika 2 ndryshohet si vijon:  
“2. Material faror jane bime të plota të fituara me shu-

mezim gjenerik ose vegjetativ, të dedikuara për prodhimta-
ri të frutave, rrushit, bimeve kopshtare dhe dekorative;”.  

Pas pikes 2 shtohet pika e re 3, si vijon: 
“3. Materiali për shumezim eshte fare, pjese nga bimet 

ose bime të plota duke i perfshire edhe bazat mbjellese, të 
dedikuara për shumezim dhe prodhim të materialit faror 
nga bime bujqesore;”. 

Pikat 3, 4, 5, 6 dhe 7 behen pikat 4, 5, 6, 7 dhe 8. 
Pas pikes 8 e cila behet pika 9 shtohet pika e re 10, si 

vijon: 
“10. Katalogu i perbashket evropian i varieteteve të bi-

meve bujqesore eshte katalog i perbashket i varieteteve i 
cili perpilohet në baze të katalogeve nacionale të vendeve 
anetare të UE-së;".  

Pikat 9 dhe 10 behen pika 11 dhe 12. 
Pika 11 e cila behet pika 13 ndryshohet si vijon: 
“13. Organizem i modifikuar gjenetikisht (në tekstin e 

metejme: OMGJ) eshte çdo organizem duke perfshire çdo 
mikroorganizem, me perjashtim të qenieve njerezore, në të 
cilin materiali gjenetik eshte ndryshuar në menyre që nat-
yrshem nuk ndodh me proceset e shumezimit dhe/ose ri-
kombinimit natyror. Si OMGJ konsiderohet edhe kombini-
mi nga OMGJ-të;”. 

Pikat 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dhe 21 behen pi-
ka 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  22 dhe 23. 

Pika 22 e cila behet pika 24 ndryshohet si vijon: 
“24. Certifikim dhe etiketim zyrtar i materialit faror 

dhe për mbeltim eshte dhenia e certifikates dhe etiketave 
për paketime;". 

Pas pikes 24 shtohen dy pika të reja 25 dhe 26, si vijoj-
ne: 

“25. Organ zyrtar për certifikim eshte personi juridik të 
cilit i eshte dhene autorizim publik për kontroll profesional 
në fushe dhe në laboratorin e materialit faror dhe për mbel-
tim; 

26. Certifikata eshte dokument me të cilin vertetohet 
certifikimi i kryer zyrtar i materialit faror dhe për mbeltim 
të bimeve bujqesore;”. 

Pikat 23 dhe 24 behen pika 27 dhe 28. 
Pika 25 e cila behet pika 29 ndryshohet si vijon: 
“29. Banke e gjeneve eshte institucioni në të cilin ruhet 

dhe mirembahet materiali faror dhe për mbeltim i populli-
meve divergjente dhe llojeve autoktone, me qellim të 
mbrojtjes së biodiversitetit dhe ruajtjes së ekzemplareve re-
ferues të materialit faror dhe për mbeltim të bimeve bujqe-
sore;”. 

Pika 26 behet pika 30. 
Pas pikes 27 e cila behet pika 31 shtohet pika e re 32, si 

vijon:  
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“32. Testi VCU eshte procedura për analizen e vleres 
së prodhuar dhe perdoruese të varieteteve të reja të bimeve 
bujqesore;”. 

Pikat 28, 29, 30, 31, 32 dhe 33 behen pika 33, 34, 35, 
36, 37 dhe 38. 

 
Neni 3 

Në nenin 5 paragrafi (1) fjalet: “i plason në treg.”  ze-
vendesohen me fjalet: “jane të dedikuar për tregti”.  

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon: 
“Furnizuesit do të regjistrohen në Regjistrin e furnizue-

sve nese kane punesuar së paku një person me arsim të lar-
te nga shkencat bujqesore-drejtimi perkates, toke bujqeso-
re, pajisje, lokale afariste dhe lokale perkatese të magazina-
ve.” 

 
Neni 4 

Neni 6 ndryshohet si vijon: 
“(1) Regjistrimi në regjistrat e furnizuesve të materialit 

faror dhe për mbeltim nuk eshte i detyrueshem për prodhu-
esit e sasive të vogla të materialit faror dhe për mbeltim të 
llojeve të caktuara të dedikuara për perdorim personal. 

(2) Ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së 
Ujerave i percakton llojet dhe sasite e materialit faror dhe 
për mbeltim nga paragrafi (1) i ketij neni.” 

 
Neni 5 

Në nenin 8 paragrafi (1) pas fjales "ligj" vihet presje, 
ndersa fjalet: "dhe Ligji për shendetin e bimeve" zevende-
sohen me fjalet: "Ligji për shendetin e bimeve dhe Ligji 
për Inspektoratit Shteteror të Bujqesise".    

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon: 
“Nese materiali faror ose për mbeltim i varieteteve të 

bimeve bujqesore eshte trajtuar me prodhim për mbrojtjen 
e bimeve, prodhimi për mbrojtjen e bimeve doemos duhet 
të shenohet në etiketen e ambalazhit.” 

Paragrafi (7) ndryshohet si vijon: 
“Materiali faror dhe për mbeltim prodhohet nën kon-

troll të Drejtorise, e cila me certifikate verteton se materiali 
faror dhe për mbeltim i ploteson kushtet për tregti. Certifi-
kata e shoqeron materialin faror dhe për mbeltim që lesho-
het në tregti."  

Në paragrafin (9) fjalet: “i paketuar, deklaruar dhe eti-
ketuar në menyre perkatese” zevendesohen me fjalet: “i 
certifikuar, i paketuar dhe etiketuar në menyre perkatese”. 

Në paragrafin (10) fjala “deklarimi” zevendesohet me 
fjalen “certifikimi”. 

Paragrafi (11) ndryshohet si vijon: 
“Ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Uje-

rave i percakton menyren e paketimit, ripaketimit dhe eti-
ketimit, formen dhe permbajtjen e etiketes, menyren dhe 
proceduren për certifikim zyrtar të materialit faror, si dhe 
kushtet e pastertise së varieteteve dhe kualitetit të materia-
lit faror nga llojet e vecanta të bimeve bujqesore." 

 
Neni 6 

Në nenin 9  paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
“Materiali faror dhe për mbeltim nga llojet dhe variete-

tet e bimeve bujqesore mund të leshohen në tregti vetem 
nese varieteti eshte regjistruar në listen nacionale të varie-
teteve ose në Katalogun evropian të perbashket të variete-

teve nga llojet e bimeve bujqesore, me perjashtim të mate-
rialit faror dhe për mbeltim të pemeve, bimeve dekorative, 
luleve të saksive, miceliumit për shumezim të kerpudhave 
dhe fares së barerave që nuk jane të dedikuara për perzierje 
farore.” 

 
Neni 7 

Në nenin 11 paragrafi (3) fjala “i” zevendesohet me fja-
len “nuk”. 

 
Neni 8 

Në nenin 16 paragrafi (2) fjalet: “mjete kimike” zeven-
desohen me fjalet: “prodhime për mbrojtjen e bimeve”. 

 
Neni 9 

Në nenin 17 paragrafi (1) pas fjales “raport” shtohen 
fjalet: “dhe t'ia dorezojne Drejtorise në afat prej 30 ditesh”. 

     Në  paragrafin (2) pas fjales “raport” shtohen fjalet: 
“në afat prej 30 ditesh”.  

 
Neni 10 

Në nenin 18 paragrafet (1), (2) dhe (3), ndryshohen si 
vijojne: 

“(1) Furnizuesi detyrohet që  Drejtorise dhe personit të 
autorizuar juridik nga neni 59 paragrafi (1) i ketij ligji, t'ia 
paraqese siperfaqet e mbjella me material faror dhe për 
mbeltim të varieteteve të bimeve bujqesore, ndersa personi 
i autorizuar juridik i jep “Certifikate për kryerjen e kontrol-
lit profesional të materialit të prodhuar faror dhe për mbel-
tim”.  

(2) Për çdo sasi fare që i ploteson kushtet për certifiki-
min nga neni 8 paragrafi (6) të ketij ligji, personi i autori-
zuar juridik nga neni 60 paragrafi (1) të ketij ligji leshon 
“Certifikate për kualitetin e fares së bimeve bujqesore". 

(3) Drejtoria furnizuesit i leshon "Certifikate për fare 
perfundimisht të certifikuar" në baze të certifikatave nga 
paragrafet (1) dhe (2) të ketij neni dhe/ose "Certifikate për 
material për mbeltim perfundimisht të certifikuar" në baze 
të certifikates nga paragrafi (1) i ketij neni në afat prej 15 
ditesh nga marrja e certifikatave nga paragrafet (1) dhe (2) 
të ketij neni.”  

 
Neni 11 

Në nenin 20 paragrafet (1) dhe (2) ndryshohen si vijoj-
ne: 

“(1) Certifikate për fare perfundimisht të certifikuar 
nga perzierja farore e bimeve drithore dhe të tagjise në ba-
ze të certifikates për kontrollin e kryer profesional të mate-
rialit të prodhuar faror dhe certifikates për analizen e kuali-
tetit të materialit faror të komponenteve të perzierjes, les-
hon Drejtoria në afat prej 15 ditesh, pas marrjes së certifi-
katave nga neni 18 paragrafet (1) dhe (2) të ketij ligji.” 

(2) Furnizuesi i cili eshte prodhues i perzierjes farore 
nga bimet drithore dhe të tagjise, paraqet kerkese në Drej-
tori për marrjen e certifikates nga paragrafi (1) i ketij neni.” 

 
Neni 12 

Në nenin 23 paragrafi (1) pas fjales “Drejtoria” shtohen 
fjalet: “ose personi juridik i cili eshte i autorizuar nga Drej-
toria”. 
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Pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafe të rinj (4) dhe 
(5), si vijojne:  

“(4) Shpenzimet për dhenien e etiketave zyrtare nga pa-
ragrafi (1) i ketij neni, jane në ngarkese të furnizuesit në 
kuader të shpenzimeve reale të bera për leshimin e etiketa-
ve zyrtare. 

(5) Ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së 
Ujerave e percakton menyren dhe lartesine e kompensimit 
për leshimin e etiketave zyrtare." 

 
Neni 13 

Në nenin 24 pas fjales “nën” shtohet fjala “i njejte”. 
 

Neni 14 
Në nenin 26 paragrafi (3) pas fjales “liste” shtohen fja-

let: “ose Katalog evropian të perbashket të varieteteve nga 
llojet e  bimeve bujqesore me perjashtim të pemeve dhe bi-
meve dekorative". 

Në paragrafin (4) pas fjales “liste” shtohen fjalet:  “ose 
Katalog evropian të perbashket të varieteteve nga llojet e 
bimeve bujqesore”.   

 
Neni 15 

Në nenin 28 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  
“Importuesi detyrohet që para importit secilen dergese 

të materialit faror dhe për mbeltim të bimeve bujqesore, ta 
paraqese te inspektori shteteror fitosanitar për kontroll ins-
pektues".   

Në paragrafet (5), (6), (8) dhe (10) fjala: “fitosanitar” 
zevendesohet me fjalet:    “shteteror fitosanitar”. 

Paragrafi (7) ndryshohet si vijon:  
“Nese jane plotesuar kushtet e importit nga neni 28 i 

ketij ligji, inspektori shteteror fitosanitar pas kontrollit të 
kryer lejon import të materialit faror ose për mbeltim.“  

Pas paragrafit (9) shtohet paragrafi (10), si vijon: 
“(10) Ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së 

Ujerave e percakton lartesine dhe menyren e pageses së ar-
ketimeve reale të bera nga paragrafi (9) i ketij neni.“ 

Në paragrafin (10) i cili behet paragrafi (11) fjalet: “pa-
ragrafet (7) dhe“ zevendesohen me fjalen “paragrafi”. 

 
Neni 16 

Në nenin 29 paragrafi (1) pas fjaleve: “ana e" shtohet 
fjala: “shteteror”. 

 
Neni 17 

Në nenin 30 paragrafi (1) fjala “fitosanitar” zevendeso-
het me fjalet:  “fitosanitar shteteror”. 

 
Neni 18 

Në nenin 31 paragrafi (3) shlyhet. 
 

Neni 19 
Në nenin 33 paragrafi (3) fjala “kontrolloret” zevende-

sohet me fjalet: “personat e autorizuar juridik për kontroll 
profesional të mbjelljeve farore". 

Në paragrafin (4) fjalet: “aprobatoreve të mbjelljeve fa-
rore” zevendesohet me fjalet: “personave të autorizuar juri-
dike për kontroll profesional të mbjelljeve farore", ndersa 
fjala “aprobacion” zevendesohet me fjalet: “kontroll profe-
sional”. 

Neni 20 
Neni 37 ndryshohet si vijon:  
“(1) Drejtoria e regjistron varietetin në listen nacionale 

të varieteteve nese: 
- varieteti ka test DUS, test VCU dhe emer në pajtim 

me nenin 41 të ketij ligji ose  
- varieteti me shenje të mbrojtur gjeografike të pre-

jardhjes (ekotip) ose varieteti eshte pergjithesisht i njohur.  
(2) Varietetin nese eshte gjenetikisht i modifikuar, 

Drejtoria e regjistron në listen nacionale të varieteteve nese 
i ploteson kushtet për regjistrim nga paragrafi (1) alineja 1 
të ketij neni, të jete në pajtim me dispozitat për varietete 
gjenetikisht të modifikuara dhe të mos jete i demshem për 
shendetin e njeriut, kafsheve, mjedisin jetesor dhe natyren. 
Varietetet e modifikuara gjenetikisht të jene të shenuara 
qarte si të tilla në Listen nacionale të varieteteve.” 

 
Neni 21 

Në nenin 41 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:  
"Emri i varietetit mund të ndryshohet me kerkese para-

prake të furnizuesit të materialit faror dhe për mbeltim, ne-
se emri i varietetit eshte ndryshuar nga bartesi i të drejtes 
së seleksionimit të varietetit për cfare ministri i Bujqesise, 
Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave leshon aktvendim dhe 
e shpall në "Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise" 
dhe në Buletinin që e boton Drejtoria." 

 
Neni 22 

Në nenin 43 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  
“Pas rezultateve të marra nga hetimet, Drejtoria ose 

personi juridik që eshte i autorizuar nga Drejtoria kryen 
perpunim statistikor të të njejtave dhe kontrollon nese jane 
permbushur kushtet nga neni 37 paragrafi (1) alineja 1 të 
ketij ligji.” 

Në paragrafin (2) fjalet:  “alineja 2” zevendesohen me 
fjalet:  “alineja 1”. 

 
Neni 23 

Në nenin 47 titulli ndryshohet si vijon: “Procedura për 
shlyerjen e varietetit nga lista nacionale e varieteteve”. 

Në paragrafin (4) fjalet:  “definitive” zevendesohet me 
fjalen:  "referuese". 

 
Neni 24 

Në nenin 48 paragrafi (1) alineja 2 pas fjales: “variete-
ti” shtohen fjalet: “para kalimit të vlefshmerise së aktven-
dimit”. 

Pas alinese 3 shtohet alineja e re 4, si vijon: 
“- ka pushuar vlefshmeria e së drejtes seleksionuese 

ose eshte shfuqizuar e drejta seleksionuese,”. 
 

Neni 25 
Në nenin 51 paragrafi (3) fjalet:  “definitivi” zevende-

sohet me fjalen:  "referuesi". 
 

Neni 26 
Në nenin 54 paragrafi (1) fjalet:  “definitiv” zevendeso-

het me fjalen "referues". 
Në paragrafin (2) fjala:  “definitive” zevendesohet me 

fjalen:  "referues". 
Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:  
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“(3) Ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së 
Ujerave i percakton sasite, kushtet dhe menyren e ruajtjes 
së ekzemplareve referues të llojeve dhe varieteteve të bi-
meve bujqesore, si dhe menyren e punes së bankes së gje-
neve.” 

  
Neni 27 

Në nenin 55 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:  
“Komisioni për Analizen e Varieteteve dhe Listen Na-

cionale të Varieteteve të Bimeve Bujqesore perbehet prej 
nente anetaresh, dhe atë nga Drejtoria kater anetare dhe 
nga institucione profesionale dhe shkencore pese anetare. 
Kryetari zgjidhet nga anetaret e komisionit. Mandati i krye-
tarit dhe anetareve të komisionit eshte kater vjet.” 

Në paragrafin (3) fjalet: “alineja 2” shlyhen.  
 

Neni 28 
Në nenin 56 paragrafi (6) fjalet: “Komisionit për Listen 

Nacionale të Varieteteve të Bimeve Bujqesore.” zevende-
sohen me fjalet: “Komisionit për Listen Pershkruese të Va-
rieteteve të Rekomanduara për Bime Fushore, Komisionit 
për Listen Pershkruese të Varieteteve të Rekomanduara për 
Bime Frutore dhe të Hardhise dhe Komisionit për Listen 
Pershkruese të Varieteteve për Bime Kopshtare, Aromati-
ke, Ereza dhe Bime Mjekuese".  

Pas paragrafit (8) shtohet paragrafi i ri (9), si vijon:  
“(9) Ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së 

Ujerave formon Komision për Listen Pershkruese të Varie-
teteve të Rekomanduara për Bime Fushore, Komision për 
Listen Pershkruese të Varieteteve të Rekomanduara për Bi-
me Frutore dhe të Hardhise dhe Komision për Listen 
Pershkruese të Varieteteve për Bime Kopshtare, Aromati-
ke, Ereza dhe Bime Mjekuese."   

Pas paragrafit (9) i cili behet paragrafi (10) shtohen dy 
paragrafe të rinj (11) dhe (12), si vijojne: 

“(11) Komisionet nga paragrafi (9) të ketij neni jane të 
perbere prej pese anetareve dhe atë dy anetare nga Drejto-
ria dhe tre anetare nga institucionet profesionale dhe 
shkencore. Kryetari zgjidhet nga anetaret e komisionit. 
Mandati i kryetarit dhe anetareve të komisionit eshte kater 
vjet. 

(12) Për punen e komisioneve nga paragrafi (9) të ketij 
neni, u takon kompensim anetareve nga institucionet profe-
sionale dhe shkencore, lartesine e të cilit e percakton mini-
stri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave vare-
sisht nga numri dhe nderlikueshmeria e procedures së vari-
eteteve të porositura." 

  
Neni 29 

Në nenin 57 paragrafi (1) pas fjales:  “certifikimit” 
shtohet fjala:  “etiketimit”. 

 
Neni 30 

Në nenin 59 paragrafi (7) pas fjales: “kryen” shtohen 
fjalet: “Inspektorati Shteteror i Bujqesise dhe”.  

Në paragrafin (8) pas fjaleve: “dhenien e “ shtohen fja-
let: “aktvendim për”. 

 
Neni 31 

Në nenin 60 paragrafi (7) pas fjaleve:  “dhenies së “ 
shtohen fjalet:  “aktvendimit për”. 

Neni 32 
Pas nenit  63 shtohen dy nene të reja 63-a dhe 63-b, si 

vijojne: 
 

“Neni 63-a 
Procedura për edukim 

 
(1) Nese gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese inspe-

ktori shteteror i bujqesise konstaton se eshte bere parregullsi 
nga neni 67 i ketij ligji, detyrohet të perpiloje procesverbal 
në të cilin do ta percaktoje parregullsine e kryer me sugjerim 
për menjanimin e parregullsise së konstatuar në afat prej tete 
ditesh dhe dorezim njekohesisht të fteses për realizimin e 
edukimit të personit ose subjektit ku eshte konstatuar parre-
gullsia gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese.  

(2) Formen dhe permbajtjen e fteses për edukim, si ed-
he menyren e realizimit të edukimit i percakton ministri i 
Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave. 

(3) Edukimin e organizon dhe realizon Inspektorati 
Shteteror i Bujqesise, në afat jo më të gjate se tete dite nga 
dita e realizimit të mbikeqyrjes inspektuese. 

(4) Edukimi mund të realizohet për më shume parre-
gullsi të konstatuara të njejta ose të ngjashme për një ose 
për më shume subjekte. 

(5) Nese në terminin e caktuar personi ose subjekti për 
të cilin realizohet edukimi nuk paraqitet në edukim, do të 
konsiderohet se edukimi eshte realizuar. 

(6) Nese personi ose subjekti për të cilin realizohet edu-
kimi paraqitet në edukimin e caktuar dhe të njejtin e kryen, 
do të konsiderohet se eshte edukuar lidhur me parregullsine 
e konstatuar. 

(7) Nese inspektori shteteror i bujqesise gjate realizimit 
të kontrollit mbikeqyres verteton se jane menjanuar parre-
gullsite e konstatuara nga paragrafi (1) i ketij neni, miraton 
konkluzion me të cilin e nderprene proceduren e mbikeqyr-
jes inspektuese.  

(8) Nese inspektori shteteror i bujqesise gjate realizimit 
të kontrollit mbikeqyres verteton se nuk jane menjanuar 
parregullsite e konstatuara nga paragrafi (1) i ketij neni, 
miraton kerkese për ngritjen e procedures kundervajtese në 
gjykaten kompetente. 

(9) Inspektorati shteteror i bujqesise mban evidence për 
edukimin e realizuar në menyre të percaktuar nga ministri i 
Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave. 

 
Neni 63-b 

Ministria e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Uje-
rave – Inspektorati Shteteror i Bujqesise, për kontrollet e 
realizuara pergatit raporte tremujore dhe i shpall në ueb fa-
qen e Ministrise për kontroll të unifikuar tremujor.”  

 
Neni 33 

Neni 66 ndryshohet si vijon: 
(1) Gjobe në shume prej 3 000 deri në 6 000 euro në 

kundervlere në denare do t’i shqiptohet personit juridik për 
kundervajtje, nese: 

1) prodhon, kryen pergatitje për tregti, import-eksport, 
e nuk eshte i regjistruar në regjistrin e furnizuesve të mate-
rialit faror dhe furnizuesve të materialit për mbeltim dhe 
nuk i permbush kushtet e percaktuara (neni 5); 



Стр. 62 - Бр. 171 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 декември 2010 
 

2) leshon në tregti material faror dhe për mbeltim, në 
kundershtim me kushtet nga nenet 8, 9, 10, 11, 13 paragrafi 
(1) dhe 33 të ketij ligji; 

3) tregton me material faror dhe për mbeltim pa certifi-
kate zyrtare (neni 21 paragrafi (7)); 

4) leshon në qarkullim ose importon material faror dhe 
për mbeltim pa etiketa zyrtare, të ripaketuar pa e shenuar 
zyrtarisht në menyre me të cilen do të mbahet kuantiteti 
dhe kualiteti i materialit faror dhe për mbeltim (nenet 23, 
24 dhe 32) dhe 

5) nuk i kryen profesionalisht provat profesionale fus-
hore, nuk i dorezon në kohe raportet për punen e kryer dhe 
nuk i ploteson kushtet për paskontrollim (neni 33). 

(2) Gjobe në vlere prej  1 300 deri në 2 000 euro në 
kundervlere në denare do t’i shqiptohet edhe personit perg-
jegjes në personin juridik, për veprimet nga paragrafi (1) i 
ketij neni. 

(3) Për veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni pervec 
gjobes personit juridik, do t’i shqiptohet edhe sanksion 
kundervajtes ndalim për kryerjen e detyres në kohezgjatje 
prej një deri në pese vjet. 

(4) Për veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni pervec 
gjobes personit pergjegjes në personin  juridik, do t’i 
shqiptohet edhe sanksion kundervajtes ndalim për kryerjen 
e detyres në kohezgjatje prej një deri në pese vjet. 

(5) Për veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni pervec 
gjobes  personit juridik do t’i shqiptohet edhe mase e po-
sacme kundervajtese, konfiskimi dhe shkaterrimi i materia-
lit faror dhe për mbeltim. 

(6) Gjobe në shume prej 500 deri në 1 000 euro në kun-
dervlere në denare, do t’i shqiptohet edhe personit fizik për 
veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni. 

(7) Personit fizik, pervec gjobes nga paragrafi (6) do t’i 
shqiptohet edhe mase e posacme kundervajtese konfiskimi 
dhe shkaterrimi i materialit faror dhe për mbeltim.” 

 
Neni 34 

Pas neni 66 shtohet neni i ri 66-a, si vijon: 
"Neni 66-a 

(1) Gjobe në shume prej 2 000 deri në  4 000 euro në 
kundervlere në denare do t’i shqiptohet personit juridik për 
kundervajtje, nese: 

1) nuk kryen kontroll profesional në menyre dhe proce-
dure të percaktuar (neni 17 paragrafi (1)); 

2) nuk e paraqet prodhimin e materialit faror dhe për 
mbeltim në afat të caktuar për certifikim (neni 18); 

3) importon material faror dhe për mbeltim për eksport, 
nuk dorezon deshmi se materiali e shumezuar faror dhe për 
mbeltim në teresi do ta eksportoje (neni 31 paragrafi (1)); 

4) nuk e siguron mirembajtjen e varietetit, dhe nuk blen 
material faror dhe për mbeltim me kerkese të Drejtorise 
(neni 45 paragrafet (1) dhe (3));  

5) kryen analize të kualitetit të materialit faror dhe për 
mbeltim, e nuk i ploteson kushtet e percaktuara nga neni 60 
i ketij ligji dhe 

6) inspektorit kompetent nuk i mundeson mbikeqyrje të 
punes (neni 64). 

(2) Gjobe në vlere prej 600 deri në 1 200 euro në kun-
dervlere me denare do t’i shqiptohet edhe personit pergjeg-
jes në personin juridik, për veprimet nga paragrafi (1) i ke-
tij neni. 

(3) Për veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni, pervec 
gjobes personit juridik do t’i shqiptohet edhe mase e posac-
me kundervajtese konfiskim dhe shkaterrim i materialit fa-
ror dhe për mbeltim. 

(4) Gjobe në shume prej 300 deri në 500 euro në kun-
dervlere në denare, do t’i shqiptohet edhe personit fizik për 
veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni.  

(5) Personit fizik, pervec gjobes nga paragrafi (4) të ke-
tij neni, do t’i shqiptohet edhe mase e posacme kundervaj-
tese konfiskim i materialit faror dhe për mbeltim.” 

 
Neni 35 

Neni 67 ndryshohet si vijon: 
"(1) Gjobe në shume prej 1 500 eurosh në kundervlere 

në denare do t’i shqiptohet personit juridik për kundervajt-
je, nese: 

1) nuk mban evidence për perzierjen farore (neni 13 pa-
ragrafi (1)); 

2) bën marketing të sasive të vogla të materialit faror dhe 
për mbeltim për të cilin ka leje që ta shfrytezoje për qellime 
shkencore, seleksionim dhe analize zyrtare (neni 14); 

3) nuk mban evidence të percaktuar për gjendjet e të 
mbjellave farore dhe mbeltimeve nga materiali për mbeltim 
(neni 16); 

4) nuk e paguan kompensimin nga neni 45 paragrafi (2) 
të ketij ligji dhe 

5) kryeresi i sherbimit publik nuk i kryen ose nuk i kr-
yen në kohe detyrimet (neni 60 paragrafi (1)).  

(2) Gjobe në shume prej 600 eurosh në kundervlere me 
denare do t’i shqiptohet edhe personit pergjegjes në perso-
nin juridik, për veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni. 

(3) Gjobe në shume prej 300 eurosh në kundervlere në 
denare do t’i shqiptohet edhe personit fizik për veprimet 
nga paragrafi (1) i ketij neni.” 

 
Neni 36 

Neni 67-a ndryshohet si vijon:   
„Procedura kundervajtese 

(1) Proceduren kundervajtese për kundervajtjet e para-
para me kete ligj e mban Komisioni për Kundervajtje i for-
muar nga ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së 
Ujerave.   

(2) Në rast kur eshte vertetuar se eshte kryer kunder-
vajtje, para paraqitjes së kerkeses për ngritjen e procedures 
kundervajtese për kundervajtjet e parapara me kete ligj, 
inspektori shteteror i bujqesise do t'i propozoje kryeresit të 
kundervajtjes procedure për barazim, në pajtim me Ligjin 
për kundervajtje." 

 
Neni 37 

Aktet nenligjore për proceduren e edukimit do të mira-
tohen në afat prej 15 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij 
ligji. 

Aktet tjera nenligjore të parapara me kete ligj do të mi-
ratohen në afat prej gjashte muajsh nga dita e hyrjes në fuqi 
të ketij ligji. 

 
Neni 38 

Varietetet të cilat jane regjistruar ose do të regjistrohen 
në listen nacionale të varieteteve deri në diten e hyrjes në 
fuqi të  ketij ligji, e të cilat nuk jane analizuar në aspekt të 
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dallueshmerise, homogjenitetit dhe stabilitetit – testit DUS, 
duhet të analizohen ose të sigurohen rezultatet për kete, më 
së voni në afat prej pese vitesh nga dita e hyrjes në fuqi të 
ketij ligji. 

 
Neni 39 

Obligohet 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 material faror dhe për mbeltim  për bime bujqesore. 

 
Neni 40 

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

__________ 
3711. 

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 ПРОГЛА-
СУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПЛАНИНАТА ГАЛИЧИЦА 

ЗА НАЦИОНАЛЕН ПАРК 
 
Се прогласува Законот за прогласување на дел од 

планината Галичица за Национален парк, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 29 декември 2010 година. 
 

          Бр. 07-5271/1                             Претседател 
29 декември 2010 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 ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПЛАНИНАТА 
ГАЛИЧИЦА ЗА НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

 
Член 1 

Дел од планината Галичица се прогласува за Наци-
онален парк, заради заштита на неговата биолошка и 
предeлска разновидност, кои се од исклучително значе-
ње за заштита на природата.  

 
Член 2 

Назив на заштитеното подрачје е “Национален парк 
Галичица”. 

 
Член 3 

Категоријата на заштитеното подрачје - “Национа-
лен парк”. 

 
Член 4 

Границата на “Националниот парк Галичица” за-
почнува од граничниот премин кај Св. Наум, од каде 
што се протега кон север по должината на брегот на 

Охридското Езеро, сЀ до селото Долно Коњско. Отту-
ка, во близина на археолошкиот локалитет „Античка 
Фурна” границата се издига на асфалтниот пат Р501 
(Охрид - Свети Наум - граница со Албанија) по кој се 
движи сè до тунелот кај месноста Св. Стефан. Тука 
границата остро свртува на исток, води по долот од 
десната страна на патот и се искачува на карпестиот 
отсек над манастирот Свети Стефан. Одовде границата 
се движи кон североисток по земјениот пад низ насел-
бата Свети Стефан, над шумата, избива на трасата на 
новиот пат Р501 (сé уште во изградба) и истиот го сле-
ди сè до пред населбата Рача, каде повторно избива на 
стариот коловоз на патниот правец Р501. Движејќи се 
кон север, покрај левата коловозна лента на овој пра-
вец, границата поминува над Билјанини извори до ме-
стото каде што се одвојува локалниот пат којшто води 
до селото Велестово. Оттука, границата продолжува да 
води кон север до изворот Беј Бунар, а потоа и по спо-
редната улица, која се спојува со улицата „Момчило 
Јорданоски”. Пред раскрсницата, границата остро свр-
тува кон исток  и, следејќи го работ на шумата со кул-
тура од иглолисни видови, избива на пешачката патека, 
по која кратко се движи кон југ, сé до котата од 765 ме-
три. Понатаму, следејќи ја пешачката патека, граница-
та за кратко се движи на југ,  потоа кон исток до месно-
ста Крсти, каде остро свртува на север и, следејќи ја 
патеката, избива на асфалтниот пат кој води кон селото 
Рамне. Следејќи го асфалтниот пат Охрид-Рамне, гра-
ницата се движи кон север, спуштајќи се во долината 
на реката Сушица. Тука, границата остро свртува кон 
исток и за кратко го следи земјениот пат кој води кон 
црквата Свети Атанасије. Движејќи се по земјениот пат 
границата ја пресекува реката Сушица и веднаш потоа 
продолжува долж земјената патека кон северозапад, 
поминувајќи над котата од 826 м, до котата од 776 м, 
каде земјениот пат ја пресекува реката Чардашница. Од 
ова место, границата се движи по земјениот пат кон се-
вер, до мостот на потокот северно од манастирот Света 
Петка. Од мостот на потокот границата се движи кон 
североисток и избива на врвот Вишесла (1.563 м). От-
тука границата се протега кон југоисток до котата од 
1.571 м, од каде избива на котата од  1.554 м, а потоа 
на врвот Скала (1.576 м). Потоа границата се движи по 
сртот на Самар, преку котата од 1.608 м и избива на ко-
тата од 1.646 м. Оттука, границата се движи кон исток 
и избива на врвот Кукољ (1.319 м), а потоа свртува кон 
југозапад и избива на врвот Пецилин (1.424 м). Оттука 
границата продолжува да води кон југ и избива на ви-
синската точка од 1.141 м на ридот Сирханско Кале. 
Одовде, пресекувајќи го асфалтниот пат, границата се 
движи кон југоисток сè до брегот на Преспанското Езе-
ро. Оттука границата се протега по западниот брег на 
Преспанското Езеро до македонско-албанската грани-
ца, кај месноста Занданана, вклучувајќи го и островот 
Голем Град. Од месноста Занданана границата се про-
тега на запад по македонско-албанската граница се до 
почетната точка кај граничниот премин Св. Наум.  

Во овие граници површината на “Националниот 
парк Галичица” изнесува 24 151, 4 хектари. 

 
Член 5 

Со “Националниот парк Галичица” управува Јавна 
установа - “Национален парк Галичица”, Охрид, Ре-
публика Македонија. 
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Член 6 
Јавната установа - “Национален парк Галичица”, 

управува интегрално со целата територија на заштите-
ното подрачје. 

 
Член 7 

Заради остварување на заштита на “Националниот 
парк Галичица”, Јаваната установа - “Национален парк 
Галичица”, донесува план за управување и годишни 
програми за заштита на природата во кои се утврдени 
посебните мерки и активности за заштита на природата. 

Непосредната заштита на “Националниот парк Га-
личица” ја спроведува чуварската служба, која ја осно-
ва Јавната установа - “Национален парк Галичица”. 

Чуварската служба особено ги врши работите на 
набљудување и следење на состојбите со природните 
вредности на подрачјето на Националниот парк, врши 
надзор врз спроведувањето на дозволените активности 
во Националниот парк, како и спроведување на други 
активности. 

 
Член 8 

Јавната установа - “Национален парк Галичица”,  е 
должна да ја спроведува заштитата на природата, био-
лошката, пределската разновидност и природното нас-
ледство преку: 

- заштита на природните живеалишта од национал-
но и меѓународно значење,   

- за културни, научни, воспитно-образовни и тури-
стичко-рекреативни цели, 

- утврдување на компонентите на биолошката и 
пределската разновидност и нивната загрозеност, 

- воспоставување на режим на заштита на Нацио-
налниот парк, 

- преземање мерки за заштита на утврдените зони 
во Националниот парк, 

- воспоставување стабилност на еколошките проце-
си и биолошката и пределската разновидност преку 
трајно зачувување на репрезентативните природно-гео-
графски карактеристики, 

- создавање услови за развој на туризмот во соглас-
ност со принципот на одржлив развој, 

- остварување на културни, научни, образовни и ре-
креативни цели, кои во исто време ја одржуваат при-
родната состојба на Националниот парк, 

- одржливо користење на природното богатство во 
интерес на сегашниот и идниот развој, без оштетување 
на деловите на природата и со што помали нарушувања 
на природната рамнотежа, 

- создавање услови и преземање мерки за заштита 
на Националниот парк со цел зачувување и одржливо 
управување со компонентите на пределската разновид-
ност, 

- проучување, истражување и со научни методи 
обработување на прашањата  од интерес за заштитата 
на Националниот парк, 

- поттикнување на научно-истражувачката работа 
во областа на заштитата на природата во Национални-
от парк, 

- издавање научни и стручни публикации, водичи, 
дијапозитиви, разгледници и друг информативен и 
пропаганден материјал за Националниот парк, 

- поттикнување и развивање на интерес и однос кон 
чувањето на Националниот парк преку организирање 
изложби, прикажување на филмови, предавања и други 
форми, 

- водење евиденција и документација за природните 
и другите вредности и убавини во Националниот парк 
(положба, степен на загрозеност, мерки за заштита), 

- обезбедување поттик и поддршка на заштитата на 
Националниот парк преку подигање на јавната свест, а 
посебно во воспитно-образовниот процес, 

- спречување на штетни активности од физички и 
правни лица и други нарушувања во Националниот 
парк, односно обезбедување максимално поволни ус-
лови за заштита и развој на природата, 

- изградба на инфраструктура и уредување на изво-
ри, чешми, излетнички места, простори за рекреација и 
друго и  

- вршење и други работи кои придонесуваат за за-
штита и унапредување на Националниот парк. 

 
Член 9 

Во “Националниот парк Галичица” се востановува-
ат следниве зони: 

- зона на строга заштита, 
- зона за активно управување, 
- зона за одржливо користење и 
- заштитен појас. 
 

Член 10 
Во зоната на строга заштита Јавната установа “На-

ционален парк Галичица”, врши научно-истражувачки 
активности, доколку тие не се во спротивност со при-
марните цели на заштита на Националниот парк. 

Заради одржување на карактеристиките на зоната за 
строга заштита Јавната установа “Национален парк Га-
личица” е должна да обезбеди постојан мониторинг. 

 
Член 11 

Во зоната за активно управување Јавната установа 
“Национален парк Галичица”, спроведува активности 
потребни за реставрација, ревитализација или рехаби-
литација на живеалиштата, екосистемите и другите 
елементи од пределот.  

Во зоната на активно управување се дозволени ак-
тивности од економски карактер кои немаат негативно 
влијание на примарната цел на заштита како што се еко-
туризам или традиционално екстензивно земјоделство.  

 
Член 12 

Во зоната за одржливо управување,  Јавната устано-
ва “Национален парк Галичица”, ги врши сите активно-
сти од членот 7 на овој закон, како и активностите кои 
се утврдени во планот за управување и годишните про-
грами за заштита на природата, при што особено води 
грижа со извршувањето на активностите да не се нару-
ши  природната рамнотежа во Националниот парк.  

 
Член 13 

Во заштитниот појас Јавната установа “Национален 
парк Галичица”, спроведува активности за непосредна 
заштита на зоната на строга заштита, зоната за активно 
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управување и зоната за одржливо користење и при вр-
шењето на стопанските активноси задолжително ги 
применува мерките за заштита утврдени со закон. 

Заштитниот појас се воспоставува и во рамките на 
Националниот парк меѓу зоните чиј режим на заштита 
и управување меѓусебно се исклучува. 

 
Член 14 

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

__________ 
 

L I G J 
PËR SHPALLJEN E NJË PJESE TË MALIT  

GALICICE PARK NACIONAL 
 

Neni 1 
Një pjese e malit Galicice shpallet Park nacional, për 

mbrojtjen e llojllojshmerise së tij biologjike dhe rajonale, 
që jane me rendesi të vecante për mbrojtjen e natyres.    
 

Neni 2 
Emri i zones së mbrojtur eshte "Parku Nacional Galicice". 

 
Neni 3 

Kategoria e zones së mbrojtur - "Park nacional". 
 

Neni 4 
Kufiri i "Parkut Nacional Galicice" fillon nga pika kufi-

tare te Shen. Naumi, prej nga shtrihet në veri pergjate bre-
gut të Liqenit të Ohrit, deri në fshatin Konjsko e Poshtme. 
Prej ketu, në afersi të lokalitetit arkeologjik "Furra Antike" 
kufiri ngritet në rrugen e asfaltuar P501 (Oher - Shen Na-
um - kufiri me Shqiperine) neper të cilin shkon deri te tu-
neli në vendin Shen. Stefan. Ketu kufiri menjehere kthen 
në lindje, shkon nepermjet grykes nga ana e djathte e rru-
ges dhe ngjitet në pjesen shkembore mbi manastirin Shen. 
Stefani. Prej ketu kufiri vazhdon në verilindje tatepjete ne-
per lagjen Shen, Stefani mbi mal, del në trasene e rruges së 
re P501 (ende në ndertim) dhe të njejten e percjell deri para 
lagjes Race, ku serish del në rrugen e vjeter në aksin rrugor 
P501. Duke shkuar kah veriu, perskaj vijes rrugore të majte 
në kete drejtim, kufiri kalon mbi Burimet e Biljanes deri në 
vendin ku ndahet rruga lokale që shpie deri në fshatin Ve-
lestove. Prej aty, kufiri vazhdon kah veriu deri te burimi 
Bunar i Beut, e pastaj edhe nga rruga dytesore, e cila lidhet 
me rrugen "Momcillo Jordanoski".  Para udhekryqit, kufiri 
menjehere kthen kah lindja, dhe duke e ndjekur skajin e 
pyllit me kulture të llojeve halore, del në rrugicen e kembe-
soreve, neper të cilen shkurt vazhdon kah jugu, deri në ku-
oten prej 765 metrash.  Metej, duke e ndjekur rrugicen e 
kembesoreve, kufiri shkurt kalon në jug, pastaj në lindje 
deri te vendi Kersti, ku menjehere kthen në veri, dhe duke 
e ndjekur rrugicen del në rrugen e asfaltuar e cila çon në 
fshatin Ramne. Duke e ndjekur rrugen e asfaltuar Oher-
Ramne, kufiri kalon në veriu, duke u leshuar në luginen e 
lumit Sushice. Ketu, kufiri menjehere kthen kah lindja dhe 
për shkurt e pershkon rrugen tokesore e cila shpie te kisha 
Shen. Atanasi. Duke kaluar neper rrugen tokesore e pret lu-
min Sushice dhe menjehere pastaj vazhdon pergjate rruges 

tokesore në veriperendim duke kaluar mbi kuoten prej 826 
m deri në kuoten prej 776 m, ku rrugen tokesore e pret lu-
mi Cardashnice.  Nga ky vend, kufiri kalon neper rrugen 
tokesore në veri deri te ura e perroit në veri të manastirit 
Shen. Premtja. Nga ura e perroit kufiri kalon në verilindje 
dhe del në majen Visheslle (1563 m).  Prej ketu kufiri 
shtrihet në juglindje deri në kuoten 1571 m, prej ku del në 
kuoten prej 1554 m, e pastaj në majen Skalla (1576 m).  
Pastaj kufiri kalon neper shpatin Samar, nepermjet kuotes 
prej 1608 m dhe del në kuoten prej 1646 m. Prej ketu, kufi-
ri vazhdon kah lindja dhe del në majen Kukol (1319 m), e 
pastaj kthen në jugperendim dhe del në majen Pecilin 
(1424 m).  Prej ketu kufiri vazhdon në jug dhe del në piken 
e lartesise prej 1141 m në kodren Sirhansko Kale. Prej ke-
tu, duke e prere rrugen e asfaltuar, kufiri kalon në juglindje 
deri në bregun e Liqenit të Prespes. Prej ketu kufiri shtrihet 
neper bregun perendimor të Liqenit të Prespes deri te kufiri  
maqedono-shqiptar te vendi Zandanana, duke e perfshire 
edhe ishullin Qyteti i Madh. Nga vendi Zandanana kufiri 
shtrihet në perendim neper kufiri maqedono-shqiptar deri 
te pika fillestare e pikes kufitare Shen. Naumi.  

Në keta kufij siperfaqja e "Parkut Nacional Galicice" 
eshte 24 151, 4 hektare. 

 
Neni 5 

Me "Prkun Nacional Galicice" udheheq Institucioni 
Publik - "Parku Nacional Galicice", Oher, Republika e Ma-
qedonise.  
 

Neni 6 
Institucioni Publik -" Parku Nacional Galicice", udhe-

heq në menyre integrale me tere territorin e zones së 
mbrojtur. 
 

Neni 7 
Për realizimin e mbrojtjes së "Parkut Nacional Galici-

ce", Institucioni Publik - "Parku Nacional Galicice", mira-
ton plan për udheheqje dhe programe vjetore për mbrojtjen 
e natyres në të cilat percaktohen masat dhe aktivitetet e ve-
canta për mbrojtjen e natyres. 

Mbrojtjen e drejtperdrejte të "Parkut Nacional Galici-
ce" e realizon sherbimi rojtar, të cilin e themelon Instituci-
oni Publik - "Parku Nacional Galicice". 

Sherbimi rojtar vecanerisht i kryen punet e mbikeqyrjes 
dhe percjelljes së gjendjeve me vlerat natyrore të rajonit të 
Parkut Nacional, kryen mbikeqyrje mbi realizimin e aktivi-
teteve të lejuara në Pakun Nacional, si dhe realizimin e 
aktiviteteve tjera. 

 
Neni 8 

Institucioni publik - "Parku Nacional Galicice", detyro-
het që ta zbatoje mbrojtjen e natyres, llojllojshmerise bio-
logjike, rajonale dhe trashegimise natyrore nepermjet: 

- mbrojtjes së vendbanimeve natyrore me rendesi naci-
onale dhe nderkombetare;   

- për qellime kulturore, shkencore, edukative arsimore 
dhe turistike rekreative; 

- percaktimit të komponenteve të llojllojshmerise bio-
logjike dhe rajonale dhe rrezikimit të tyre; 

- vendosjes së regjimit të mbrojtjes së Parkut Nacional; 
- marrjes së masave për mbrojtjen e zonave të percaktu-

ara në Parkun Nacional;  
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- vendosjes së stabilitetit në proceset ekologjike dhe 
llojllojshmerise biologjike dhe rajonale nepermjet ruajtjes 
së perhershme të karakteristikave  reprezentative natyrore 
gjeografike; 

- krijimit të kushteve për zhvillimin e turizmit në pajtim 
me principin e zhvillimit të qendrueshem; 

- realizimit të qellimeve kulturore, shkencore, arsimore 
dhe rekreative, që në të njejten kohe e mirembajne gjend-
jen natyrore të Parkut Nacional;   

- shfrytezimit të qendrueshem të pasurise natyrore në 
interes të zhvillimit të tanishem dhe të ardhshem, pa demti-
min e pjeseve të natyres dhe me prishje sa më të vogla të 
ekuilibrit natyror; 

- krijimit të kushteve dhe marrjes së  masave për 
mbrojtjen e Parkut Nacional me qellim për mbrojtjen dhe 
menaxhimin e qendrueshem me komponentet e shumel-
lojshmerise rajonale; 

- studimit, hulumtimit dhe perpunimit me metoda 
shkencore të ceshtjeve me interes për mbrojtjen e Parkut 
Nacional; 

- nxitjes së punes hulumtuese shkencore në fushen e 
mbrojtjes së natyres në Parkun Nacional; 

- botimit të publikimeve shkencore dhe profesionale, 
udherefyesve, diapozitiveve, kartolinave dhe materialit tje-
ter informativ dhe propagandistik për Parkun Nacional; 

- nxitjes dhe zhvillimit të interesit dhe marredhenies 
për ruajtjen e Parkut Nacional nepermjet organizimit të 
ekspozitave, shfaqjes së filmave, ligjeratave dhe formave 
tjera; 

- mbajtjes së evidences dhe dokumentacionit për buku-
rite natyrore dhe bukurite tjera të vlefshme në Parkun Naci-
onal (pozita, shkalla e rrezikut, masat për mbrojtje); 

- sigurimit të nxitjes dhe perkrahjes në mbrojtjen e Par-
kut Nacional nepermjet ngritjes së vetedijes publike, e ve-
canerisht në procesin edukativo-arsimor; 

- pengimit të aktiviteteve të demshme nga personat fizi-
ke dhe juridike dhe shkaterimeve tjera në Parkun Nacional, 
respektivisht sigurimit maksimal të kushteve të mjaftuesh-
me për mbrojtjen dhe zhvillimin e natyres;  

- ndertimit të infrastruktures dhe rregullimit të burime-
ve, cezmave, vendeve për piknik, hapesirave për rekreaci-
on etj. dhe   

- kryerjes edhe të puneve tjera që kontribuojne për 
mbrojtjen dhe perparimin e Parkut Nacional. 
 

Neni 9 
Në "Parkun Nacional Galicice" themelohen zonat si vi-

jojne: 
- zona e mbrojtjes rigoroze; 
- zona për udheheqje aktive; 
- zona për shfrytezim të qendrueshem dhe 
- brezi mbrojtes.  

 
Neni 10 

Në zonen e mbrojtjes rigoroze Institucioni Publik "Par-
ku Nacional Galicice", kryen aktivitete shkencore hulumtu-
ese, nese ato nuk jane në kundershtim me qellimet primare 
për mbrojtjen e Parkut Nacional.  

Për mbajtjen e karakteristikave të zones për mbrojtje ri-
goroze, Institucioni Publik "Parku Nacional Galicice", det-
yrohet që të siguroje monitorim të perhershem. 

Neni 11 
Në zonen për udheheqje aktive Institucioni Publik 

"Parku Nacional Galicice", realizon aktivitete të nevojshme 
për restaurim, revitalizim ose rehabilitim të vendbanimeve, 
ekosistemeve dhe elementeve tjera të rajonit.  

Në zonen për udheheqje aktive lejohen aktivitete me 
karakter ekonomik që nuk kane ndikim negativ në qellimin 
primar të mbrojtjes siç jane ekoturizmi ose bujqesia eksten-
sive tradicionale.  
 

Neni 12 
Në zonen për udheheqje të qendrueshme, Institucioni 

Publik "Parku Nacional Galicice", i kryen të gjitha aktivite-
tet nga neni 7 i ketij ligji, si dhe aktivitetet që jane perca-
ktuar në planin për udheheqje dhe programet vjetore për 
mbrojtjen natyres, me ç'rast vecanerisht kujdeset që me kr-
yerjen e aktiviteteve të mos prishet ekuilibri natyror i Par-
kut Nacional.  
 

Neni 13 
Në brezin mbrojtes Institucioni Publik "Parku Nacional 

Galicice", realizon aktivitete për mbrojtjen e drejtperdrejte 
të zones së mbrojtjes rigoroze, zones për udheheqje aktive 
dhe zones për shfrytezim të qendrueshem dhe gjate kryer-
jes së aktiviteteve ekonomike, detyrimisht i zbaton masat e 
mbrojtjes të percaktuara me ligj. 

Brezi mbrojtes vendoset edhe në kuader të Parkut Naci-
onal ndermjet zonave, regjimi i mbrojtjes dhe udheheqjes 
së të cilave perjashtohet në menyre të ndersjelle. 
 

Neni 14 
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 

"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise". 
__________ 

3712. 
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 ПРИЗНАВА-
ЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Се прогласува Законот за признавање на професио-

налните квалификации, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 29 декември 2010 година. 
 

          Бр. 07-5272/1                            Претседател 
29 декември 2010 година       на Република Македонија,                       
              Скопје                              Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
 

I. Основни одредби 
 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат постапката и органите 

надлежни за издавање дозвола за давање услуги од 
странци во Република Македонија, постапката и орга-
ните надлежни за признавање на професионалните ква-
лификации за регулираните професии признати по 
принципот на автоматизам (во натамошниот текст: се-
кторски професии), како и постапката и органите над-
лежни за признавање на професионалните квалифика-
ции за регулираните професии кои влегуваат во гене-
ралниот систем на Република Македонија (во натамош-
ниот текст: генерален систем на регулирани професии). 

 
Член 2 

Секторски професии во Република Македонија се: 
- доктор по медицина, 
- доктор специјалист по медицина, 
- доктор по дентална медицина, 
- доктор специјалист по дентална медицина, 
- дипломирана медицинска сестра, 
- акушер, 
- архитект, 
- доктор по ветеринарна медицина и 
- фармацевт. 
 

Член 3 
Генералниот систем на регулирани професии ги оп-

фаќа професиите утврдени во регистарот од членот 48 
став (2) алинеја 2 на овој закон.  

 
Член 4 

(1) Одредбите од овој закон се однесуваат на др-
жавјаните од земјите членки на Европската унија (во 
натамошниот текст: ЕУ), Европскиот економски про-
стор (во натамошниот текст: ЕЕП) и Швајцарската кон-
федерација кои стекнале професионални квалификации 
за вршење секторски професии, како и професионални 
квалификации од генералниот систем на регулирани 
професии. 

(2) Одредбите од овој закон се однесуваат и на др-
жавјаните од трети држави кои стекнале професионал-
ни квалификации од ставот (1) на овој член во ЕУ, ЕЕП 
или Швајцарската конфедерација, а кои сакаат да дава-
ат услуга во Република Македонија. 

 
Член 5 

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 
следново значење: 

1. „Професионални квалификации“ се квалифика-
ции стекнати со завршено средно и високо стручно 
образование, со завршено високо образование, како и 
со професионална оспособеност на кандидатот соглас-

но со образовните програми и програмите за оспособу-
вање со кои кандидатот се стекнува со правото да врши 
одредена професија во земји членки на ЕУ, ЕЕП или 
Швајцарската конфедерација;  

2. „Секторски професии“ се професии за кои приз-
навањето на стекнатите професионални квалификации 
во земја членка на ЕУ, ЕЕП или Швајцарската конфе-
дерација во Република Македонија се врши од страна 
на надлежно министерство или друг надлежен орган 
согласно со одредбите од овој закон и прописите доне-
сени од надлежен министер без утврдување на допол-
нителни услови и критериуми; 

3. „Генерален систем на регулирани професии“ е 
систем на регистрирани регулирани професии од стра-
на на надлежно министерство за кои надлежните орга-
ни го задржуваат правото да утврдат минимални по-
требни квалификации што кандидатот треба да ги по-
седува за да го осигури квалитетот на услугата што ќе 
ја дава во Република Македонија и/или да утврди до-
полнителни барања, во прописите од соодветната об-
ласт; 

4. „Доказ за формални квалификации“ се дипломи, 
сертификати и други докази издадени од надлежен ор-
ган со кои се потврдува успешното стекнување на про-
фесионалните квалификации;    

5. „Надлежно министерство или друг надлежен ор-
ган“ е министерство, комора или друг орган овластен 
за вршење на работите утврдени во овој закон и во про-
писите од областа за соодветната професионална ква-
лификација;  

6. „Период на прилагодување“ е период во кој кан-
дидатот пробно ја извршува професијата од генерални-
от систем на регулирани професии под водство на 
акредитиран ментор согласно со важечките прописи во 
Република Македонија; 

7. „Проверка на професионална оспособеност на 
кандидатот“ е процес на проверка на професионалните  
знаења, вештини и компетентност на кандидатот; 

8. „Повремено вршење дејност“ значи вршење на 
професија на одредено лице за одреден временски пер-
иод во земја членка на ЕУ, ЕЕП или Швајцарската кон-
федерација и 

9. „Компетентност“ значи докажана способност на 
кандидатот за употреба на знаење, вештини и други 
способности согласно со утврдените стандарди во про-
фесијата. 

 
II. Издавање дозвола на странец за давање услуга од 

секторски професии во Република Македонија 
 

Член 6 
Државјаните од земјите членки на ЕУ, ЕЕП и Швај-

царската конфедерација, како и на државјаните од тре-
ти држави кои стекнале професионални квалификации 
за давање услуга од секторски професии во земја член-
ка на ЕУ, ЕЕП или Швајцарската конфедерација може 
услугата времено да ја дава и во Република Македони-
ја, ако тоа не е во спротивност со законите и прописите 
на Република Македонија. 
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Член 7 
Издавањето на дозвола за давање услуга од профе-

сиите утврдени во членот 2 од овој закон на државјани-
те од земјите членки на ЕУ, ЕЕП и Швајцарската кон-
федерација, како и на државјаните од трети држави 
утврдени во членот 6 од овој закон, се врши согласно 
со прописот со кој се уредува областа за соодветната 
професионална квалификација. 

 
III. Постапка за издавање дозвола на странец  
за давање услуга од генералниот систем на 

регулирани професии 
 

Член 8 
(1) Постапката за издавање дозвола на странец за 

давање услуга од генералниот систем на регулирани 
професии ја води министерството кое е надлежно да 
постапува по барањето за издавање дозвола за давање 
услуга на странец во Република Македонија за кон-
кретна регулирана професија (во натамошниот текст: 
надлежно министерство) или комора, односно друг ор-
ган овластен од надлежното министерство да извршува 
работи утврдени со овој закон (во натамошниот текст: 
надлежен орган). 

(2) Во постапката од ставот (1) на овој член надлеж-
ното министерство или друг надлежен орган ја разгле-
дува природата, времетраењето, редовноста, континуи-
тетот на давање на услугата, потребните професионал-
ни квалификации кои кандидатот треба да ги има за да-
вање на услугата, начинот на давање на услугата од 
професијата опфатена во генералниот систем на регу-
лирани професии, како и професионалното и други ви-
дови на осигурување. 

 
Член 9 

(1) Барањето од членот 8 став (1) на овој закон стра-
нецот е должен да го поднесе и во случај кога по започ-
нување на давањето услуга настанале битни промени 
во околностите поврзани со услугата. 

(2) Странецот може барањето од членот 8 став (1) 
на овој закон и ставот (1) на овој член да го поднесе во 
писмена форма или по електронски пат со приложена 
потребна документација. 

 
Член 10 

(1) Барањето од членот 8 став (1) на овој закон со-
држи:  

- лични податоци на странецот, и тоа: име и прези-
ме, датум на раѓање, место на раѓање, државјанство, 
пол, број на патна исправа и точен назив на услугата 
која произлегува од генералниот систем на регулирани 
професии која странецот сака да ја дава, 

- писмена потврда за стекнати професионални ква-
лификации, 

- податоци за осигурување во случај на направена 
штета и други видови осигурувања кои се поврзани со 
давањето услуга од професија опфатена во генералниот 
систем на регулирани професии, како и  

- времето во кое странецот ќе ја дава услугата од 
професијата опфатена во генералниот систем на регу-
лирани професии. 

(2) Барањето за издавање дозвола на странец за да-
вање услуга од генералниот систем на регулирани про-
фесии странецот е должен да го поднесува секоја годи-
на, доколку услугата ја врши континуирано. 

 
Член 11 

При првото пријавување на давањето на услугата, 
како и при поднесување на барањето од членот 10 став 
(1) на овој закон надлежното министерство или над-
лежниот орган може да побара дополнување на писме-
ното или електронското барање на странецот со след-
ниве податоци: 

- писмена потврда издадена од надлежен орган на 
која било земја членка на ЕУ, ЕЕП или Швајцарската 
конфедерација дека државјаните од членот 4 ставови 
(1) и (2) на овој закон можат услугата да ја даваат сог-
ласно со важечките прописи на земјата во која е изда-
дена потврдата и 

- писмена потврда дека во моментот на издавањето 
на потврдата од алинејата 1 на овој член странецот не-
ма евидентирана забрана за времено или трајно врше-
ње на професијата. 

 
Член 12 

Кога услугата во Република Македонија се дава под 
називот на професијата регистрирана во државата каде 
што е вработен странецот или под називот на професи-
оналната квалификација што ја поседува странецот, 
тогаш надлежното министерство или надлежниот орг-
ан може да ги побара и следниве информации: 

- бројот на регистрација под кој е заведен субјектот 
каде што е вработен странецот во регистарот на делов-
ни субјекти или некој друг јавен регистар во државата 
каде што се наоѓа седиштето на субјектот, 

- назив и адреса на надлежниот орган кој ја одобрил 
професијата во земја членка на ЕУ, ЕЕП или Швајцар-
ската конфедерација, 

- документ издаден од кое било професионално 
здружение или сличен субјект дека во нивниот реги-
стар е запишано вработувањето на странецот, 

- назив на професијата или на професионалните 
квалификации дефинирани во земја членка на ЕУ, ЕЕП 
или Швајцарска конфедерација и  

- детални податоци за осигурување од направена 
професионална штета или други видови осигурување 
поврзани со професионалната одговорност на давате-
лот на услугата. 

 
Член 13 

Дополнителни податоци и услови потребни за изда-
вање дозвола за давање на која било услуга доколку 
тие произлегуваат од природата на услугата може да се 
определат и со друг закон. 

 
Член 14 

(1) Надлежното министерство или друг надлежен 
орган е должен во рок од еден месец од приемот на ба-
рањето и потребните документи:  

- да го извести странецот дека неговата професио-
нална квалификација е од секторските професии кои не 
подлежат на проверка,  
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- да му издаде дозвола за давање услуга од генерал-
ниот систем на регулирани професии во Република Ма-
кедонија, доколку ги исполнува условите утврдени со 
закон или  

- да му достави известување кои дополнителни ус-
лови треба да ги исполни странецот. 

(2) Ако надлежното министерство или надлежниот 
орган утврди поголема разлика меѓу професионалната 
квалификација што странецот ја поседува и професио-
налната оспособеност што се бара во Република Маке-
донија, треба да му овозможи на странецот, во опреде-
лен рок, да стекне дополнителни знаења, вештини и 
други способности кои не ги поседува.  

 
Член 15 

(1) Надлежното министерство или надлежниот ор-
ган во рок од еден месец по приемот на доказите за 
стекнатите дополнителни знаења, вештини и други 
способности му издава на странецот дозвола за давање 
услуга од генералниот систем на регулирани професии. 

(2) Со дозволата од ставот (1) на овој член стране-
цот има право да дава услуги кои произлегуваат од на-
зивот на професијата опфатена во генералниот систем 
на регулирани професии. 

 
Член 16 

Ако надлежното министерство или надлежниот ор-
ган не издаде дозвола во рокот предвиден во членот 15 
став (1) од овој закон и на ниту еден друг начин не го 
извести странецот за поднесеното барање се примену-
ваат одредбите од Законот за општата управна постап-
ка и од законот со кој се уредуваат работите од областа 
за соодветната професионална квалификација, кои се 
однесуваат на молчењето на администрација.  

 
Член 17 

Доколку професијата што ја врши странецот во не-
говата земја е нерегулирана професија, странецот е 
должен услугата да ја дава во својата држава постојано 
или најмалку две години во последните десет години 
пред да може услугата да ја дава и во Република Маке-
донија. 

 
Член 18 

(1) Услугите се даваат согласно со називот на про-
фесијата регистрирана во државата каде што е врабо-
тен странецот.  

(2) Ако во државата од ставот (1) на овој член не 
постои назив на професијата, странецот треба во бара-
њето да го наведе називот на стекнатата професионал-
на квалификација на службениот јазик на државата.  

(3) По исклучок, кога се работи за професионална 
квалификација од секторските професии, услугата мо-
же да се именува според називот на професијата реги-
стрирана во Република Македонија. 

 
Член 19 

При првото пријавување на давањето на услугата 
од странец во Република Македонија која може да пре-
дизвика сериозна штета врз здравјето и безбедноста на 

корисниците на услугата која е дефинирана во пропи-
сите на конкретното професионално подрачје, а која 
професија не е од редот на секторските професии, над-
лежното министерство, односно надлежниот орган мо-
же пред да започне давањето на услугата да побара да 
се провери професионалната квалификација на стране-
цот. 

 
IV. Постапка за признавање на професионални  

квалификации 
 

Член 20 
(1) Постапката за признавање на професионалните 

квалификации ја води надлежно министерство или 
друг надлежен орган согласно со условите за признава-
ње на професионалните квалификации на територијата 
на Република Македонија утврдени со овој закон и со 
Законот за општата управна постапка. 

(2) Во постапката од ставот (1) на овој член надлеж-
ното министерство или друг надлежен орган ги врши 
следниве активности: 

- прима барања од заинтересирани страни, спрове-
дува постапка и издава решенија за признавање на про-
фесионалните квалификации, 

- води регистри за евиденција на издадените реше-
нија за признавање на професионалните квалификации, 
како и други статистички податоци, 

- ги информира заинтересираните страни за услови-
те под кои се врши професијата од генералниот систем 
на регулирани професии, 

- доставува годишен извештај до министерството 
надлежно за образование за спроведување на овој за-
кон и 

- врши други работи определени со закон. 
 

Член 21 
Надлежното министерство или друг надлежен ор-

ган издава потврди за важноста на дипломите и серти-
фикатите за стекнати професионални квалификации на 
државјаните на Република Македонија издадени од 
надлежни институции во републиките и покраините на 
поранешната СФРЈ, како и потврди за важноста на 
дипломите и сертификатите за стекнати професионал-
ни квалификации на странски државјани издадени од 
надлежни институции во поранешната Социјалистичка 
Република Македонија. 

 
Член 22 

Постапката за признавање на професионалната ква-
лификација (во натамошниот текст: постапка) започну-
ва со поднесување барање за признавање на професио-
налната квалификација од страна на кандидатот до 
надлежното министерство или друг надлежен орган (во 
натамошниот текст: барање). 

 
Член 23 

Формата и содржината на барањето и упатствата за 
негово пополнување се утврдуваат согласно со пропи-
сот со кој се уредува областа за соодветната професио-
нална квалификација. 
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Член 24 
(1) Кон барањето се доставуваат и следниве доку-

менти: 
- уверение за државјанство издадено од надлежен 

орган, 
- диплома за завршено образование,   
- документ издаден од надлежен орган за стручна 

оспособеност и професионални искуства  на кандида-
тот и 

- документ за поседување други квалификации. 
(2) Документите од ставот (1) на овој член кандида-

тот ги доставува во нотарски заверен превод.  
(3) Надлежното министерство или друг надлежен 

орган во текот на постапката го задржува правото да ги 
побара оригиналните документи на увид. 

  
Член 25 

Целокупната документација релевантна за постап-
ката може да биде доставена до надлежното мини-
стерство или друг надлежен орган и во електронска 
форма.  

 
Член 26 

Доколку кандидатот стекнал професионално искус-
тво во подрачјето на регулираната професија во земја 
членка на ЕУ, ЕЕП или Швајцарска конфедерација нај-
малку три години и доколку земјата членка на ЕУ, ЕЕП 
или Швајцарската конфедерација признава дека канди-
датот поседува професионална квалификација,  стекна-
тото професионално искуство се смета за важечко и во 
Република Македонија. 

 
Член 27 

Во текот на постапката се земаат предвид и доку-
ментите за поседување специфични овластувања изда-
дени од професионални здруженија или организации 
регистрирани во земја членка на ЕУ, ЕЕП или Швај-
царската конфедерација. 

 
Член 28 

(1) Надлежното министерство или друг надлежен 
орган во случај на неуредно или нецелосно доставено 
барање има обврска во рок од пет дена по приемот на 
барањето да го извести кандидатот за неуредноста или 
нецелосноста на барањето, а по потреба може да поба-
ра и дополнителни докази. 

(2) Во текот на постапката надлежното министерс-
тво или друг надлежен орган може да побара мислење 
од надлежната комора или друг професионален орган 
или организација во врска со поднесеното барање.  

(3) Мислењето од ставот (2) на овој член треба да 
биде доставено најдоцна во рок од 14 дена од денот на 
приемот на барањето до надлежното министерство или 
друг надлежен орган. 

(4) Мислењето од ставот (2) на овој член надлежна-
та комора или друг професионален орган или организа-
ција го доставува без надоместок. 

(5) Мислењето добиено од комората или друг про-
фесионален орган или организација не е задолжително 
за надлежното министерство или за друг надлежен ор-
ган. 

(6) Доколку надлежната комора или друг професио-
нален орган или организација не даде мислење во ро-
кот од ставот (3) на овој член надлежното министерс-
тво или друг надлежен орган може да издаде решение 
и без тоа мислење. 

 
Член 29 

Во случај барањето на кандидатот да е уредно и це-
лосно, надлежното министерство или друг надлежен 
орган е должен да издаде решение и да му го достави 
на кандидатот најдоцна во рок од два месеци од денот 
на приемот на барањето. 

 
Член 30 

(1) Во текот на постапката надлежното министерс-
тво или друг надлежен орган ја споредува пристигната-
та писмена документација за професионалните квали-
фикации на кандидатот  со професионалните квалифи-
кации потребни за вршење на конкретната професија 
од генералниот систем на регулирани професии.  

(2) Доколку надлежното министерство или друг 
надлежен орган при споредувањето констатира дека 
кандидатот не ги исполнува условите за вршење на 
конкретната професија од генералниот систем на регу-
лирани професии може да издаде решение за времено 
вршење на професијата со обврска кандидатот во рок 
од еден месец да преземе дополнителни мерки за приз-
навање на професионалните квалификации, и тоа: 

- дополнителна проверка на професионалната оспо-
собеност на кандидатот пред надлежен орган или 

- да му утврди на кандидатот временски период за 
прилагодување и исполнување на условите кои недо-
стасуваат за бараната професија. 

(3) Со решението од ставот (2) на овој член стране-
цот може времено да ја врши професијата само под 
менторство на акредитиран ментор. 

(4) Времето за кое надлежното министерство или 
друг надлежен орган го издава решението од ставот (2) 
на овој член се утврдува во решението согласно со про-
писите од соодветната област.  

 
Член 31 

Надлежното министерство или друг надлежен ор-
ган може да бара од кандидатот дополнителна провер-
ка на професионалната оспособеност во рок од три го-
дини, ако: 

- времетраењето на професионалното оспособување 
на кандидатот за кое се поднесени документи е најмал-
ку за една година пократко од бројот на годините по-
требни за оспособување во Република Македонија, 

- професионалните квалификации кои ги стекнал 
кандидатот содржат теоретски и/или практични пред-
мети, односно содржини кои се значително различни 
од предметите, односно содржините потребни за врше-
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ње на дејноста во конкретната регулирана професија во 
Република Македонија, а кои се неопходни за вршење 
на професијата од генералниот систем на регулирани 
професии и 

- професијата од генералниот систем на регулирани 
професии опфаќа една или повеќе професии кои не се 
опфатени во регулираните професии во земјата членка 
на ЕУ, ЕЕП и Швајцарската конфедерација од каде што 
доаѓа кандидатот. Разликата во опсегот меѓу регулира-
ните професии одредува кое професионално оспособу-
вање на кандидатот се бара во Република Македонија и 
кои теоретски и/или практични предмети односно содр-
жини се значително различни од предметите содржани 
во издадената диплома, сертификат или друг доказ за 
стекнати професионални квалификации на кандидатот. 

 
Член 32 

Кандидатот има обврска да помине низ процесот на 
проверка на неговата професионална оспособеност за 
професии наведени во евиденцијата на професии за 
кои се бара детално познавање на правниот систем во 
Република Македонија или кога професијата е поврза-
на со давање консултации и совети во врска со правни-
от систем во Република Македонија. 

 
Член 33 

(1) Ако надлежното министерство или друг надле-
жен орган донесе времено решение во кое се бара од 
кандидатот да исполни некоја дополнителна мерка, то-
гаш во привременото решение треба да бидат дефини-
рани:  

- времетраењето на пробниот период кое се разли-
кува во секој конкретен случај,  

- програмата според која ќе се реализира пробниот 
период и  

- критериумите за оцена на успешноста на пробни-
от период, како и условите за проверка на професио-
налната оспособеност на кандидатот.  

(2) Привременото решение од ставот (1) на овој 
член содржи и список на предмети, односно содржини 
кои му недостасуваат на кандидатот, а кој се утврдува 
врз основа на споредба на професионалните квалифи-
кации кои кандидатот ги поседува и професионалните 
квалификации кои се бараат за конкретната професија 
во Република Македонија. 

 
Член 34 

Против привременото решение кандидатот може да 
поведе управен спор пред надлежен суд, ако со друг за-
кон поинаку не е определено. 

 
Член 35 

(1) По приемот на привременото решение во рок од 
пет дена кандидатот е должен да го извести надлежно-
то министерство или друг надлежен орган која допол-
нителна мерка од членот 30 став (2) алинеи 1 и 2 на 
овој закон прифаќа да ја реализира. 

(2) Во случај да го прифаќа пробниот период за 
прилагодување кандидатот е должен да достави потвр-
да до надлежното министерство или друг надлежен ор-
ган каде што ќе го реализира пробниот период и под 
чие менторство.  

(3) Надлежното  министерство или друг надлежен 
орган најдоцна во рок од осум дена од денот на подне-
сувањето на потврдата го информира кандидатот дали 
му дава дозвола за реализирање на пробниот период. 

  
Член 36 

Во пробниот период кандидатот ја врши својата 
професија под менторство на акредитиран ментор и на 
работно место кое сам го има избрано, а кое е одобрено 
со решение од надлежното министерство или друг над-
лежен орган. 

 
Член 37 

(1) Надлежното министерство или друг надлежен 
орган му издава решение на кандидатот за признавање 
на неговите професионални квалификации за вршење 
на конкретна професија од генералниот систем на регу-
лирани професии во Република Македонија, ако: 

- кандидатот ги исполнува професионалните квали-
фикации за вршење на професијата од генералниот си-
стем на регулирани професии утврдени во законите и 
прописите на Република Македонија и 

- кандидатот достави потврда за успешно завршен 
пробен период или проверка на неговата професионал-
на оспособеност. 

(2) Право на вршење конкретна професија од гене-
ралниот систем на регулирани професии  во Република 
Македонија добива кандидат кој ги исполнува и други-
те услови дефинирани во овој закон. 

 
Член 38 

(1) Со издаденото решение за признавање на профе-
сионалните квалификации кандидатот се стекнува со 
право да извршува професија од генералниот систем на 
регулирани професии за која е оспособен во земја 
членка на ЕУ, ЕЕП или Швајцарската конфедерација 
под исти услови како и државјаните на Република Ма-
кедонија. 

(2) Ако професионалната квалификација се разли-
кува во толкава мера што со пробен период или со про-
верка на професионалната оспособеност на кандидатот 
не е можно да се стекне потребната професионална 
квалификација во Република Македонија, надлежното 
министерство или друг надлежен орган донесува реше-
ние за непризнавање на професионалната квалифика-
ција. 

 
Член 39 

Надлежното министерство или друг надлежен ор-
ган е должен да го информира кандидатот во сите фази 
од постапката и да му обезбеди увид во целокупната 
документација поврзана со барањето. 

 
Член 40 

(1) Кандидатот кој добил решение за признавање на 
професионалната квалификација за вршење на кон-
кретна секторска професија, како и професија од гене-
ралниот систем на регулирани професии во Република 
Македонија треба да го владее македонскиот јазик. 
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(2) Нивото на познавање на јазикот од ставот (1) на 
овој член се определува согласно со прописот донесен 
од надлежниот министер или од друг надлежен орган 
согласно со закон. 

 
Член 41 

(1) Висината на трошоците потребни за реализација 
на пробниот период под менторство на акредитиран 
ментор, висината на трошоците за дополнителното 
образование и оспособување на кандидатот во пробни-
от период, како и трошоците за проверка на професио-
налната оспособеност на кандидатот се определува сог-
ласно со критериумите утврдени со закон со кој се уре-
дува областа за соодветната професионална квалифи-
кација. 

(2) Трошоците од ставот (1) на овој член не смеат 
да бидат повисоки од трошоците кои за иста цел се 
утврдени за државјаните на Република Македонија. 

 
Член 42 

Постапката пред надлежното министерство или 
друг надлежен орган се води согласно со одредбите од 
Законот за општата управна постапка ако со овој или 
друг закон поинаку не е определено. 

  
Член 43 

Против решението на надлежното министерство 
или друг надлежен орган кандидатот може да поведе 
управен спор пред надлежен суд.  

 
V. Надлежности на министерството надлежно за 
образование во постапката на признавање на  

професионалните квалификации 
 

Член 44 
(1) За остварување на соработка меѓу надлежните 

министерства и другите надлежни органи во процесот 
на признавање на професионалните квалификации Вла-
дата на Република Македонија формира меѓуресорска 
координативна група за професионални квалификации. 

(2) Членовите на меѓуресорската координативна 
група од ставот (1) на овој член ги назначува Владата 
на Република Македонија. 

(3) Со меѓуресорската координативна група од ста-
вот (1) на овој член раководи национален координатор. 

(4) Националниот координатор е претставникот од 
министерството надлежно за образование.  

(5) Националниот координатор ја застапува Репуб-
лика Македонија во координативната група на Европ-
ската комисија. 

 
Член 45 

Во постапката на признавање на професионалните 
квалификации министерството надлежно за образова-
ние ги има следниве надлежности: 

- да го координира целиот процес на признавање на 
професионалните квалификации во Република Македо-
нија, 

- да го координира спроведувањето и единствената 
примена на овој закон како и на прописите кои произ-
легуваат од него, 

- да ја следи примената на овој закон, како и на про-
писите донесени за негова примена, 

- да ги информира и да им укажува на надлежните 
министерства и надлежните органи за утврдените не-
правилности при примената на одредбите од овој за-
кон, 

- да доставува до Владата на Република Македонија 
годишен извештај за своето работење, како и за резул-
татите од признавањето на професионалните квалифи-
кации и 

- да доставува до Европската комисија годишен из-
вештај за примената на овој закон, како и статистички 
податоци за донесените решенија во врска со признава-
њето на професионалните квалификации. 

 
Член 46 

(1) Министерството надлежно за образование како 
координатор во процесот на признавањето на професи-
оналните квалификации ги врши и следниве работи: 

- ги информира кандидатите и контактните точки 
во другите земји членки на ЕУ, ЕЕП и Швајцарската 
конфедерација за податоците потребни за признавање 
на професионалните квалификации во Република Ма-
кедонија и 

- во соработка со другите надлежни министерства и 
органи, како и во соработка со другите контактни точ-
ки во земјите членки на ЕУ, ЕЕП и Швајцарската кон-
федерација им помага на кандидатите да ги остварат 
правата кои произлегуваат од овој закон. 

(2) Министерството надлежно за образование е 
должно во рок од два месеца од доставеното барање од 
страна на Европската комисија да и испрати на Коми-
сијата информација за резултатите од реализираната 
поддршка на кандидатите утврдена во ставот (1) алине-
ја 2 од овој член.  

 
VI. Евиденции и водење на  

регистри 
 

Член 47 
 (1) Надлежното министерство или друг надле-

жен орган ги води следниве евиденции и регистри: 
- евиденција и регистар на поднесени барања за из-

давање дозволи на странци за давање услуга од сектор-
ски професии и издадени дозволи, 

- eвиденција и регистар на поднесени барања за из-
давање дозволи на странци за давање услуга од гене-
ралниот систем на регулирани професии и издадени 
дозволи, 

- евиденција и регистар за издадени решенија во по-
стапката за признавање на професионални квалифика-
ции и 

- eвиденција и регистар на правни лекови поднесе-
ни против донесени решенија од надлежно министерс-
тво или друг надлежен орган. 
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(2) Формата, содржината и начинот на водење на 
евиденциите и регистрите од ставот (1) на овој член ги 
утврдува министерот надлежен за образование. 

(3) Евиденциите и регистрите од ставот (1) на овој 
член се водат во писмена и електронска форма. 

 
Член 48 

(1) Министерството надлежно за образование ги води: 
- Регистарот на секторски професии и 
- Регистарот на професии од генералниот систем на 

регулирани професии во Република Македонија.  
(2) Министерот надлежен за образование ги утврду-

ва формата, содржината и начинот на водење на реги-
стрите од ставот (1) на овој член. 

(3) Регистрите од ставот (1) на овој член се водат во 
писмена и електронска форма. 

 
Член 49 

Министерството надлежно за образование ја води и 
ажурира евиденцијата на следните списоци: 

- Список 1 - професии за кои се бара универзитет-
ска диплома која се стекнува со образование и оспосо-
бување на кандидатот во времетраење од најмалку три 
години, 

- Список 2-а - професии за кои се бара универзитет-
ска диплома која се стекнува со образование и оспосо-
бување на кандидатот во времетраење од помалку од 
три години, 

- Список 2-б - професии за кои се бара средношкол-
ска диплома, 

- Список 2-в - професии за кои се бара потврда за 
професионалната оспособеност на кандидатот, 

- Список 3 - професии за кои кандидатот нема мож-
ност за избор меѓу пробен период на прилагодување и 
проверка на професионалната оспособеност, 

- Список 4 - професии за чие вршење се бара оп-
штообразовно знаење, професионално знаење, како и 
вештини и професионални искуства и 

- Список 5 - професии уредени со секторски дире-
ктиви или со национални закони за секој конкретен се-
ктор. 

 
Член 50 

Надлежното министерство или друг надлежен ор-
ган доставува податоци од евиденциите утврдени во 
членот 49 од овој закон по барање на министерот над-
лежен за образование. 

 
Член 51 

(1) Министерството надлежно за образование за 
упис на нова професија во генералниот систем на регу-
лирани професии  треба да ги има предвид следниве 
податоци: 

- законот, односно подзаконскиот акт со кој кон-
кретната професија е регулирана и 

- точен опис на професијата (назив на професијата, 
условите за вршење на професијата, како и други бара-
ња за пристап и вршење на професијата). 

(2) Доколку надлежно министерство или друг над-
лежен орган одлучи да изврши дерегулација на профе-
сијата за тоа задолжително треба да го информира ми-
нистерството надлежно за образование. 

(3) Покрај информацијата од ставот (2) на овој член 
треба да биде наведен и законот со кој е извршена де-
регулацијата на професијата. 

(4) Евиденцијата од членот 49 на овој закон е јавна 
и достапна на веб страницата на министерството над-
лежно за образование. 

 
VII. Заштита на лични податоци  

на кандидатот 
 

Член 52 
(1) Податоците кои кандидатот ги доставува до над-

лежното министерство или друг надлежен орган заради 
поведување постапка за признавање на професионални 
квалификации можат да се употребат само во оваа по-
стапка. 

(2) На писмено барање на кандидатот или со негова 
писмена дозвола е можно податоците  од ставот (1) на 
овој член да се употребат и за други намени согласно 
со прописите за заштита на личните податоци. 

 
VIII. Информирање 

 
Член 53 

Министерството надлежно за образование во сора-
ботка со другите надлежни министерства и другите 
надлежни органи издава периодичен информатор за 
поведените и завршените постапки за признавање на 
професионалните квалификации.  

 
Член 54 

Надлежните министерства или другите надлежни ор-
гани имаат право да организираат советувања, семинари 
и други информативни средби за условите и постапката 
за признавање на професионалните квалификации на 
странците кои доаѓаат во Република Македонија, како и 
за условите кои странецот мора да ги исполни за да до-
бие дозвола за вршење на секторска професија или за 
конкретна професија од генералниот систем на регули-
рани професии во Република Македонија. 

 
IX. Управна соработка 

 
Член 55 

(1) Министерството надлежно за образование, на-
длежните министерства и другите надлежни органи 
во Република Македонија соработуваат со надлеж-
ните министерства и другите надлежни органи на 
земјите членки на ЕУ, ЕЕП и Швајцарската конфеде-
рација. 

(2) Соработката од ставот (1) на овој член подраз-
бира размена на податоци за признавање на професио-
налните квалификации за конкретните регулирани про-
фесии, размена на податоци за веродостојноста на до-
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казите поднесени од кандидатите и податоци за фирми-
те каде што кандидатите се вработени согласно со за-
коните на земјите членки на ЕУ, ЕЕП и Швајцарската 
конфедерација, во согласност со прописите за заштита 
на лични податоци.  

 
Член 56 

(1) Размената на податоци од членот 55 став (2) на 
овој закон се однесува на следниве лични податоци:  

- име и презиме на кандидатот,  
- датум и место на раѓање,  
- држава каде што е вработен кандидатот,  
- број на регистрација на фирмата,  
- телефонски број на кандидатот и и-меил адреса,  
- адреса на кандидатот (држава, регион, место, по-

штенски број, улица и куќен број), 
- алтернативна адреса,  
- државјанство на кандидатот,  
- назив на професијата и податоци во врска со про-

фесијата,  
- податоци за одредување на професионалната ква-

лификација на кандидатот, 
- податоци за вршење на регулираната професија, 
- податоци за професионалната оспособеност на 

кандидатот,  
- податоци за членување на кандидатот во професи-

онални здруженија и упис во нивни регистри,  
- податоци за работното искуство на кандидатот,  
- податоци за изречените казнени или прекршочни 

санкции,  
- податоци за работното место во фирмата,  
- податоци за видот на осигурувањето, односно фи-

нансиски гаранции кои произлегуваат од осигурувањето,  
- податоци за деловните комуникации,  
- податоци за законските застапници,  
- податоци за издадени решенија во врска со неспо-

собност за финансиски исплати или банкрот и  
- податоци за поднесени документи во постапката 

за признавање на професионалните квалификации и 
слично. 

(2) Надлежните министерства или други надлежни 
органи можат да собираат потребни податоци и да вр-
шат размена на информации од националните бази на 
податоци и регистри на лични податоци.  

(3) При размената на податоци надлежните мини-
стерства или други надлежни органи мора да ги почи-
туваат законите за заштита на личните податоци. 

 
Член 57 

На предлог на надлежно министерство или друг 
надлежен орган во земја членка на ЕУ, ЕЕП или Швај-
царската конфедерација надлежното министерство или 
друг надлежен орган во Република Македонија врши 
проверка на добиените податоци и своите заклучоци ги 
доставува до надлежното министерство или друг над-
лежен орган на земјата членка на ЕУ, ЕЕП или Швај-
царската конфедерација. 

X. Преодни и завршни одредби 
 

Член 58 
(1) Министерството надлежно за образование обез-

бедува кадровски и организациски услови за реализа-
ција на постапките утврдени во овој закон најдоцна во 
рок од шест месеци од влегувањето во сила на овој за-
кон. 

(2) Министерството надлежно за образование вос-
поставува евиденција на регулирани професии во Ре-
публика Македонија најдоцна до 31 декември 2012 го-
дина. 

(3) Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе 
се донесат најдоцна до 31 декември 2012 година. 

(4) Владата на Република Македонија во рок од една 
година од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе 
ја формира меѓуресорската координативна група. 

 
Член 59 

Одредбите од овој закон ќе се применуваат по при-
стапувањето на Република Македонија во ЕУ. 

 
Член 60 

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

__________ 
 

L I G J 
PËR NJOHJEN E KUALIFIKIMEVE  

PROFESIONALE 
 

I. Dispozita themelore 
 

Neni 1 
Me këtë ligj rregullohen procedura dhe organet kompe-

tente për lëshimin e lejes për dhënien e shërbimeve nga të 
huajt në Republikën e Maqedonisë, procedura dhe organet 
kompetente për njohjen e kualifikimeve profesionale për 
profesionet e rregulluara të njohura me parimin e automa-
tizmit (në tekstin e mëtejshëm: profesione sektoriale) si 
dhe procedura dhe organet kompetente për njohjen e kuali-
fikimeve profesionale për profesionet e rregulluara që 
hyjne në sistemin e përgjithshëm të Republikës së Maqedo-
nise (në tekstin e mëtejshëm:  sistemi i përgjithshëm i pro-
fesioneve të rregulluara). 

 
Neni 2 

Profesionet sektoriale në Republikën e Maqedonisë jane: 
- doktor i mjekësisë, 
- doktor specialist i mjekësisë, 
- doktor i mjekësisë dentale, 
- doktor specialist i mjekësisë dentale, 
- infermiere e diplomuar, 
- akusher, 
- arkitekt, 
- doktor i mjekësisë veterinare dhe 
- farmacist. 
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Neni 3 
Sistemi i përgjithshëm i profesioneve të rregulluara i 

perfshin profesionet e përcaktuara në regjistrin nga neni 48 
paragrafi (2) alineja 2 të këtij ligji. 

 
Neni 4 

(1) Dispozitat e këtij ligji kanë të bëjnë me shtetasit e 
vendeve anëtare të Unionit Evropian (në tekstin e mëtej-
shem:UE), Hapësirës Ekonomike Evropiane (në tekstin e 
metejshem): HEE) dhe Konfederatës Zvicerane të cilët ka-
ne marrë kualifikime profesionale për kryerjen e profesio-
neve sektoriale, si dhe kualifikime profesionale nga sistemi 
i përgjithshëm i profesioneve të rregulluara. 

(2) Dispozitat e këtij ligji kanë të bëjnë edhe me shteta-
sit nga shtetet e treta të cilët kanë marrë kualifikime prof-
esionale nga paragrafi (1) i këtij neni në UE, në HEE ose 
në Konfederatën Zvicerane, e të cilët dëshirojnë të japin 
sherbime në Republikën e Maqedonisë. 

 
Neni 5 

Shprehje të veçanta të përdora në këtë ligj e kanë kupti-
min vijues: 

1. "Kualifikime profesionale" janë kualifikimet e fitua-
ra me mbarimin e arsimit të mesëm dhe arsimit të lartë pro-
fesional, me mbarimin e arsimit të lartë si dhe me aftësimin 
profesional të kandidatit në pajtim me programet arsimore 
dhe programet për aftësim, me të cilat kandidati e fiton të 
drejten që ta kryejë profesionin e caktuar në vendet anëtare 
të UE-së, HEE-së ose në Konfederatën Zvicerane. 

2. "Profesione sektoriale" janë profesionet për të cilat 
njohja e kualifikimeve të fituara profesionale në vendin 
anetar të UE-së, në HEE ose në Konfederatën Zvicerane, 
në Republikën e Maqedonisë kryhet nga ministria kompe-
tente ose organi tjetër kompetent në pajtim me dispozitat e 
ketij ligji dhe dispozitat e miratuara nga ministri kompetent 
pa përcaktimin e kushteve dhe kritereve plotësuese. 

3. "Sistem i përgjithshëm i profesioneve të rregulluara" 
eshte sistemi i profesioneve të regjistruara dhe të rregullua-
ra nga ana e ministrisë kompetente, për të cilat organet 
kompetente e mbajnë të drejtën që të përcaktojnë kualifiki-
me të nevojshme minimale të cilat kandidati duhet t'i pose-
doje për ta siguruar kualitetin e shërbimit që do ta japë në 
Republiken e Maqedonisë dhe/ose të përcaktojë kërkesa 
plotesuese, në dispozitat nga sfera adekuate. 

4. "Deshmi për kualifikime formale" janë diplomat, 
certifikatat dhe dëshmitë tjera të lëshuara nga organi kom-
petent, me të cilat vërtetohet marrja e suksesshme e kualifi-
kimeve profesionale. 

5. "Ministri kompetente ose organ tjetër kompetent" 
eshte ministria, oda ose organi tjetër i autorizuar për kryer-
jen e punëve të përcaktuara në këtë ligj dhe në dispozitat 
nga sfera për kualifikimin profesional adekuat. 

6. "Periudhe e përshtatjes" është periudha në të cilën 
kandidati në mënyrë provuese e kryen profesionin nga si-
stemi i përgjithshëm i profesioneve të rregulluara nën ud-
heheqjen e mentorit të akredituar në pajtim me dispozitat e 
vlefshme në Republikën e Maqedonisë. 

7. "Kontroll i aftësisë profesionale të kandidatit" është 
procesi i kontrollit të dijeve, shkathtësive dhe kompetencës 
së kandidatit. 

8. "Kryerje e kohëpaskohshme e veprimtarisë" do të 
thote kryerja e profesionit të personit të caktuar për periud-
he të caktuar kohore në vendin anëtar të UE-së, HEE-së 
ose në Konfederatën Zvicerane dhe 

9. "Kompetence" do të thotë aftësia e dëshmuar e kan-
didatit për përdorimin e dijes, shkathtësive dhe aftësive tje-
ra në pajtim me standardet e përcaktuara në profesion. 

 
II. Lëshimi i lejes të huajit për dhënien e shërbimit nga 

profesionet sektoriale në Republikën e Maqedonisë 
 

Neni 6 
Shtetasit e vendeve anëtare të UE-së, HEE-së dhe të 

Konfederates Zvicerane, si dhe shtetasit e shteteve të treta 
të cilët kanë marrë kualifikime profesionale për dhënie 
sherbimi të profesioneve sektoriale në vendin anëtar të UE-
së, HEE-së ose në Konfederatës Zvicerane, mund ta japin 
sherbimin  përkohësisht edhe në Republikën e Maqedonisë 
nese kjo nuk është në kundërshtim me ligjet dhe dispozitat 
e Republikës së Maqedonisë. 

 
Neni 7 

Leshimi i lejes për dhënien e shërbimit nga profesionet 
e përcaktuara në nenin 2 të këtij ligji të shtetasve nga ven-
det anëtare të UE-së, HEE-së dhe të Konfederatës Zvicera-
ne, si dhe shtetasve nga shtetet e treta të përcaktuara në ne-
nin 6 të këtij ligji, kryhet në pajtim me dispozitën me të ci-
len rregullohet sfera për kualifikimin profesional adekuat. 

 
III. Procedura për lëshimin e lejes për të huajin për 

dhenien e shërbimit nga sistemi i përgjithshëm i  
profesioneve të rregulluara 

 
Neni 8 

(1) Proceduren për lëshimin e lejeve për të huaj për 
dhenien e shërbimeve nga sistemi i përgjithshëm i profesi-
oneve të rregulluara, e udhëheq ministria që është komp-
etente të veprojë për kërkesën për lëshimin e lejes për dhe-
nien e shërbimeve të huajit në Republikën e Maqedonisë, 
për profesion të rregulluar konkret (në tekstin e mëtejmë:  
ministria kompetente) ose oda përkatësisht organi tjetër i 
autorizuar nga ministria kompetente që të kryejë punë të 
percaktuara me këtë ligj (në tekstin e mëtejmë: organi 
kompetent). 

(2) Në procedurën nga paragrafi (1) i këtij neni mini-
stria kompetente ose organi tjetër kompetent e shqyrton 
natyren, kohëzgjatjen, rregullsinë, vazhdimësinë e dhënies 
së shërbimeve, kualifikimet e nevojshme profesionale të ci-
lat kandidati duhet t'i ketë për dhënien e shërbimit, men-
yren e dhënies së shërbimit nga profesioni i përfshirë në si-
stemin e përgjithshëm të profesioneve të rregulluara, si dhe 
sigurimin profesional dhe llojet tjera të sigurimit. 

 
Neni 9 

(1) Kerkesen nga neni 8 paragrafi (1) i këtij ligji, i huaji 
detyrohet që ta parashtrojë edhe në rast kur pas fillimit të 
dhenies së shërbimit kanë ndodhur ndryshime të rëndesish-
me në rrethanat e lidhura me shërbimin. 
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(2) I huaji kërkesën nga neni 8 paragrafi (1) i këtij ligji 
dhe paragrafi (1) i këtij neni, mund ta parashtrojë me shkr-
im ose në formë elektronike me dokumentacionin e nevoj-
shem të bashkangjitur. 

 
Neni 10 

(1) Kerkesa nga neni 8 paragrafi (1) i këtij ligji i për-
mban: 

- të dhënat personale të të huajit, dhe atë: emrin dhe 
mbiemrin, datëlindjen, vendlindjen, shtetësinë, gjininë, 
numrin e dokumentit të udhëtimit dhe titullin e saktë të 
sherbimit që del nga sistemi i përgjithshëm i profesioneve 
të rregulluara që i huaji dëshiron ta japë, 

- vertetimin me shkrim për kualifikime të marra prof-
esionale, 

- të dhënat për sigurim në rast të dëmit të bërë dhe llo-
jet tjera të sigurimit që janë të lidhura me dhënien e shërbi-
meve nga profesioni i përfshirë në sistemin e përgjithshëm 
të profesioneve të rregulluara si dhe 

- kohen për të cilën i huaji do ta japë shërbimin nga 
profesioni i përfshirë në sistemin e përgjithshëm të profesi-
oneve të rregulluara. 

(2) Kerkesen për dhënien e lejes për të huajin për dhe-
nie të shërbimit nga sistemi i përgjithshëm i profesioneve 
të rregulluara, i huaji detyrohet ta parashtrojë çdo vit, nëse 
sherbimin e kryen në vazhdimësi. 

 
Neni 11 

Gjate paraqitjes së parë për dhënien e shërbimit si dhe 
gjate parashtrimit të kërkesës nga neni 10 paragrafi (1) i 
ketij ligji, ministria kompetente ose organi kompetent 
mund të kërkojë plotësim të kërkesës me shkrim ose ele-
ktronike të të huajit me këto të dhëna: 

- vertetim me shkrim të lëshuar nga organi kompetent i 
cilitdo vend anëtar të UE-së, HEE-së ose të Konfederatës 
Zvicerane, se shtetasit nga neni 4 paragrafi (1) dhe (2) të 
ketij ligji mund ta japin shërbimin në pajtim me rregullat e 
vlefshme të vendit ku është dhënë vërtetimi dhe 

- vertetim me shkrim se në momentin e dhënies së ver-
tetimit nga alineja 1 e këtij neni, i huaji nuk ka të evidentu-
ar ndalim për kryerjen e përkohshme ose të vazhdueshme 
të profesionit. 

 
Neni 12 

Kur shërbimi në Republikën e Maqedonisë jepet me ti-
tullin e profesionit të regjistruar në shtetin ku është i pune-
suar i huaji ose me titullin e kualifikimit profesional që e 
posedon i huaji, atëherë ministria kompetente ose organi 
kompetent mund t'i kërkojë edhe këto informata: 

- numrin e regjistrimit me të cilin është regjistruar sub-
jekti ku është punësuar i huaji në regjistrin e subjekteve 
afariste ose ndonjë regjistër tjetër publik në shtetin ku gjen-
det selia e subjektit, 

- emrin dhe adresën e organit kompetent që e ka lejuar 
profesionin në vendin anëtar të UE-së, HEE-së ose në Kon-
federates Zvicerane, 

- dokumentin e lëshuar nga cilado shoqatë profesionale 
ose subjekt i ngjashëm se në regjistrin e tyre është regji-
struar punësimi i të huajit, 

- titulli i profesionit ose i kualifikimeve profesionale të 
perkufizuara në vendin  anëtar të UE-së, HEE-së ose në 
Konfederates Zvicerane dhe 

- të dhëna detale për sigurimin nga dëmi i shkaktuar 
profesional ose lloje tjera të sigurimit të lidhura me perg-
jegjesine profesionale të dhënësit të shërbimit. 

 
Neni 13 

Të dhëna plotësuese dhe kushte të nevojshme për leshi-
min e lejes për dhënien e çfarëdo lloj shërbimi nëse ato da-
lin nga natyra e shërbimit mund të përcaktohen edhe me 
ligj tjetër. 

 
Neni 14 

(1) Ministria kompetente ose organi tjetër kompetent 
detyrohet që në afat prej një muaji nga pranimi i kërkesës 
dhe dokumenteve të nevojshme: 

- ta njoftojë të huajin se kualifikimi i tij profesional 
eshte nga profesionet sektoriale që nuk i nënshtrohen kon-
trollit, 

- t'i japë leje për dhënien e shërbimeve nga sistemi i 
pergjithshem i profesioneve të rregulluara në Republikën e 
Maqedonise, nëse i përmbush kushtet e përcaktuara me ligj 
ose 

- t'i dorëzojë njoftim se cilat kushte plotësuese duhet t'i 
permbushe i huaji. 

(2) Nese ministria kompetente ose organi kompetent 
konstaton dallim më të madh ndërmjet kualifikimit profesi-
onal që i huaji e posedon dhe aftësisë profesionale që ker-
kohet në Republikën e Maqedonisë, duhet t'i mundësoj të 
huajit, që në afat të caktuar të marrë  njohuri dhe aftësi plo-
tesuese dhe aftësi tjera që nuk i posedon. 

 
Neni 15 

(1) Ministria kompetente ose organi kompetent në afat 
prej një muaji pas pranimit të dëshmive për njohuritë dhe 
aftesite e fituara plotësuese dhe aftësitë tjera, i lëshon të 
huajit leje për dhënien e shërbimeve nga sistemi i pergjiths-
hem i profesioneve të rregulluara. 

(2) Me lejen nga paragrafi (1) i këtij neni, i huaji ka të 
drejte të japë shërbime që dalin nga titulli i profesionit të 
perfshire në sistemin e përgjithshëm të profesioneve të rre-
gulluara. 

 
Neni 16 

Nese ministria kompetente ose organi kompetent nuk 
leshon leje në afatin e paraparë në nenin 15 paragrafi (1) të 
ketij ligji dhe në asnjë mënyrë tjetër nuk e njofton të huajin 
për kërkesën e parashtruar, zbatohen dispozitat e Ligjit për 
procedure të përgjithshme administrative dhe ligjit me të 
cilin rregullohen punët nga sfera e kualifikimit përkatës 
profesional, që i përkasin heshtjes së administratës. 

 
Neni 17 

Nese profesioni që e kryen i huaji në vendin e vet është 
profesion i parregulluar, i huaji detyrohet që shërbimin ta 
jape në shtetin e vet vazhdimisht ose së paku dy vjet nga 
dhjete vitet e fundit para se të mund ta japë shërbimin edhe 
në Republikën e Maqedonisë. 
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Neni 18 
(1) Sherbimet jepen në pajtim me titullin e profesionit 

të regjistruar në shtetin ku është punësuar i huaji. 
(2) Nese në shtetin nga paragrafi (1) i këtij neni nuk ek-

ziston titull i profesionit, i huaji duhet ta shënojë në kerke-
se titullin e kualifikimit të fituar profesional në gjuhë zyrta-
re të shtetit. 

(3) Me përjashtim, kur bëhet fjalë për kualifikim profe-
sional nga profesionet sektoriale, shërbimi mund të emero-
het sipas titullit të profesionit të regjistruar në Republikën e 
Maqedonise. 

 
Neni 19 

Gjate paraqitjes së parë të dhënies së shërbimit nga i hua-
ji në Republikën e Maqedonisë që mund të shkaktojë dëm 
serioz në shëndetin dhe sigurinë e shfrytëzuesve të sherbimit 
që është definuar në rregullat e rajonit konkret profesional, e 
profesion që nuk është nga radhët e profesioneve sektoriale, 
ministria kompetente, përkatësisht organi kompetent para se 
të fillojë me dhënien e shërbimit mund të kërkojë që të 
kontrollohet kualifikimi profesional i të huajit. 

 
IV. Procedura për njohjen e kualifikimeve  

profesionale 
 

Neni 20 
(1) Proceduren për njohjen e kualifikimeve profsionale 

e udhëheq ministria kompetente ose organi tjetër kompe-
tent në pajtim me kushtet për njohjen e kualifikimeve pro-
fesionale të territorin e Republikës së Maqedonisë, të per-
caktuara në këtë ligj dhe me Ligjin për procedurë të përgj-
ithshme administrative. 

(2) Në procedurën nga paragrafi (1) i këtij neni, minis-
tria kompetente ose organi tjetër kompetent i kryen këto 
aktivitete: 

- pranon kërkesa nga palët e interesuara, zbaton proc-
edure dhe lëshon aktvendime për njohjen e kualifikimeve 
profesionale, 

- mban regjistra për evidencë të aktvendimeve të lësh-
uara për njohjen e kualifikimeve profesionale si dhe të dhë-
na tjera statistikore, 

- i njofton palët e interesuara për kushtet në të cilat kry-
het profesioni nga sistemi i përgjithshëm i profesioneve të 
rregulluara, 

- dorezon raport vjetor në ministrinë kompetente për 
arsim, për zbatimin e këtij ligji dhe 

- kryen punë tjera të përcaktuara me ligj. 
 

Neni 21 
Ministria kompetente ose organi tjetër kompetent les-

hon vërtetime për vlefshmërinë e diplomave dhe certifika-
tave për kualifikimet e fituara profesionale të shtetasve të 
Republikes së Maqedonisë, të lëshuara nga institucionet 
kompetente në republikat dhe krahinat e ish RSFJ-së si dhe 
vertetime për vlefshmërinë e diplomave dhe certifikatave 
për kualifikime të fituara profesionale të shtetasve të huaj, 
të lëshuara nga institucionet kompetente në ish Republikën 
Socialiste të Maqedonisë. 

Neni 22 
Procedura për njohjen e kualifikimit profesional (në 

tekstin e mëtejmë: procedura) fillon me parashtrimin e ker-
keses për njohjen e kualifikimit profesional nga ana e kan-
didatit në ministrinë kompetente ose organin tjetër kompe-
tent (në tekstin e mëtejmë: kërkesë). 

 
Neni 23 

Forma dhe përmbajtja e kërkesës dhe udhëzimet për 
plotesimin e saj përcaktohen në pajtim me rregullat me të 
cilat rregullohet sfera për kualifikim përkatës profesional. 

 
Neni 24 

(1) Kerkeses i bashkëngjiten edhe këto dokumente: 
- certifikata e shtetësisë e lëshuar nga organi kompe-

tent, 
- diploma për arsimin e kryer, 
- dokumenti i lëshuar nga organi kompetent për aftësim 

profesional dhe përvoja profesionale të kandidatit dhe 
- dokumenti për posedimin e kualifikimeve tjera. 
(2) Dokumentet nga paragrafi (1) i këtij neni, kandidati 

i dorëzon në përkthim të vërtetuar nga noteri. 
(3) Ministria kompetente ose organi tjetër kompetent 

gjate procedurës, e mban të drejtën që t'i kërkojë doku-
mentet origjinale për shikim. 

 
Neni 25 

Dokumentacioni i plotë relevant për procedurën mund 
të dorëzohet në ministrinë kompetente ose organin tjetër 
kompetent edhe në formë elektronike. 

 
Neni 26 

Nese kandidati ka fituar përvojë profesionale në rajonin 
e profesionit të rregulluar në vendin anëtar të UE-së, HEE-
së ose Konfederatës Zvicerane së paku tre vjet, dhe nëse 
vendi anëtar i UE-së, HEE-së ose Konfederatës Zvicerane 
pranon se kandidati posedon kualifikim profesional, përv-
oja e fituar profesionale konsiderohet valide edhe në Rep-
ubliken e Maqedonisë. 

 
Neni 27 

Gjate procedurës merren parasysh edhe dokumentet për 
posedim të autorizimeve specifike të lëshuara nga shoqata 
profesionale ose organizata të regjistruara në vendin anëtar 
të UE-së, HEE-së ose Konfederatës Zvicerane. 

 
Neni 28 

(1) Ministria kompetente ose organi tjetër kompetent në 
rast të kërkesës së dorëzuar të parregullt ose jo të plotë, 
detyrohet që në afat prej pesë ditësh pas pranimit të kerke-
ses ta njoftojë kandidatin për parregullsinë ose  paplotsh-
merine e kërkesës, e sipas nevojës mund të kërkojë edhe 
deshmi plotësuese. 

(2) Gjate procedurës ministria kompetente ose organi 
tjeter kompetent mund të kërkojë mendim nga oda kompe-
tente ose organi tjetër profesional ose organizata në lidhje 
me kërkesën e parashtruar. 

(3) Mendimi nga paragrafi (2) i këtij neni, duhet të do-
rezohet më së voni në afat prej 14 ditësh nga dita e prani-
mit të kërkesës në ministrinë kompetente ose organin tjetër 
kompetent. 
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(4) Mendimin nga paragrafi (2) i këtij neni oda kompet-
ente ose organi ose organizata tjetër profesionale e dorëzon 
pa kompensim. 

(5) Mendimi i marrë nga oda ose organi ose organizata 
tjeter profesionale nuk është i detyrueshëm për ministrinë 
kompetente ose për organin tjetër kompetent. 

(6) Nese oda kompetente ose organi ose organizata tje-
ter profesionale nuk jep mendim në afatin nga paragrafi (3) 
i këtij neni, ministria kompetente ose organi tjetër kompe-
tent mund të lëshojë aktvendim edhe pa atë mendim. 

 
Neni 29 

Në rast se kërkesa e kandidatit është e rregullt dhe e 
plote, ministria kompetente ose organi tjetër kompetent 
detyrohet që të lëshojë aktvendim dhe t'ia dorëzojë kandi-
datit më së voni në afat prej dy muajsh nga dita e pranimit 
të kërkesës. 

 
Neni 30 

(1) Gjate procedurës ministria kompetente ose organi 
tjeter kompetent e krahason dokumentacionin e arritur me 
shkrim për kualifikimet profesionale të kandidatit me kua-
lifikimet profesionale të nevojshme për kryerjen e profesio-
nit konkret nga sistemi i përgjithshëm i profesioneve të rre-
gulluara. 

(2) Nese ministria kompetente ose organi tjetër kompe-
tent gjatë krahasimit konstaton se kandidati nuk i përmbush 
kushtet për kryerjen e profesionit konkret nga sistemi i 
pergjithshem i profesioneve të rregulluara, mund të lëshojë 
aktvendim për kryerje të përkohshme të profesionit me det-
yrim që kandidati në afat prej një muaji të marrë masa plo-
tesuese për njohjen e kualifikimeve profesionale dhe atë: 

- kontroll plotësues të aftësisë profesionale të kandidatit 
para organit kompetent ose 

- t'i përcaktojë kandidatit periudhë kohore për përshta-
tje dhe përmbushjen e kushteve të cilat mungojnë për pro-
fesionin e kërkuar. 

(3) Me aktvendimin nga paragrafi (2) i këtij neni, i hua-
ji mund ta kryejë përkohësisht profesionin vetëm me men-
torim  të mentorit të akredituar. 

(4) Koha për të cilën ministria kompetente ose organi 
tjeter kompetent e lëshon aktvendimin nga paragrafi (2) i 
ketij neni, përcaktohet në aktvendim në pajtim me rregullat 
nga sfera adekuate. 

 
Neni 31 

Ministria kompetente ose organi tjetër kompetent mund 
të kërkojë nga kandidati kontroll plotësues të aftësisë pro-
fesionale në afat prej tre vitesh nëse: 

- kohezgjatja e aftësisë profesionale të kandidatit për të 
cilen janë parashtruar dokumente është së paku për një vit 
më e shkurtër nga numri i viteve të nevojshme për aftësim 
në Republikën e Maqedonisë, 

- kualifikimet profesionale që i ka fituar kandidati 
permbajne lëndë teorike dhe/ose praktike, përkatësisht 
permbajtje që janë në mënyrë të konsiderueshme të ndrysh-
me nga lëndët përkatësisht përmbajtjet e nevojshme për kr-
yerjen e veprimtarisë në profesionin konkret të rregulluar 
në Republikën e Maqedonisë, e të cilat janë të domosdosh-
me për kryerjen e profesionit nga sistemi i përgjithshëm i 
profesioneve të rregulluara dhe 

- profesioni nga sistemi i përgjithshëm i profesioneve të 
rregulluara përfshin një ose më shumë profesione që nuk 
jane të përfshira në profesionet e rregulluara në vendin ane-
tar të UE-së, HEE-së dhe në Konfederatën Zvicerane prej 
nga vjen kandidati. Dallimi në shtrirjen ndërmjet profesio-
neve të rregulluara përcakton se cili aftësim profesional i 
kandidatit kërkohet në Republikën e Maqedonisë dhe cilat 
lende teorike dhe/ose praktike përkatësisht përmbajtje janë 
të ndryshme në mënyrë të konsiderueshme nga lëndët e 
permbajtura në diplomën, certifikatën ose dëshminë tjetër 
të lëshuar për kualifikimet e fituara profesionale të kandi-
datit. 

 
Neni 32 

Kandidati ka për detyrë që të kalojë nëpër procesin e 
kontrollit të aftësimit të tij profesional për profesione të 
theksuara në evidencën e profesioneve për të cilat kërkohet 
njohje e hollësishme e sistemit juridik të Republikës së 
Maqedonise, ose kur profesioni është i lidhur me dhënien e 
konsultimeve dhe këshillave në lidhje me sistemin juridik 
të Republikës së Maqedonisë. 

 
Neni 33 

(1) Nese ministria kompetente ose organi tjetër komp-
etent miraton aktvendim të përkohshëm në të cilin kërkohet 
nga kandidati që të përmbush ndonjë masë plotësuese, 
atehere në aktvendimin e përkohshëm duhet të definohen: 

- kohezgjatja e periudhës provuese që dallohet në çdo 
rast konkret, 

- programi sipas të cilit do të realizohet periudha provu-
ese dhe 

- kriteret për vlerësim të suksesit të periudhës provuese 
si dhe kushtet  për kontroll të aftësisë profesionale të kan-
didatit. 

(2) Aktvendimi i përkohshëm nga paragrafi (1) i këtij 
neni, përmban edhe listë të lëndëve përkatësisht përmbajtj-
eve që i mungojnë kandidatit, e që përcaktohet në bazë të 
krahasimit të kualifikimeve profesionale që kandidati i pos-
edon dhe kualifikimeve profesionale që kërkohen për prof-
esionin konkret në Republikën e Maqedonisë. 

 
Neni 34 

Kunder aktvendimit të përkohshëm kandidati mund të 
ngrite kontest administrativ në gjykatën kompetente nëse 
me ligj tjetër nuk është përcaktuar ndryshe. 

 
Neni 35 

(1) Pas pranimit të aktvendimit të përkohshëm në afat 
prej pesë ditësh kandidati detyrohet që ta njoftojë ministri-
në kompetente ose organin tjetër kompetent se cilën masë 
plotesuese nga neni 30 paragrafi (2) alinetë 1 dhe 2 të këtij 
ligji pranon ta realizojë. 

(2) Në rast se e pranon periudhën provuese për përs-
htatje, kandidati detyrohet që të dorëzojë vërtetim në min-
istrine kompetente ose organin tjetër kompetent ku do ta 
realizoje periudhën provuese dhe nën mentorim të kujt. 

(3) Ministria kompetente ose organi tjetër kompetent 
më së voni në afat prej tetë ditësh nga dita e parashtrimit të 
vertetimit e informon kandidatin nëse i jep leje për realizi-
min e periudhës provuese. 
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Neni 36 
Në periudhën provuese kandidati e kryen profesionin e 

vet nën mentorimin e mentorit të akredituar dhe në vendin 
e punës të cilin vet e ka zgjedhur, e i cili është miratuar me 
aktvendim nga ministria kompetente ose organi tjetër kom-
petent. 

 
Neni 37 

(1) Ministria kompetente ose organi tjetër kompetent i 
leshon aktvendim kandidatit për pranimin e kualifikimeve 
të tij profesionale për kryerjen e profesionit konkret nga si-
stemi i përgjithshëm i profesioneve të rregulluara në Re-
publiken e Maqedonisë, nëse: 

- kandidati i plotëson kualifikimet profesionale për kr-
yerjen e profesionit nga sistemi i përgjithshëm i profesi-
oneve të rregulluara të përcaktuara në ligjet dhe dispozitat 
e Republikës së Maqedonisë dhe 

- kandidati dorëzon vërtetim për kryerjen e  sukses-
shme të periudhës provuese ose kontrollit të aftësisë së tij 
profesionale. 

(2) Të drejtë të kryerjes së profesionit konkret nga si-
stemi i përgjithshëm i profesioneve të rregulluara në Rep-
ubliken e Maqedonisë, fiton kandidati i cili i plotëson edhe 
kushtet tjera të definuara në këtë ligj. 

 
Neni 38 

(1) Me aktvendimin e dhënë për pranimin e kualifiki-
meve profesionale kandidati e fiton të drejtën që ta kryejë 
profesionin nga sistemi i përgjithshëm i profesioneve të 
rregulluara për të cilin është aftësuar në vendin anëtar të 
UE-së, HEE-së ose në Konfederatën Zvicerane në kushte të 
njejta si edhe shtetasit e Republikës së Maqedonisë. 

(2) Nese kualifikimi profesional dallohet në atë masë 
që me periudhën provuese ose me kontroll të aftësisë pro-
fesionale të kandidatit nuk është e mundur që të fitohet ku-
alifikimi i nevojshëm profesional në Republikën e Maqe-
donise, ministria kompetente ose organi tjetër kompetent 
miraton aktvendim për mospranimin e kualifikimit profesi-
onal. 

 
Neni 39 

Ministria kompetente ose organi tjetër kompetent dety-
rohet që ta informojë kandidatin në të gjitha fazat e proc-
edures dhe t'i sigurojë kontroll në dokumentacionin e plotë 
lidhur me kërkesën. 

 
Neni 40 

(1) Kandidati që ka marrë aktvendim për pranimin e 
kualifikimit profesional për kryerjen e profesionit konkret 
sektorial  si dhe profesionit nga sistemi i përgjithshëm i 
profesioneve të rregulluara në Republikën e Maqedonisë, 
duhet ta zotërojë gjuhën maqedonase. 

(2) Niveli i njohjes së gjuhës nga paragrafi (1) i këtij 
neni, përcaktohet në pajtim me dispozitën e miratuar nga 
ministri kompetent ose nga organi tjetër kompetent në paj-
tim me ligjin. 

 
Neni 41 

(1) Lartesia e shpenzimeve të nevojshme për realizimin 
e periudhës provuese nën mentorim të mentorit të akreditu-
ar, lartësia e shpenzimeve për arsimimin plotësues dhe 

aftesimin e kandidatit në periudhën provuese si dhe shpen-
zimet për kontrollin e aftësisë profesionale të kandidatit, 
percaktohen sipas kritereve të përcaktuara me ligjin me të 
cilin rregullohet sfera për kualifikimin adekuat profesional. 

(2) Shpenzimet nga paragrafi (1) i këtij neni, nuk gu-
xojne të jenë më të larta nga shpenzimet të cilat për qëllim 
të njëjtë janë përcaktuar për shtetasit e Republikës së Ma-
qedonise. 

 
Neni 42 

Procedura para ministrisë kompetente ose organit tjetër 
kompetent udhëhiqet në pajtim me dispozitat e Ligjit për 
procedure të përgjithshme administrative nëse me këtë ligj 
ose ligj tjetër nuk është përcaktuar ndryshe. 

 
Neni 43 

Kunder aktvendimit të ministrisë kompetente ose orga-
nit tjetër kompetent kandidati mund të ngritë kontest adm-
inistrativ para gjykatës kompetente. 

 
V. Kompetencat e ministrisë kompetente për arsim në 
proceduren e pranimit të kualifikimeve profesionale 

 
Neni 44 

(1) Për realizimin e bashkëpunimit ndërmjet ministrive 
kompetente dhe organeve tjera kompetente në procesin e 
pranimit të kualifikimeve profesionale, Qeveria e Republi-
kes së Maqedonisë formon grup koordinues ndërresorial 
për kualifikime profesionale. 

(2) Anetaret e grupit ndërresorial koordinues nga par-
agrafi (1) i këtij neni, i përcakton Qeveria e Republikës së 
Maqedonise. 

(3) Me grupin ndërresorial koordinues nga paragrafi (1) 
i këtij neni, udhëheq koordinatori nacional. 

(4) Koordinator nacional është përfaqësuesi i ministrisë 
kompetente për arsim. 

(5) Koordinatori nacional e përfaqëson Republikën e 
Maqedonise në grupin koordinues të Komisionit Evropian. 

 
Neni 45 

Në procedurën e pranimit të kualifikimeve profesionale 
ministria kompetente për arsim i ka kompetencat si vijojnë: 

- ta koordinojë tërë procesin e pranimit të kualifikim-
eve profesionale në Republikën e Maqedonisë, 

- ta koordinojë implementimin dhe zbatimin unik të 
ketij ligji si dhe të dispozitave që dalin nga ai, 

- ta përcjellë zbatimin e këtij ligji si dhe të dispozitave 
të miratuara për zbatimin e tij, 

- t'i informojë dhe t’u sugjerojë ministrive kompetente 
dhe organeve kompetente për parregullsitë e konstatuara 
gjate zbatimit të dispozitave të këtij ligji, 

- të dorëzojë në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë 
raport vjetor për punën e vet, si dhe për rezultatet nga pra-
nimi i kualifikimeve profesionale dhe 

- të dorëzojë në Komisionin Evropian raport vjetor për 
zbatimin e këtij ligji si dhe të dhëna statistikore për aktven-
dimet e miratuara në lidhje me pranimin e kualifikimeve 
profesionale. 
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Neni 46 
(1) Ministria kompetente për arsim si koordinatore në 

procesin e pranimit të kualifikimeve profesionale i kryen 
edhe punët vijuese: 

- i informon kandidatët dhe pikat kontaktuese në vendet 
tjera anëtare të UE-së, HEE-së dhe Konfederatës Zvicerane 
për të dhënat e nevojshme për pranimin e kualifikimeve 
profesionale në Republikën e Maqedonisë dhe 

- në bashkëpunim me ministritë dhe organet tjera kom-
petente  si dhe në bashkëpunim me pikat tjera kontaktuese 
në vendet anëtare të UE-së, HEE-së dhe Konfederatës 
Zvicerane, u ndihmon kandidatëve që t'i realizojnë të drej-
tat që dalin nga ky ligj. 

(2) Ministria kompetente për arsim detyrohet që në afat 
prej dy muajsh nga kërkesa e dorëzuar nga ana e Komisio-
nit Evropian t’i dërgojë Komisionit informatë për rezultatet 
nga përkrahja e realizuar e kandidatëve, e përcaktuar në 
paragrafin (1) alineja 2 e këtij neni. 

 
VI. Evidencat dhe mbajtja e regjistrave 

 
Neni 47 

(1) Ministria kompetente ose organi tjetër kompetent i 
mban evidencat dhe regjistrat vijues: 

- evidencen dhe regjistrin e kërkesave të parashtruara 
për lëshimin e lejeve të huajve për dhënien e shërbimit nga 
profesionet sektoriale dhe lejet e lëshuara, 

- evidencen dhe regjistrin e kërkesave të parashtruara 
për lëshimin e lejeve të huajve për dhënien e shërbimit nga 
sistemi i përgjithshëm i  profesioneve të rregulluara dhe le-
jet e lëshuara, 

- evidencen dhe regjistrin për aktvendimet e dhëna në 
proceduren për pranimin e kualifikimeve profesionale dhe 

- evidencen dhe regjistrin e mjeteve juridike të parash-
truara kundër miratimit të aktvendimeve nga ministria 
kompetente ose organi tjetër kompetent. 

(2) Formen, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së 
evidencave dhe regjistrave nga paragrafi (1) i këtij neni, i 
percakton ministri kompetent i arsimit. 

(3) Evidencat dhe regjistrat nga paragrafi (1) i këtij ne-
ni, mbahen me shkrim dhe në formë elektronike. 

 
Neni 48 

(1) Ministria kompetente e arsimit i mban: 
- Regjistrin për profesionet sektoriale dhe 
- Regjistrin për profesionet nga sistemi i përgjithshëm i 

profesioneve të rregulluara në Republikën e Maqedonisë. 
(2) Ministri kompetent i arsimit i përcakton formën, 

permbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së evidencave dhe 
regjistrave nga paragrafi (1) i këtij neni. 

(3) Regjistrat nga paragrafi (1) i këtij neni, mbahen me 
shkrim dhe në formë elektronike. 

 
Neni 49 

Ministria kompetente e arsimit e mban dhe e azhurnon 
evidencen e listave në vijim: 

- Lista 1 – profesione për të cilat kërkohet diplomë uni-
versitare e cila merret me arsimimin dhe aftësimin e kandi-
datit në kohëzgjatje së paku prej tre vitesh, 

- Lista 2-a – profesione për të cilat kërkohet diplomë 
universitare e cila merret me arsimimin dhe aftësimin e 
kandidatit në kohëzgjatje prej me pak se tre vite, 

- Lista 2-b - profesione për të cilat kërkohet diplomë e 
shkolles së mesme, 

- Lista 2-v – profesione për të cilat kërkohet vërtetim 
për aftësinë profesionale të kandidatit, 

- Lista 3 – profesione për të cilat kandidati nuk ka mun-
desi për zgjedhje ndërmjet periudhës provuese të pershtat-
jes dhe kontrollit të aftësisë profesionale, 

- Lista 4 – profesione për kryerjen e të cilave kërkohet 
njohuri e përgjithshme arsimore, njohuri profesionale, si 
dhe shkathtësi dhe përvoja profesionale dhe 

- Lista 5 – profesione të rregulluara me direktiva sekto-
riale ose me ligje nacionale për çdo sektor konkret. 

 
Neni 50 

Ministria kompetente ose organi tjetër kompetent dore-
zon të dhëna nga evidencat e përcaktuara në nenin 49 të ke-
tij ligji, me kërkesë të ministrit kompetent të arsimit. 

 
Neni 51 

(1) Ministria kompetente e arsimit për regjistrimin e 
profesionit të ri në sistemin e përgjithshëm të profesioneve 
të rregulluara, duhet t’i ketë parasysh të dhënat në vijim: 

- ligjin, përkatësisht aktin nënligjor  me të cilin profesi-
oni konkret është i rregulluar dhe 

- pershkrimin e saktë të profesionit (emrin e profesio-
nit, kushtet për kryerjen e profesionit si dhe kërkesat tjera 
për qasje dhe kryerje të profesionit). 

(2) Nese ministria kompetente ose organi tjetër kompe-
tent vendos të kryejë rirregullimin e profesionit për këtë 
detyrimisht duhet ta informojë ministrinë kompetente të ar-
simit. 

(3) Krahas informatës nga paragrafi (2) i këtij neni, du-
het të theksohet edhe ligji me të cilin është kryer rirregulli-
mi i profesionit. 

(4) Evidenca nga neni 49 i këtij ligji është publike dhe 
e kapshme në ueb faqen e ministrisë kompetente të arsimi. 

 
VII. Mbrojtja e të dhënave personale të kandidatit 
 

Neni 52 
(1) Të dhënat të cilat kandidati i dorëzon në ministrinë 

kompetente ose organin tjetër kompetent për ngritjen e pro-
cedures për pranimin e kualifikimeve profesionale mund të 
perdoren vetëm në këtë procedurë. 

(2) Me kërkesë me shkrim të kandidatit ose me lejen e 
tij me shkrim, të dhënat nga paragrafi (1) i këtij neni, mund 
të përdoren edhe për qëllime tjera në pajtim me dispozitat 
për mbrojtjen e të dhënave personale. 

 
VIII. Informimi 

 
Neni 53 

Ministria kompetente e arsimit në bashkëpunim me mi-
nistrite tjera kompetente dhe organet tjera kompetente bo-
ton informator periodik për procedurat e ngritura dhe të kr-
yera për pranimin e kualifikimeve profesionale. 

 
Neni 54 

Ministrite kompetente ose organet e tjera kompetente 
kane të drejtë që të organizojnë konsultime, seminare ose 
takime tjera informative për kushtet dhe procedurën për 
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pranimin e kualifikimeve profesionale të të huajve të cilët 
vijne në Republikën e Maqedonisë, si dhe për kushtet të ci-
lat i huaji doemos duhet t’i plotësojë që të marrë leje për 
kryerjen  e profesionit sektorial ose për profesion konkret 
nga sistemi i përgjithshëm i profesioneve të rregulluara në 
Republiken e Maqedonisë. 

 
IX. Bashkëpunimi administrativ 

 
Neni 55 

(1) Ministria kompetente për arsim, ministritë kompet-
ente dhe organet tjera kompetente në Republikën e Maq-
edonise, bashkëpunojnë me ministritë kompetente dhe or-
ganet tjera kompetente të vendeve anëtare të UE-së, HEE-
së dhe Konfederatës Zvicerane. 

(2) Bashkepunimi nga paragrafi (1) i këtij neni nënkup-
ton shkëmbim të të dhënave për pranimin e kualifikimeve 
profesionale për profesionet konkrete të rregulluara, 
shkembim të të dhënave për autenticitetin e dëshmive të 
parashtruara nga kandidatët dhe të dhënave për firmat ku 
kandidatet janë të punësuar në pajtim me ligjet e vendeve 
anetare të UE-së, HEE-së dhe Konfederatës Zvicerane, në 
pajtim me dispozitat për mbrojtjen e të dhënave personale. 

 
Neni 56 

(1) Shkembimi i të dhënave nga neni 55 paragrafi (2) i 
ketij ligji ka të bëjë me të dhënat personale në vijim: 

- emrin dhe mbiemrin e kandidatit, 
- datelindjen dhe vendlindjen,  
- shtetin ku është i punësuar kandidati,  
- numrin e regjistrimit të firmës, 
- numrin e telefonit dhe adresën e-mail të kandidatit, 
- adresen e kandidatit (shtetin, rajonin, vendin, numrin 

postar, rrugën dhe numrin e shtëpisë), 
- adresen alternative, 
- shtetesine e kandidatit, 
- emrin e profesionit dhe të dhënat në lidhje me profesi-

onin, 
- të dhënat për përcaktimin e kualifikimit profesional të 

kandidatit, 
- të dhënat për kryerjen e profesionit të rregulluar, 
- të dhënat për aftësinë profesionale të kandidatit, 
- të dhënat për anëtarësimin e kandidatit në shoqata 

profesionale dhe regjistrimin në regjistrat e tyre, 
- të dhënat për përvojën e punës të kandidatit, 
- të dhënat për sanksionet e shqiptuara dënuese ose 

kundervajtese, 
- të dhënat për vendin e punës në firmë, 
- të dhënat për llojin e sigurimit, përkatësisht garancive 

financiare të cilat dalin nga sigurimi, 
- të dhënat për komunikime afariste, 
- të dhënat për përfaqësuesit ligjorë, 
- të dhënat për aktvendimet e dhëna në lidhje me paaf-

tesine për pagesat financiare ose falimentim dhe 
- të dhënat për dokumentet e parashtruara në procedur-

ën e njohjes së kualifikimeve profesionale dhe ngjashëm. 
(2) Ministrite kompetente ose organet tjera kompetente 

mund të grumbullojnë të dhëna të nevojshme dhe të kryej-
ne shkëmbim të informatave nga bazat nacionale të të dhe-
nave dhe regjistrat e të dhënave personale. 

(3) Gjate shkëmbimit të të dhënave ministritë kompet-
ente ose organet tjera kompetente, doemos duhet t’i respek-
tojne ligjet për mbrojtjen e të dhënave personale 

Neni 57 
Me propozimin e ministrisë kompetente ose organit tje-

ter kompetent në vendin anëtar të UE-së, HEE-së ose në 
Konfederaten Zvicerane, Ministria kompetente ose organi 
tjeter kompetent në Republikën e Maqedonisë kryen kont-
roll të të dhënave të marra dhe konkluzionet e veta i dorë-
zon në ministrinë kompetente ose organin tjetër kompetent 
të vendit anëtar të UE-së, HEE-së ose Konfederatën Zvi-
cerane. 

 
X.  Dispozita kalimtare dhe të fundit 

 
Neni 58 

(1) Ministria kompetente e arsimit siguron kushte ka-
drovike dhe organizative për realizimin e procedurave të 
percaktuara me këtë ligj, më së voni në afat prej gjashtë 
muajsh nga hyrja në fuqi e këtij ligji. 

(2) Ministria kompetente e arsimit vendos evidencë të 
profesioneve të rregulluara në Republikën e Maqedonisë, 
më së voni deri më 31 dhjetor 2012. 

(3) Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të mira-
tohen më së voni deri më 31 dhjetor 2012. 

(4) Qeveria e Republikës së Maqedonisë në afat prej 
një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji do ta formojë 
grupin koordinues ndërresorial. 

 
Neni 59 

Dispozitat e këtij ligji do të zbatohen pas aderimit të 
Republikes së Maqedonisë në UE. 

 
Neni 60 

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

__________ 
3713. 

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 ОСНОВА-
ЊЕ НА ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ 
И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО ВО СОСТАВ 
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“  

– СКОПЈЕ 
 

Се прогласува Законот за основање на Факултет за 
информатички науки и компјутерско инженерство во 
состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – 
Скопје, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 29 декември 2010 година. 

 
         Бр. 07-5276/1                              Претседател 
29 декември 2010 година       на Република Македонија, 
             Скопје                                Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧ-
КИ НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО 
ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ  

И МЕТОДИЈ" - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Се основа високообразовна установа Факултет за ин-

форматички науки и компјутерско инженерство, како 
единица во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Мето-
диј" - Скопје (во натамошниот текст: Факултетoт).  

    
Член 2 

Факултетот ќе врши високообразовна дејност како 
додипломски, последипломски и докторски студии, ка-
ко и научно-истражувачка и применувачка дејност од 
областа на природно-математичките и техничко- тех-
нолошките науки. 

 
Член 3 

Називот на Факултетот е „Факултет за информатич-
ки науки и компјутерско инженерство".  

Седиштето на Факултетот е во Скопје. 
 

Член 4 
Факултетот ќе започне со работа од студиската 

2011/2012 година. 
   

Член 5 
Подготовките за почеток со работа на Факултетот 

ќе ги врши матична комисија.  
Членовите на матичната комисија ги именува Вла-

дата на Република Македонија на предлог на министе-
рот надлежен за работите на високото образование, во 
рок од 30 дена од денот на примената на овој закон. 

 
Член 6 

Средствата за финансирање на дејноста на Факул-
тетот ќе се обезбедуваат од Буџетот на Република Ма-
кедонија и од други извори определени со закон. 

 
Член 7 

Наставно-научниот  совет,  деканот  и  деканатската  
управа  на Факултетот ќе се изберат согласно со Зако-
нот за високото образование до 14 септември 2011, од-
носно до почетокот на студиската 2011/2012 година.  

 
Член 8 

Постојниот  наставно-научен  и  соработнички  ка-
дар  и  другите вработени на Институтот за информати-
ка при Природно-математичкиот факултет и Институ-
тот за компјутерска техника и информатика при Фа-
култетот за електротехника и информациски техноло-
гии во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 
- Скопје (во натамошниот текст: институтите) од сту-
диската 2011/2012 година  ќе  продолжат  со  работа  на  
Факултетот, освен оние кои ќе поднесат писмена изјава 
со која ќе изјават дека не се согласни да продолжат на 
Факултетот.  

Наставно-научниот и соработничкиот кадар избран 
на институтите од ставот 1 на овој член продолжува со 
работа на  Факултетот  во  наставно-научни  и соработ-
нички звања до истекот на времето за кое биле избрани. 

 
Член 9 

Студиските програми на Институтот за информати-
ка на  Природно-математичкиот факултет и Институ-
тот за компјутерска техника и информатика на Факул-
тетот за електротехника и информациски технологии 
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје од 
студиската 2011/2012 година ќе продолжат да се оства-
руваат и во рамките на институтите. 

Затекнатите студенти на Институтот за информати-
ка при Природно-математичкиот факултет и Институ-
тот за компјутерска техника и информатика при Фа-
култетот за електротехника и информациски техноло-
гии во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 
- Скопје, од студиската 2011/2012 година го продолжу-
ваат своето образование на Факултетот или институти-
те според студиската програма по која ги започнале 
студиите. 

 
Член 10 

Факултетот ќе донесе Правилник со кој во соглас-
ност со Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Мето-
диј" - Скопје, ќе се уредат внатрешните односи и рабо-
тењето на Факултетот.  

 
Член 11 

За просторот и опремата кои се во функција на изве-
дувањето на високообразовната и научно-истражувачка-
та дејност, Факултетот ќе склучи спогодба со Природно-
математичкиот факултет и Факултетот за електротехни-
ка и информациски технологии за просторот и опремата 
кои ќе му бидат доделени на користење. 

   
Член 12 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија", а ќе започне да се применува од 1 јануари 
2011 година. 

__________ 
 

L I G J 
PËR THEMELIMIN E FAKULTETIT TË SHKEN-
CAVE TË INFORMATIKES DHE INXHINIERISE 
KOMPJUTERIKE NË PERBERJE TË UNIVERSITETIT 

"SHEN  CIRILI DHE METODI"- SHKUP 
 

Neni 1 
Themelohet  institucioni i arsimit të larte Fakulteti  i 

Shkencave të Informatikes dhe Inxhinierise Kompjuterike, 
si njesi në perberje të Universitetit "Shen  Cirili dhe Meto-
di" - Shkup (në tekstin e metejshem: Fakulteti).  

    
Neni 2 

Fakulteti do të kryeje veprimtari të arsimit të larte si 
studime universitare, pasuniversitare dhe të doktoratures, si 
dhe veprimtari shkencore hulumtuese dhe aplikative nga 
sfera e shkencave matematikore natyrore dhe teknike tek-
nologjike.   
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Neni 3 
Emri i Fakultetit  eshte "Fakulteti  i Shkencave të Infor-

matikes dhe Inxhinierise  Kompjuterike ".  
Selia e Fakultetit eshte në Shkup. 
 

Neni 4 
Fakulteti do të filloje me pune  nga viti  studimor 

2011/2012 . 
   

Neni 5 
Pergatitjet  për fillimin e punes së Fakultetit do t'i krye-

je Komisioni Amë.   
Anetaret e Komisionit Amë i emeron Qeveria e Repub-

likes së Maqedonise me propozim të ministrit kompetent 
për punet e arsimit të larte, në afat prej 30 ditesh nga dita e 
zbatimit të ketij ligji.  

 
Neni 6 

Mjetet për financimin e veprimtarise së Fakultetit do të 
sigurohen nga Buxheti i Republikes së Maqedonise dhe 
nga burimet tjera të percaktuara me ligj. 

 
Neni 7 

Keshilli  mesimor shkencor, dekani dhe drejtoria e de-
kanatit të Fakultetit do të zgjidhen në pajtim me Ligjin për 
arsim të larte deri më 14 shtator 2011, perkatesisht  deri në 
fillimin e vitit studimor 2011/2012.  

 
Neni 8 

Kuadri ekzistues mesimor shkencor dhe kuadri i bash-
kepunetoreve dhe të punesuarit tjere në Institutin e Infor-
matikes prane Fakultetit Matematikor Natyror dhe Institu-
tin e Teknikes Kompjuterike dhe Informatikes prane Fakul-
tetit të Elektroteknikes  dhe Teknologjive Informatike në 
perberje të Universitetit "Shen.  Cirili dhe Metodi" - Shkup 
(në tekstin e metejme: Institutet) nga viti studimor 
2011/2012 do të vazhdojne me pune në Fakultet, pervec at-
yre që do të parashtrojne deklarate me shkrim me të cilen 
do të deklarojne se nuk pajtohen që të vazhdojne  në Fakul-
tet.  

Kuadri mesimor shkencor dhe kuadri i bashkepunetore-
ve i zgjedhur në  institutet nga paragrafi 1 i ketij neni, 
vazhdon me pune në Fakultet në titujt mesimore shkencore 
dhe të bashkepunetoreve deri në  kalimin e kohes për të ci-
len jane zgjedhur. 

 
Neni 9 

Programet studimore të Institutit për Informatike të Fa-
kultetit Matematikor Natyror dhe Institutit për Teknike 
Kompjuterike dhe Informatike të Fakultetit për Elektrotek-
nike dhe Teknologji Informatike prane Universitetit "Shen. 
Cirili dhe Metodi" - Shkup nga viti studimor 2011/2012, do 
të vazhdojne të realizohen edhe në kuader Instituteve. 

Studentet ekzistues në Institutin për Informatike prane 
Fakultetit Matematikor Natyror dhe Institutin për Teknike 
Kompjuterike dhe Informatike prane Fakultetit të Elektro-
teknikes dhe Teknologjive Informatike në perberje të Uni-
versitetit "Shen.  Cirili dhe Metodi" - Shkup, nga viti studi-
mor 2011/2012 e vazhdojne arsimin e tyre në Fakultet ose 
në Institute sipas programit studimor me të cilin i kane fil-
luar studimet.  

Neni 10 
Fakulteti do miratoje Rregullore me të cilen në pajtim 

me Statutin e Universitetit "Shen. Cirili dhe Metodi" - 
Shkup, do të rregullohen marredheniet e brendshme  dhe  
puna e Fakultetit.  

 
Neni 11 

Për lokalin dhe pajisjen që jane në funksion të realizi-
mit të veprimtarise shkencore hulumtuese të arsimit të lar-
te, Fakulteti do të lidhe marreveshje me Fakultetin Mate-
matikor Natyror dhe Fakultetin e Elektroteknikes dhe Tek-
nologjive Informatike për lokalin dhe pajisjen që  do t'u 
ndahen për shfrytezim.  

  
Neni 12 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise", ndersa do 
të filloje  të zbatohet  nga 1 janari 2011. 

__________ 
3714. 

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 ОСНО-
ВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТ-

ПРИЕМНИШТВОТО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за основање на Агенција за поддршка на 
претприемништвото на Република Македонија, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 29 декември 2010 година. 

 
         Бр. 07-5277/1                             Претседател 
29 декември 2010 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 ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ПОДДРШКА 
НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за основање на Агенција за поддршка на 

претприемништвото на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 60/2003 и 
161/2009), во членот 11 став 1 алинеја 3 пред зборот 
“програма“ се додава зборот “годишна“.  

Алинеите 10 и  11 се бришат.  
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Член 2 
Во членот 13 став 1 алинеја 2 пред зборот “програ-

ма“ се додава зборот “годишна“ и пред зборот “финан-
сиски“ се додава зборот “годишен“. 

Алинејата 5 се менува и гласи: 
“- го донесува Актот за систематизација и внатреш-

на организација на Агенцијата,”. 
Алинеите 8 и 9 се менуваат и гласат: 
“- одлучува за правата, обврските и одговорностите 

на вработените во Агенцијата, 
- се грижи за законито работење и трошење на фи-

нансиските средства,”. 
Во алинејата 11 по зборот “со“ се додаваат зборови-

те: “овој закон и“. 
  

Член 3 
Поглавјето: “СТРУЧНА СЛУЖБА НА АГЕНЦИЈА-

ТА“ се менува и гласи: “ПРАВА, ДОЛЖНОСТИ И ОД-
ГОВОРНОСТИ НА ВРАБОТЕНИТЕ“. 

Членот 15 се менува и гласи:  
“Вработените во Агенцијата за поддршка на прет-

приемништвото на Република Македонија имаат статус 
на државни службеници и во однос на нивните права, 
должности и одговорности се применува Законот за др-
жавните службеници." 

                                                        
Член 4 

Актот за систематизација на работните места и вна-
трешната организација на Агенцијата ќе се донесе во 
рок од 30 дена по влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 5 

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

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 
PËR THEMELIM TË AGJENCISE PËR MBESHT-
JETJEN E SIPERMARRESISE TË REPUBLIKES  

SË MAQEDONISE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për themelim të Agjencise për Mbeshtetjen e 

Sipermarresise të Republikes së Maqedonise (“Gazeta Zyr-
tare e Republikes së Maqedonise” numer 60/2003 dhe 
161/2009), në nenin 11 paragrafi 1 alineja 3 pas fjales 
“program” shtohet fjala “vjetor”.  

Alinete 10 dhe 11 shlyhen.  
  

Neni 2 
Në nenin 13 paragrafi 1 alineja 2 pas fjales “program” 

shtohet fjala “vjetor” dhe pas fjales “financiar” shtohet fja-
la “vjetor”. 

Alineja 5 ndryshohet si vijon: 
“ - e miraton Aktin për sistematizimin dhe organizimin 

e brendshem të Agjencise,”. 
Alinete 8 dhe 9 ndryshohen si vijojne: 

“ - vendos për të drejtat, detyrat dhe pergjegjesite e të 
punesuarve në Agjenci, 

- kujdeset për punen dhe shpenzimin e ligjshem të mje-
teve financiare,”.  

Në alinene 11 pas fjales “me” shtohen fjalet: “kete ligj 
dhe “. 

  
Neni 3 

Kapitulli: “SHERBIMI PROFESIONAL I AGJENCI-
SE” ndryshohet si vijon: 

 “TË DREJTAT, DETYRAT DHE PERGJEGJESITE 
E TË PUNESUARVE” 

Neni 15 ndryshohet si vijon:  
“Të punesuarit në Agjenci për Mbeshtetjen e Sipermar-

resise të Republikes së Maqedonise e kane statusin e nepu-
nesve shteterore  dhe lidhur me të drejtat, detyrat dhe perg-
jegjesite e tyre zbatohet Ligji për nepunes shteterore.” 
 

Neni 4 
Akti për sistematizimin e vendeve të punes dhe organi-

zimin e brendshem të Agjencise do të miratohet në afat 
prej 30 ditesh pas hyrjes në fuqi të ketij ligji. 

 
Neni 5 

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

__________ 
3715. 

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 

ИЗВРШУВАЊЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 29 декември 2010 година. 
 

         Бр. 07-5278/1                             Претседател 
29 декември 2010 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 ИЗВРШУВАЊЕ 

 
Член 1 

Во Законот за извршување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 35/2005, 50/2006, 129/2006, 
8/2008, 83/2009, 50/10, 83/10 и 88/10),  во членот 54-в 
став (1) алинеjата 1 се менува и гласи:  

„- неуредно ги чува службените списи и податоци,“.  
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Член 2 
Во членот  54-г став (1) алинеја 15  сврзникот „и“  

се заменува со  запирка и се додава нова алинеја 16, ко-
ја гласи:  

„- оригиналните  барања за извршување, документи-
те, записниците, списите и актите, како и доставниците 
кои произлегуваат од вршењето на неговата работа не се 
наоѓаат во обвивката на списите на предметот и “. 

   
Член 3 

Во  членот 59 став (3) зборот  „предолг“ се замену-
ва со зборот „предлог“. 

 
Член 4 

Во членот 64-а став (2) зборовите: „ја преземе кан-
целаријата на“ се заменуваат со зборовите: „ги преземе 
предметите, книгите и евиденцијата која ја водел“. 

 
Член 5 

Во членот 202 ставoвите (3) и (4) се менуваат и гласат: 
   „(3) Налозите за извршување кои ги задолжуваат 

трезорските сметки, односно сметката на должникот ко-
ја се наоѓа во рамките на трезорските сметки, носителот 
на платен промет ги извршува на начин што врз основа 
на налозите за извршување изготвува налози кои ги 
доставува до Трезорот при Министерството за финан-
сии, односно Трезорот на Фондот за здравствено осигу-
рување каде што на должникот му се води сметката.  

(4) Трезорот при Министерството за финансии, од-
носно Трезорот на Фондот за здравствено осигурување 
налозите од ставот (3) на овој член ги извршува соглас-
но со овој закон и согласно со прописите за платен 
промет.“  

 
Член 6 

Овој закон влегува во сила  наредниот ден од денот 
на објавувањето во “Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN  

E LIGJIT PËR PËRMBARIM 
 

Neni 1 
Në Ligjin për përmbarim ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 35/2005, 50/2006, 
129/2006, 8/2008, 83/2009, 50/10, 83/10 dhe 88/10), në 
nenin 54-v paragrafi (1) alineja 1 ndryshohet si vijon:  

"- në mënyrë të parregullt i ruan shkresat dhe të dhënat 
zyrtare,".  

 
Neni 2 

Në nenin 54-g paragrafi (1) alineja 15 lidhëza "dhe" 
zëvendësohet me presje dhe shtohet alineja e re 16, si 
vijon:  

"- kërkesat origjinale për përmbarim, dokumentet, 
procesverbalet, shkresat dhe aktet, si dhe dërgesat të cilat 
dalin nga kryerja e punës së tij nuk gjenden në 
mbështjellësin e shkresave të lëndës dhe". 

Neni 3 
Në nenin 59 paragrafi (3) fjala "propzoim" 

zëvendësohet me fjalët "propozim". 
 

Neni 4 
Në nenin 64-a paragrafi (2) fjalët: "ta marrë zyrën e" 

zëvendësohen me fjalët: "t'i marrë lëndët, librat dhe 
evidencën që e ka mbajtur". 

 
Neni 5 

Në nenin 202 paragrafët (3) dhe (4) ndryshohen si 
vijojnë: 

“(3) Urdhëresat për përmbarim që i ngarkojnë llogaritë 
e thesarit, përkatësisht llogarinë e debitorit e cila gjendet në 
kuadër të llogarive të thesarit, bartësi i qarkullimit pagesor 
i përmbaron në mënyrë që në bazë të urdhëresave  për 
përmbarim përpilon urdhëresa të cilat i dorëzon në 
Thesarin e Ministrisë së Financave, përkatësisht në 
Thesarin e Fondit për Sigurim Shëndetësor, ku debitorit i 
mbahet llogaria.  

(4) Thesari i Ministrisë së Financave, përkatësisht 
Thesari i Fondit për Sigurim Shëndetësor, urdhëresat nga 
paragrafi (3) i këtij neni i përmbaron në pajtim me këtë ligj 
dhe në pajtim me rregullat për qarkullim pagesor.”  

 
Neni 6 

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

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3716. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 21 
декември 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА РАСПИ-
ШУВАЊЕ ОГЛАСИ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВНИ 
ПРАВОБРАНИТЕЛИ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБ-
РАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА ОДДЕЛНИ ПОДРАЧЈА 
 
1. Се поништуваат одлуките за распишување огласи 

за именување државни правобранители во Државното 
правобранителство на Република Македонија за оддел-
ни подрачја и тоа:  

- Одлуката за распишување Оглас за именување 
еден државен правобранител во Државното правобра-
нителство на Република Македонија за подрачјето на 
Скопје  број 33 – 4839/3 од 24 ноември 2009 година  

- Одлуката за распишување Оглас за именување 
еден државен правобранител во Државното правобра-
нителство на Република Македонија за подрачјето на 
Прилеп број 22 – 1844/1 од 16 март 2010 година и 
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- Одлуката за распишување Оглас за именување др-
жавни правобранители во Државното правобранителс-
тво на Република Македонија за подрачјата на: Скопје, 
Гостивар, Битола, Штип, Кавадарци, Тетово и Струга 
број 22 – 1840/3 од 22 јуни 2010 година, во делот на 
подрачјата на: Скопје, Битола, Штип, Кавадарци и 
Тетово. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
        Бр. 22–1840/50               Заменик на претседателот 
21 декември 2010 година     на Владата на Република 
           Скопје                            Македонија,  

                           д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

3717. 
Врз основа на член 19 од Законот за државното пра-

вобранителство („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 87/2007), а во врска со Одлуката за опреде-
лување на бројот на државните правобранители во Др-
жавното правобранителство на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
3/2008), Владата на Република Македонија на седница-
та одржана на 21 декември 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ДРЖАВНИ ПРАВОБРАНИТЕЛИ ВО ДРЖАВНО-
ТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈАТА НА: СКОПЈЕ, БИ-
ТОЛА, ТЕТОВО, ШТИП, КАВАДАРЦИ И ПРИЛЕП 

 
1. Се огласува именување државни правобранители 

во Државното правобранителство на Република Маке-
донија за подрачјата:  

Скопје – 3 (тројца) државни правобранители 
Битола – 1 државен правобранител  
Тетово – 1 државен правобранител 
Штип – 1 државен правобранител  
Кавадарци – 1 државен правобранител 
Прилеп – 1 државен правобранител 
2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите предвидени во член 20 од Законот за држав-
ното правобранителство ( да е државјанин на Републи-
ка Македонија, да е дипломиран правник со работно 
искуство на правни работи најмалку пет години по по-
ложен правосуден испит и да ужива углед за вршење 
на функцијата) и доказ за верифицирана изјава за ис-
полнување на условите за вршење на јавна функција 
согласно со Законот за определување дополнителен ус-
лов за вршење на јавна функција („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 14/2008 и 64/2009), издаден 
од  Комисијата за верификација на фактите, согласно 
наведениот закон.Пријавите со потребните документи 
во оригинал или копија заверена на нотар, да ги подне-
сат до Владата на Република Македонија во рок од 15 
дена од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во дневниот печат. 

3. Оваа одлука ќе се објави во: „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците „Нова Македо-
нија“, „Вечер“ и „Лајм“. 

 
        Бр. 22–7959/1              Заменик на претседателот 
21 декември 2010 година    на Владата на Република 
             Скопје                      Македонија,  

                            д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

3718. 
Врз основа на член 144 од Законот за заштита и 

спасување („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 36/2004, 49/2004, 86/2008 и 124/2010) и член 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008 и 10/2010), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 7 декември 2010 година, до-
несе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА И УТВРДУВАЊЕ НА 
ВИСИНАТА НА ШТЕТАТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ  

НЕПОГОДИ 
 
1. Од должноста членови на Комисијата за процен-

ка и утврдување на висината на штетата од елементар-
ни непогоди се разрешуваат:  

- Елена Павлова, 
- Богдан Шаљиќ, 
- Ванчо Димитриев, 
- Сашо Поцев, 
- Зоран Тодоровски. 
2.  За членови на Комисијата за проценка и утврду-

вање на висината на штетата од елементарни непогоди 
се именуваат: 

- Румен Стаменов, директор на Државниот инспе-
кторат за земјоделство, орган во состав на Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство; 

- м-р Љупчо Стефановски, вработен во Секторот за 
штети во Друштвото за осигурување Евроинс осигуру-
вање. 

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

 
        Бр. 22–7793/2              Заменик на претседателот 
7 декември 2010 година          на Владата на Република 
           Скопје                            Македонија,  

                             д-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3719. 
Врз основа на член 59 став 1 од Законот за здрав-

ственото осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 
82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010 и 156/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 28 декември 2010 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ФОНДОТ ЗА  ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 
 

 1. Јанез Јелникар се разрешува од должноста  дире-
ктор на Фондот за здравствено осигурување на Маке-
донија, на негово барање. 

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

 
        Бр. 22–7904/2               Заменик на претседателот 
28 декември 2010 година    на Владата на Република 
           Скопје                           Македонија,  

                            д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

3720. 
Врз основа на член 59 став 3 од Законот за здрав-

ственото осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 
82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010 и 156/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 28 декември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВД ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За вршител на должноста директор на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија, до именува-
њето на директор по распишан конкурс, се именува м-р 
Виолета Петровска. 

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

 
        Бр. 22–8160/1               Заменик на претседателот 
28 декември 2010 година    на Владата на Република 
           Скопје                            Македонија,  

                            д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

3721. 
И С П Р А В К А 

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ  
НА ДРЖАВНАТА ПОПИСНА КОМИСИЈА 
 
Во Решението за именување членови на Државната 

пописна комисија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 167/2010), во точка 1 во 

- алинејата 1 наместо „Љупчо“, треба да стои „Љу-
бомир“ и во 

- алинеја 17 наместо „Насија“, треба да стои „Нафија“. 
 
                        Од Владата на Република Македонија 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
3722. 

Врз основа на член 7-а, став 2 од Законот за платни-
от промет („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 113/2007, 22/08, 159/08, 133/10 и 145/10), мини-
стерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ 
ЗА ПЛАЌАЊЕ ШТО ГИ КОРИСТАТ ЗДРАВСТВЕ-
НИТЕ УСТАНОВИ КАКО И ПОСТАПКА ЗА ИС-
ПРАВКА НА ГРЕШКА НАПРАВЕНА ПРИ ВРШЕ-
ЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО РАМКИТЕ НА 

ЗДРАВСТВЕНАТА ТРЕЗОРСКА СМЕТКА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на обрасците за плаќање што ги користат 
здравствените установи како и постапка за исправка на 
грешка направена при вршење на платниот промет.  

 
Член 2 

Барањето за плаќање кон сметки надвор од здрав-
ствената трезорска сметка кое се користи за безгото-
винско плаќање кон сметки надвор од Здравствената 
трезорска сметка, е изработено на хартија дизајнирана 
во правоаголен облик и е составено во два примерока 
од еден дел (на самокопирачка хартија, која обезбедува 
квалитетен пренос на податоци на копијата).   

Вториот примерок од барањето за плаќање задол-
жително има ознака "копија" и истиот останува кај на-
логодавачот како доказ за поднесеното барање за пла-
ќање. 

Барањето од став 1 на овој член е со димензии 
99x150мм, со одредена боја, со исклучок на полињата 
во кои се впишуваат податоци, кои се со бела боја. Ли-
ниите со кои се обрабени полињата и буквите на испи-
сите се со црна боја. Називите на елементите се испи-
шани со македонска подршка во изведба Bold и со го-
лемина 6. Бојата на заднината на барањето за плаќање е 
со боја од палетата Ц:0,М:40,Ѕ:20,К:0. Заднината на по-
лето во кое е впишан бројот на образецот, како и зад-
нината на полето на елементот “Потпис и печат” е со 
боја од палетата Ц:20,М:0,Ѕ:0,К:20. 

Барањето од став 1 на овој член се издава на обра-
зец 90 кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 3 

Барањето за плаќање помеѓу јавни здравствени 
установи кое се користи за плаќања во рамки на Тре-
зорската сметка на Фондот, односно за меѓусебните 
плаќања на јавните здравствени установи или помеѓу 
сметки на иста јавна здравствена установа, е изработе-
но на хартија дизајнирана во правоаголен облик и е со-
ставено во два примерока од еден дел (на самокопирач-
ка хартија, која обезбедува квалитетен пренос на пода-
тоци на копијата).   
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Вториот примерок од барањето за плаќање задол-
жително има ознака "копија" и истиот останува кај на-
логодавачот како доказ за поднесеното барање за пла-
ќање. 

Барањето од став 1 на овој член е со димензии 
99x150мм, со одредена боја, со исклучок на полињата 
во кои се впишуваат податоци, кои се со бела боја. Ли-
ниите со кои се обрабени полињата и буквите на испи-
сите се со црна боја. Називите на елементите се испи-
шани со македонска подршка во изведба Bold и со го-
лемина 6. Барањето е со боја од палетата Ц:16, 
М:0,Ѕ:32, К:0. Бојата на посебните делови  кои се обра-
бени со линија и кои во барањето се означени како по-
темни полиња и претставуваат рамка на 2 или 3 еле-
менти се од истата палета на боја како и заднината на 
барањето, но потемна. Заднината на затемнетото поле е 
со боја од палетата Ц:68,М:0,Ѕ:64,К:0. Заднината на по-
лето во кое е впишан бројот на образецот, како и зад-
нината на полето на елементот “Потпис и печат” е со 
боја од палетата Ц:20,М:0,Ѕ:0,К:20. 

Барањето од став 1 на овој член се издава на обра-
зец 91 кој е даден во Прилог 2 и е составен дел на овој 
правилник.   

 
Член 4 

Барање за исплата на готовина кое се користи за по-
дигање на готовина од страна на јавните здраствени 
установи, е изработено на хартија дизајнирана во пра-
воаголен облик и е составено во два примерока од еден 
дел (на самокопирачка хартија, која обезбедува квали-
тетен пренос на податоци на копијата).   

Вториот примерок од барањето за плаќање задол-
жително има ознака "копија" и истиот останува кај на-
логодавачот како доказ за поднесеното барање за пла-
ќање. 

Барањето од став 1 на овој член е со димензии 
99x150мм, со одредена боја, со исклучок на полињата 
во кои се впишуваат податоци, кои се со бела боја. Ли-
ниите со кои се обрабени полињата и буквите на испи-
сите се со црна боја. Називите на елементите се испи-
шани со македонска подршка во изведба Bold и со го-
лемина 6. Барањето е со боја од палетата Ц:40, М:0, 
Ѕ:0,К:0. Заднината на полето во кое е впишан бројот на 
образецот, како и заднината на полето на елементот 
“Потпис и печат” е со боја од палетата Ц:20, М:0,Ѕ:0, 
К:20. 

Барањето од став 1 на овој член се издава на обра-
зец 94 кој е даден во Прилог 3 и е составен дел на овој 
правилник.   

   
Член 5 

Барање за поврат на средства на правни и физички 
лица, е изработено на хартија дизајнирана во правоаго-
лен облик и е составено во два примерока од еден дел 
(на самокопирачка хартија, која обезбедува квалитетен 
пренос на податоци на копијата).   

Вториот примерок од барањето за плаќање задол-
жително има ознака "копија" и истиот останува кај на-
логодавачот како доказ за поднесеното барање за пла-
ќање. 

 Барањето од став 1 на овој член е со димензии 
99x150мм, со одредена боја, со исклучок на полињата 
во кои се впишуваат податоци, кои се со бела боја. Ли-
ниите со кои се обрабени полињата и буквите на испи-
сите се со црна боја. Називите на елементите се испи-
шани со македонска подршка во изведба Bold и со го-
лемина 6. Барањето е со боја од палетата Ц:16, М:0, 
Ѕ:32, К:0. Бојата на посебните делови во образецот кои 
се обрабени со линија и кои во приложениот образец се 
означени како потемни полиња и претставуваат рамка 
на 2 или 3 елементи се од истата палета на боја како и 
заднината на барањето, но потемна. Заднината на за-
темнетото поле е со боја од палетата Ц:68,М:0,Ѕ:64,К:0. 
Заднината на полето во кое е впишан бројот на образе-
цот, како и заднината на полето на елементот “Потпис 
и печат” е со боја од палетата Ц:20,М:0,Ѕ:0,К:20. 

Барањето од став 1 на овој член се издава на обра-
зец 93 кој е даден во прилог 4 ие е составен дел на овој 
правилник.   

  
Член 6 

Барање за плаќање помеѓу Трезорот и Трезорот на 
Фондот, е изработено на хартија дизајнирана во право-
аголен облик и е составено во два примерока од еден 
дел (на самокопирачка хартија, која обезбедува квали-
тетен пренос на податоци на копијата).   

Вториот примерок од барањето за плаќање задол-
жително има ознака "копија" и истиот останува кај на-
логодавачот како доказ за поднесеното барање за пла-
ќање. 

Барањето од став 1 на овој член е со димензии 
99x150мм, со одредена боја, со исклучок на полињата 
во кои се впишуваат податоци, кои се со бела боја. Ли-
ниите со кои се обрабени полињата и буквите на испи-
сите се со црна боја. Називите на елементите се испи-
шани со македонска подршка во изведба Bold и со го-
лемина 6. Барањето е со боја од палетата Ц:20, М:20, 
Ѕ:0, К:0. Заднината на полето во кое е впишан бројот 
на образецот, како и заднината на полето на елементот 
“Потпис и печат” е со боја од палетата Ц:20, М:0, Ѕ:0, 
К:20. 

Барањето од став 1 на овој член се издава на обра-
зец 76 кој е даден во Прилог 5 и е составен дел на овој 
правилник.   

 
Член 7 

За грешки настанати при вршење на платен промет 
повратот со налог го вршат јавните здравствени уста-
нови по писмено барање од страна на носител на плат-
ниот промет и доказ за направената грешка. 

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во ,,Службен весник на Република Македони-
ја”, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година. 

 
   Бр. 08-46247/1 

30 декември  2010година         Министер за финансии, 
        Скопје                м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3723. 
Врз основа на член 8 став (2) од Законот за платен 

промет („Службен весник на Република Македонија” 
број 113/07, 22/08, 159/08, 145/10, 133/09 и 145/10), ми-
нистерот за финансии, донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА НАЛОЗИТЕ 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ КОИ ЈА ЗАДОЛЖУВААТ ТРЕ-
ЗОРСКАТА СМЕТКА ИЛИ ЗДРАВСТВЕНАТА ТРЕ-
ЗОРСКА СМЕТКА, ОДНОСНО СМЕТКАТА НА 
ДОЛЖНИКОТ КОЈА СЕ НАОЃА ВО РАМКИТЕ НА 
ТРЕЗОРСКАТА  СМЕТКА  ИЛИ  ЗДРАВСТВЕНАТА  

ТРЕЗОРСКА СМЕТКА 
 

I. Општи одредби 
 
1. Со ова упатство се пропишува начинот на извр-

шување на налозите за извршување изготвени од носи-
телот на платен промет - Народна банка на Република 
Македонија (во натамошниот текст: НБРМ) по основ 
на решенија за присилна наплата кои ја задолжуваат 
Трезорската сметка или Здравствена трезорска сметка, 
односно сметката на должникот која се наоѓа во рамки-
те на трезорската сметка или здравствената трезорска 
сметка. 

2. НБРМ изготвените налози за извршување врз ос-
нова на решенијата за присилна наплата ги доставува 
во писмена или електронска форма до Трезорот при 
Министерството за финансии (во натамошниот текст: 
Трезорот) односно Трезорот на Фондот за здравствено 
осигурување (во натамошниот текст: Трезорот на Фон-
дот) за нивно извршување од сметките на должникот - 
Буџетот на Република Македонија, Буџетот на општи-
ните или буџетските корисници и единки корисници на 
средства од буџетите или од сметките на јавните здрав-
ствени установи. 

3. Задолжителни елементи на налозите за извршу-
вање се следните: 

- број и датум на налози за извршување; 
- број, датум и носител на решение за присилна 

наплата; 
- назив и сметка на должник; 
- назив и сметка на налогопримач; 
- повикување на број на задолжување-број, датум и 

носител на извршна исправа; 
- повикување на број на извршување-број на реше-

ние за присилна наплата; 
- поединечни износи по секој налог за извршување 

и вкупен износ и 
- цел на дознака-сметка и назив на доверител и ос-

нов на поединечните налози за извршување; 
4. Ако налозите за извршување не ги содржат по-

требните елементи наведени во точка 3 алинеја 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 и 8 од ова упатство или овие елементи се по-
грешно внесени со што се доведува во прашање нивно-
то правилно извршување, веднаш се известува НБРМ 
за утврдените грешки и недостатоци во електронска 
форма, телефонски или по писмен пат.  

 
II. Евиденција на примени и извршени налози 

за извршување 
 
5. Трезорот односно Трезорот на фондот води еви-

денција на примени и извршени налози за извршување 
која содржи: 

- број и датум на прием на налозите за извршување; 
- вкупен износ на налозите за извршување; 
- назив и сметка на должник; 
- назив и сметка на доверител; 
- назив и сметка на извршителот, односно назив на 

органот носител на решението за присилна наплата; 
- датум на целосно извршување на налози за извр-

шување; 
- датум на делумно извршување на налози за извр-

шување; 
- датум на одлагање, запирање и застанување со из-

вршување на решението за присилна наплата; 
- датум на блокада на сметката на должникот; 
- број, датум и носител на извршна исправа. 
 

III. Извршување на налозите од сметките 
на Трезорската сметка 

 
Извршување на налозите од сметките на Буџетот  

на Република Македонија 
 
6. Извршувањето на налозите кои гласат на сметки-

те на Буџетот на Република Македонија, се извршуваат 
од ставката 465-Исплата по извршни исправи. 

7. Трезорот примените налози кои гласат на сме-
тките на основниот буџет на буџетските корисници и 
сметките на буџетот на фондовите ги извршува од рас-
положливите средства на истите, освен од средствата 
наменети за исплата на плати и надоместоци, парична 
помош во случај на смрт на вработен или во случај на 
смрт на член на потесното семејство на вработениот и 
отпремнини за пензионирање. 

8. Доколку за извршување на налозите од точката 7 
од ова упатство нема средства или нема доволно распо-
ложливи средства, налозите се извршуваат од сметките 
на буџетот од самофинансирачки активности. 

9. Трезорот примените налози кои гласат на сме-
тките на буџетот од самофинансирачки активности на 
буџетските корисници ги извршува од истите, освен од 
средствата наменети за исплата на плати и надоместо-
ци, парична помош во случај на смрт на вработен или 
во случај на смрт на член на потесното семејство на 
вработениот и отпремнини за пензионирање. 

10. Доколку за извршување на налозите од точката 
9 од ова упатство нема средства или нема доволно рас-
положливи средства на сметките на буџетот од само-
финансирачки активности, налозите се извршуваат од 
сметките на основниот буџет на буџетските корисници. 

11. Доколку за извршување на налозите од точките 
7, 8, 9 и 10 нема доволно расположливи средства, Тре-
зорот согласно со закон, во рамки на сметките на ос-
новниот буџет или самофинансирачки активности, во 
висина на потребниот износ врши пренамена од други-
те ставки каде има расположливи средства во рамки на 
буџетот на буџетскиот корисник, на ставката 465 и 
одобрува финансиски план, заради извршување на на-
лозите. 

12. Трезорот примените налози кои гласат на сме-
тките на основниот буџет на единките корисници ги 
извршува од истите, освен од средствата наменети за 
исплата на плати и надоместоци, парична помош во 
случај на смрт на вработен или во случај на смрт на 
член на потесното семејство на вработениот и отпрем-
нини за пензионирање. 
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13. Доколку за извршување на налозите од точка 12 од 
ова упатство нема средства или нема доволно располож-
ливи средства, налозите се извршуваат од сметките од 
самофинансирачки активности на единките корисници. 

14. Трезорот примените налози кои гласат на сме-
тките на буџетот на самофинансирачки активности на 
единките корисници ги извршува од истите, освен од 
средствата наменети за исплата на плати и надоместо-
ци, парична помош во случај на смрт на вработен или 
во случај на смрт на член на потесното семејство на 
вработениот и отпремнини за пензионирање. 

15. Доколку за извршување на налозите од точката 
14 од ова упатство нема средства или нема доволно рас-
положливи средства на сметките на буџетот од самофи-
нансирачки активности, налозите се извршуваат од 
сметките на основниот буџет на единките корисници. 

16. За извршување на налозите од точките 12, 13, 14 
и 15 доколку нема одобрено финансиски план на ста-
вка 465 кај единката корисник, а буџетскиот корисник 
има расположливи средства, Трезорот согласно со за-
кон, во рамки на разликата од одобрениот план и реа-
лизацијата од сметките на основниот буџет или само-
финансирачки активности на единките корисници, вр-
ши намалување на планот на ставките каде што има 
расположливи средства и одобрува финансиски план 
на ставката 465 кај единката корисник, заради извршу-
вање на налозите. 

17. Доколку за извршување на налозите од точките 
12, 13, 14 и 15 нема доволно расположливи средства, 
Трезорот согласно со закон, во рамки на разликата од 
одобрениот план и реализацијата од сметките на основ-
ниот буџет или самофинансирачки активности на един-
ките корисници, врши намалување на планот на ста-
вките каде што има расположливи средства, врши пре-
намена кај буџетскиот корисник и одобрува финанси-
ски план на ставката 465 кај единката корисник, заради 
извршување на налозите. 

18. Во случај на целосен или делумен недостиг на 
средства за извршување на налозите за извршување од 
точка 7 до точка 17 од ова упатство, Трезорот налозите 
ги извршува во висина на расположливите средства на 
сметките на должникот, а за преостанатиот дел ги бло-
кира плаќањата на должникот, освен плаќањата за пла-
ти и надоместоци, парична помош во случај на смрт 
вработен или во случај на смрт на член на потесното 
семејство на вработениот и отпремнини за пензионира-
ње а за преостанатиот дел до целосно извршување на 
налозите за извршување ги блокира сите сметки на 
должникот освен сметките на буџетот на донации, сме-
тките на буџетот на заеми, преодните сметки, депозит-
ните сметки и уплатните сметки, кои се сметки нерас-
положливи за извршување. 

19. Доколку во налозите за извршување е наведена 
сметка од точка 18 од ова упатство која е нерасполож-
лива за извршување, налозите се извршуваат од сме-
тките расположливи за извршување, и тоа првенствено 
од сметките на буџетот од самофинансирачки активно-
сти согласно одредбите на ова упатство. 

 
Извршување на налози од сметки на буџетот  

на општини 
 
20. Налозите кои гласат на сметките на буџетот на 

општините, се извршуваат од сите расположливи сред-
ства на истите, освен од средствата наменети за испла-

та на плати и надоместоци, парична помош во случај 
на смрт на вработен или во случај на смрт на член на 
потесно семејство на вработениот и отпремнини за 
пензионирање. 

21. Трезорот примените налози кои гласат на сме-
тките на основниот буџет на општината ги извршува од 
расположливите средства на истите. 

22. Трезорот примените налози кои гласат на сме-
тките на основниот буџет на единките корисници ги 
извршува од расположливите средства на истите во 
рамките на одобрениот план. 

23. Доколку за извршување на налозите од точка 22 
од ова упатство нема средства или нема доволно распо-
ложливи средства, налозите се извршуваат од сметките 
на единките корисници од самофинансирачки активно-
сти во рамки на одобрениот план. 

24. Трезорот примените налози кои гласат на сме-
тките на буџетот од самофинансирачки активности на 
единките корисници ги извршува од расположливите 
средства од истите во рамките на одобрениот план. 

25. Доколку за извршување на налозите од точка 24 
од ова упатство нема средства или нема доволно распо-
ложливи средства, налозите се извршуваат од сметките 
на основниот буџет на единките корисници во рамки 
на одобрениот план. 

26. Во случај на целосен или делумен недостиг на 
средства расположливи за извршување на налозите за 
извршување од точките 21, 22, 23, 24 и 25, Трезорот на-
лозите ги извршува во висина на расположливите 
средства на должникот, освен средствата наменети за 
плаќање на плати и надоместоци, парична помош во 
случај на смрт на вработен или во случај на смрт на 
член на потесното семејство на вработениот и отпрем-
нини за пензионирање, како и средствата трансферира-
ни од Буџетот на Република Македонија кои се намене-
ти за финансирање на капитални инвестиции од нацио-
нален интерес на локално ниво, кои се средства нерас-
положливи за извршување, а за преостанатиот дел до 
целосно извршување на налозите за извршување ги 
блокира сите сметки на должникот освен  сметките на 
буџетот на донации, сметките на буџетот на приходи 
од дотации, сметките на буџетот на заеми, сметките за 
самопридонес на општините, преодните сметки, депо-
зитните сметки и уплатните сметки, кои се сметки не-
расположливи за извршување. 

27. Доколку во налозите за извршување е наведена 
сметка од точка 26 од ова упатство која е нерасположли-
ва за извршување, налозите се извршуваат од сметките 
расположливи за извршување, и тоа првенствено од 
сметките на буџетот од самофинансирачки активности. 

 
Ограничување на извршувањето 

 
28. Трезорот примените налози за кои е утврдено 

ограничување на извршувањето преку дозволен месе-
чен износ на трошење на буџетските корисници и 
единките корисници, ги извршува од средствата на 
должникот на сметките расположливи за извршување 
на налози за извршување кои ќе преостанат над дозво-
лениот месечен износ за трошење. 

29. Приходите кои ќе се остварат на сметките рас-
положливи за извршување последниот работен ден од 
месецот, ќе се резервираат во висина на дозволениот 
месечен износ за трошење за наредниот месец. 
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30. Доколку првиот работен ден по истекот на месе-
цот на сметките на буџетските корисници и единките 
корисници за кои е утврдено ограничување на извршу-
вањето преку дозволен месечен износ за трошење нема 
доволно средства во висина на износот утврден како 
дозволен месечен износ за трошење, на корисниците ќе 
им се овозможи трошење на средства до висина на доз-
волениот месечен износ. 

 
IV. Извршување на налозите од Здравствената  

трезорска сметка 
 
31. Извршувањето на налозите кои гласат на сметки 

на јавни здравствени установи за средства од Фондот, 
сметки на јавни здравствени установи за средствата од 
програмите за здравствена заштита и средства од сопс-
твени приходи, се извршуваат од ставката 465-Исплата 
по извршни исправи. 

32. Трезорот на Фондот примените налози кои гла-
сат на сметки на јавни здравствени установи за средс-
тва од Фондот ги извршува од расположливите средс-
тва на истите. 

33. Доколку за извршување на налозите од точката 
32 од ова упатство нема средства или нема доволно 
расположливи средства, налозите се извршуваат од 
сметките  на јавни здравствени установи за средства од 
програмите за здравствена заштита и средства од сопс-
твени приходи.  

34. Трезорот на Фондот примените налози кои гла-
сат на сметките на јавни здравствени установи за 
средства од програмите за здравствена заштита и 
средства од сопствени приходи ги извршува од распо-
ложливите средства на истите. 

35. Доколку за извршување на налозите од точката 
34 од ова упатство нема средства или нема доволно 
расположливи средства на сметките на јавни здрав-
ствени установи за средства од програмите за здрав-
ствена заштита и средства од сопствени приходи, нало-
зите се извршуваат од сметките на јавните здравствени 
установи за средства од Фондот. 

36. Доколку за извршување на налозите од точките 
32, 33, 34 и 35 нема доволно расположиви средства, 
Трезорот на Фондот во рамки на сметки на јавни здрав-
ствени установи за средства од Фондот, сметки на јав-
ни здравствени установи за средствата од програмите 
за здравствена заштита и средства од сопствени прихо-
ди врши пренамена од другите ставки каде има распо-
ложиви средства во рамки на Буџетот на јавната здрав-
ствена установа, на ставка 465, заради извршување на 
налозите. 

37. Во случај на целосен или делумен недостиг на 
средства расположливи за извршување на налозите за 
извршување од точките 32, 33, 34, 35 и 36, Трезорот на 
Фондот налозите ги извршува во висина на располож-
ливите средства на должникот, освен средствата наме-
нети за плаќање на плати и надоместоци, парична по-
мош во случај на смрт на вработен или во случај на 
смрт на член на потесното семејство на вработениот и 
отпремнини за пензионирање кои се средства нераспо-
ложливи за извршување, а за преостанатиот дел до це-
лосно извршување на налозите за извршување ги бло-
кира сите сметки на должникот освен  сметките на јав-
ните здравствени установи за средства од донации, кои 
се сметки нерасположливи за извршување. 

38. Доколку во налозите за извршување е наведена 
сметка од точка 37 од ова упатство која е нерасполож-
лива за извршување, налозите се извршуваат од сме-
тките расположливи за извршување, и тоа првенствено 
од сметките на јавни здравствени установи за средства 
од програмите за здравствена заштита и средства од 
сопствени приходи согласно одредбите на ова упат-
ство. 

 
V. Известување за извршувањето 

 
39. Трезорот односно Трезорот на Фондот ја изве-

стува НБРМ за извршувањето на налозите електронски 
или писмено. 

 
VI. Одлагање на извршувањето 

 
40. Доколку Трезорот односно Трезорот на Фон-

дот прими од НБРМ известување за одлагање на извр-
шувањето на налози за извршување од НБРМ, во еле-
ктронска или писмена форма, истите ги повлекува од 
извршување, до временскиот рок наведен во известу-
вањето. 

 
VII. Запирање со извршувањето 

 
41. Доколку Трезорот односно Трезорот на Фондот 

прими од НБРМ известување за запирање на извршува-
њето на налози за извршување од НБРМ, во електрон-
ска или писмена форма, ќе го запре извршувањето на 
налозите за извршување и истите ќе ги повлече од из-
вршување. 

 
VIII. Застанување со извршување 

 
42. Доколку Трезорот односно Трезорот на Фондот 

прими од НБРМ известување за застанување на извр-
шувањето на налози за извршување од НБРМ, во еле-
ктронска или писмена форма, ќе застане со извршува-
њето на налозите за извршување и истите ќе ги повлече 
од извршување. 

 
IX. Преодни и завршни одредби 

 
43. Со денот на влегувањето во сила на ова 

упатство престанува да важи Упатството за начинот на 
извршување на налозите за извршување кои ја 
задолжуваат Трезорската сметка, односно сметката на 
должникот која се наоѓа во рамките на Трезорската 
сметка („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.  135/2008, 162/2008, 30/2009 и  01/2010).  

44. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2011 го-
дина.  

 
 Бр. 08-46246/1        

30 декември 2010 година     Министер за финансии, 
        Скопје                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 38 став 2 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09 и 95/10), министерот за финансии, донесе 

 
У П А Т С Т В О  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ  
НА  ТРЕЗОРСКО РАБОТЕЊЕ 

 
1. Во Упатството за начинот на трезорско работење („Службен весник на Република Македонија” 161/09), 

во дел II во точката 9 во заградата по зборот “писмо”, се додаваат зборовите: “и не е на македонски јазик”.  
2. Во дел IV точка 17 во алинејата 5 по заградата, се додаваат зборовите: “во оригинал”, во алинејата 6 по 

зборовите “Централниот регистар” се додаваат зборовите: “или тековна состојба од Централниот регистар” и 
во алинејата 7 по зборот “корисник” се додаваат зборовите: “(во оригинал)”. 

Во точка 18 во алинејата 3  по зборот “корисник” се додаваат зборовите: “(во оригинал)”. 
Во точка 19 во алинејата 2 по зборовите: “Централен регистар” се додаваат зборовите: “или тековна состој-

ба од Централниот регистар”, во алинејата 5 зборовите во заградата  “(копија од оглас во Службен весник на 
Република Македонија за објава на изгубен или одземен печат и Одлука за ставање вонупотреба на печатите 
поради истрошеност, промена на називот на органот или укинување на органот)” се заменуваат со зборовите: 
“во оригинал”. 

Во точката 20 во заградата по зборот “писмо”, се додаваат зборовите: “и не е на македонски јазик”. 
3. Во дел V во точката 29 втората реченица се брише. 
По точката 31 се додава нова точка 31-а која гласи: 
„31-а. Барање за плаќање помеѓу Трезорот и Трезорот на Фондот (образец 76) се користи за плаќања од 

сметките на буџетските корисници или од уплатните сметки отворени во рамки на Трезорската сметка кон 
сметките на јавните здравствени установи отворени во рамки на здравствената трезорска сметка и обратно”. 

4. Прилозите 3, 4 и 8 се менуваат и се дадени во прилог 1, 2 и 3 кои се составен дел на оваа упатство. 
5. Оваа упатство влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”,  

а ќе се применува од 1 јануари 2011 година. 
 
  Бр. 08-46248/1 

30 декември 2010година                                Министер за финансии, 
       Скопје                                     м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3724. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
3725. 

Врз основа на член 22 став 2 од Закон за безбедност 
и здравје при работа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 92/07), министерот за здравство во 
согласност со министерот за труд и социјална полити-
ка, донесе   

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИДОТ, НАЧИНОТ И ОБЕМОТ НА ЗДРАВ-
СТВЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИТЕ 
 

Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат видот, начинот 

и обемот на вршењето на здравствените прегледи на 
вработените. 

 
Член 2 

Здравствените прегледи се вршат во овластена  здрав-
ствена установа од областа на медицината на трудот. 

Овластената установа од став 1 на овој член при вр-
шењето на здравствените прегледи, ги користи подато-
ците од изјавата  за безбедност  на работодавачот, изго-
твена согласно Правилникот за начинот на изготвува-
ње на изјава на безбедност, нејзината содржина, како и 
податоците врз кои треба да се заснова проценката на 
ризикот („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 2/09).  

 
Видови на здравствени прегледи 

 
Член 3 

Здравствените прегледи на вработените се вршат 
како: 

- претходни  прегледи, 
- периодични  прегледи, 
- насочени прегледи  
- систематски прегледи. 
 

Член 4 
Претходните прегледи се вршат заради утврдување 

на здравствената состојба и работната способност за 
извршување на работи на работни места на кои поради 
опасности и/или штетности по здравјето и безбедноста 
постои зголемен ризик од повреди и заболувања, сог-
ласно Изјавата за безбедност. 

Претходните прегледи се вршат: 
- пред вработување на одредено работно место со 

зголемен ризик; 
- при прекин во обавувањето на работата на одреде-

но работно место со зголемен ризик, подолго од 12 ме-
сеци; 

- пред преместување на друго работно место со зго-
лемен ризик;  

- при секое утврдување на нов ризик на работното 
место со зголемен  ризик на кое работи вработениот. 

Член 5 
Периодичните прегледи се вршат заради  следење и 

оценување на  здравствената состојба и работната спо-
собност на вработените за вршење на работи на работ-
ните места на кои поради опасности и/или штетности 
по здравјето и безбедноста постои зголемен ризик од 
повреди и заболувања, согласно изјавата за безбедност 
и согласно  Програмата со елементи за претходните и 
периодичните здравствени прегледи, елементи за стан-
дарден минимум и рокови за вршење на периодичните 
прегледи на вработените, дадена во Прилог бр.2, и е 
составен дел на овај правилник. 

По исклучок од став 1 на овај член, од страна на  
овластената здравствена установа од областа на меди-
цината на трудот, може да се определи пократок рок за 
вршење на следниот периодичен преглед.  

 
Член 6 

Насочените прегледи се вршат:  
- по завршување на боледување, по основ на тешка 

повреда  на работа, и подолго време на лекување; 
- по заболувања или повреди кои не се во врска со 

работата- ако постои сомневање за намалена работна 
способност; 

- ако постои сомневање дека дошло до нарушување 
на здравјето на вработениот заради работа на одреде-
ното работно место; 

- ако се работи за вработен кој што во период од ед-
на година, се повредил при работата, три или повеќе 
пати; 

- ако се работи за вработен кој што во период од ед-
на година, поради болести или повреди поврзани со ра-
ботното место, бил пет или повеќе пати болнички леку-
ван.  

 
Член 7 

Систематски прегледи, заради  заштита и унапреду-
вање на здравјето и  зачувување на  работната способ-
ност, се вршат на секој вработен, кој работи на работно  
место кое според податоците од Изјавата за безбед-
ност, не претставува работно место со  зголемен ризик.  

 
Начин  и обем на вршење на здравствените  

прегледи 
 

Член 8 
Здравствените прегледи се вршат согласно Програ-

мата со елементи за претходните и периодичните 
здравствени прегледи, елементите не стандарден мини-
мум и роковите за вршење на периодичните прегледи 
на вработените. 

При вршењето на претходните и периодичните 
прегледи освен елементите од  Програмата од став 1 на 
овај член, се зема во предвид и изјавата за безбедност и  
процената на ризикот при работа. 

Насочените прегледи се вршат со насочени иследу-
вања и испитувања, во зависност од причината за упа-
тувањето. 
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Систематските прегледи се вршат во согласност со 
елементите од стандардниот минимум содржан во Про-
грамата од став 1 на овај член (во натамошниот текст: 
стандарден минимум). 

 
Член 9 

Ако во постапката на вршењето на здравствените 
прегледи од страна на овластената здравствена устано-
ва од областа на  медицината на трудот, се утврди дека 
за оценувањето е неопходна претходна медицинска до-
кументација, здравствената установа, истата може да ја 
побара од избраниот лекар на вработениот.  

Медицинската документација од став 1 на овој 
член, од страна на избраниот лекар на вработениот, се 
доставува до овластената здравствена установа  од об-
ласта на медицината на трудот, најдоцна три дена од 
денот на добивањето на барањето. 

Документацијата од став 2 на овај член, од страна 
на овластената здравствена установа се враќа на избра-
ниот лекар, наредниот ден од денот на приемот.  

 
Член 10 

Овластената здравствена установа од областа на ме-
дицината на трудот, во постапката на вршењето на 
здравствените прегледи, може да  ги користи  веќе по-
стоечките резултати од дијагностичките процедури, 
кои во моментот на вршењето на здравствениот прег-
лед, не се постари од еден месец. 

Ако работодавачот ангажира друга овластена зд-
равствена установа од областа на медицината на тру-
дот, таа  може најдоцна до осум дена од денот на анга-
жирањето да поднесе барање до претходно ангажира-
ната установа за медицина на труд  да  и биде доставе-
на оригиналната медицинска документација за изврше-
ните здравствени прегледи на вработените. 

Од страна на претходно ангажираната овластена 
здравствена установа по медицина на трудот, бараната 
документација се доставува на новоангажираната уста-
нова најдоцна до 30 дена од денот на приемот на бара-
њето, при што од страна на двете установи се составу-
ва записник за документацијата што се предава однос-
но прима. 

 
Член 11 

Вработениот, на здравствен преглед се упатува од 
страна на работодавачот, со пополнет упат за претхо-
ден преглед на Образец број 1, односно со пополнет 
упат за периодичен, насочен или систематски преглед 
на  Образец број 2, даден во прилог број 1, кој е соста-
вен дел на овај правилник.  

Обрасците од став 1 на овај член се пополнуваат од 
страна на работодавачот, во два примерока, од кои ед-
ниот примерок се доставува до овластената здравстве-
на установа од областа на медицината на трудот. 

  
Член 12 

Извештајот и конечното мислење за извршениот 
претходен преглед на вработениот односно извештајот 
за периодичниот или насочениот или систематскиот 

преглед на вработениот се издава од страна на  доктор, 
специјалист по медицина на трудот, од овластената 
здравствена установа од областа на медицината на тру-
дот, на Образец број 3, односно Образец број 4, кои се 
дадени во прилог бр.1. 

Извештаите од став 1 на овај член се пополнуваат 
од страна на докторот специјалист по медицина на тру-
дот, во три примероци од кои од страна на овластената 
здравствена установа, по еден примерок се доставува 
до работодавачот и вработениот, најдоцна 15 дена од 
денот на извршениот здравствен преглед. 

Примерокот на извештајот кој од страна на овласте-
ната здравствена установа од областа на медицината на 
трудот се доставува до работодавачот, не го содржи де-
лот еден и два од обрасците од став 1 на овај член кои 
се однесуваат на податоците за мислењето за здрав-
ствената состојба и работната способност и препораки-
те за вработениот.  

 
Член 13 

Здравствените прегледи се вршат во овластената 
здравствена установа од областа на медицината на тру-
дот, а дел од прегледите може да се вршат и во просто-
риите на работодавачот, доколку се обезбедени про-
сторните услови за вршење на здравствена дејност, 
согласно прописите за здравствената заштита. 

Вработениот се упатува на здравствен преглед од 
страна на работодавачот најдоцна 30 дена пред истекот на 
временскиот период од претходно извршениот здрав-
ствен преглед. 

 
Член 14 

Здравствените прегледи на вработените од дејно-
стите кои се уредени со посебни прописи, се вршат на 
начин како што е уредено со тие прописи. 

 
Член 15 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за постапката за 
претходните здравствени прегледи и постапката и ро-
ковите за вршење на периодичните здравствени прег-
леди на работниците („Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија“ бр 27/88). 

 
Член 16 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето  во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 16-9932/1 Бр. 02-8835/1 

30 ноември 2010 година 17 декември 2010 година 
Скопје Скопје 

 
Министер 

за здравство, 
Министер 

за труд и социјална политика, 
д-р Бујар Османи, с.р. Џељаљ Бајрами, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
3726. 

Врз основа на член 69 став 5 од Законот за превоз на 
опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај 
(„Службен весник на Република Македонија“  бр. 92/07 
и 161/09), министерот за транспорт и врски, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СПЕЦИФИКАЦИИТЕ НА ВОЗИЛАТА-ЦИС-
ТЕРНИ КОИ ПРЕВЕЗУВААТ БЕНЗИНИ И/ИЛИ 

ОРГАНСКИ РАСТВОРУВАЧИ ∗ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат спецификаци-

ите на возилата – цистерни кои превезуваат бензини 
и/или органски растворувачи (опасни материи кои 
предизвикуваат емисии на испарливо органско сое-
динение). 

 
Член 2 

Возилата-цистерни кои превезуваат бензини и/или 
органски растворувачи треба да се проектирани и да 
работат така што: 

- по истоварот на бензинот остатокот од испарува-
њата треба да се задржи во цистерната; 

- да ги прифатат и задржат повратните испарувања 
од инсталациите за складирање во бензинските стани-
ци или терминалите; 

- испарувањата од цистерната од алинеа 1 и 2 на 
овој став мора да се задржат во цистерната се додека 
не се изврши повторно натовар на терминалот, освен 
испарувањата испуштени од сигурносниот вентил. 

Одредбите од став 1 алинеја 2 од овој член се од-
несуваат и на железнички вагони – цистерни, ако ги 
снабдуваат бензинските станици или терминали со 
бензин, на кои се врши преодно складирање на испа-
рувањата.   

 
Член 3 

Спојката на возилата – цистерни која обезбедува 
врска со товарната постројка треба да има четири ин-
чен машки адаптер (101,6mm) определен  согласно тех-
ничката спецификација за долно полнење и собирање 
на испарувањето како што се опремени возилата ци-
стерни МС-306 според: API (American Petroleum 
Institute) Препорачана пракса 1004 Седмо издание, но-
ември 1988 – поглавје 2.1.1.1 - Адаптер за одвод на ис-
парувањата. 

 
Член 4 

Спојката низ која се испушта и собира испарување-
то треба да има четири инчен машки адаптер 
(101,6mm) определен согласно техничката специфика-
ција за долно полнење и собирање на испарувањето ка-

                                                                 
∗ „Со овој подзаконски пропис се врши усогласување со пропи-
сот на Европската унија -Директива на Европскиот парламент и 
Советот за контрола на емисии од испарливо органско соедине-
ние (VOC) кои произлегуваат од складирање на бензин и негово 
дистрибуирање од терминалите до бензинските станици, CELEX 
број 31994L0063 “. 

ко што се опремени возилата цистерни МС-306 според: 
API (American Petroleum Institute) Препорачана пракса 
1004 Седмо издание, ноември 1988 – поглавје 4.1.1.2- 
Адаптер за одвод на испарувањата. 

 
Член 5 

Сите возила со долно полнење треба да  носат иден-
тификациска табличка на која е наведен максимално 
дозволениот број раце за полнење кои работат истовре-
мено, со сигурност дека не се испуштаат никакви испа-
рувања преку вентилите P и V на одделот, кога макси-
малниот повратен притисок на постројката е 55 мили-
бари.  

 
Член 6 

Возилото треба да биде поврзано со контролната 
единица од постројката за полнење преку 10 пински 
индустриски – стандарден електричен конектор. 

 Машкиот конектор треба да биде поставен на вози-
лото, а женскиот дел од конекторот треба да биде при-
качен на подвижниот дел од раката поврзан за контрол-
ната единица од постројката за полнење. 

 
Член 7 

Детекторите за прелевање кои го отчитуваат нивото 
на полнење од страната на возилото треба да бидат 
двожичени термисторски сензори или двожичени оп-
тички сензори, петожичени оптички сензори или ком-
патибилен еквивалент кој обезбедува системот да биде 
сигурен.  

Термисторите треба да имаат негативен температу-
рен коефициент. 

Возилото треба да биде поврзано со постројката за 
полнење преку заеднички повратен проводник од сен-
зорите за преполнување, кој треба да биде поврзан за 
пинот 10 од машкиот конектор преку шасијата на вози-
лото. 

 
Член 8 

 На идентификациската табличка од членот 5 од 
овој правилник, треба  да е наведен типот на сензорите 
за детекција на преполнувањето (на пример дали е дво-
жичнен или петожичен). 

 
Член 9 

Кога возилото не е натоварено, максималната висо-
чината на оската на адаптерите за течна фаза не треба 
да биде поголема од 1,4 метри. 

Кога возилото е натоварено минималната височина-
та на оската на адаптерите за течна фаза не треба да би-
де помала 0,5 метри.  

Височината на оската на адаптерите за течна фаза 
препорачливо е да биде помеѓу 0,7 до 1,0 метар.  

 
Член 10 

Хоризонталното растојание на адаптерите не треба 
да биде помало од 0,25 метра. Минималното хоризон-
тално растојание на адаптерите препорачливо е да биде 
0,3 метри.  
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Сите адаптери за течна фаза треба да се поставени 
во простор кој не надминува должина од 2,5 метри.  

 
Член 11 

Адаптерот за собирање испарувања (гасна фаза) 
препорачливо е да биде поставен од десната страна на 
адаптерите за течна фаза. 

Кога возилото не е натоварено, максималната  висо-
чината на оската на адаптерите за собирање испарува-
ња не треба да биде повисока од 1,5 метри. 

Кога возилото е натоварено минималната височина-
та на оската на адаптерите за собирање испарувања не 
треба да биде пониска од 0,5 метри.  

 
Член 12 

Конекторот за заземјување/преполнување треба да 
е поставен од десната страна на адаптерите за течна и 
гасна фаза.  

Кога возилото не е натоварено, максималната висо-
чината на конекторот за заземјување/преполнување не 
треба да биде повисока од 1,5 метри. 

Кога возилото е натоварено минималната височина 
на конекторот за заземјување/преполнување не треба 
да биде пониска од 0,5 метри. 

 Сите врски (уреди за поврзување) треба да бидат 
сместени само од едната страна на цистерната. 

  
Член 13 

Возилото не треба да се полни се додека не се доби-
јат сигнали од комбинираниот уред за заземјување/пре-
полнување дека е одобрено полнењето.  

Во случај на преполнување или губење на заземју-
вањето на возилото, контролниот уред на полначот 
треба да го затвори контролниот вентил за полнење.    

 
Член 14 

Возилото треба да отпочне да се полни откако цре-
вото за собирање на испарувањето ќе биде поврзано со 
возилото и откако ќе се обезбеди слободен проток на  
ослободените испарувања од возилото во системот за 
собирање на испарувањата на постројката.  

 
Член 15 

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

 
     Бр.01-16705                                Министер  

20 декември 2010 година              за транспорт и врски, 
            Скопје                     Миле Јанакиески, с.р. 

__________ 
                                          

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3727. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр.70/1992) на седницата одржана на 15 декември 
2010 година, донесе  

О Д Л У К А 
 
1. СЕ УКИНУВА членот 42 став 1 во делот: „ако е 

дозволена жалба“ ... од Законот за управните спорови 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/2006 и 150/2010). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива на Стамен Филипов од 
Скопје, со Решение У.бр.51/2010 од 13 октомври 2010 
година, поведе постапка за оценување на уставноста на 
членот 42 став 1 во делот: „ако е дозволена жалба“ .... 
од Законот означен во точката 1 од оваа одлука. По-
стапката беше поведена затоа што пред Судот со основ 
се постави прашањето за согласноста на оспорениот 
дел од одредбата од Законот со Уставот. 

4. Во делот од Законот за управните спорови, кој се 
однесува на „Постапка“, со одредбите од членовите 19-
42 е уредена постапката по тужба и со членот 42 став 1 
е предвидено: „Пресудата, односно решението содржи 
назив на судот, име и презиме на претседателот на со-
ветот и на членовите на советот и записничарот, ими-
њата и презимињата на странките и нивните застапни-
ци, кратко излагање на предметот на спорот и денот 
кога пресудата, односно решението се изречени и обја-
вени, диспозитив, образложение и поука за жалба, ако 
е дозволена жалба. Диспозитивот мора да биде одвоен 
од образложението“. 

5. Судот на седницата утврди дека со членот 50 
став 2 од Уставот се гарантира судска заштита на зако-
нитоста на поединечните акти на државната управа и 
на другите институции што вршат јавни овластувања.  

Според Амандманот XXI со кој е заменет членот 15 
од Уставот, се гарантира правото на жалба против од-
луки донесени во постапка во прв степен пред суд.  

Уставот со тоа прокламира двостепеност во одлучу-
вањето на судовите, како една од гаранциите за обезбе-
дување и јакнење на законитоста во остварувањето на 
слободите и правата на граѓаните. 

Амандманот XXI на Уставот го гарантира ова право 
без оглед на видот на судот, територијата на која тој ја 
остварува надлежноста или пак видот на споровите 
што се водат пред него, што значи дека ова право се га-
рантира секогаш кога е донесена одлука на суд во пр-
востепена постапка. За целосно остварување на право-
то на жалба не е доволно истата само да се предвиди 
како правен лек, туку треба и понатаму да е уредена по 
однос на роковите за изјавување, причините поради 
кои може да се изјави и судот кој е надлежен да поста-
пува по неа.  

Под изразот „одлука“, во генеричка смисла се по-
дразбира поединечниот правен акт што го донесува суд 
при постапувањето и решавањето на конкретна правна 
работа. Во формална смисла на зборот судскиот акт е 
правен акт кој го донесува судски орган (суд по опре-
делена судска постапка). Судски акт по правило се 
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изразува во писмена форма и најчесто се нарекува пре-
суда, а може да се јави и во вид на одлука или решение. 

Тргнувајќи од наведените уставни одредби и од со-
држината на одредбите од Законот за управните споро-
ви, неспорно е дека Управниот суд, како дел од судски-
от систем, како првостепен суд, меѓу другото, донесува 
одлуки во форма на решение или во форма на пресуда. 
Поконкретно, Судот, според членот 39 од Законот, го 
решава спорот со пресуда. Со решение, Управниот суд 
одлучува за прашања од постапката, како што се отфр-
лање на тужбата од причините утврдени во членот 25 
став 2 и членот 26 од Законот.  

Од изнесените законски одредби, Судот утврди де-
ка Управниот суд конкретната правна работа ја решава 
преку донесување на решение или пресуда, со што 
странките остваруваат судска заштита во првостепена 
постапка. Меѓутоа, законодавецот во Законот за управ-
ните спорови не го уредил, во посебно заглавие, право-
то на жалба против вака донесените одлуки, како га-
рантирано уставно право, туку во креирањето на ова 
право прифатил само редуцирана можност за нејзино 
изјавување, како што бил случајот со членот 39 став 2 
од Законот, што Уставниот суд поради делумноста, го 
оценил со своја Одлука У.бр.231/2008 како неприфат-
ливо и неуставно законско решение. 

Соодветно на ставот на Уставниот суд во наведена-
та Одлука, врз основа на уставносудската анализа на 
одредбите од Законот за управните спорови, Судот 
оцени дека на членот 42 став 1 во оспорениот дел „ако 
е дозволена жалба“ од Законот за управните спорови, е 
во несогласност со Уставот, бидејќи неспорно е дека 
Уставот го гарантира правото на жалба против одлуки 
донесени во постапка во прв степен пред суд, а Управ-
ниот суд е првостепен суд.  

Од овие причини Судот оцени дека членот 42 став 1 
во делот: „ако е дозволена жалба“ ... од Законот е во 
несогласност со Амандманот XXI од Уставот. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот Бранко Нау-
моски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исма-
ил Дарлишта, д-р Трендафил Ивановски, Лилјана Ин-
гилизова-Ристова, Вера Маркова, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
У.бр.51/2010                              Претседател 

15 декември 2010 година        на Уставниот суд на Република 
    Скопје                                     Македонија,  
                                            Бранко Наумоски, с.р. 

__________ 
 
3728. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 
22 декември 2010 година, донесе 

О Д Л У К А 
 
1. СЕ УКИНУВА Правилникот за организација и 

управување со врвниот македонски домен МК во областа 
на Интернет и за користење на поддомените во него 
(„Службен весник на Република Македонија„ бр. 35/2004 
и 45/2008), донесен од Управниот одбор на МАРНет. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијатива на Стамен Филипов од Скопје со Ре-
шение У.бр.72/2010 од 29 септември 2010 година пове-
де постапка за оценување на уставноста на актот озна-
чен во точката 1 од оваа одлука бидејќи основано се 
постави прашањето за неговата согласност со член 8 
став 1 алинеја 3 и член 51 од Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека, врз основа на 
член 13 од Правилникот за организација и работа на 
Македонската академска истражувачка мрежа МАР-
Нет, како организациона единица во состав на Универ-
зитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Управниот 
одбор на МАРНет го донел оспорениот Правилник за 
организација и управување со врвниот македонски до-
мен МК во областа на Интернет и за користење на под-
домените во него. 

Според содржината на членот 1 од Правилникот, со 
овој Правилник се регулираат прашањата на организа-
цијата и управувањето со врвниот македонски домен 
МК во областа на Интернет, користењето на поддоме-
ните во врвниот македонски домен МК, називите на 
поддомените во врвниот македонски домен МК, упра-
вувањето со врвниот македонски домен МК, регистра-
цијата и бришењето на поддомените во врвниот маке-
донски домен МК, правата и обврските на корисниците 
на поддомените на врвниот македонски домен МК и 
решавањето на спорови. 

Во членот 2 од Правилникот е определено дека, врв-
ниот македонски домен МК е национален домен на Ре-
публика Македонија во областа на Интернет и во ната-
мошниот текст ќе биде означен како МК–домен (став 1). 
Во МК-доменот се организираат поддомени кои во ната-
мошниот текст ќе бидат означени како секундарни до-
мени (став 2). Во секундарните домени во МК-доменот 
се регистрираат поддомени кои во натамошниот текст ќе 
бидат означени како терцијарни домени (став 3). 

Во членот 3 од Правилникот е определено дека, со 
домените од член 2 на овој Правилник управува Уни-
верзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, преку ор-
ганизационата единица во својот состав–МАРНет, која 
наедно е и администратор на врвниот МК-домен и на 
поддомените во врвниот МК-домен, согласно со одред-
бите од овој Правилник. 

Во Главата II членови 4 до 13 се уредени прашањата 
поврзани со видовите секундарни домени во МК доме-
нот, а прашањата поврзани со називот на терцијарните 
домени се уредени во Главата III членови 14 до 20.  

Главата IV е со наслов „Управување со МК доме-
нот“ и ги содржи членовите 21 до 25. 
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За извршување на стручните, стручно-администра-
тивните и техничките работи поврзани со функциони-
рањето на МК-доменот и работите поврзани со реги-
страција, активирање и деактивирање на домените во 
МК-доменот, се формира МК-ДНС служба, согласно 
членот 21 став 1 од Правилникот. Според ставот 2 од 
истиот член од Правилникот, работите на МК-ДНС 
службата ги извршуваат вработените во Стручната 
служба на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”, орга-
низациона единица-Универзитетски компјутерски цен-
тар, а согласно ставот 3, раководител на МК-ДНС 
службата е менаџерот на Универзитетскиот компјутер-
ски центар. 

Регистрацијата на домените, правото на жалба, ус-
ловите за изјавување на жалба, роковите за жалба, ор-
ганот кој одлучува по жалба и друго се уредени во Гла-
вата V членови 26 до 38. 

Правата и обврските на корисниците на домените, 
меѓу кои и обврската за редовно намирување на финан-
сиските обврски поврзани со користењето на доменот, 
утврдени од страна на надлежен орган на Универзите-
тот „Св. Кирил и Методиј“ се уредени во Главата V 
членови 39 до 47.  

Во оспорениот член 45 од Правилникот е предвиде-
но дека, корисникот на доменот е одговорен за секоја 
злоупотреба на доменот. Под злоупотреба се подразби-
ра секоја регистрација на доменот која не е во соглас-
ност со целта на доменот и со одредбите од овој Пра-
вилник (став 1). Корисникот на доменот (или подноси-
телот на барањето за регистрација на доменот) во це-
лост одговара за секоја повреда на интелектуалната 
сопственост (т.е. авторско право, индустриска сопстве-
ност и друга заштита согласно со прописите кои ја ре-
гулираат оваа материја), како и за секоја штета наста-
ната како резултат на таква повреда, а која произлегува 
од покренување постапка за регистрација на домен, ре-
гистрација или употреба на домен. МАРНет не сноси и 
не може да сноси никаква одговорност во врска со тоа 
(став 2). Во случај на спор на корисникот на доменот 
(или подносителот на барањето) и трето лице кој про-
излегува од злоупотреба на доменот МАРНет не сноси 
никаква одговорност спрема страните во спорот туку 
ги упатува страните на решавање на спорот спрема 
одредбите од член 53–60 од овој Правилник (став 3). 

Според содржината на член 46 од Правилникот, ко-
рисникот на доменот не смее доменот да го дава на ко-
ристење на други субјекти, доколку поинаку не е утвр-
дено со овој Правилник; тој не смее да се откаже од до-
менот во корист на трети лица и да презема какви било 
работи поврзани за домените, доколку тоа го прави за 
стекнување финансиски, материјални или други користи 
од друг субјект (став 1). Доколку МК-ДНС службата 
утврди дека корисникот на доменот постапува спротив-
но на одредбата од претходниот став на овој член, може 
да донесе одлука со која на корисникот му се забранува 
регистрација на домен за време од 3 години, а регистра-
цијата на предметните домени ја поништува, го деакти-
вира доменот и го брише од Регистарот (став 2). Во слу-
чајот од претходниот став на овој член соодветно се 

применуваат одредбите од овој Правилник што се одне-
суваат на доставувањето решение, односно одлука, како 
и на правото и постапката по жалба (став 3). 

Постапката за поништување на регистрацијата е 
уредена во Главата VII, која го содржи членот 48. 

Во Главата VIII, членови 49 до 52 од Правилникот 
се уредени прашањата поврзани со стекнување на ко-
ристење на домен со наследување и со отстапување на 
домен. 

Членовите 53 до 60 од Главата IX ги уредуваат пра-
шањата поврзани со решавање на спорови. 

5. Согласно член 8 став 1 алинеа 3 од Уставот, вла-
деењето на правото е утврдено како темелна вредности 
на уставниот поредок на Република Македонија. 

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон, а во 
ставот 2 од овој член од Уставот е утврдено дека секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Во член 110 алинеја 2 од Уставот на Република Ма-
кедонија е определено дека Уставниот суд на Републи-
ка Македонија помеѓу другото одлучува за согласноста 
на другите прописи и на колективните договори со 
Уставот и со законите.  

Тргнувајќи од содржината на членот 110 алинеја 2 
од Уставот произлегува дека актот што е предмет на 
уставно-судска оцена треба да содржи определени 
правни елементи за да има карактер на пропис. Помеѓу 
другото, актот, предмет на уставно-судска оценка, тре-
ба да содржи општи норми на однесување, да ги уреду-
ва односите на субјектите во правото на општ начин и 
за неопределен круг на субјекти во правото. Од значе-
ње за впуштање во уставно-судска оцена се и содржи-
ната и формата на актот, органот кој го донел, називот 
и други карактеристики. 

Од увидот во содржината на одредбите од оспоре-
ниот Правилник, во овој случај, без да се имаат пред-
вид останатите карактеристики на прописите подобни 
за уставно-судска оцена, јасно произлегува дека се ра-
боти за пропис кој на општ начин уредува односи, за 
неограничен број на субјекти, и тоа по однос на права 
и обврски поврзани со организацијата и управувањето 
со врвниот македонски домен МК во областа на Интер-
нет, користењето на поддомените во врвниот македон-
ски домен МК, управувањето со врвниот македонски 
домен МК, регистрацијата, правото на жалба и брише-
њето на поддомените во врвниот македонски домен 
МК, правата и обврските на корисниците на поддоме-
ните на врвниот македонски домен МК, како и решава-
њето на спорови. Основот пак, за донесување на ваква-
та регулатива е содржан во членот 13 од Правилникот 
за организација и работа на Македонската академска 
истражувачка мрежа, кој по својот карактер е акт од 
областа на внатрешното работење на МАРНет. 

Од увидот во регистрите на правните прописи што 
се во важност во Република Македонија произлегува де-
ка во времето на поднесување на иницијативата во прав-
ниот поредок не постоела законска регулатива која ги 
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уредувала прашањата поврзани со организација и упра-
вување со врвниот македонски домен МК во областа на 
Интернет и за користење на поддомените во него.  

Во меѓувреме, Собранието на Република Македо-
нија на седницата одржана на 15 септември 2010 годи-
на донесе Закон за основање Македонска академска 
истражувачка мрежа, („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.124/2010 година), кој влезе во сила на 
23 септември 2010 година. 

Од увидот во содржината на одредбите на наведе-
ниот закон, произлегува дека со него се уредува осно-
вањето, статусот, задачите, работата, раководењето, 
управувањето, финансирањето, надзорот над работата, 
како и други прашања поврзани со работата на Маке-
донската академска истражувачка мрежа (МАРнет), ко-
ја се конституира како единствена образовна и истра-
жувачка телекомуникациска мрежа во Република Ма-
кедонија како јавна установа која врши дејност од ја-
вен интерес со својство на правно лице, со свои органи 
и надлежности. 

Според членот 5 алинеи 3 и 6 од Законот, МАРнет, 
меѓу другото планира, организира и управува со врски-
те помеѓу корисниците на телекомуникациските услуги 
и управува со македонскиот домен (домен mk.), а спо-
ред членот 10 алинеите 8 и 9 од Законот, Управниот 
одбор, меѓу другото донесува општ акт за начинот на 
водење на Регистарот, како и општи акти за користење 
на телекомуникациските услуги. 

Според членот 22 од Законот, членовите на Управ-
ниот одбор, Владата на Република Македонија ќе ги 
именува во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон (став 1). Управниот одбор во рок од 
15 дена од денот на именувањето распишува јавен кон-
курс за избор на директор на МАРнет, а директорот се 
избира во рок од 15 дена од денот на истекот на рокот 
во јавниот конкурс (став 2). Управниот одбор го доне-
сува статутот во рок од 60 дена од денот на именува-
њето на членовите на Управниот одбор (став 3). Актот 
за организација и работа и актот за систематизација на 
работните места директорот на МАРнет ќе ги донесе 
во рок од 60 дена од денот на неговиот избор (став 4). 

Во членот 23 од Законот е предвидено дека, општи-
те акти предвидени со член 10 алинеја 8 од овој закон, 
Управниот одбор ќе ги донесе во рок од 30 дена од де-
нот на донесувањето на статутот, а во членот 24 од За-
конот е предвидено дека МАРнет започнува со работа 
со денот на изборот на директорот. 

Од анализата на одредбите од Закон за основање 
Македонска академска истражувачка мрежа неспорено 
произлегува дека проблематиката поврзана со основа-
њето, статусот, задачите, работата, раководењето, уп-
равувањето, финансирањето, надзорот над работата, 
како и други прашања поврзани со работата на Маке-
донската академска истражувачка мрежа (МАРнет) и 
корисниците на нејзините услуги за прв пат добива за-
конска основа со овој закон и досега не била предмет 
на уредување со било каков важечки закон од правниот 
поредок на Република Македонија. Воедно, наведениот 

закон остава простор одделни прашања да бидат доуре-
дени со подзаконски акти што треба да ги донесат ор-
ганите на МАРнет во законски пропишаните рокови. 

Врз основа на наведеното произлегува дека се осно-
вани наводите од иницијативата дека оспорениот пра-
вилник како акт кој уредува права и односи на субје-
ктите во користењето на врвниот македонски домен 
МК во областа на Интернет и користењето на поддоме-
ните во него нема своја основа во закон од правниот 
поредок на Република Македонија што не е во соглас-
ност со владеењето на правото и уставната обврска за 
усогласеност на прописите со Уставот и со законите од 
член 8 став 1 алинеја 3 и член 51 од Уставот. Ова од 
причина што правилниците, по својата правна природа, 
најчесто се подзаконски акти што се носат во функција 
на операционализација на конкретни законски одред-
би, но овде не постојат законски одредби што треба по-
натаму да се операционализираат, од каде, без постое-
ње на законско овластување со оспорениот правилник 
изворно се уредуваат права и обврски за неограничен 
број субјекти. Судот, воедно, имаше предвид дека по-
стојат и правилници со кои се уредуваат прашања од 
значење за внатрешното работење на правните лица 
кои ги донеле, но од содржината на оспорените одред-
би очигледно е дека оспорениот правилник нема кара-
ктер на акт кој ги уредува внатрешните прашања на ор-
ганот што го донел. 

Тргнувајќи од наведеното Судот оцени оспорениот 
правилник не е во согласност со членот 8 став 1 алине-
ја 3 и членот 51 од Уставот. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот Бранко Нау-
моски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исма-
ил Дарлишта, д-р Трендафил Ивановски, Лилјана Ин-
гилизова-Ристова, Вера Маркова, д-р Гзиме Старова и 
д-р Зоран Сулејманов. 

 
У.бр.72/2010                                Претседател 

22 декември 2010 година        на Уставниот суд на Република 
    Скопје                                       Македонија,  
                                            Бранко Наумоски, с.р. 

__________ 
3729. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 
22 декември 2010 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
 
1. СЕ УКИНУВА член 59-а и член 100-б од Законот 

за изменување и дополнување на Законот за вработува-
ње и осигурување во случај на невработеност („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.161/2008). 
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2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија со Ре-
шение У.бр.103/2010 од 27 октомври 2010 година, по-
веде постапка за оценување на уставноста на членовите 
од Законот означен во точката 1 од оваа одлука. По-
стапката беше поведена затоа што пред Судот основа-
но се постави прашањето за согласноста на оспорените 
членови со Уставот.  

4. Судот на седницата утврди дека според член 59-а 
од Законот невработеното лице кое ќе стапи на работа 
кај работодавач без договор за вработување е должно 
за тоа веднаш писмено да го извести надлежниот инс-
пекциски орган. 

Во членот 100-б од Законот се предвидува: 
„Глоба во износ од 200 евра во денарска против-

вредност ќе се изрече на самото место на физичко лице 
за прекршок, ако писмено не го извести надлежниот 
инспекциски орган за стапувањето на работа кај рабо-
тодавач (член 59-а). 

Покана за плаќање на глоба од ставот 1 на овој член 
на сторителот на прекршокот, инспекторот на трудот 
ќе му врачи на местото на прекршокот. 

Сторителот на прекршокот е должен глобата да ја 
плати во рок од осум дена. 

Инспекторот на труд е должен на сторителот на 
прекршокот да му предложи постапка за порамнување, 
согласно со закон. 

Ако инспекторот на труд констатира дека сторите-
лот на прекршокот не ја платил глобата во рокот од 
став 3 на овој член, инспекторот на трудот ќе поднесе 
барање за поведување на прекршочна постапка до пре-
кршочен орган.  

Глоба во износ од 700 евра во денарска противвред-
ност ќе изрече надлежниот суд на физичко лице кое не 
ја платило глобата на самото место во предвидениот 
рок од ставот 3 на овој член“. 

5. Според член 8 став 1 алинеи 3 и 8 од Уставот, те-
мелни вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија се владеењето на правото и хуманизмот, 
социјалната правда и солидарноста. 

Според член 33 од Уставот, секој е должен да плаќа 
данок и други јавни давачки и да учествува во намиру-
вањето на јавните расходи на начин утврден со закон.  

Согласно член 34 од Уставот, граѓаните имаат пра-
во на социјална сигурност и социјално осигурување 
утврдени со закон и со колективен договор.  

Во член 35 став 1 од Уставот е утврдено дека Ре-
публиката се грижи за социјалната заштита и социјал-
ната сигурност на граѓаните согласно со начелото на 
социјална праведност.  

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да го почитува Уставот и законите. 

Од наведените уставни одредби, покрај другото, 
произлегува дека Уставот прокламира и утврдува пра-
во на граѓаните на социјална сигурност и социјално 
осигурување. Уставот, исто така, ја прокламира грижа-
та на Републиката за социјална заштита и социјална си-
гурност, која се остварува врз начелото на социјална 
праведност. Според тоа, прокламирањето на наведени-
те уставни принципи произлегува од социјалниот кара-
ктер на државата, а видовите на правата од социјално 
осигурување и вработување односно засновање на ра-
ботен однос, начинот, постапката и условите за оства-
рување на овие права се оставени за уредување на зако-
нодавната власт. 

Од анализата на цитираните уставни одредби, исто 
така, произлегува дека Република Македонија е соци-
јална држава, во која социјалната правда е издигната на 
ниво на темелна вредност на уставниот поредок, а на 
сите граѓани им се гарантира еднаквост во слободите и 
правата пред Уставот и законите. Како начин за обез-
бедување на социјалната правда Уставот го проклами-
ра и утврдува правото на материјална обезбеденост за 
време на привремена невработеност. Меѓутоа, под кои 
услови, во кој обем, за колкаво времетраење и на кој 
начин ќе се остварува ова право не е домен на уставна-
та регулатива. Тоа е препуштено да се уреди со закон и 
со колективни договори. 

Според член 1 од Законот за вработување и осигу-
рување во случај на невработеност, со овој закон се 
уредуваат прашањата за размена на трудот, правата и 
обврските на работодавците, невработените лица и др-
жавата во врска со вработувањето и осигурувањето во 
случај на невработеност и други прашања од значење 
за вработувањето. 

Оспорениот член 59-а од Законот утврдува дека не-
вработено лице кое ќе стапи на работа кај работодвач 
без договор за вработување е должно за тоа веднаш 
писмено да го извести надлежниот инспекциски орган.  

Од анализата на наведените одредби од Уставот и 
од Законот за вработување и осигурување во случај на 
невработеност, според Судот произлегува дека ваквата 
обврска на граѓанинот, односно лицето кое ќе стапи на 
работа кај работодавач, не е во согласност со Уставот 
на Република Македонија. Ова од причина што на гра-
ѓанинот не може да му се востановуваат вакви обврски, 
бидејќи обврска за контрола на работодавачите за регу-
лирање на правото на лицата кои засноваат работен од-
нос, односно склучување договор за вработување на 
одредено или неодредено работно време, во смисла на 
Законот за работните односи, може да ја вршат само 
надлежните државни институции, односно Државниот 
инспекторат за труд, но во никој случај тоа не би може-
ло да падне на товар на работникот.  

Според Судот, целта на оваа мерка е оневозможува-
ње на несовесните работодавачи да вршат експлоата-
ција на трудот и да не ги изигруваат обврските предви-
дени во Законот. Конкретниот начин преку кој законо-



Стр. 166 - Бр. 171 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 декември 2010 
 

давецот сакал да ја оствари целта на воспоставување на 
социјална дисциплина, според Судот е непропорцио-
нална и истовремено претставува оптоварување на гра-
ѓанинот, односно работникот. Ова дотолку повеќе што 
е неопходно взаемно функционирање на институциите 
на системот и нивно координирано соработување со цел 
за исполнување на овие предвидени законски обврски. 
Оттука, востановената обврска со Законот за работникот 
значи повреда на уставното начело на владеењето на 
правото и правната сигурност на граѓаните бидејќи та-
квата обврска не е во функција на обезбедување поголе-
ма сигурност во сферата на работните односи.  

Ова дотолку повеќе што ниту Законот за работните 
односи предвидувал ваква обврска на работникот, па 
со опстојување на оспорената законска одредба, всуш-
ност би се довело до постоење на два паралелни, на 
различни системи на уредување на работните односи, 
што е спротивно на принципот на владеењето на пра-
вото и правната сигурност.  

Од друга стана, пак, со оспорениот член 59-а од За-
конот, според Судот се повредува принципот на зашти-
та на достоинството, бидејќи истиот предвидува работ-
никот всушност сам себе да се пријави. 

Тргнувајќи од наведеното, Судот оцени дека обвр-
ската за работникот, кој стапува на работа кај работод-
вач без договор за вработување, писмено да го извести 
надлежниот инспекциски орган, како и предвидената 
глоба во оспорениот член 100-б од Законот, не е про-
порционална и соодветна, бидејќи таква контрола на 
работодавачот треба да вршат инспекциските органи, а 
не работникот.  

Тргнувајќи од направената уставно-судска анализа, 
Судот оцени дека оспорениот член 59-а и член 100-б од 
Законот, не се во согласност со погоренаведените чле-
нови од Уставот.  

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот Бранко Нау-
моски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исма-
ил Дарлишта, д-р Трендафил Ивановски, Лилјана Ин-
гилизова-Ристова, д-р Зоран Сулејманов и д-р Гзиме 
Старова. 

 
У.бр.103/2010                               Претседател 

22 декември 2010 година        на Уставниот суд на Република 
    Скопје                                       Македонија,  
                                            Бранко Наумоски, с.р. 

__________ 
3730. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 
15 декември 2010 година, донесе 

О Д Л У К А 
 
1. СЕ ПОНИШТУВААТ член 4 точки 47 и 48, член 

112 ставови 7 и 8, член 114 ставови 7, 8 и 9, член 115 и 
член 138 став 1 точки 28 и 29 од Законот за електрон-
ските комуникации („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008 и 
83/2010). 

2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА решението за за-
пирање на извршувањето на поединечните акти или 
дејствија донесени, односно преземени врз основа на 
одредбите од Законот означен во точката 1 од оваа од-
лука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ 

4. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијативи на Стамен Филипов од Скопје; Фон-
дација „Институт отворено општество“-Македонија, 
„Транспарентност Македонија“-Скопје и „Метаморфо-
зис“-Скопје, Фондација за одржливи информа-тички 
решенија, со Решение У.бр.139/2010 од 20 окотомври 
2010 година поведе постапка за оценување на уставно-
ста на одредбите од Законот, означен во точката 1 од 
оваа одлука, бидејќи основано се постави прашањето 
за нивната соголасност со Уставот. 

5. Судот на седницата утврди дека, според оспоре-
ниот член 4 точка 47 oд Законот, овластен орган за сле-
дење на комуникации е Министерството за внатрешни 
работи кое презема мерки и активности за спроведува-
ње на мерката следење на комуни-кации и има посто-
јан и директен пристап до електронските комуника-ци-
ски мрежи и објектите на операторите на јавни кому-
никациски мрежи и давателите на јавни комуникаци-
ски услуги. 

Според оспорениот член 4 точка 48 од Законот, сле-
дење на комуникации е техничка можност која овозмо-
жува тајно следење на комуникациски услуги, а се ос-
тварува со вградување на соодветна техничка опрема и 
соодветна софтверска поддршка во електронската ко-
муникациска мрежа на операторот на јавни комуника-
циски мрежи или давателот на јавни комуникациски 
услуги. 

Во оспорениот член 112 став 7 од Законот е опреде-
лено дека, операторите на јавни комуникациски мрежи 
и давателите на јавни комуникациски услуги се долж-
ни на барање на надлежните државни органи да им ги 
достават податоците за сообраќај кога тоа е потребно 
заради спречување или откривање на кривични дела, 
заради водење на кривична постапка или кога тоа го 
бараат интересите на безбедноста и одбраната на Ре-
публика Македонија. 

Во ставот 8 од истиот член од Законот е определено 
дека, на овластениот орган за следење на комуникации 
операторите на јавни комуникациски мрежи и давате-
лите на јавни комуникациски услуги се должни да му 
овозможат постојан и директен пристап до своите еле-
ктронски комуникациски мрежи, како и услови за са-
мостојно преземање на податоците за сообраќај. 
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Според оспорениот член 114 став 7 од Законот, опе-
раторите на јавни комуникациски мрежи и давателите 
на јавни комуникациски услуги се должни, на барање 
на надлежните државни органи, да им доставуваат по-
датоци за моменталната географска, физичка или ло-
гичка локација на терминалната опрема на своите 
претплатници, односно корисници независно од нивна-
та телекомуникациска активност, кога тоа е потребно 
заради спречување или откривање на кривични дела, 
заради водење на кривичната постапка или кога тоа го 
бараат интересите на безбедноста и одбраната на Ре-
публика Македонија на начин утврден со закон. 

Во ставот 8 од истиот член од Законот е определено 
дека, на овластениот орган за следење на комуникации 
операторите на јавни комуникациски мрежи и давате-
лите на јавни комуникациски услуги се должни да му 
овозможат постојан и директен пристап до своите еле-
ктронски комуникациски мрежи, како и услови за са-
мостојно одредување на моменталната географска, фи-
зичка или логичка локација на терминалната опрема на 
своите претплатници, односно корисници независно од 
нивната телекомуникациска активност. 

Во ставот 9 од истиот член од Законот е определено 
дека, операторите на јавни комуникациски мрежи и да-
вателите на јавни комуникациски услуги се должни на 
барање на надлежните органи, од причини наведени во 
ставот (7) на овој член, да им достават податоци за тер-
миналната опрема која се појавила на одредена гео-
графска, физичка или логичка локација на начин утвр-
ден со закон. 

Според членот 115 став 1 од Законот, операторите 
на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни 
комуникациски услуги се должни на свој трошок да 
обезбедат соодветна опрема и интерфејс за спроведува-
ње на мерката следење на комуникациите која ќе се вр-
ши под услови и на начин утврдени со закон.  

Под опрема од ставот 1 на овој член се подразбира 
и воспоставувањето на телекомуникациски водови и 
телекомуникациска опрема за пренос до локацијата на 
овластениот орган за следење на комуникации (став 2). 

За секоја надградба на електронската комуникаци-
ска мрежа или воведување на нова комуникациска ус-
луга, операторите на јавни комуникациски мрежи и да-
вателите на јавни комуникациски услуги се должни да 
го известат овластениот орган за следење на комуника-
ции и на свој трошок да обезбедат опрема и интерфејс 
за следење на комуникациите соодветна на надградба-
та, односно на новата комуникациска услуга (став 3). 

За секоја набавка на опрема и интерфејс од ставови-
те 1 и 3 на овој член, операторите на јавни комуника-
циски мрежи и давателите на јавни комуникациски ус-
луги се должни од овластениот орган за следење на ко-
муникации да побараат техничка специ-фикација за ви-
дот и карактеристиките на опремата и интерфејсот 
(став 4). 

Операторите на јавни комуникациски мрежи и дава-
телите на јавни комуникациски услуги имаат обврска да 
обезбедат постојано одржување и непречено извршува-
ње на функцијата следење на комуникации (став 5). 

Според членот 138 став 1 од Законот, глоба во из-
нос од 7% до 10% од вкупниот годишен приход на 
правното лице (изразена во апсолутен износ) остварен 
во деловната година што и претходи на годината кога е 
сторен прекршокот или од вкупниот приход остварен 
за пократок период од годината што му претходи на 
прекршокот доколку во таа година правното лице за-
почнало да работи, ќе му се изрече за прекршок на 
правно лице, ако: 

- (точка 28) на овластениот орган за следење на ко-
муникации не му овозможат постојан и директен при-
стап до своите електронски комуникациски мрежи, ка-
ко и услови за самостојно обработување на податоците 
за сообраќај (член 112 став 8) и 

- (точка 29) на овластениот орган за следење на ко-
муникации не му овозможат постојан и директен при-
стап до своите електронски комуникациски мрежи, ка-
ко и услови за самостојно одредување на моменталната 
географска, физичка или логичка локација на терми-
налната опрема на своите претплатници, односно ко-
рисници независно од нивната телекомуникациска 
активност (член 114 став 8). 

6. Согласно членот 8 став 1 алинеи 1 и 3 од Уставот 
на Република Македонија, основните слободи и права 
на човекот и граѓанинот признати во меѓународното 
право и утврдени со Уставот и владеењето на правото 
се темелни вредности на Уставниот поредок на Репуб-
лика Македонија. 

Според член 15 од Уставот, на кој се повикуваат 
подносителите на иницијативите, се гарантира правото 
на жалба против поединечни правни акти донесени во 
постапка во прв степен пред суд, управен орган или ор-
ганизација или друга институција што врши јавно ов-
ластување.  

Според Амандман XXI со кој е заменет член 15 од 
Уставот, се гарантира правото на жалба против одлуки 
донесени во постапка во прв степен пред суд. Правото 
на жалба или друг вид правна заштита против поеди-
нечните правни акти донесени во постапка пред орган 
на државната управа или организација и други органи 
што вршат јавни овластувања се уредува со закон.  

Според Амандманот XIX на Уставот, се гарантира 
слободата и неповредливоста на писмата и на сите дру-
ги облици на комуникација. Само врз основа на одлука 
на суд, под услови и во постапка утврдени со закон, 
може да се отстапи од правото на неповредливост на 
писмата и на сите други облици на комуникација, ако 
тоа е неопходно заради спречување или откривање 
кривични дела, заради водење кривична постапка или 
кога тоа го бараат интересите на безбедноста и одбра-
ната на Републиката. Законот се донесува со двотре-
тинско мнозинство гласови од вкупниот број пратени-
ци. Со овој амандман се заменува членот 17 од Уставот 
на Република Македонија.  
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Во членот 18 од Уставот е определено дека, се га-
рантираат сигурноста и тајноста на личните податоци. 
На граѓаните им се гарантира заштита од повреда на 
личниот интегритет што произлегува од регистрира-
њето на информации за нив преку обработка на пода-
тоците. 

Според член 25 од Уставот, на секој граѓанин му 
се гарантира почитување и заштита на приватноста на 
неговиот личен и семеен живот, на достоинството и 
угледот. 

Според член 26 од Уставот, се гарантира неповре-
дливоста на домот (став 1). Правото на неповредливост 
на домот може да биде ограничено единствено со суд-
ска одлука кога е во прашање откривање или спречува-
ње на кривични дела или заштита на здравјето на луѓе-
то (став 2). 

Според Амандманот XXV на Уставот, судската 
власт ја вршат судовите. Судовите се самостојни и не-
зависни. Судовите судат врз основа на Уставот и зако-
ните и меѓународните договори ратификувани во сог-
ласност со Уставот. Забранети се вонредни судови. Ви-
довите, надлежноста, основањето, укинувањето, орга-
ни-зацијата и составот на судовите, како и постапката 
пред нив, се уредуваат со закон што се донесува со 
двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број 
пратеници. 

Според член 118 од Уставот, меѓународните дого-
вори што се ратификувани во согласност со Уставот се 
дел од внатрешниот правен поредок и не можат да се 
менуваат со закон. 

Одлуката за пристапување на Република Македони-
ја кон меѓународноправните документи за основните 
човекови права и слободи донесени од ООН, меѓу кои 
се Универзалната декларација за човековите права (до-
несена на 10 декември 1948 година) и Меѓуна-родниот 
пакт за граѓанските и политичките права (донесен на 
16 декември 1966 година), е објавена во "Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 57/1993 од 23 сеп-
тември 1993 година. 

Европската конвенција за заштита на човековите 
права и основни слободи на Советот на Европа е рати-
фикувана со Закон објавен во "Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр.11/1997. 

Според членот 1 од Законот за електронските кому-
ни-кации, со овој закон се уредуваат условите и начи-
нот за вршење на дејноста во областа на електронските 
комуникации во Република Македонија, основање на 
Агенција за електронски комуникации, изградба, одр-
жување, безбедност, надзор и користење на комуни-ка-
циски мрежи и услуги, интерконекција и пристап до 
електронските комуникации, обезбедување на универ-
зална услуга, обезбедување на конкуренција, користе-
ње и контрола на радиофреквенцискиот спектар, нуме-
рација, односи меѓу давателите и корисниците на услу-
ги, управувањето, заштита на тајноста и доверливоста 
на електронските комуникации и други прашања што 
се однесуваат на електронските комуникации. 

Имајќи ја предвид содржината на Амандманот XIX 
на Уставот, со кој се гарантира слободата и неповред-
ливоста на писмата и на сите други облици на комуни-
кација, која гаранција се остварува преку закон што се 
донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкуп-
ниот број пратеници, наспрема содржината на оспоре-
ните одредби, како и карактерот на прашањата што по 
природата на нештата се уредуваат во Законот за еле-
ктронски комуникации (вршење на дејноста во областа 
на електронските комуникации, права и обврски на 
операторите на јавните комуникациски мрежи, како и 
на давателите и корисниците на услуги, управувањето, 
заштита на тајноста и доверливоста на електронските 
комуникации и други прашања што се однесуваат на 
електронските комуникации) Судот оцени дека се ос-
новани наводите од иницијативите за повреда на наве-
дениот Амандман. 

Од содржината на оспорените одредби, произлегува 
дека истите уредуваат проблематика која се однесува 
на следењето на комуникациите, односно навлегуваат 
во постапката за следење на комуникациите, која пак е 
предмет на уредување во други закони (Законот за кри-
вичната постапка и Законот за следење на комуникаци-
ите), донесени со двотретинско мнозинство гласови од 
вкупниот број пратеници. Според Судот, концептот на 
основниот текст на Законот кој по суштина содржел 
одредби со стручно-технички карактер, е променет со 
содржината на оспорените одредби кои по својата при-
рода се одредби со кои се регулираат основи за отста-
пување од правата на неповредливост на писмата и си-
те други облици на комуникација. Ова пред се ако се 
има предвид дека во оспорените одредби е содржано 
изворно, непосредно и нормативно овластување за ов-
ластениот орган за следење на комуникациите (Мини-
стерството за внатрешни работи) со игнорирање или 
без директно повикување на претходната уреденост на 
постапката и правилата за следење на комуникациите 
од Законот за кривичната постапка и Законот за следе-
ње на комуникациите, според кои следењето на кому-
никациите од каков и да е вид не може да се оствари 
без судска наредба. 

Според мислењето на Судот, дека е тоа така, произ-
легува уште од содржината на оспорениот член 4 точки 
47 и 48 во Законот, кој е поместен во одредба со наслов 
„дефиниции“- вид на одредби што се носат со цел по-
јаснување на значењето на изразите употребени во За-
конот (во овој случај: „овластен орган за следење на 
комуникации“ и „следење на комуникации“). Меѓутоа, 
законодавецот, наместо да се задржи на дефинирање на 
употребените изрази во Законот навлегува во норма-
тивно уредување и му обезбедува овластување на Ми-
нистерството за внатрешни работи за следење на кому-
никациите без упатување на начинот на кој тоа треба 
да се спроведе, органот кој треба да ја даде наредбата, 
времетраењето на преземената мерка, случаите во кои 
е уставно-правно дозволено јавните власти да навлезат 
во сферата на приватност на граѓаните и да се отстапи 
од уставно гарантираната приватност. 
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Од натамошната анализата на оспорените одредби 
произлегува дека еден дел од нив (член 4 точка 47, 
член 112 став 8 и член 114 став 8, а во врска со нив и 
членот 138 став 1 точки 28 и 29) го уредува постојани-
от и директен пристап до комуникациската мрежа и ус-
луги, самостојното преземање на податоците за сообра-
ќајот, како и самостојно одредување на моменталната 
географска, физичка или логичка локација на терми-
налната опрема на претплатниците, односно корисни-
ците независно од нивната телекомуникациска актив-
ност како мерки и активности што се резервирани само 
по однос на овластениот орган за следење на комуни-
кациите (МВР). Од друга страна, оспорените член 112 
став 7 и член 114 ставови 7 и 9 од Законот го уредуваат 
доставувањето на податоците од сообраќајот, за по-
ложбата и локацијата и за терминалната опрема по ба-
рање на надлежните државни органи (не по наредба на 
суд), што имплицира оригинерна постапка за следење 
различна од онаа од Законот за кривичната постапка и 
Законот за следење на комуникациите кои ја почитува-
ат уставната обврска за издавање на наредба од судски 
орган. 

Според Судот во прашање се дејствија кои начелно 
можат да се групираат на дејствија кои се однесуваат 
на пристап до мрежа и услуги за Министерството за 
внатрешни работи со можност за дознавање на содржи-
ната на комуникацијата и доставување на податоци за 
комуникацијата (време на комуникацијата, место на 
комуникацијата, претплатнички број и слично, без со-
држина на комуникацијата) за надлежните државни ор-
гани, односно за потребите на истражниот судија, Јав-
ниот обвинител, Министерството за внатрешни работи, 
Царинската управа, Финансиската полиција и други 
органи за потребите на откривање, гонење на сторите-
ли на кривични дела и водење на кривична постапка 
спрема нив.  

Но како и да е двете, според свето дејствие кое мо-
жат да го имаат по однос на уставно гарантираната 
приватност на граѓаните, содржат во себе опасност од 
неуставно и неовластено навлегување во приватноста, 
особено во случаите кога се темелат на законски 
одредби што не се прецизни, подлежат на импровиза-
ции или интерпретации и им даваат директна сила на 
овластените органи за примена на мерката на следење 
на комуникациите без ставање на нивното овластување 
во цврста законска рамка, како што е овде случај. При-
тоа, дознавањето на податоците за комуникацијата, по-
деднакво како и дознавањето на содржината на кому-
никацијата, според практиката на Еврпскиот суд за чо-
векови права во Стразбург е недозволено навлегување 
во приватноста на комуникациите секогаш кога приме-
ната на мерката следење на комуникациите не се засно-
ва на искучително прецизно уредена правна рамка и 
нема разлика дали уредот за следење ги снима комуни-
кациите или пак само ги бележи и контролира истите, 
какво што гледиште изразил Судот, меѓу другите и во 
случајот Valenzuela Contreras v. Spain (1998). 

Од посебната анализа на оспорените член 4 точка 
47, член 112 став 8 и член 114 став 8 од Законот, а во 
врска со наведените одредби и на член 138 став 1 точки 
28 и 29, произлегува дека истите определуваат посто-
јан и директен пристап за Министерството за внатреш-
ни работи до комуникациската мрежа и услуги, однос-
но до содржината на комуникацијата поради што пред 
Судот се постави прашањето дали со ваквото уредува-
ње се доведуваат во прашање уставната гаранција на 
слободата и неповредливоста на писмата и сите други 
облици на комуникација; гарантираната сигурност и тај-
ност на личните податоци; уставната гаранција за почи-
тување и заштита на приватноста, личниот и семеен 
живот; гаранција на достоинството и угледот на секој 
граѓанин, како и уставната гаранција за неповредливоста 
на домот, како чувствителна сфера на човековиот прива-
тен и семеен живот, неговиот дом и преписка. 

Во точката 23 од членот 4 од Законот е содржано 
појаснување физичкото и логичко поврзување кое се 
среќава во содржината на оспорените одредби, а во 
точката 24 од членот 4 од Законот е содржано појасну-
вање на изразот „пристап“, меѓутоа од анализата на 
овие две одредби од Законот за електронски комуника-
ции произлегува дека истите го појаснуваат изразот: 
„пристап“ само по однос на поврзаноста на операторот 
и корисникот преку телекомуникациската опрема или 
меѓусебната поврзаност на два оператори, но посебно 
дефинирање на изразот: „постојан и директен пристап“ 
за Министерството за внатрешни работи не се среќава 
во Законот. Образложение по однос на тоа што преста-
вува постојаниот и директен пристап до комуникаци-
ските мрежи и услуги за Министерството за внатрешни 
работи и како тој се остварува не е содржано ни во 
образложението на Предлог-Законот за изменување и 
дополнување на Законот за електронските комуника-
ции од април 2010 година. 

За забележување е и фактот што со членот 74 од За-
конот за изменување и дополнување на Законот за еле-
ктронски комуни-кации („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.83/2010) членот 115 од основниот 
текст на Законот, како и насловот на оваа одредба се 
изменети.  

Овој член од Законот сега има наслов: “Опрема и 
интерфејс за следење на комуникациите“. 

Според ставот 1 од членот 115 од Законот, операто-
рите на јавни комуникациски мрежи и давателите на 
јавни комуникациски услуги се должни на свој трошок 
да обезбедат соодветна опрема и интерфејс за спрове-
дување на мерката следење на комуникациите која ќе 
се врши под услови и на начин утврдени со закон.  

Под опрема од ставот 1 на овој член се подразбира 
и воспоставувањето на телекомуникациски водови и 
телекомуникациска опрема за пренос до локацијата на 
овластениот орган за следење на комуникации (став 2). 

За секоја надградба на електронската комуникаци-
ска мрежа или воведување на нова комуникациска ус-
луга, операторите на јавни комуникациски мрежи и да-
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вателите на јавни комуникациски услуги се должни да 
го известат овластениот орган за следење на комуника-
ции и на свој трошок да обезбедат опрема и интерфејс 
за следење на комуникациите соодветна на надградба-
та, односно на новата комуникациска услуга (став 3). 

За секоја набавка на опрема и интерфејс од ставови-
те 1 и 3 на овој член, операторите на јавни комуника-
циски мрежи и давателите на јавни комуникациски ус-
луги се должни од овластениот орган за следење на ко-
муникации да побараат техничка специ-фикација за ви-
дот и карактеристиките на опремата и интерфејсот 
(став 4). 

Операторите на јавни комуникациски мрежи и дава-
телите на јавни комуникациски услуги имаат обврска да 
обезбедат постојано одржување и непречено извршува-
ње на функцијата следење на комуникации (став 5). 

Во членот 115 од основниот текст на Законот со 
наслов: „Законско прислушкување на комуникации“ 
беше предвидено дека:  

„Операторите се должни на свој трошок да обезбе-
дат соодветна опрема и интерфејс за законско прислу-
шкување на комуникации на нивните мрежи. 

Операторите се должни да започнат со законско 
прислушкување на комуникации во определена точка 
на јавната комуникациска мрежа веднаш по прием на 
налог од надлежен суд, во кој е наведена точката од 
јавната комуникациска мрежа во која треба да се спро-
веде законското прислушкување на комуникациите, ка-
ко и другите податоци кои се однесуваат на начиниот, 
обемот и време-траењето на таа мерка. 

Операторите заедно со надлежните органи по чие 
барање се врши прислушкување на комуникациите се 
должни да обезбедат трајна евиденција за законско 
прислушкување на комуникациите и да ги заштитат 
овие податоци како тајна согласно со закон. 

Министерот надлежен за електронски комуника-
ции, во согласност со министерот надлежен за вна-
трешни работи и министерот надлежен за одбрана го 
пропишува видот на опремата и интерфејсот од ставот 
1 на овој член.“ 

Според Судот, претходното законско решение кое-
што им наложуваше обврска на операторите да овозмо-
жат следење на комуникациите врз основа на налог од 
надлежен суд во кој е определен начинот, времетрае-
њето и обемот на мерката следење на комуникациите е 
напуштено во насока на обезбедување соодветна опре-
ма за спроведување на мерката следење на комуника-
циите која што ќе се врши под услови и на начин утвр-
ден со закон, без повикување на соодветна примена на 
Законот за кривичната постапка, Законот за следење на 
комуникациите или друг закон што ја уредува областа 
на следење на комуникациите и примена на наведената 
мерка. Тоа значи дека и оспорениот закон може да би-
де основ за следење на комуникациите ако има одред-
би со таков ефект, дури и без постоење на судски на-
лог. Исклучувањето на судскиот налог е главната изме-
на на овој член. 

Поаѓајќи од наведеното пред Судот се постави пра-
шањето дали директниот и постојан пристап до содр-
жината на комуникацијата настанува во моментот на 
поставување на телефо-нскиот вод и опрема за пренос 
до локацијата на овластениот орган (член 115 ставови 1 
и 2 од Законот) што би значело можност за следење на 
комуникациите од моментот на поставување на опре-
мата, за неограничен број на субјекти, без постоење на 
законска основа (наредба од судија или јавен обвини-
тел) и за неограничен временски период кое нешто му 
дава на Министерството за внатрешни работи неогра-
ничена и неконтролирана моќ и можност за постојано 
неконтролирано црпење на информации. На овој начин 
се доведува во прашање уставната и законска определ-
ба за определување на посебните истражни мерки само 
врз основа на наредба на суд, односно јавен обвинител 
од Амандманот XIX на Уставот и членовите 142-б и 
142-г од Законот за кривичната постапка, како и закон-
ски определената временска рамка за следење на кому-
никациите од членот 142-д став 3 од истиот закон, спо-
ред која одредба спроведувањето на посебните истраж-
ни мерки може да трае најмногу 4 месеци, а по исклу-
чок овој рок може да се продолжи за уште 3 месеци. 

Иако методите и техниките за прислушнување се 
тајни и имаат за цел откривање на содржината на кому-
никацијата како би се спречиле или откриле кривични 
дела, би се овозможило водење кривична постапка или 
кога тоа го бараат интересите на безбедноста и одбра-
ната на Републиката, Судот оцени дека оспорените 
одредби од Законот не содржат доволно гаранции про-
тив евентуална злоупотреба од страна на овластениот 
орган со дадената техничка можност за континуирано 
и самостојно следење на содржината на комуникација-
та, како и при прибирањето на потребните податоци во 
врска со остварена комуникација.Ова и од причина 
што одредбите со кои се уредува областа на следење 
мора да бидат во доволна мера прецизни и предвидли-
ви, не трпат импровизации и толкување за да не пре-
ставуваат закана за следење на секого на кого тој закон 
може да се примени и да не навлезат на неуставен и не-
законит начин во почитувањето на правото на кореспо-
денцијата и слободата на општење на граѓаните. Или 
поконкретно, законската регулатива која се однесува 
на примена на мерките за следење на комуникациите 
треба да содржи кристално јасна престава за околно-
стите и условите под кои јавната власт е овластена да 
прибегне кон употреба на ваква мерка, начинот на кој 
се прави следењето, случаите во кои следењето на ко-
муникациите има своја оправданост, органот кој дава 
наредба за следење на комуникациите. Сето останато 
оди во правец на неограничена моќ и е во спортивност 
со принципот на владеењето на правото. 

Правото на заштита од злоупотреба на државната 
власт во сферата на прислушнување е уредено во чле-
нот 6 и членот 35 од Законот за следење на комуника-
циите, но во оспорените членови, а и во Законот за еле-
ктронските комуникации, како целина недостасуваат 
одредби кои би го уредиле правото на заштита од злоу-
потреба, како и надзорот над спроведувањето на мер-
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ката-следење на комуникациите, а по однос на оваа 
проблематика не е содржано ни повикување на одред-
бите на Законот за кривичната постапка или пак Зако-
нот за следење на комуникациите.  

По однос на наводите од иницијативите за повреда 
на одредбите од меѓународните акти во кои основните 
слободи и права на човекот и граѓанинот се признати 
во меѓународното право и се утврдени во Уставот сог-
ласно членот 8 став 1 алинеја 1 од Уставот, како и по 
однос на оние меѓународни акти кои се дел од вна-
трешниот поредок на Република Македонија, согласно 
членот 118 од Уставот, во претходната постапка се 
утврди дека според член 17 од Меѓународниот пакт за 
граѓански и политички права никој не може да биде из-
ложен на самоволно и незаконско мешање во неговиот 
приватен живот, семејство, стан или преписка, ниту на 
противза-конити напади на неговата чест и углед. Се-
кој има право на законска заштита против таквото ме-
шање или напад. 

Според член 1 од Универзалната декларација за 
правата на човекот, сите човечки суштества се раѓаат 
слободни и еднакви во достоинството и правата. Во 
членот 12 од Декларација, пак, е предвидено дека никој 
нема да биде изложен на произволно вмешување во 
приватниот живот, семејството, домот и преписката, 
ниту пак на напади врз неговата чест и углед. Секој 
има право на правна заштита од таквото вмешување 
или напади. 

Според член 8 од Европската Конвенција за зашти-
та на човековите права и основни слободи, секој човек 
има право на почитување на неговиот приватен и семе-
ен живот, домот и преписката. Јавната власт не смее да 
се меша во остварувањето на ова право, освен ако тоа 
мешање е предвидено со закон, и ако претставува мер-
ка која е во интерес на државата и јавната безбедност, 
економската благосостојба на земјата, заштитата на по-
редокот и спречувањето на кривичните дела, заштита 
на здравјето и моралот или заштитата на правата и сло-
бодите на другите, во едно демократско општество. 

Според содржината на изнесените одредби од меѓу-
народните акти, како дел од внатрешниот правен поре-
док на Република Македонија, произлегува можност за 
ограничување на наведените слободи и права од страна 
на јавната власт, под услови определени во внатрешно-
то право на државата. Јавната власт не смее да се меша 
во остварувањето на ова право, освен ако тоа мешање, 
меѓу другото, е предвидено со закон. 

Поаѓајќи од член 8 став 1 алинеја 1 од Уставот, а 
имајќи го предвид значењето на Европската конвенција 
за заштита на човековите права и основните слободи 
не само како дел од внатрешниот правен поредок на 
Република Македонија, туку поради општите принци-
пи на кои се потпира и ги промовира, Судот укажува 
дека интерпретацијата на релеватните уставни одредби 
треба да се потпира на тие општи правни принципи, 
содржани во Конвенцијата и интерпретирани во пра-
ксата на Судот за човекови права во Стразбур, што 

впрочем е веќе изразен став на Судот во одлуката 
У.бр.31/2006 од 1 ноември 2006 година и решението 
У.бр.28/2008 од 23 април 2008 година. 

Судот во Стрaзбур, во конкретниот случај, по однос 
на повредата на приватноста сторена преку следење на 
комуникациите, има богата практика која се сублимира 
во случајот 25198/02, Iordachi and others v.Moldova. Во 
наведениот случај Судот во Стразбур го потврдува сво-
јот претходно изразен став од одлуката за допуштеност 
во случајот Weber and Saravia v. Germany и уште еднаш 
ја резимира својата судска пракса за барањето за закон-
ска предвидливост во оваа област на следниот начин: 

„Во својата судска пракса за тајни мерки на следе-
ње, Судот ги утврди следните минимални заштитни 
мерки што треба да се предвидат во законодавството за 
да се избегнат злоупотреби на овластувањето: природа-
та на делата за кои може да се издаде наредба за пре-
сретнување; дефиниција на категориите на лица што 
подлежат на прислушување на нивните телефони; 
ограничување на времетраењето на телефонското прис-
лушување; процедурата што треба да се следи за испи-
тување, користење и чување на добиените податоци; 
мерките на претпазливост што треба да се преземат 
при доставувањето на податоците до други страни; и 
околностите во кои снимките може или мора да се из-
бришат или лентите да се уништат.“ 

Оспорените одредби од Законот, оттука, поради не-
преци-зноста на употребените изрази, недоуреденоста 
по однос на условите и процедурата во која може да 
дојде до отстапување на загара-нтираното уставно пра-
во на приватност, според оцена на Судот, преставуваат 
реална закана од самоволно и произволно мешање на 
државните органи во приватниот живот и преписката 
на граѓаните кое што може негативно да се одрази на 
честа и угледот на граѓаните без за тоа да има реална 
основа во Уставот и законите. Поради ваквата состојба 
оспорените одредби, не можат да се интерпретираат 
како одредби кои ги гарантираат основните слободи и 
права на човекот и граѓанинот признати во меѓународ-
ното право и утврдени со Уставот како темелна вред-
ност на уставниот поредок на Република Македонија. 

7. Имајќи предвид дека оспорените одредби уреду-
ваат прашања поврзани со следењето на комуникации-
те, како отстапу-вање од уставната гаранција за непо-
вредливост на писмата и сите други облици на комуни-
кација несомнено е дека оспорените одредби, но не и 
целиот закон треба да бидат предмет на уредување на 
закон што се носи со двотретинско мнозинство гласови 
од вкупниот број пратеници. Оттаму, на констатирана-
та материјална неуставност на оспорените одредби, се 
надоврзуваат и констатираните недостатоци во постап-
ката на донесување на оспорените одредби. 

Според наведеното Судот оцени дека оспорените 
член 4 точки 47 и 48, член 112 ставови 7 и 8, член 114 
ставови 7, 8 и 9, член 115 и член 138 став 1 точки 28 и 
29 од Законот за електронските комуникации не се во 
согласност со член 8 став 1 алинеи 1 и 3, Амандманот 
XIX, член 18, член 26 и Амандманот XXV од Уставот 
на Република Македонија.  
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8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука. 

9. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот Бранко Нау-
моски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исма-
ил Дарлишта, д-р Трендафил Ивановски, Лилјана Ин-
гилизова-Ристова, Вера Маркова, Игор Спировски, 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
У.бр.139/2010                              Претседател 

15 декември 2010 година   на Уставниот суд на Република 
      Скопје                                      Македонија, 
                                               Бранко Наумоски, с.р. 

___________ 
3731. 

 Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 
22 декември 2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ ПОНИШТУВА членот 4 ставови 1 и 2 од Од-

луката за одржување на јавна чистота и утврдување на-
доместок за одржувањето на јавната чистота број 07-
2285/16 од 14 септември 2009 година („Службен глас-
ник на општина Охрид“ бр. 9/2009), донесена од Сове-
тот на општина Охрид. 

2. СЕ СТАВА ВОН СИЛА Решението за запирање 
на извршувањето на поединечните акти или дејствија 
донесени, односно преземени врз основа на одредбите 
од Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

4. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод поднесена иницијатива од Здружението на граѓани 
„Љубители на љубанишкиот крај“ и Месната заедница 
„Љубаништа“ во општина Охрид, Никола Петковски 
од Битола, Димитрија Атанасовски од Скопје и Светис-
лав Здравев од Скопје, со Решение У.бр.148/2010 од 27 
октомври 2010 година, поведе постапка за оценување 
на уставноста и законитоста на одредбите од Одлуката 
означена во точката 1 од оваа одлука. Постапката беше 
поведена затоа што пред Судот основано се постави 
прашањето за согласноста на оспорените одредби од 
Одлуката со Устав и закон. 

5. Судот на седницата утврди дека во членот 4 став 
1 од Одлуката е предвидено за физичките лица, однос-
но за домаќинствата кои постојано живеат на територи-
јата на општината Охрид надоместокот за одржување 
на јавната чистота да изнесува 70, 60, 50 и 40 денари 
месечно. Надоместокот е утврден во зависност од ме-
стоположбата на живеалиштето по категории, односно 
реони, утврдени со Годишната програма наведена во 
член 2 од оваа одлука.  

Според ставот 2 од овој член од Одлуката, за сопс-
твениците на семејни згради и сопствениците на стано-
ви во колективни згради кои не живеат постојано во 
станбениот објект надоместокот изнесува 1500,00 де-
нари годишно. 

6. Според членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на 
Република Македонија, владеењето на правото е темел-
на вредност на уставниот поредок на Република Маке-
донија.  

Согласно членот 9 став 2 од Уставот, граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви.  

Согласно членот 51 од Уставот, во Република Ма-
кедонија законите мораат да бидат во согласност со 
Уставот, а сите други прописи со Уставот и законите. 

Законот за комунални дејности („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 45/1997, 23/1999, 
45/2002, 16/2004 и 5/ 2009) определил дека вршењето 
на комуналните дејности е од јавен интерес и дека во 
комунални дејности, меѓу другото, спаѓаат обработката 
и депонирањето на комунален цврст отпад и одржува-
ње на јавна чистота во градски и други населби. Кому-
налната дејност – изнесување и депонирање на смет 
можат да ја вршат јавни претпријатија за комунални 
дејности основани од општината кои како даватели на 
услугата можат да се овластат да ја утврдуваат и виси-
ната на цената и начинот на плаќање на оваа комунал-
на дејност по претходна согласност на основачот. 
Средствата за вршење на комуналните дејности се ос-
тваруваат од цената на комуналните услуги која корис-
никот треба редовно да ја плаќа. 

Законот за јавна чистота („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 111/2008, 64/2009, 88/2010 и 
114/2010) ги уредува условите и начинот на одржување 
на јавната чистота, правата и обврските на учесниците 
во одржувањето на јавната чистота, површините и об-
јектите на кои се врши одржување на јавната чистота, 
собирање на смет и чистење на снег и мраз во зимски 
услови. Со членот 10 од овој Закон е предвидиено дека 
за поблиско уредување на односите за одржување на 
јавната чистота советот на општината, советите на оп-
штините на градот Скопје и Советот на градот Скопје 
донесува одлука. Со одредбите од членовите 24 и 25 од 
Законот, се уредени прашањата кои се однесуваат на 
средствата за одржување на јавната чистота. 

Според наведените одредби од Законот, за одржу-
вање на јавната чистота се плаќа надоместок чија виси-
на ја утврдува советот на општината, советите на оп-
штините на градот Скопје и Советот на градот Скопје, 
во зависност од изградената, уреденоста на јавните по-
вршини и потребата - обемот за одржувањето на јавни-
те површини на нивното подрачје (член 24 ставови 1 и 
2). На основата на овие законски критериуми, во ставот 
3 од членот 24 од Законот, е определено дека советот 
на општината, советите на општините во градот Скопје 
и Советот на градот Скопје ја утврдува мерната едини-
ца по која би се наплаќал надоместокот од ставот 1 на 
овој член.  
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Имено, советот на општината има законско овла-
стување со свој акт да определи колку ќе се плаќа услу-
гата за одржување јавна чистота од страна на корисни-
ците.  

Врз основа на ова законско овластување, Советот 
на општина Охрид, ја донел Одлуката за одржување на 
јавна чистота и утврдување надоместок за одржување 
на јавната чистота.  

Во членот 3 од оваа одлука, Советот на општината 
утврдил дека за одржување на јавната чистота се плаќа 
надоместок и висината на надоместокот се утврдува 
врз основа на изграденоста, уреденоста на јавните по-
вршини на територијата на општина Охрид и потребата 
- обемот за одржување на јавната чистота во зависност 
од местоположбата на живеалиштата на домаќинства-
та, односно седиштата на правните лица и деловните 
единици како и видот на дејноста што ја вршат.  

Меѓутоа, Судот утврди дека со оспорените одредби 
од членот 4 од Одлуката се утврдува дека само за фи-
зичките лица односно домаќинствата кои постојано 
живеат на територијата на општината Охрид надоме-
стокот за одржување на јавната чистота изнесува 70, 
60, 50 и 40 денари месечно, зависно од местоположбата 
на живеалиштето по категории, односно реони, утврде-
ни со Годишната програма наведена во членот 2 од Од-
луката. За сопствениците на семејни згради и сопстве-
ниците на станови во колективни згради кои не живеат 
постојано во станбениот објект надоместокот изнесува 
1.500,00 денари годишно. 

Од изнесеното Судот утврди дека надоместокот за 
давањето на комуналната услуга - одржување на јавна 
чистота, е комунална давачка за чие определување со 
Законот за јавната чистота се уредени критериумите, 
односно висината на надоместокот е детерминирана со 
параметрите во членот 24 од Законот за јавна чистота 
во кои не е предвидено дека постојаното или непосто-
јаното живеење на сопствениците на становите во оп-
штината, е елемент за определување на надоместокот, 
ниту тоа може да биде објективен и прифатлив крите-
риум во однос на корисниците на услугата и нивните 
права и обврски. Ова особено што субјектот што ја да-
ва услугата, за тоа е со закон обврзан како вршење на 
работи и задачи во рамки на своите надлежности и не 
станува збор за различен вид на услуги насочени кон 
различни корисници на тие услуги, туку станува збор 
за еден вид на услуга - одржување јавна чистота, во ин-
терес на урбаното подрачје, за кое сите корисници, ед-
накво во рамки на законските критериуми ќе треба да 
го понесат финансискиот товар на надоместокот, без 
оглед дали постојано или непостојано живеат во сопс-
твените станови во општината Охрид. 

Тргнувајќи од изнесеното, Судот оцени дека одред-
бите од членот 4 ставови 1 и 2 од Одлуката не се во 
согласност со членот 8 став 1 алинеја 3, членот 9 и чле-
нот 51 од Уставот, како и со членот 24 од Законот за 
јавна чистота. 

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука.  

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р Ната-
ша Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, д-р Тренда-
фил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера 
Маркова, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

   
       У. бр. 148/2010                    Претседател 
22 декември 2010 година на Уставниот суд на Република 
         Скопје                          Македонија,  
                                   Бранко Наумоски, с.р. 

__________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

3732. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Владимирово - Оп-
штина Берово. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 18-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
"Службен весник на Република Македонија". 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Владимирово, востановен според Законот за пре-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр.34/72 и 13/78). 

 
      Бр. 09-18439/1 
28 декември 2010 година          Директор,  
            Скопје                     Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3733. 
Врз основа на член 68 и 69 од Законот за Народната 

банка на Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ 158/2010), а во врска со точка 5 од Одлуката за до-
ставување на податоци за извршените активности во 
платниот промет („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 146/07), гувернерот на Народна банка на 
Република Македонија, донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ДОСТ-
АВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА ПРОМЕТОТ ВО 
ВНАТРЕШНИОТ И НАДВОРЕШНИОТ КЛИРИНГ 

 
1.Во Упатството за доставување на податоци за 

прометот во внатрешниот и надворешниот клиринг 
(„Службен весник на РМ“ бр.159/07) се врши следната 
измена: 
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- Во глава II. Начин на пополнување на податоците 
за прометот во внатрешниот и надворешниот клиринг, 
точка 6 се менува и гласи: 

"Податоците за промет од и кон трезорските сметки 
се евидентират на тој начин што во колона 2 се внесува 
ознаката за соодветната трезорска сметка, а во колона 3 
се внесува описот "Трезорски систем". 

2.Ова упатство влегува во сила од денот на објаву-
вање во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
      У.бр.8779                                                                                  

30 декември 2010 година                       Гувернер, 
       Скопје                      м-р Петар Гошев, с.р.   
      

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3734. 
Врз основа член 19, алинеа 7 од Законот за енерге-

тика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07, 106/08 
и 119/10), Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 29 де-
кември 2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се продолжува важноста и приме-
ната на следниве одлуки: 

1. Одлука, бр. 02-2933/1 од 28.12.2009 година, за 
одобрување на регулиран максимален приход за 2010 
година за вршење на регулирана енергетска дејност пр-
оизводство на електрична енергија на АД ТЕЦ НЕГО-
ТИНО во државна сопственост Неготино („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 157/09); 

2. Одлука, бр. 02-2934/1 од 28.12.2009 година, за 
одобрување на регулиран максимален приход и цена за 
вршење на регулираната енергетска дејност производс-
тво на електрична енергија на АД ЕЛЕКТРАНИ НА 
МАКЕДОНИЈА – Скопје за 2010 година („Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 157/09); 

3. Одлука, бр. 02-2935/1 од 28.12.2009 година, за 
одобрување на основен приход за 2009, 2010 и 2011 го-
дина, регулиран максимален приход за 2009 и 2010 го-
дина и цена за 2010 година за вршење на регулираните 
енергетски дејности пренос на електрична енергија, 
управување со електроенергетскиот систем и организа-
ција и управување со пазарот на електрична енергија 
на Операторот на електропреносниот систем на Маке-
донија, АД МЕПСО – Скопје („Службен весник на 
РМ“ бр. 157/09); 

4. Одлука, бр. 02-2936/1 од 28.12.2009 година, за 
одобрување на регулиран максимален приход и цена за 
2010 година за вршење на регулираната енергетска деј-
ност управување со системот за дистрибуција на еле-
ктрична енергија и дистрибуција на електрична енерги-
ја за ЕВН Електростопанство на Македонија АД за ди-
стрибуција и снабдување со електрична енергија Скоп-
је („Службен весник на РМ“ бр. 157/09); 

5. Одлука, бр. 02-2937/1 од 28.12.2009 година, за 
одобрување на регулиран максимален приход и цена за 
2010 година за вршење на регулираната енергетска деј-
ност снабдување со електрична енергија на тарифни 
потрошувачи на мало за ЕВН Електростопанство на 
Македонија АД за дистрибуција и снабдување со еле-
ктрична енергија Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 
157/09); 

6. Одлука, бр. 02-2938/1 од 28.12.2009 година, за 
одобрување на основен приход за 2009, 2010 и 2011 го-
дина, регулиран максимален приход за 2009 и 2010 го-
дина и цена за 2010 година за вршење на регулираната 
енергетска дејност управување со системот за дистри-
буција на електрична енергија и дистрибуција на еле-
ктрична енергија и регулиран максимален приход и це-
на за 2010 година за вршење на енергетската дејност 
снабдување со електрична енергија на тарифни потро-
шувачи на мало за АД ЕЛЕМ Подружница „Енергети-
ка“ - Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 157/09). 

 
Член 2 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 
нејзиното извршување. 

 
Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 1 јануари 2011 година. 

 
  Бр. 02-2039/1         

29 декември 2010 година                   Претседател,  
       Скопје                               Димитар Петров, с.р. 

__________ 
3735. 

Врз основа на член 19, алинеја 7, од Законот за 
енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 
36/07, 106/08 и 119/10) и Правилникот за начин и ус-
лови за регулирање на цени за топлинска енергија за 
греење („Службен весник на РМ“ бр. 62/2009), Регу-
латорната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 29 декември 2010 
година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ЦЕ-
НА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И 
СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА 
ГРЕЕЊЕ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД  НА АД ЕЛЕМ 

- ПОДРУЖНИЦА ЕНЕРГЕТИКА – СКОПЈЕ 
 
1. Регулираниот максимален приход за производс-

тво, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија 
за греење за 2011 година, што ја испорачува АД ЕЛЕМ 
– Подружница Енергетика – Скопје на тарифните по-
трошувачи приклучени на дистрибутивната мрежа се 
определува да изнесува 132.407.549 денари.  
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2. Регулираната просечна цена за производство, 
дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за 
греење за регулиран период 2011 година, што ја ис-
порачува АД ЕЛЕМ – Подружница Енергетика – 
Скопје на тарифните потрошувачи приклучени на 
дистрибутивната мрежа се определува да изнесува 
3,3827 ден/kWh. 

3. Се одобруваат следните тарифни ставови за про-
дажба на топлинска енергија за греење на тарифните 
потрошувачи на АД ЕЛЕМ – Подружница Енергетика 
– Скопје за 2011 година: 

 
Реден 
број 

Група на 
корисник 

Единечна 
мерка 

Цена од 
1.01.2011 до 
31.12.2011 

I. СТАНБЕН ПРОСТОР 
а) Паушална наплата 
а/1 На 12 месечни  

рати 
м² 29,97 

а/2 На 6 месечни  
рати 

м² 59,94 

б) Наплата со мерач  
б/1 Топлинска  

моќност 
МW 600.531,38 

б/2 Испорачана 
енергија 

МWh 1.984,72 

II. ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 
а) Паушална  

наплата 
MW 4.693.887,27 

а/1 На 6 месечни  
рати 

м² 108,99 

б) Наплат а со мерач 
б/1 Топлинска  

моќност 
MW 818.581,13 

б/2 Испорачана 
енергија 

MWh 3.168,45 

III. УЧИЛИШТА ОД ОСНОВНО И СРЕДНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

а) Паушална наплата 
а/1 На 6 месечни  

рати 
м² 59,94 

б) Наплата со мерач 
б/1 Топлинска  

моќност 
MW 614.207,50 

б/2 Испорачана 
енергија 

MWh 2.387,76 

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

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година. 
 
          УП1 бр. 08-35 
29 декември 2010 година                     Претседател, 
             Скопје                               Димитар Петров, с.р. 

3736. 
Врз основа на член 19, алинеjа 7, од Законот за 

енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 
106/08), Правилникот за начин и услови за регулирање 
на цени за топлинска енергија за греење („Службен 
весник на РМ“ бр. 62/09) и Барањето за контрола на 
одобрена цена на топлинска енергија за 2010 година за 
регулираната енергетска дејност снабдување со топ-
линска енергија бр. 08-61/1 од 17.11.2010 година, Регу-
латорната комисија за енергетика на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 29 декември 2010 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА 2011 
ГОДИНА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈ-
НОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИ-
ЈА ЗА ГРЕЕЊЕ НА СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ  

- СКОПЈЕ 
 
1. На друштвото за снабдување со топлинска 

енергија, СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ - Скопје, 
се одобрува регулиран максимален приход од 
666.752.042 денари за 2011 година, за дистрибуирана 
и испорачана количина на топлинска енергија од 
161.943.687 kWh. 

2. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука трошокот за набавка на топлин-
ска енергија изнесува 580.973.634 денари, за набавени 
184.026.917 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и 
истиот износ го плаќа на производителот на топлинска 
енергија согласно тарифниот систем за продажба на 
топлинска енергија.  

3. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука трошокот за услугата дистрибу-
ција на топлинска енергија изнесува 36.229.041 денари 
за дистрибуирани и испорачани количини на топлин-
ска енергија од 161.943.687 kWh до крајните потрошу-
вачи, и истиот износ го плаќа на дистрибутерот на топ-
линска енергија согласно тарифниот систем за продаж-
ба на топлинска енергија.  

4. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука трошокот за услугата снабдува-
ње со топлинска енергија изнесува 49.549.367 денари 
за испорачани количини на топлинска енергија од 
161.943.687 kWh, на ниво на мерно место.  

5. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 
приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот 
систем за продажба на топлинска енергија („Сл.весник 
на РМ“ бр.151/09), се одобруваат следните тарифни 
ставови за снабдување со топлинска енергија за греење 
на ниво на мерно место:  
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Ред 
бр. 

ТАРИФ-
НИ СТА-
ВОВИ 

Едини-
ца мер-
ка 

цена од 1.01.2011 до 
 31.12.2011 година 

 
КАТЕГОРИЈА ДОМАЌИНСТВА 

 
 
 

1. 

Ангажи-
рана топ-
линска 
моќност 
на ниво на 
мерно ме-

сто 

 
 

ден/kW
/ годи-
на 

 
 

951,3936 

 
 

2. 

Топлин-
ска енер-
гија на 
ниво на 
мерно ме-

сто 

 
 

ден/kW
h 

 
 

2,2629 

 
КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ 

 
 
 

1. 

Ангажи-
рана топ-
линска 
моќност 
на ниво на 
мерно ме-

сто 

 
 

ден/kW
/ годи-
на 

 
 

1902,7873 

 
 

2. 

Топлин-
ска енер-
гија на 
ниво на 
мерно ме-

сто 

 
 

ден/kW
h 

 
 

4,5258 

 
6. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 

приход од точка 4 на оваа Одлука, согласно тарифниот 
систем за продажба на топлинска енергија, се одобру-
ваат следните тарифни ставови за услугата снабдување 
со топлинска енергија за греење на ниво на снабдувач: 

 

Ред 
бр. 

ТАРИФ-
НИ СТА-
ВОВИ 

Единица 
мерка 

цена од 
01.01.2011 до 

31.12.2011 година 
 

СНАБДУВАЊЕ – ИСТОК 
 

 
 
 

1. 

Ангажирана 
топлинска 
моќност за 
категорија 
домаќинства 
на ниво на 
снабдувач 

 
 
 

ден/kW
/ годи-
на 

 
 
 

241,7685 
 

 
 

2. 

Ангажирана 
топлинска 
моќност за 
категорија 
останати на 
ниво на сна-

бдувач 

 
 

ден/kW
/ годи-
на 

 
 

483,5371 

 
7. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година. 

 
УП1 Бр. 08-61                             

29 декември 2010 година                     Претседател, 
            Скопје                       Димитар Петров, с.р. 

__________ 
3737. 

Врз основа на член 19, алинеја 7, од Законот за 
енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07, 
106/08 и 119/10), член 22 став 3 од Правилникот за на-
чин и услови за регулирање на цени за топлинска енер-
гија за греење („Службен весник на РМ“ бр. 62/2009) и 
Барањето за одобрување на цена на топлинска енергија 
за греење за регулиран период бр.08-63/1 од 17.11.2010 
година, Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 29 де-
кември 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУ-
ЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕР-
ГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА  

2011 ГОДИНА НА СКОПЈЕ СЕВЕР АД-СКОПЈЕ 
 
1. На Друштвото за снабдување со пареа и топла 

вода Скопје Север АД – Скопје, се одобрува регулира-
ниот максимален приход за производство, дистрибуци-
ја и снабдување со топлинска енергија за греење за 
2011 година, да изнесува 103.361.598 денари, за произ-
ведена количина на топлинска енергија од 28.097.120 
kWh на ниво на производител и испорачана количина 
на топлинска енергија од 26.130.321 kWh, на ниво на 
мерно место. 

2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 
приход од точка 1 на оваа Одлука, како и согласно та-
рифниот систем за продажба на топлинска енергија за 
греење, тарифните ставови за период од 1 јануари до 
31 декември 2011 година се одобрува да изнесуваат: 
 

Ред бр. ТАРИФНИ 
СТАВОВИ 

Единица 
мерка 

цена од 
1.01.2011  до 
31.12.2011 
година 

 
КАТЕГОРИЈА ДОМАЌИНСТВА 

 
1. Ангажирана 

топлинска моќ-
ност на ниво на 
мерно место  

ден/kW/  
година 

1.051,56 

2. Топлинска енер-
гија на ниво на 
мерно место 

ден/kWh 2,0510 

 
КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ 

 
1. Ангажирана 

топлинска моќ-
ност на ниво на 
мерно место 

ден/kW/  
година 

2.103,12 

2. Топлинска енер-
гија на ниво на 
мерно место 

ден/kWh 4,1019 
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3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година. 

 
        УП1 бр. 08-63 
29 декември 2010 година                    Претседател, 
             Скопје                                Димитар Петров, с.р. 

__________ 
3738. 

Врз основа на член 19, алинеjа 7, од Законот за 
енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07, 
106/08 и 119/10), Правилникот за начин и услови за ре-
гулирање на цени за топлинска енергија за греење 
(„Службен весник на РМ“ бр. 62/09) и Барањето за одо-
брување на максимален приход и цена за регулиран 
период кој ја опфаќа календарската година 2011 за ре-
гулираната енергетска дејност производство на топ-
линска енергија, бр. 01-3506/1 од 17.11.2010 година, 
доставено од Друштвото за производство на топлинска 
енергија Топлификација АД-Скопје,  Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 29 декември 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИН-
СКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И ТАРИФНИ СТАВО-
ВИ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД  НА ТОПЛИФИКАЦИЈА  

АД - СКОПЈЕ 
 
1. На друштвото за производство на топлинска 

енергија Топлификација АД-Скопје, се одобрува регу-
лиран максимален приход за вршење на регулираната 
дејност производство на топлинска енергија за 2011 го-
дина да изнесува 2.080.851.123 денари, за произведена 
количина на топлинска енергија од 659.122.195 kWh и 
ангажирана моќност од 521.641 kW. 

2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 
приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот 
систем за продажба на топлинска енергија („Сл.весник 
на РМ“ бр.151/09), се утврдуваат следните тарифни 
ставови за производство на топлинска енергија на ниво 
на производител: 

 
П Р О И З В О Д С Т В О 

Ангажирана топлин-
ска моќност за кате-
горија домаќинства 
на ниво на произво-
дител 

ден/kW/година 458,43 
 

Топлинска енергија 
за категорија дома-
ќинства на ниво на 
производител 

ден/kWh 1,9914 
 

Ангажирана топлин-
ска моќност за кате-
горија останати на 
ниво на производи-
тел 

ден/kW/година 916,85 
 

Топлинска енергија 
за категорија остана-
ти на ниво на произ-
водител  

ден/kWh 3,9827 
 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 јануари  2011 година. 
 
        УП1 бр. 08-64 
29 декември 2010 година                     Претседател, 
             Скопје                                Димитар Петров, с.р. 

__________ 
3739. 

Врз основа на член 19, алинеjа 7, од Законот за 
енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07, 
106/08 и 119/10), Правилникот за начин и услови за ре-
гулирање на цени за топлинска енергија за греење 
(„Службен весник на РМ“ бр. 62/09)  и Барањето за 
одобрување на максимален приход и цена за дистрибу-
ција на топлинска енергија за 2011 година, бр. 01- 
3512/1 од 17.11.2010 година, доставено од Друштвото 
за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИ-
ЈА НА ТОПЛИНА ДООЕЛ - Скопје, Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 29 декември 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН 
ПРИХОД ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА 
ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА РЕ-
ГУЛИРАН ПЕРИОД  НА ДРУШТВОТО ЗА ДИСТРИБУ-
ЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ДИСТРИБУЦИЈА 

НА ТОПЛИНА ДООЕЛ - СКОПЈЕ 
 
1. На Друштвото за дистрибуција на топлинска 

енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА ДООЕЛ-
Скопје, се одобрува регулиран максимален приход за 
вршење на регулираната дејност дистрибуција на топ-
линска енергија за 2011 година во износ од 129.760.175 
денари, за испорачана количина на топлинска енергија 
од  580.027.532 kWh. 

2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 
приход од точка 1, на оваа Одлука, согласно тарифниот 
систем за продажба на топлинска енергија, се утврдува-
ат следните тарифни ставови за дистрибуција на топлин-
ска енергија за 2011 година на ниво на дистрибутер: 

 
Д И С Т Р И Б У Ц И Ј А 

 Ангажирана топ-
линска моќност за 
категорија дома-
ќинства на ниво на 
дистрибутер  

ден/kW/ година
  

188,6865 
 

 Ангажирана топ-
линска моќност за 
категорија остана-
ти на ниво на ди-
стрибутер  

ден/kW/ година 377,3730 
 

 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
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4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 јануари  2011 година. 

 
       УП1 бр. 08-65 
29 декември 2010 година                     Претседател, 
             Скопје                                Димитар Петров, с.р. 

__________ 
3740. 

Врз основа на член 19, алинеjа 7, од Законот за 
енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 
106/08), Правилникот за начин и услови за регулирање 
на цени за топлинска енергија за греење („Службен 
весник на РМ“ бр. 62/09) и Барањето за контрола на це-
на за топлинска енергија за греење бр. 08-66/1 од 
18.11.2010 година, Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија, на седницата одржана на 
29 декември 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА 2011 
ГОДИНА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈ-
НОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕР-
ГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ НА СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР  

ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 
1. На друштвото за снабдување со топлинска енер-

гија СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје, се одо-
брува регулиран максимален приход од 999.253.741 де-
нари за 2011 година, за дистрибуирана и испорачана 
количина на топлинска енергија од 245.177.638 kWh. 

2. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука трошокот за набавка на топлин-
ска енергија изнесува 879.575.771 денари, за набавени 
278.610.952 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и 
истиот износ го плаќа на производителот на топлинска 
енергија согласно тарифниот систем за продажба на 
топлинска енергија.  

3. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука трошокот за услугата дистрибу-
ција на топлинска енергија изнесува 54.849.626 денари 
за дистрибуирани и испорачани количини на топлин-
ска енергија од 245.177.638 kWh до крајните потрошу-
вачи, и истиот износ го плаќа на дистрибутерот на топ-
линска енергија согласно тарифниот систем за продаж-
ба на топлинска енергија.  

4. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука трошокот за услугата снабдува-
ње со топлинска енергија изнесува 64.828.344 денари 
за испорачани количини на топлинска енергија од 
245.177.638 kWh, на ниво на мерно место. 

5. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 
приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот 
систем за продажба на топлинска енергија („Сл.весник 
на РМ“ бр.151/09), се одобруваат следните тарифни 
ставови за снабдување со топлинска енергија за греење 
на ниво на мерно место:  

Ред бр. ТАРИФНИ 
СТАВОВИ 

Единица 
мерка 

цена од 
01.01.2011  
до 
31.12.2011 
година 

КАТЕГОРИЈА ДОМАЌИНСТВА 
1. Ангажирана 

топлинска моќ-
ност на ниво на 
мерно место 

ден/kW/ го-
дина 

951,3936 

2. Топлинска енер-
гија на ниво на 
мерно место 

ден/kWh 2,2629 

КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ 
1. Ангажирана 

топлинска моќ-
ност на ниво на 
мерно место 

ден/kW/ го-
дина 

1902,7873 

2. Топлинска енер-
гија на ниво на 
мерно место 

ден/kWh 4,5258 

 
6. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 

приход од точка 4 на оваа Одлука, согласно тарифниот 
систем за продажба на топлинска енергија, се одобру-
ваат следните тарифни ставови за услугата снабдување 
со топлинска енергија за греење на ниво на снабдувач: 

 
Ред бр. ТАРИФНИ 

СТАВОВИ 
Единица 
мерка 

цена од 
01.01.2011  
до 
31.12.2011 
година 

СНАБДУВАЊЕ – ЦЕНТАР 
1. Ангажирана 

топлинска моќ-
ност за катего-
рија домаќин-
става на ниво на 
снабдувач 

ден/kW/ го-
дина 

241,7685 

2. Ангажирана 
топлинска моќ-
ност за катего-
рија останати на 
ниво на снабду-
вач 

ден/kW/ го-
дина 

483,5371 

 
7. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година. 

 
       УП1 бр. 08-66 
29 декември 2010 година                    Претседател, 
             Скопје                                Димитар Петров, с.р. 
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3741. 
Врз основа на член 19, алинеја 7, од Законот за 

енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 
106/08), Правилникот за начин и услови за регулирање 
на цени за топлинска енергија за греење („Службен 
весник на РМ“ бр. 62/09) и Барањето за контрола на це-
на на топлинска енергија за регулираната енергетска 
дејност снабдување со топлинска енергија бр.08-67/1 
од 22.11.2010 година, Регулаторната комисија за енер-
гетика на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 29 декември 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА 2011 
ГОДИНА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈ-
НОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИ-
ЈА ЗА ГРЕЕЊЕ НА СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ –  

СКОПЈЕ 
 
1. На друштвото за снабдување со топлинска енер-

гија, СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ - Скопје, се одо-
брува регулиран максимален приход од 710.870.348 де-
нари за 2011 година, за дистрибуирана и испорачана 
количина на топлинска енергија од 172.906.207 kWh. 

2. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука трошокот за набавка на топлин-
ска енергија изнесува 620.301.719 денари, за набавени 
196.484.326 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и 
истиот износ го плаќа на производителот на топлинска 
енергија согласно тарифниот систем за продажба на 
топлинска енергија.  

3. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука трошокот за услугата дистрибу-
ција на топлинска енергија изнесува 38.681.508 денари 
за дистрибуирани и испорачани количини на топлин-
ска енергија од 172.906.207 kWh до крајните потрошу-
вачи, и истиот износ го плаќа на дистрибутерот на топ-
линска енергија согласно тарифниот систем за продаж-
ба на топлинска енергија.  

4. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука трошокот за услугата снабдува-
ње со топлинска енергија изнесува 51.887.121 денари 
за испорачани количини на топлинска енергија од 
172.906.207 kWh, на ниво на мерно место. 

5. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 
приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот 
систем за продажба на топлинска енергија („Сл.весник 
на РМ“ бр.151/09), се одобруваат следните тарифни 
ставови за снабдување со топлинска енергија за греење 
на ниво на мерно место:  

 
Ред 
бр. 

ТАРИФНИ 
СТАВОВИ 

Единица 
мерка 

цена од 
1.01.2011  

до 
31.12.2011 
година 

КАТЕГОРИЈА ДОМАЌИНСТВА 
1. Ангажирана 

топлинска моќ-
ност на ниво на 
мерно место 

ден/kW/ 
година 

951,3936 

2. Топлинска 
енергија на  
ниво на мерно 
место 

ден/kWh 2,2629 

КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ 
1. Ангажирана 

топлинска моќ-
ност на ниво на 
мерно место 

ден/kW/ 
година 

1902,7873 

2. Топлинска 
енергија на  
ниво на мерно  
место 

ден/kWh 4,5258 

 
6. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 

приход од точка 4 на оваа Одлука, согласно тарифниот 
систем за продажба на топлинска енергија, се одобру-
ваат следните тарифни ставови за услугата снабдување 
со топлинска енергија за греење на ниво на снабдувач: 

 
Ред 
бр. 

ТАРИФНИ 
СТАВОВИ 

Единица 
мерка 

цена од 
1.01.2011  

до 
31.12.2011 
година 

СНАБДУВАЊЕ – ЗАПАД 
1. Ангажирана топ-

линска моќност за 
категорија дома-
ќинства на ниво 
на снабдувач 

ден/kW/ 
година 

241,7685 
 

2. Ангажирана топ-
линска моќност за 
категорија останати 
на ниво на снаб-
дувач 

ден/kW/ 
година 

483,5371 

 
7. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година. 

 
      УП1 бр. 08-67  
29 декември 2010 година                    Претседател, 
             Скопје                                Димитар Петров, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО 
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

3742. 
Врз основа на член 4 став (3) Законот за задолжи-

телно капитално финансирано пензиско осигурување, 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
29/2002, 85/2003,  40/2004, 113/2005, 29/2007  88/2008 
48/2009 и 50/2010) и член 13 став (3) од Законот за до-
броволно капитално финансирано пензиско осигурува-
ње („Службен весник на Република Македонија” бр. 
7/2008 и 124/2010), Управниот одбор на Агенцијата за 
супервизија на капитално финансирано пензиско оси-
гурување, на седницата одржана на 27.12.2010 година, 
донесе 
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К О Д Е К С 
ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ 

НА ПЕНЗИСКИТЕ ДРУШТВА 
 

Вовед 
 
Со овој Кодекс се уредуваат правилата за добро 

корпоративно управување на пензиско друштво. Кор-
поративното управување на пензиско друштво претста-
вува збир на правила со кои се уредуваат начинот, по-
стапките и процесите преку кои органите на надзор и 
управување , лицата со посебни овластувања  и одго-
ворности  и раководните лица во пензиското друштво 
донесуваат одлуки во врска со управувањето на друш-
твото и пензискиот фонд и начинот како се следи имп-
лементацијата на тие одлуки. Целта на доброто корпо-
ративно управување на пензиското друштво е обезбе-
дување одговорност и транспарентност во работењето 
на пензиското друштво, создавање доверба меѓу орга-
ните на надзор и управување и заинтересираните субје-
кти особено членовите на пензискиот фонд и подобру-
вање на ефикасноста на работењето на пензиското 
друштво и пензискиот фонд. 

Надзорниот и управниот одбор на пензиското 
друштво се одговорни за  воспоставување на структу-
рата на корпоративното управување на пензиското 
друштво, за донесување на кодекс за добро корпора-
тивно управување кој ќе ги содржи правилата наведени 
во овој Кодекс и за усогласеност на работењето на пен-
зиското друштво со кодексот за добро корпоративно 
управување на пензиското друштво.  

 
Правила за добро корпоративно управување 

 
1. Членовите на надзорен и на управен одбор, треба 
да поседуваат соодветни квалификации и знаења, 
добра репутација, чесност, компетентност и личен 
интегритет како и да ја разбираат својата улога во 
корпоративното управување со пензиското друштво 

 
Составот и начинот на работа на надзорниот и 

управниот одбор треба да обезбеди независно, авто-
номно, самостојно и слободно изразување на ставовите 
и мислењата на секој член на овие органи.  

Членовите на надзорниот и на управниот одбор тре-
ба да постапуваат врз основа на целосна информира-
ност, со внимание на уреден и совесен стопанственик и 
во интерес на пензиското друштво и пензискиот фонд 
со кои друштвото управува.  

Надзорниот и управниот одбор периодично вршат 
проценка на исполнување на условите кои членовите 
треба да ги исполнуваат согласно закон и донесуваат 
заклучоци за својот состав, бројот и должностите.  

 Надзорниот одбор најмалку еднаш во годината тре-
ба да врши оценка на работењето на управниот одбор 
на пензиското друштво која се состои од контрола на: 

- постигнување на стратешките цели на пензиското 
друштво; 

- спроведување на деловниот план и програма за ра-
ботењето на пензиското друштво; 

- спроведување на програмата за инвестициона 
стратегија на пензискиот фонд; 

- структурата и функционирањето на системите за 
внатрешна контрола и управување со ризици; 

- квалитетот на процесите за финансиско известува-
ње и 

- усогласеност на работењето на членовите на упра-
вен одбор со законите и подзаконските акти. 

Членовите на управен одбор се должни на членови-
те на надзорен одбор да им доставуваат информации 
кои се потребни за остварување на нивните права и из-
вршување на нивните должности. 

Членовите на надзорниот и на управниот одбор тре-
ба да имаат услови за континуирана обука преку нивно 
запознавање со меѓународните искуства и добрите пра-
ктики на управување со пензиско друштво и пензиски 
фонд, особено во областите каде се констатирани сла-
бости и потреба од унапредување. 

Надзорниот одбор треба да спроведува годишна са-
моевалуација односно оценка на сопственото работење 
и да ги идентификува ризиците и слабостите во своето 
работење.  

 
2. Членовите на надзорен и на управен одбор ги утврду-
ваат и го следат исполнувањето на професионалните 
стандарди и корпоративните вредности на пензиското 

друштво и со нив ги запознаваат сите вработени 
 
Управниот одбор го изготвува, а надзорниот одбор 

го одобрува етичкиот кодекс на пензиското друштво кој 
преставува збир од професионални стандарди и корпо-
ративни вредности кои се однесуваат најмалку на: 

- спречување на судир на интереси; 
- спречување на злоупотреба на информации добие-

ни како резултат на службена положба; 
-  усогласеност на работењето со закони,  подзакон-

ски и интерни акти; и 
- професионализам во работењето. 
Етичкиот кодекс еднакво се применува на членови-

те на надзорен и на управен одбор, лицата со посебни 
овластувања и одговорности, раководните лица и оста-
натите вработени во пензиското друштво.  

Врз основа на етичкиот кодекс управниот одбор треба 
да  усвои и да применува јасни правила и процедури со 
кои ќе се идентификуваат потенцијални судири на 
интереси и да дефинира мерките и активности кои се 
преземаат во случај на постоење на судир на интереси. 

 
3. Во рамките на надзорниот и на управниот одбор 
треба да постои јасна поделба на овластувањата и 
одговорностите и да постојат линии на известување  

меѓу сите вработени 
 
Надзорниот и управниот одбор се должни да обез-

бедат разбирлива, транспарентна и документирана по-
стапка на донесување на одлуки врз основа на добра  
информираност и јасна и конзистентна поделба на од-
говорностите. 

Членовите на надзорен и на управен одбор работи-
те од својата надлежност ги извршуваат согласно закон 
и јасно дефинирани интерни писмени правила и проце-
дури кои треба да обезбедат седниците да бидат добро 
организирани, со навремено доставени соодветни мате-
ријали и да обезбедат активно учество на сите членови. 
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Пензиското друштво треба да поседува ефикасни 
линии на известување и комуникација кои даваат си-
гурност дека секој поединец во пензиското друштво во 
целост ги разбира и се придржува кон процедурите за 
одговорности и должности, како и дека сите информа-
ции се достапни до соодветните нивоа на вработени.  

Процесот на известување треба да овозможи члено-
вите на управен одбор да примаат соодветни, навреме-
ни, точни, целосни и лесно разбирливи информации за 
работењето на пензиското друштво и на пензискиот 
фонд, за да можат ефикасно да делегираат одговорно-
сти на вработените, како и да го контролираат нивното 
исполнување. 

  
4. Лицата со посебни овластувања и одговорности и 
раководните лица треба да поседуваат соодветни ква-
лификации и знаења и да ја разбираат својата улога  

во корпоративното управување 
 
Управниот одбор на пензиското друштво определу-

ва лица со посебни одговорности и овластувања и/или 
раководни лица во друштвото и го надгледува нивното 
работење.  

Лицата со посебни овластувања и одговорности и 
раководните лица треба да поседуваат стручност и спо-
собност да раководат со активностите кои се во дело-
круг на нивните надлежности и да спроведуваат ефи-
касно следење на работењето на вработените кои се ди-
ректно одговорни пред нив.  

Овие лица во рамките на своите надлежности ги де-
финираат и распределуваат должностите и одговорно-
стите на вработените и постојано го надгледуваат нив-
ното остварување.  

 
5. Надзорниот и управниот одбор треба да обезбедат ефи-
касен  процес на внатрешна контрола и ефикасно спро-
ведување на внатрешната и на надворешната ревизија 

 
Внатрешната контрола претставува континуиран 

процес кој е спроведуван од страна на надзорниот од-
бор, управниот одбор и сите вработени, дизајниран да 
обезбеди разумна сигурност за постигнување на след-
ните цели: 

- заштита на вредноста на средствата на пензиското 
друштво и на пензискиот фонд со кој тоа управува од 
измама, неовластено стекнување, употреба или по-
грешно прикажување;  

- максимизирање на вредноста на пензиското друш-
тво и на пензискиот фонд со кој тоа управува, 

- изработка на точни и навремени финансиски изве-
штаи и точност и потполност на сметководствената 
евиденција на пензиското друштво и на пензискиот 
фонд со кој тоа управува и  

- зголемување на ефикасноста на целокупното рабо-
тење на пензиското друштво, унапредување на ефикас-
носта на управувањето, како и усогласеност со закони-
те, актите и интерните процедури и политики на пензи-
ското друштво. 

Правилата на внатрешната контрола се составени 
од лицата со посебни овластувања и одговорности 
и/или раководните лица, а ги донесува управниот од-

бор на пензиското друштво. Управниот одбор на пен-
зиското друштво е одговорен за  воспоставување на со-
одветна средина за ефикасно функционирање на про-
цесот на внатрешна контрола, како и за постојаното 
следење на ефикасноста на овој процес. Ефикасна вна-
трешна контрола подразбира континуирано следење, 
идентификување и управување со ризиците на кои е 
изложено и кои може негативно да влијаат врз оствару-
вањето на поставените цели на пензиското друштво. 
Ефикасноста на процесот на внатрешна контрола треба 
постојано да се оценува и унапредува. 

Внатрешната контрола се спроведува од страна на 
надзорниот одбор, управниот одбор, лицата со посебни 
овластувања и одговорности и другите вработени во 
пензиското друштво. Тоа подразбира активно познава-
ње на својата улога во процесот на внатрешната кон-
трола од страна на секој вработен во пензиското друш-
тво. Поради тоа, внатрешната контрола треба да биде 
јасен и разбирлив дел од описот на  задачи на секој по-
единец во пензиското друштво и тоа во вид на: полити-
ки, процедури, писмени правила, софтвери и програми, 
делегирање на овластувања, работни задачи, задачи со-
држани во менаџерски и други договори, организација 
и слично.  

Внатрешна ревизија е независна активност на дава-
ње на објективно уверување и совет, воспоставена со 
цел да придонесе кон зголемување на вредноста и по-
добрување на работата на пензиското друштво и на 
пензискиот фонд. Таа помага пензиското друштво и 
пензискиот фонд да ги остварат своите цели, примену-
вајќи систематски, дисциплиниран пристап за процена 
и подобрувањето на ефективноста на процесите за 
управување со ризикот, контролата и управувањето. 

Надзорниот одбор на пензиското друштво ја орга-
низира внатрешната ревизија како независна организа-
циона единица.  

Внатрешната ревизија ги извршува своите активно-
сти во согласност со закон, принципите и стандардите 
за внатрешна ревизија, етичкиот кодекс на пензиското 
друштво, кодексот за добро корпоративно управување 
на пензиското друштво и процедурите за работењето 
на внатрешната ревизија. 

Надзорниот одбор, управниот одбор, лицата со по-
себни овластувања и одговорности и раководните лица 
треба да придонесат за зголемување на ефикасноста на 
внатрешната ревизија во пензиското друштво преку: 

-  обезбедување на целосна независност во спрове-
дувањето на внатрешната ревизија; 

- обезбедување на услови за објективност и неу-
тралност во спроведувањето на внатрешната ревизија 
преку исклучување на можноста за ангажирање на вра-
ботените во оваа организациона единица да извршува-
ат други работни задачи; 

-  обезбедување на услови за пристап до сите доку-
менти и информации неопходни за извршување на вна-
трешната ревизија и можност за комуникација со било 
кој вработен во пензиското друштво; 

-  навремено и ефикасно спроведување на препора-
ките на внатрешната ревизија и  



Стр. 182 - Бр. 171 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 декември 2010 
 

- ангажирање на внатрешната ревизија за оценка на 
ефикасноста на процесите и внатрешна контрола и си-
стемите на управување со ризиците. 

Надзорниот одбор предлага, а собранието на акцио-
нери на пензиското друштво донесува Политика за из-
бор на надворешен овластен ревизор која ги содржи 
принципите за избор на надворешниот ревизор и кори-
стењето на услугите на истиот. 

Собранието на акционери треба да избере надворе-
шен овластен ревизор со добри референци кој ќе 
работи во согласност со  меѓународните стандарди за 
ревизија, со Кодексот за етика на професионални сме-
тководители утврдени од страна на Меѓународната фе-
дерација на сметководители, со соодветниот пропис со 
кој се регулира содржината на ревизијата на работење-
то и на годишните финансиски извештаи на пензиското 
друштво и со други прописи со кои се регулира работе-
њето на надворешниот ревизор. 

На предлог на надзорниот одбор,  собранието на ак-
ционери треба да врши периодична промена, согласно 
закон, на надворешниот овластен ревизор кој врши ре-
визија на годишните финансиски извештаи.  

 
6. Надзорниот одбор треба да усвои и применува 
транспарентна, конкурентна, фер и одговорна поли-
тика за следење на перформанси и наградување на 
членовите на надзорен и на управен одбор, лицата 
со посебни овластувања и одговорности, раководните 

лица и вработените во пензиското друштво 
 
Политиката за перформанси и наградување треба да 

содржи правила и критериуми за определување на на-
градите, годишните бонуси и останати парични и непа-
рични примања за членовите на надзорниот одбор, 
управниот одбор и сите вработени во друштвото. По-
литиката за перформанси и наградување за донесува 
надзорниот одбор, а ја одобрува собранието на акцио-
нери. 

При дефинирање на политиката и утврдување на 
висината на наградата за  членовите на надзорен одбор, 
управен одбор, лицата со посебни овластувања и одго-
ворности, раководните лица и вработените посебно 
треба да се имаат во предвид следните критериуми: 

-  обемот на надлежности; 
-  спроведување на деловната програма за членови-

те на управен одбор; 
-  успешност  во извршување на работите;   
-  личен придонес во успешноста на работењето на 

пензиското друштво; 
-  остварување на личните цели и 
- релативните перформанси на пензиското друштво 

и пензискиот фонд во однос на другите пензиски друш-
тва и пензиски фондови на релевантните пазари. 

 Политиката за  наградување треба да обесхрабрува 
прекумерно преземање на ризици, да стимулира обез-
бедување на долгорочен одржлив раст на вредноста на 
пензиското друштво и на пензискиот фонд, да биде 
предмет на периодична оценка и анализа и да се прила-
годува на финансиските можности на пензиското 
друштво и на пензискиот фонд. 

7. Надзорниот и управниот одбор се одговорни за 
транспарентно, навремено и точно објавување на 
информациите кои се однесуваат на работењето на 

пензиското друштво и на пензискиот фонд 
 
 Управниот е одговорен за изготвување и објавува-

ње, најмалку еднаш во годината, извештај за работење-
то на пензиското друштво и на пензискиот фонд кој 
најмалку содржи: 

- информации и податоци за составот и функциони-
рањето на надзорниот и на управниот одбор и остана-
тите органи во пензиското друштво кои учествуваат во 
донесувањето на одлуките за инвестирање на средства-
та на пензискиот фонд, (постапката за именување и 
разрешување на членовите, нивните квалификации, 
критериуми за независност на член на надзорниот од-
бор, дефинирањето на материјалниот интерес и делов-
ниот однос со пензиското друштво, обврските и одго-
ворностите на членовите на надзорниот и управниот 
одбор  и другите органи); 

- информации и податоци за организационата стру-
ктура на пензиското друштво;  

- акционерска структура на пензиското друштво; 
-трансакциите со поврзани лица, согласно член 3 

став (2) од Правилникот за формата и содржината на 
финансиските извештаи на пензиско друштво; 

- информации и податоци поврзани со примена на 
кодексот за добро корпоративно управување на пензи-
ското друштво и објаснување на усогласеноста однос-
но неусогласеноста на корпоративното управување на 
пензиското друштво со кодексот за добро корпоратив-
ното управување на пензиското друштво; 

- податоци за висината на вкупните примања на чле-
новите на надзорниот, управниот одбор, лицата со по-
себни овластувања и одговорности, раководните лица, 
консултанти за работењето на пензиското друштво и 
пензискиот фонд како и други обврски кон овие лица; 

- податоци за остварената добивка на пензиското 
друштво и 

- податоци за перформансите на пензискиот фонд 
претставени преку споредба на остварениот принос со 
дефинираниот репер во инвестиционата стратегија. 

Надзорниот одбор го контролира транспарентното, 
навремено и точно објавување на информациите кои се 
однесуваат на работењето на пензиското друштво и на 
пензискиот фонд. 

 
8. Надзорниот и управниот одбор треба да обезбедат ин-
вестирањето на пензискиот фонд да биде согласно 
принципите и целите пропишани со закон и единствено  

во интерес на членовите на пензискиот фонд 
 
Управниот одбор е одговорен за разумно, совесно и 

законско инвестирање на средствата на пензискиот 
фонд и за донесување одлуки за инвестирање на средс-
твата на пензискиот фонд. 

При дефинирањето на инвестиционата стратегија и 
дневните инвестициони одлуки, Управниот одбор на 
пензиското друштво треба да ја има во предвид долго-
рочната природа на пензискиот систем и инвестицио-
ниот хоризонт на членовите на пензискиот фонд, нас-
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проти водење на политика со цел постигнување на кра-
ткорочно добри инвестициони резултати. Управниот 
одбор треба да донесе, а надзорниот одбор да усвои, 
Политика за гласање и присуство на собрание на изда-
вачи на хартии од вредност во кои се инвестирани 
средствата на пензискиот фонд. 

Надзорниот одбор оценува дали одлуките на управ-
ниот одбор за инвестирање на средствата на пензиски-
от фонд се единствено во интерес на членовите на тој 
пензиски фонд.  

 
9. Управниот одбор треба да воспостави ефикасен 
систем за поплаки од членовите на пензискиот фонд  

до пензиското друштво 
 

Управниот одбор треба да обезбеди писмена проце-
дура и лица за: 

- прием на поплаки; 
- спроведување на постапка со преземање на сите 

активности за разрешување на поплаката ажурно и во 
разумен рок; 

- одговарање на поплаката на јасен и разбирлив на-
чин; 

- евиденција на поплаките и 
- известување на управниот одбор за сите постапки 

и превземени активности. 
 

10.  Надзорниот и управниот одбор треба да воспостават 
систем за контрола на усогласеност на работењето на 
пензиското друштво и пензискиот фонд со прописите 

 
 Управниот одбор треба да донесе и спроведува 

процедури за контрола на усогласеност на работењето 
на пензиското друштво со законите, подзаконските и 
интерните акти кои се однесуваат на работењето на 
пензиското друштво и на пензискиот фонд и да воспо-
стави начин на контрола со кој ќе осигури дека проце-
дурите соодветно се применуваат во работењето на 
пензиското друштво и пензискиот фонд. 

 Управниот одбор определува едно или повеќе лица 
задолжени за контрола на усогласеност на работењето 
на пензиското друштво со прописите, водејќи сметка 
да не предизвика судир на интереси. 

Надзорниот одбор ги одобрува процедурите за кон-
трола на усогласеноста на работењето на пензиското 
друштво со прописите и врши надзор на управувањето 
со ризикот од неусогласеност на работењето на пензи-
ското друштво со прописите. 

 
11. Надзорниот и управниот одбор треба да обезбе-
дат ефикасен систем на идентификација, мерење и 
управување со ризици во работењето на пензиското  

друштво и пензискиот фонд 
 

Надзорниот и управниот  одбор треба да бидат за-
познати со  основните ризици во работењето на пензи-
ското друштво и на пензискиот фонд, а особено нивно-
то влијание врз работењето на пензиското друштво и 
на пензискиот фонд, како и основните методи со кои 
секој ризик се идентификува, мери и управува.  

Управниот одбор донесува политика за идентифи-
кација, мерење и управување со ризиците во работење-
то на пензиското друштво и на пензискиот фонд и е од-
говорен за нејзиното спроведување.  

Надзорниот одбор ја одобрува политиката за иден-
тификација, мерење и управување со ризиците и го 
контролира нејзиното спроведување. 

 
Завршна одредба 

 
Овој Кодекс  влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.  
 
         Бр. 01-2576/5                   Претседател 
30 декември 2010 година               на Управниот одбор, 
          Скопје                              Анета Димовска, с.р.  

__________ 
3743. 

Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на 
капитално финансираното пензиско осигурување врз 
основа на член 39з став (5) од Законот за задолжително 
капитално финансирано пензиско („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 29/2002, 85/2003,  40/2004, 
113/2005, 29/2007  88/2008 48/2009 и 50/2010) член 45 
став (5) и член 76 став (5) од Законот за доброволно ка-
питално финансирано пензиско осигурување  („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 7/2008 и 
124/2010), на седницата, одржана на 27 декември 2010 
година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАП-
КАТА ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ИЛИ УКИНУВАЊЕ 
НА ОДОБРЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛЕН И/ИЛИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД 

 
Член 1 

Во Правилникот за постапката за повлекување или 
укинување на одобрение за управување со задолжите-
лен и/или доброволен пензиски фонд („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 138/2008) во член 2 
во точката а) зборовите: „акционерскиот капитал“ се 
заменуваат со зборовите: „главнината“, зборовите: „ос-
новачкиот капитал“ се заменуваат со зборовите: „ос-
новната главнина“ а зборовите:„ истиот не го “ се заме-
нуваат со зборовите: „истата не ја“. 

 
Член 2 

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

 
       Бр. 01-2576/6                               Претседател 
30 декември 2010 година                на Управниот одбор, 
            Скопје                        Анета Димовска, с.р.  
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3744. 
Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на 

капитално финансирано пензиско осигурување, врз ос-
нова на член 131 став (3) и член 138 став (5) од Законот 
за доброволно капитално финансирано пензиско осигу-
рување („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 7/2008 и 124/2010), на седница одржана на 
27.12.2010 година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА 
ДОБРОВОЛНИТЕ ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ 

 
I. Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој правилник поблиску се пропишуваат:  
а) условите што треба да ги исполнат регулираните 

секундарни пазари на капитал каде што се тргува со 
средствата на доброволните пензиски фондови;  

б) квалитетот на акциите, обврзниците и другите 
инструменти во кои може да се вложат средствата на 
доброволните пензиски фондови; 

в) земјите или групите на земји во кои може да се 
инвестираат средствата на доброволните пензиски 
фондови и 

г) пренесувањето на управувањето со средствата на 
доброволниот пензиски фонд на менаџер на средства 
со седиште во странство.  

 
Член 2 

Средствата на доброволните пензиски фондови се 
инвестираат со цел остварување на највисок принос 
единствено во полза на членовите на пензискиот фонд, 
врз основа на принципите за сигурност, диверзифика-
ција и ликвидност. 

Со средствата на доброволните пензиски фондови 
не треба да се тргува по цени кои се штетни за добро-
волните пензиски фондови. 

 
Член 3 

 Со средствата на доброволните пензиски фондови 
не треба да се стекнуваат инструменти на кои се ставе-
ни забрани или ограничувања од било каков вид. 

Со средствата на доброволните пензиски фондови 
не треба да се одржуваат „позиции на кратко” (short 
selling), односно да се позајмуваат хартии од вредност 
во сопственост на доброволните пензиски фондови. 

 
Член 4 

 Обврските за пренос на хартиите од вредност, на-
станати врз основа на трансакциите со хартии од вред-
ност во кои учествуваат доброволните пензиски фон-
дови, се намируваат со истовремена испорака на харти-
ите од вредност и плаќање на цената за хартиите од 
вредност, согласно со принципот „испорака наспроти 
плаќање”. 

 Со средствата на доброволните пензиски фондови 
не треба да се врши тргување со финансиски инстру-
менти преку „блок” трансакции. 

II.Услови што треба да ги исполнат регулираните 
секундарни пазари на капитал каде што се тргува  
со средствата на доброволните пензиски фондови 

 
Член 5 

 Согласно член 131 став (2) од Законот за добровол-
но капитално финансирано пензиско осигурување (во 
натамошниот текст: Законот), тргувањето со хартии од 
вредност на доброволните пензиски фондови се врши 
на регулирани секундарни пазари на капитал и на паза-
ри преку шалтер кои ги исполнуваат условите наведе-
ни во член 6 на овој правилник.  

 Друштвото кое управува со доброволниот пензиски 
фонд покрај работите од став 1 на овој член, може да: 

а) склучува договори за купопродажба на акции во 
сопственост на доброволниот пензиски фонд во случај 
на преземање на акционерското друштво преку јавна 
понуда за преземање;  

б) купува акции издадени од акционерски друштва 
кои ги исполнуваат условите од член 10 или член 14 на 
овој правилник на јавна понуда (дополнителна емисија 
на акции); 

в) купува должнички хартии од вредност кои ги ис-
полнуваат условите за издавачот и емисијата од член 7, 
8, 10, 12 и 13 на овој правилник во случај на јавна по-
нуда и 

г) купува документи за удел и поднесува барање за 
откуп на документите за удел директно од/на друштво-
то кое управува со отворени инвестициони фондови, 
издадени по пат на  јавна понуда. 

 
Член 6 

Секундарно тргување со хартии од вредност во Ре-
публика Македонија се врши согласно член 72 од Зако-
нот за хартии од вредност преку брокерски куќи, овла-
стени банки и подружници на странски брокерски куќи 
кои имаат дозвола за работење од Комисијата за хар-
тии од вредност на Република Македонија. 

Секундарното тргување со хартии од вредност над-
вор од Република Македонија се врши, преку  дилер-
ски и брокерски куќи кои работат со хартии од вред-
ност, на берзите кои се наоѓаат во земјите членки на 
ЕУ или на ОЕЦД. 

Берзите, дилерските и брокерските куќи наведени 
во став 2 на овој член треба да се законски регистрира-
ни и овластени од супервизорски надлежен орган. 

Покрај на пазарите наведени во став 2 на овој член, 
тргувањето со должнички хартии од вредност надвор 
од Република Македонија може да се врши и  преку 
„Пазар преку шалтер” - “Over-the-counter (OTC)”;    

Дилерската куќа која врши тргување на OTC треба 
да има капитал повеќе од една милијарда евра. 

 
III. Квалитет на акциите, обврзниците и другите 
инструменти во кои може да се вложат средствата  

на доброволните пензиски фондови 
  

Член 7 
Средствата на доброволните пензиски фондови мо-

же да се инвестираат во банкарски депозити наведени 
во член 131 став 1 точка а) од Законот и сертификати 
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за депозит, комерцијални записи и обврзници наведени 
во член 131 став 1 точка в) од Законот, доколку се де-
понирани односно издадени од банка која ги исполнува 
следните услови:  

а) има сопствени средства од најмалку 560 милиони 
денари согласно  Законот за банки; 

б) нејзината стапка на адекватност на капиталот се 
одржува во континуитет од моментот на инвестирање 
на ниво повисоко од 10% и 

в) има извештај за извршена ревизија на годишните 
финансиски извештаи во кој не е изразено воздржува-
ње од мислење или неповолно мислење за последната 
финансиска година, согласно меѓународните стандарди 
за ревизија. 

 
Член 8 

 Средствата на доброволните пензиски фондови мо-
же да се инвестираат во хартии од вредност врз основа 
на хипотека, согласно член 131 став 1 точка г) од Зако-
нот, доколку банката која ги издава ги исполнува усло-
вите од член 7 на овој правилник и доколку се испол-
нети следните услови:  

 а) номиналната вредност на емисијата не е помала 
од пет милиони евра во денарска противвредност по 
среден курс на Народната банка на Република Македо-
нија и 

б) пазарната вредност на хипотеките со кои се обез-
бедени емитираните хартии од вредност врз основа на 
хипотека не е пониска од соодносот 1,5:1. 

 
Член 9 

Доколку банката не ги исполнува во континуитет ус-
ловите од член 7 став 1 точка а) и б) од овој правилник 
во период од последователни два квартали, друштвото 
кое управува со доброволниот пензиски фонд треба да ја 
усогласи состојбата на депозитите, односно хартиите од 
вредност издадени од банката во рок од 180 дена 
сметајќи од денот на изминување на вториот квартал.  

 
Член 10 

Средствата на доброволните пензиски фондови мо-
же да се инвестираат во акции издадени од акционер-
ски друштва наведени во член 131 став 1 точка ѓ) од 
Законот, во акции на затворени инвестициони фондови 
во Република Македонија кои имаат одобрение од Ко-
мисијата за хартии од вредност, во комерцијални запи-
си  и обврзници издадени од акционерски друштва во 
Република Македонија кои не се банки, доколку акцио-
нерските друштва и инвестиционите фондови кои ги 
издаваат ги исполнуваат следните услови:  

а) имаат пазарна капитализација од најмалку три 
милиони евра во денарска противвредност по среден 
курс на Народна банка на Република Македонија;  

б) нивните акции котираат на официјалниот пазар 
на хартии од вредност и 

в) имаат извештај за извршена ревизија на годиш-
ните финансиски извештаи во кој не е изразено воздр-
жување од мислење или неповолно мислење за послед-
ната финансиска година, согласно меѓународните стан-
дарди за ревизија и кој е изработен од најмалку едно 
друштво за ревизија кое има дозвола за работа издаде-
на од министерот за финансии.  

Доколку поради промена на пазарните цени, пазар-
ната капитализација на акционерските друштва и за-
творените инвестициони фондови во кои се вложени 
средства на доброволниот пензиски фонд се намали 
под 2,7 милиони евра друштвото кое управува со до-
броволниот пензиски фонд ги усогласува инвестицио-
ните активности во рок од 180 дена од денот на наста-
нување на оваа промена. Друштвото може да продолжи 
со инвестирањето во таа акција по исполнувањето на 
условот од став 1 точка а) на овој член.   

 
Член 11 

Средствата на доброволните пензиски фондови мо-
же да се инвестираат во документи за удел на отворени 
инвестициони фондови во Република Македонија кои 
имаат одобрение од Комисијата за хартии од вредност, 
доколку се исполнети следните услови:  

а) друштвото кое управува со отворениот инвести-
ционен фонд има најмалку две години континуирано 
искуство во управувањето со средствата во сопстве-
ност на трети лица и 

б) нето вредноста на средствата на отворениот ин-
вестиционен фонд изнесува најмалку 10 милиони евра 
во денарска противвредност по среден курс на Народна 
банка на Република Македонија. 

 
Член 12 

Средствата на доброволните пензиски фондови мо-
же да се инвестираат во обврзници и други хартии од 
вредност согласно член 131 став 1  точка ѕ) од Законот, 
доколку: 

а) обврзниците или другите хартии од вредност се 
издадени само од националните влади или нивните 
централни банки и 

б) земјата на издавачот на обврзниците и другите 
хартии од вредност има долгорочен кредитен рејтинг 
за долг во странска валута “BBB+” или повисок реј-
тинг според Fitch Investor Services или Standard & 
Poor’s или “Baa1” или повисок според Moody’s.  

 
Член 13 

Средствата на доброволните пензиски фондови мо-
же да се инвестираат во должнички хартии од вредност 
согласно член 131 став 1 точка ј) од Законот, доколку: 

а) должничките хартии од вредност имаат кредитен 
рејтинг издаден од најмалку една меѓународна кредит-
на рејтинг агенција, и тоа:  

- “BBB+” или повисок рејтинг според Fitch Investor 
Services или Standard & Poor’s или “Baa1” или повисок 
според Moody’s за долгорочни инструменти;  

- “F2” или повисок рејтинг според Fitch Investor 
Services,     “А-2” или повисок според Standard & Poor’s 
или “P-2” или повисок според Moody’s за краткорочни 
инструменти;  

б) издадени се од компании регистрирани и со се-
диште во земјите членки на ЕУ или на ОЕЦД; 

в) номиналната вредност на емисијата не е помала 
од 100 милиони евра;   

г) земјата на издавачот на должничките хартии од 
вредност има долгорочен кредитен рејтинг за долг во 
странска валута “BBB+” или повисок рејтинг според 
Fitch Investor Services или Standard & Poor’s или “Baa1” 
или повисок според Moody’s.  
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Член 14 
Средствата на доброволните пензиски фондови мо-

же да се инвестираат во акции од член 131 став 1 точка 
к) од Законот, доколку: 

а) котираат на официјалниот пазар на берзите кои 
ги исполнуваат условите од член 6 на овој правилник; 

б) издадени се од компании регистрирани и со се-
диште во земја-членка на ЕУ или на ОЕЦД; 

в) компанијата издавач на акциите има пазарна ка-
питализација од најмалку 500 милиони евра; 

г) кредитниот рејтинг (issuer rating) на компанијата 
издавач е  “BBB+” или повисок рејтинг според Fitch 
Investor Service или Standard & Poor’s или “Baa1” или 
повисок според Moody’s;  

д) земјата на издавачот на  акциите има долгорочен 
кредитен рејтинг за долг во странска валута “BBB+” 
или повисок рејтинг според Fitch Investor Services или 
Standard & Poor’s или “Baa1” или повисок според 
Moody’s.  

Доколку поради промена на пазарните цени пазар-
ната капитализација на акционерските друштва се на-
мали под 450 милиони евра друштвото кое управува со 
доброволниот пензиски фонд ги усогласува инвестици-
оните активности во рок од 180 дена од денот на наста-
нување на оваа промена. Друштвото може да продолжи 
со инвестирањето во таа акција по исполнувањето на 
условот од став 1 точка в) на овој член.   

 
Член 15 

 Средствата на доброволните пензиски фондови мо-
же да се инвестираат во документи за удел и акции на 
странски инвестициони фондови, доколку: 

а) друштвото кое управува со средствата на стран-
скиот инвестиционен фонд ги исполнува следните ус-
лови: 

- има најмалку пет години континуирано искуство 
за управување со средства во сопственост на трети ли-
ца; 

- има седиште во земја членка на ЕУ или на ОЕЦД 
кое не треба да биде во off- shore зона определена од 
Меѓународниот монетарен фонд и 

- управува со средства во сопственост на трети лица 
од најмалку една милијарда евра. 

б) странскиот инвестиционен фонд ги исполнуваат 
следните услови: 

- земјата во која е регистриран инвестициониот 
фонд има долгорочен кредитен рејтинг за надворешен 
долг во странска валута “BBB+” или повисок рејтинг 
според Fitch Investor Services или Standard & Poor’s или 
“Baa1” или повисок според Moody’s . 

-  нето вредноста на средствата на инвестициониот 
фонд изнесува најмалку 100 милиони евра; 

- најмалку 51% од средствата на инвестициониот 
фонд се  инвестирани во хартии од вредност наведени 
во член 131 од Законот и 

- нема карактеристики на хеџ фонд (hedge fund), од-
носно приватен фонд со ризичен капитал.  

IV. Пренесување на управувањето со средствата на 
доброволниот пензиски фонд на менаџер на средства  

со седиште во странство 
 

Член 16 
Кога друштвото кое управува со доброволниот пен-

зиски фонд инвестира во странство преку менаџер на 
средства со седиште во странство, институцијата на ко-
ја може да го довери управувањето со средствата на 
доброволниот пензиски фонд треба да ги исполни 
следните услови: 

а) да биде правно лице и да има законско овласту-
вање за управување со средства на трети лица согласно 
законодавството на матичната земја; 

б) средствата на менаџерот на средства со седиште 
во странство да бидат целосно одвоени од средствата 
за управување во сопственост на трети лица; 

в) да управува со средства во сопственост на трети 
лица од најмалку 20 милијарди евра; 

г) да има најмалку седум години континуирано 
искуство во управување со средства во сопственост на 
трети лица; 

д) да биде регистрирана во посебен Регистар за ме-
наџери на средства со седиште во странство (во пона-
тамошниот текст: Регистар на менаџери) на  Агенција-
та за супервизија на капитално финансирано пензиско 
осигурување. 

Друштвото кое управува со доброволниот пензиски 
фонд треба да достави податоци за менаџерот на средс-
тва до Агенцијата за супервизија на капитално финан-
сирано пензиско осигурување со кои се потврдува дека 
се исполнети условите од став 1 на овој член, пред да 
го довери управувањето со средствата на доброволниот 
пензиски фонд на менаџер на средства со седиште во 
странство. Агенцијата ја одбива регистрацијата на ме-
наџерот на средства со седиште во странство во Реги-
старот на менаџери, доколку не се исполнети условите 
од став 1 на овој член или доколку утврди дека реги-
страцијата е во спротивност со интересите на членови-
те на пензиските фондови.  

Друштвото кое управува со доброволниот пензиски 
фонд ја известува Агенцијата за супервизија на капи-
тално финансирано пензиско осигурување за секоја 
промена на некој од условите од став 1 на овој член. 

  
V. Преодни и завршни одредби 

 
Член 17 

Со денот на влегување во сила на овој правилник пре-
станува да важи Правилник за инвестирање на средствата 
на доброволните пензиски фондови  („Службен весник на 
Република Македонија”  бр. 138/2008, 91/2009).  

 
Член 18 

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

 
       Бр. 01-2576/7                        Претседател 
30 декември 2010 година               на Управниот одбор, 
            Скопје                        Анета Димовска, с.р.  
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА  
МАКЕДОНИЈА 

3745. 
Врз основа на член 9 став 1а точка 8 и став 1в точка 

2 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор 
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 3.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИС-
ТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА 
ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Листата на лекови кои паѓаат на Товар на Фондот 

за здравствено осигурување на Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 102/07, 104/07, 
151/07, 22/08, 100/2008, 95/2009, 131/2009 и 44/2010), 
во член 1, во табелата се вршат следните измени и до-
полнувања: 

Кај ATC кодот C07AG02 - „Carvedilol** - Таблети 
6,25 mg“, „Carvedilol** - Таблети 12,5 mg“, и 
„Carvedilol** - Таблети 25 mg, во колоната  7 - „Режим 
на препишување“, ознаката „RSS” се заменува со озна-
ката „RS/ RSS”. Ознаката „RSS - по препорака на лекар 
субспецијалист кардиолог“ се заменува со „ RS/ RSS – 
по препорака на кардиолог, интернист“. 

Кај ATC кодот N05AH03- „Olanzapine – Филм обло-
жени таблети 5 mg“, и „Olanzapine – Филм обложени 
таблети 10 mg“, во колоната  7 - „Режим на препишува-
ње“, ознаката „RS (Конзилијарно мислење од клини-
ка)” се заменува со ознаката „RS”. Ознаката „RS – по 
препорака на лекар специјалист невролог/невропсихи-
јатар/психијатар“, се заменува со „RS - по препорака на 
невропсихијатар/психијатар“. 

Кај ATC кодот A07EC01 - „Sulfasalazine** - Табле-
ти 500 mg“, во колоната 2, ознаката „**“ се заменува со 
ознаката „*1“. 

 По зборовите: „По препорака на: лекар субспеција-
лист – гастроентерохепатолог“ се додава запирка и збо-
рот „ревматолог“.   

Кај индикациите под ознаката “*1” се додава след-
ниот текст: 

„1. Третман на акутни појави на егзацербации на 
Кронова болест, улцеративен колитис и проктитис. 

 2. Третман на ревматоиден артритис и јувенилен иди-
опатски хроничен полиартритис кои не одговараат на те-
рапија со нестероидни антиинфламаторни лекови.“ 

 
Член 2 

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

 
Бр. 02-17835/7                        Управен одбор 

3 декември 2010 година                    Претседател, 
      Скопје                                Елена Трпковска, с.р. 

3746. 
Врз основа на член 9 став 1 б), член 54 став 1 точка 

5 и 7 и член 56 став 1 точка 14 Законот за здравствено-
то осигурување („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор 
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 3.12.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ 
ЗА ПАКЕТИТЕ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕ-
КУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВ-
НАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - АМБУЛАНТСКИ 

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на референтни цени за па-
кетите на завршени епизоди на лекување за специјали-
стичко - консултативната здравствена заштита - амбу-
лантски („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
44/2010, 58/2010,  92/2010, 105/2010, 122/2010 и 154/2010), 
во член 2 во табелата се бришат следните пакети: 

 
А) АСК3 - Проширен специјалистички пакет со кон-
трола и дијагностика од општите – заеднички пакети 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Се додаваат следните пакети: 
 
А) Респираторни пакети 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 188 - Бр. 171 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 декември 2010 
 

Б) Алерголошки пакети 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Во Одлуката за изменување и дополнување на од-

луката за утврдување на референтни цени за пакетите 
на завршени епизоди на лекување за специјалистичко - 
консултативната здравствена заштита - амбулантски 
(„Службен весник на Република Македонија“ брoj 
122/2010), во член 2 став 2, датумот „01.10.2010“ се за-
менува со датумот „01.01.2011“. 

   
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се објави по добивањето на согласност од министе-
рот за здравство. 

 
 Бр. 02-17835/8                         Управен одбор 

3 декември 2010 година                      Претседател, 
      Скопје                                 Елена Трпковска, с.р. 

___________ 
3747. 

Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и 8 и член 56 
став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурува-
ње („Службен весник  на Република Македонија“ број 
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,  31/2003, 
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 
6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 3.12.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ 
ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНАТА  

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на референтни цени 

специјалистичко-консултативната здравствена заштита 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
164/2008, 22/2009, 33/2010, 92/2010, 96/2010, 108/2010, 
122/2010 и 147/2010), во член 2 во табелата, по редниот 
број ЦГА3, се додава следната табела: 

ЦГА4 
Цитогенетска анализа на клетки од 
плодова вода или хорионски ресички 
со кариограм 

10.300 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се објави по добивањето на согласност од министе-
рот за здравство. 

  
Бр. 02-17835/9                       Управен одбор 

3 декември 2010 година                     Претседател, 
      Скопје                               Елена Трпковска, с.р. 

___________ 
3748. 

Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и 8 и член 56 
став 1 точка 4 од Законот за здравственото осигурува-
ње („Службен весник на Република Македонија“ број 
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 
6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија, на сед-
ницата оджана на 3.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ  
НА УСЛУГИ ВО БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА ЗА АКУТНИ СЛУЧАИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на 

услуги во болничката здравствена заштита за акутни 
случаи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 164/2008, 5/2009, 8/2009, 18/2009, 158/2009, 2/2010, 
9/2010, 16/2010 и 81/2010), во членот 2, вотабелата, кај 
услугата со ДСГ код F19Z - „Други трансваскуларни 
перкутани срцеви интервенции“, во колоната 4 бројот 
„25.432“ се заменува со бројот „372.070“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се објави по добивањето на согласност од министе-
рот за здравство. 

 
Бр. 02-17835/11                      Управен одбор 

3 декември 2010 година                    Претседател, 
       Скопје                          Елена Трпковска, с.р. 
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Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 
82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010), и член 11, 12 и 13 од Правилникот за изготвување и донесување 
на буџетот за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото оси-
гурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 154/2010), Управниот одбор на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 9 декември 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 2011 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува Буџетот за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на 
правата од здравственото осигурување за 2011 година. 

 
Член 2 

Буџетот за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото оси-
гурување за 2011 година се утврдува на следните износи: 

3749. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе 

се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство и министерот за финансии. 
 
  Бр. 02-18306/3                                Управен одбор 

9 декември 2010 година                               Заменик на претседателот, 
      Скопје                                                  Ирфан Хоџа, с.р. 
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3750. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за 

здравственото осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија, на седницата одржана на 9.12.2010 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕ-
НИТЕ УСТАНОВИ ОД ПРЕВЕНТИВНА И ИТНА 
МЕДИЦИНСКА ПОМОШ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО 
– КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

И БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Одлуката за  утврдување на критериуми за утвр-

дување на буџетот на здравствените установи од пре-
вентивна и итна медицинска помош, специјалистичко – 
консултативна здравствена заштита и болничка здрав-
ствена заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 9/2010 и 44/2010), во членот 1 по зборот 
„болничка“ се додаваат зборовите: „со  терцијарна“. 

 
Член 2 

Во членот 2  во став 1 и став 2 по зборот „болничка“ 
се додаваат зборовите: „со  терцијарна“. 

Во членот 2 став 3 по точката 3 се додава точка 4 
која гласи: 

„За акутни болнички случаи во здравствените уста-
нови кои вршат терцијарна здравствена заштита по 
ДСГ методологија се определува 10% од остварената 
вкупна вредност на видот и обемот на ДСГ здравстве-
ни услуги во првото, второто и трето тромесечје и про-
екцијата за четвртото тромесечје од претходната годи-
на.“  

Во членот 2 во ставот 4 по бројот „3“се додава број  „4“. 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, 
ќе се објави по добивање на согласност од министерот 
за здравство, а ќе се применува од 1 април 2011 година. 

 
 Бр. 02-18306/5                        Управен одбор 

9 декември 2010 година         Заменик на претседателот, 
    Скопје                                  Ирфан Хоџа, с.р. 

___________ 
3751. 

Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и 8 и член 56 
став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 
6/2009, 67/2009 и 50/2010), на седницата одржана на 
9.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА 
ПАКЕТИ НА УСЛУГИ ВО ПРЕВЕНТИВНАТА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА И ИТНАТА МЕДИЦИНСКА  

ПОМОШ СО ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат референтни цени за 

пакетите на завршени епизоди на лекување во превен-
тивната здравствена заштита и итната медицинска по-

мош со домашно лекување, кои како здравствени услу-
ги се опфатени со задолжителното здравствено осигу-
рување и паѓаат на товар на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија. 

 
Член 2 

Се утврдуваат следните референтни цени за пакети-
те на завршени епизоди на лекување во превентивната 
здравствена заштита и итната медицинска помош со 
домашно лекување: 

 

Шифра Назив на пакетот на здравствени 
услуги 

Референ-   
тна цена

1 2 3 
ИМП1 Итна помош 132.500 
ПРЕ1 Домашно лекување 105.000 
ПРЕ2 Дежурна служба 74.000 
ПРЕ3 Систематски преглед, вакцинации 

и советувалиште 66.000 
ПРЕ4 Превентивна стоматологија 80.000 
ПРЕ5 Итна стоматологија 74.000 
ПРЕ6 Патронажа по сестра 30.000 
ПРЕ7 Преглед и стручно мислење за здрав-

ствена состојба на осигуреникот од 
страна на лекарска комисија 638.000 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“, ќе се 
објави по добивањето на согласност од министерот за 
здравство, а ќе се применува од 1.01.2011 година. 

 
 Бр. 02-18306/6                      Управен одбор 

9 декември 2010 година         Заменик на претседателот, 
       Скопје                           Ирфан Хоџа, с.р. 

_________ 
3752. 

Врз основа на член 9 став 2, член 17 став 1, член 24 
став 1, член 25 став 6, член 27 став 2, член 28 став 5 и 
член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото оси-
гурување („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,  31/2003, 
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 
6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Фондот 
за здравствено осигурување на Македонија, на седница-
та одржана на 3 декември 2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВА-
РУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 1 

Во членот 5 став 2 од Правилникот за изменување и 
дополнување на правилникот Правилниот за содржина-
та и начинот на остварувањето на правата и обврските 
од задолжителното здравствено осигурување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 9/2010), броевите 
„31.12.2010“ се заменуваат со броевите „31.12.2011“. 

                                                              
Член 2 

Алинеите 1 и 6 од образецот на барањето бр 2 од 
член 4 и алинеите 1 и 6 од образецот на барањето бр 3 
од член 5 на Правилникот за изменување и дополнува-
ње на правилникот Правилниот за содржината и начи-
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нот на остварувањето на правата и обврските од задол-
жителното здравствено осигурување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 81/2010) ќе се промену-
ваат до моментот воспоставување на целосна електрон-
ска комуникација помеѓу Фондот за здравствено осигу-
рување на Македонија и Управата за јавни приходи. 

 
Член 3 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност 
од министерот за здравство. 

 
Бр. 02-17835/5                       Управен одбор 

3 декември 2010 година                     Претседател, 
      Скопје                                Елена Трпковска, с.р. 

___________ 
3753. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 и член 69 од 
Законот за здравственото осигурување („Сл. весник на 
РМ“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008,  
98/2008, 6/2009  67/2009 и  50/2010), Управниот одбор 
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 3.12.2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА 
ЛАБОРАТОРИСКИТЕ ИСПИТУВАЊА ВО СПЕ-
ЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА ПО УПАТ НА ИЗБРАН ЛЕКАР 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на плаќањето на лабо-
раториските испитувања во специјалистичко консулта-
тивната здравствена заштита по упат на избран лекар 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 10/2002, 17/2002, 137/2006,  
41/2007, 62/2007, 86/2007, 118/2007, 37/2008, 158/2009, 
2/2010 и 147/2010), во членот 2 став 1 во поднасловот 
III – Основни биохемиски испитувања  точките 6 и 7  
се бришат и се додаваат два нови поднаслови IV и V 
кои гласат: 

„ IV. Ензимски статус  
   Ред.бр. Анализа 
   1.АСАТ (ГОТ); 
   2.АЛАТ (ГПТ)  
   V. Електролитен статус,  
   Ред.бр. Анализа; 
   1. Серумско железо.” 
Поднасловот  IV станува поднаслов  VI. 
 

Член 2 
Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Ми-
нистерот за здравство. 

 
  Бр. 02-17835/6                            Управен одбор 

3 декември 2010 година                      Претседател, 
     Скопје                                 Елена Трпковска, с.р. 

3754. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 

член 69 од Законот за здравственото осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 
6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 9.12.2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУ-
ВАЊЕ ДОГОВОРИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌА-
ЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВ-
СТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ БОЛНИЧКА  

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Правилникот за критериумите за склучување до-

говори и за начинот на плаќање на здравствените услу-
ги на здравствените установи кои вршат болничка 
здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ број 14/2008, 164/2008, 16/2010, 44/2010 и  
63/2010), во членот 2 став 1 во точката „в“ по зборот 
„болничка“ се додаваат зборовите „и терцијарна“. 

Во член 2  по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Терцијарна здравствена заштита пружаат универ-

зитетски клиники“. 
Ставовите 3 и 4 стануваат 4 и 5. 
 

Член 2 
Во членот 3 став 4 по зборовите: „специјалистичко-

консултативна и болничка“ се додаваат зборовите: „и 
терцијарна“. 
 

Член 3 
Во членот 4 по ставот 2 се додаваат два нови става 

кои гласат: 
„За акутни болнички случаи во здравствените уста-

нови кои вршат терцијарна здравствена заштита по 
ДСГ методологија се определува 10% од остварената 
вкупна вредност на видот и обемот на ДСГ здравстве-
ни  услуги во првото, второто и трето тромесечје и про-
екцијата за четвртото тромесечје од претходната годи-
на“ 

Остварената вкупна вредност на видот и обемот на 
здравствени услуги во првото, второто и третото тро-
месечје и проекцијата за четвртото тромесечје од прет-
ходната година во специјалистичко–консултативна зд-
равствена заштита, по утврдени цени на здравствени 
услуги и утврдени референтни цени“.  

Ставовите 3 и 4 стануваат став 5 и 6. 
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, ќе се објави по добивањето на согласност од мини-
стерот за здравство, а ќе се применува од 1 април 2011 
година. 

 
 Бр. 02-18306/7                     Управен одбор 

9 декември 2010 година        Заменик на претседателот, 
    Скопје                                  Ирфан Хоџа, с.р. 



30 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 171 - Стр. 195 

3755. 
Врз основа на член 9 став 2, член 17 став 1, член 24 

став 1, член 25 став 6, член 27 став 2, член 28 став 5 и 
член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото оси-
гурување („Службен весник на Република Македонија“ 
број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор 
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 9.12.2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВА-
ЊЕ ДОГОВОРИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 
УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО 

КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Правилникот за критериумите за склучување до-

говори и за начинот на плаќање на здравствените услу-
ги на здравствените установи кои вршат специјали-
стичко консултативна здравствена заштита („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 14/2008, 
164/2008, 16/2010, 44/2010 и 63/2010) во насловот по 
зборот „заштита“ се става запирка и се  додаваат зборо-
вите: „превентивна здравствена заштита и итна меди-
цинска помош со домашно лекување“. 

 
Член 2 

Во член 1 по зборот „заштита“ се става запирка и се  
додаваат зборовите: „итна медицинска помош со до-
машно лекување и превентивна здравствена заштита“. 

 
Член 3 

Во членот 2 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Како здравствени услуги од итна медицинска по-

мош со домашно лекување и превентивна здравствена 
заштита, во смила на овој правилник се сметаат основ-
ните здравствени услуги од член 9 став 1(а) точка 3,4 и 
6 укажување на итна медицинска помош вклучувајќи и 
превоз со санитетско возило кога е тоа неопходно, ле-
кување во домот на корисникот и спроведување на 
превентивни мерки.“ 

 
Член 4 

Во член 3 став 1 по зборот „заштита“ се става за-
пирка и се додаваат зборовите: „итна медицинска по-
мош со домашно лекување и превентивна здравствена 
заштита“. 

Во член 3 во став 4 по зборовите: „специјалистич-
ко-консултативна здравствена заштита“ запирката се 
заменува со точка, а останатиот дел од реченицата се 
брише. 

Во член 3 по ставот 4 се додаваат два  нови става 5 
и 6 кои гласат: 

„За спроведување на итна медицинска помош со 
домашно лекување и превентивна здравствена заштита  
се склучуваат договори со кои  се утврдува видот, обе-
мот, квалитетот, начинот и роковите за остварување на 
итна медицинска помош, дежурна служба, домашно ле-
кување и дел од превентивна здравствена заштита која 
не е покриена со програмите на Министерството за 
здравство. 

Договорите се склучуваат за спроведување на здрав-
ствена заштита за дејностите од специјалистичко-кон-
султативна здравствена заштита и итна медицинска по-
мош со домашно лекување и превентивна здравствена 
заштита со примена на медицина заснована на докази, 
утврдени цени, договорен износ на парични средства за 
договорен вид и обем на здравствени услуги, начинот и 
рокови на плаќање, следење и контрола над остварува-
њето на договорените здравствени услуги, договорните 
казни и условите под кои се раскинува договорот. 

Во ставот 5 кој станува став 7 по бројот 4 се додава-
ат броевите: „и 5 и 6 “. 

                                                               
Член 5 

Во членот 4  по ставот 4 се  додава нов став 5  кој 
гласи: 

„Надоместокот за вршење на здравствените услуги 
од итна медицинска помош со домашно лекување и 
превентивна здравствена заштита за секоја деловна  го-
дина се утврдува врз основа на планираните средства 
за овој вид на здравствена заштита утврдени во Буџе-
тот на Фондот според вредноста на пакетите на здрав-
ствени услуги“.  

Во ставот  5 кој станува став 6 по зборот „надоме-
сток“ се додаваат зборовите: „за обезбедување на при-
марни пакети за итна медицинска помош со домашно 
лекување и превентивна здравствена заштита и“. 

 
Член 6 

Во член 7 став 2 по зборот „партиципација“, се бри-
ше точката и се додаваат зборовите: „за специјалистич-
ко-консултативна здравствена заштита и примарни па-
кети за итна медицинска помош со домашно лекување 
и превентивна здравствена заштита“. 

 
Член 7 

Во член 8 став 1 по зборот „за“ се додаваат зборо-
вите: „специјалистичко консултативна здравствена за-
штита“. 

 
Член 8 

Во член 8-а по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Итната медицинска помош со домашно лекување 

и превентивната здравствена заштита се искажуваат 
преку примарни пакети.“ 

 
Член 9 

Во членот 10 став 1 по зборот „правилник“ се  дода-
ваат зборовите: „за специјалистичко консултативна 
здравствена заштита“. 

 
Член 10 

Во член 13 став 2 по алинеја 7 се додава нова али-
неја 8 која гласи: 

„– извештај за примарни пакети“. 
Алинеите 8 и 9, стануваат алинеи 9 и 10. 
 

Член 11 
Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македонија“, 
ќе се објави по добивање на согласност од министерот 
за здравство, а ќе се применува од 1.04.2011 година. 

 
Бр. 02-18306/8                       Управен одбор 

9 декември 2010 година        Заменик на претседателот, 
      Скопје                                  Ирфан Хоџа, с.р. 
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3756. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 14, а во врска со член 54, став 1, точка 8, член 63-а, 63-б и 63-в 

од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 
34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 
6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на 9.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ 
ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА  

ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македони-

ја“, ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 1.1.2011 
година. 

 
      Бр. 02-18306/4                       Управен одбор,  
9 декември 2010 година                       Заменик на претседателот,  
          Скопје                        Ирфан Хоџа, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 
КОНКУРЕНЦИЈАТА 

3757. 
Врз основа на член 26 од Законот за заштита на кон-

куренцијата („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.04/05, 70/06 и 22/07), a постапувајќи по известува-
њето за концентрација помеѓу Метинвест Б.В. и ПСЦ 
ИЛЈИЧ-СТИЛ, Украина и ПЈСЦ ИЛЈИЧ АЈРОН АНД 
СТИЛ ВОРКС, Украина, поднесено од Метинвест Б.В. 
Холандија, преку Адвокат Ана Миноска од Скопје, Ко-
мисијата за заштита на конкуренцијата на седница одр-
жана на ден 24.9.2010 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Метин-

вест Б.В. со регистрирано седиште на Алехандерстраат 
23, 2514 ЈМ’с-Гравенхаге, Холандија и ПСЦ ИЛЈИЧ-
СТИЛ, со регистрирано седиште на Семашка 18, Мари-
упол Донецка област, 87504, Украина и ПЈСЦ ИЛЈИЧ 
АЈРОН АНД СТИЛ ВОРКС, со регистрирано седиште 
на ул. „Левченка“ 1, Мариупол, Донецка област, 87504 
Украина, по основ на стекнување на контрола од стра-
на на Метинвест Б.В врз ПСЦ ИЛЈИЧ-СТИЛ и ПЈСЦ 
ИЛЈИЧ АЈРОН АНД СТИЛ ВОРКС, иако потпаѓа под 
одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, 
нема да има за последица значително спречување, 
ограничување или нарушување на ефективната конку-
ренција на пазарот или на негов суштински дел, особе-
но како резултат на создавање или зајакнување на до-
минантната позиција на учесниците и е во согласност 
со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за изве-
стување за концентрација во износ од  6.000,00 ден. и 
за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000006-
3095, уплатна сметка 840…..03161, приходна шифра и 
програма 72231300. 

 
   Уп.бр. 08-22 

24 септември 2010 година               Претседател, 
       Скопје                        Чедомир Краљевски, с.р. 

__________ 
3758. 

Врз основа на член 26 од Законот за заштита на 
конкуренцијата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 04/05, 70/06 и 22/07), a постапувајќи по из-
вестувањето за концентрација помеѓу Голдман Сацхс 
Гроуп Инц. Њу Јорк, Соединети Американски Држави 
и ТПГ Холдингс I Л.П. Соединети Американски држа-

ви од една страна и  Онтех Интернатионал Н.В. Белгија 
од друга страна, а поднесено преку овластен застапник  
Адвокат Емилија Апостолска и адвокат Игор Алексан-
дровски од Скопје, Комисијата за заштита на конку-
ренцијата на седница одржана на ден 24.9.2010 година, 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува дека концентрацијата помеѓу помеѓу 

Голдман Сацхс Гроуп Инц. (The Goldman Sachs Group, 
Inc.), со главно место на дејноста на 200 West Street, 
Њу Јорк, NY 10282, Соединети Американски Држави и 
ТПГ Холдингс I Л.П. (TPG Holdings I, L.P.), со реги-
стрирано седиште на Corporation Trust Center 1209 
Orange Street Wilmington, Country of New Castle 
Delaware 19801, Соединети Американски Држави од 
една страна и Онтех Интернатионал Н.В. (Ontex 
International N.V.) со седиште на Spinnerijstraat 12, 9240 
Zele, Белгија, по основ на купопродажба на акции,  иа-
ко потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на 
конкуренцијата, нема да има за последица значително 
спречување, ограничување или нарушување на ефе-
ктивната конкуренција на пазарот или на негов су-
штински дел, особено како резултат на создавање или 
зајакнување на доминантната позиција на учесниците и 
е во согласност со одредбите на Законот за заштита на 
конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од  6 000,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000006-
3095, уплатна сметка 840…..03161, приходна шифра и 
програма 72231300. 

 
   Уп.бр. 08-23 

24 септември 2010 година               Претседател, 
      Скопје                          Чедомир Краљевски, с.р. 

__________ 
3759. 

Врз основа на член 26 од Законот за заштита на 
конкуренцијата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.04/05, 70/06 и 22/07) постапувајќи по изве-
стувањето за концентрација помеѓу Хјулит-Пакард 
Компанија и АркСајт Инк. поднесено од Хјулит-Па-
кард Компанија, застапуванo од Адвокат Марија Фили-
повска од Скопје и Адвокат Леонид Ристев од Битола, 
Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница 
одржана на ден 29.10.2010 година, го донесе следното  



30 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 171 - Стр. 199 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Хју-

лит-Пакард Компанија (Hewlett-Packard Company) со  
регистрирано седиште на Ул. Хановер Пало Алто, 
3000, ЦА 94304-1185, САД и АркСајт Инк. (ArcSight 
Inc.) со регистрирано седиште на Резалтс Веј, 5, Купер-
тино, ЦА 95014, САД, преку стекнување на целосна 
контрола во АркСајт Инк. (ArcSight Inc.) од страна на 
Хјулит-Пакард Компанија (Hewlett-Packard Company), 
иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на 
конкуренцијата, нема да има за последица значително 
спречување, ограничување или нарушување на ефе-
ктивната конкуренција на пазарот или на негов су-
штински дел, особено како резултат на создавање или 
зајакнување на доминантната позиција на учесниците и 
е во согласност со одредбите на Законот за заштита на 
конкуренцијата.  

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за изве-
стување за концентрација во износ од 6 000,оо ден. и за 
решението во износ од 30 000,оо ден., по тарифен број 
28-а од Законот за административни такси („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 
13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот 
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-
на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 
72231300. 

 
   Уп.бр. 08-24 

29 октомври 2010 година                 Претседател, 
     Скопје                           Чедомир Краљевски, с.р. 

__________ 
3760. 

Врз основа на член 20 став 1 точка 1 и член 26 од 
Законот за заштита на  конкуренцијата („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.04/05, 70/06 и 22/07) 
и член 205 од Законот за општата управна постапка 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/05), постапувајќи по известувањето за концентраци-
ја поднесено од ОНЕ Телекомуникациски услуги ДОО-
ЕЛ Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата 
на седница одржана на ден 12.11.2010 година, го доне-
се следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу прет-

пријатијата Телеком Словеније Д.Д., со седиште на ул. 
Цигалетова бр.15, Љубљана, Р.Словенија и ОНЕ Теле-
комуникациски услуги ДООЕЛ Скопје, со седиште на 
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, Скопје, по основ 

на зголемување на основната главнина со пристапува-
ње на нов содружник, не потпаѓа под одредбите од За-
конот за заштита на конкуренцијата бидејќи не прет-
ставува концентрација согласно член 18 од Законот за 
заштита на конкуренцијата.  

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од  6.000,оо ден. и 
за решението во износ од 5.000,оо ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000006-
3095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и 
програма 72231300 и при подигнување на решението 
да достави доказ за извршена уплата на администра-
тивните такси. 

 
  Уп.бр. 08-26 

12 ноември 2010 година                   Претседател, 
     Скопје                           Чедомир Краљевски, с.р. 

__________ 
3761. 

Врз основа на член 26 од Законот за заштита на 
конкуренцијата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.04/05, 70/06 и 22/07), a постапувајќи по из-
вестувањето за концентрација помеѓу ОМЈА АГ Швај-
царија и фабриката за калциум карбонат во Визбегово, 
Македонија, сопственост на Индустрија за градежни 
материјали Вратница АД, а поднесено преку овластен 
застапник  адвокат Ана Миноска, Скопје, Комисијата 
за заштита на конкуренцијата на седница одржана на 
ден 29.11.2010 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу ОМЈА 

АГ (OMYA AG) со седиште на Баслерстрассе 42 
(Baslerstrasse 42), 4665 Офтринген (4665 Oftringen) 
Швајцарија и фабриката за калциум карбонат во Визбе-
гово, лоцирана на ул.Визбегово бб, Бутел Скопје, сопс-
твеност на Индустрија за градежни материјали „Врат-
ница АД“ со седиште во с. Вратница, Јегуновце, на 
адреса ул. ”Вратница” бб, по основ на купување на 
имот, иако потпаѓа под одредбите од Законот за зашти-
та на конкуренцијата, нема да има за последица значи-
телно спречување, ограничување или нарушување на 
ефективната конкуренција на пазарот или на негов су-
штински дел, особено како резултат на создавање или 
зајакнување на доминантната позиција на учесниците и 
е во согласност со одредбите на Законот за заштита на 
конкуренцијата. 
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2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од  6 000,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000006-
3095, уплатна сметка 840…..03161, приходна шифра и 
програма 72231300. 

 
  Уп.бр. 08-29 

29 ноември 2010 година                   Претседател, 
      Скопје                          Чедомир Краљевски, с.р. 

__________ 
3762. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата преку Ко-
мисијата за прекршочни работи во состав Розана Ван-
ковска, Александра Хаџи-Кочкова Вељаноска и Вален-
тина Николова, во постапката поведена по службена 
должност против Т-Мобиле Македонија, Акционерско 
друштво за мобилни комуникации - Скопје, со седиште 
на ул. „Орце Николов“ бб, 1000 Скопје застапувано од 
С. Ј., директор за правни работи, за сторен прекршок 
од член 47 став (1) точка 2) од Законот за заштита на 
конкуренција („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 04/05, 70/06 и 22/07), – злоупотреба на доми-
нантна позиција во смисла на член 14 став (2) од Зако-
нот за заштита на конкуренцијата, на седницата одржа-
на на ден 29.10.2010 година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Т-Мобиле Македонија, Акционерско друштво за 

мобилни комуникации-Скопје, со седиште на ул. Орце 
Николов бб, 1000 Скопје, ЕМБС XXX и единствен да-
ночен број XXX како претпријатие кое поседува доми-
нантна позиција на пазарот на завршување на повик во 
јавната мобилна комуникациска мрежа во сопственост 
на Т-Мобиле Македонија, во периодот од 3.3.2007 го-
дина до 7.9.2007 година, ја злоупотребило доминантна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 позиција на овој пазар преку директно наметнување на 
територијата на Република Македонија на нефер про-
дажни цени на начин што тарифирањето на услугата 
говорно сандаче за повикувач кон претплатник на Т-
Мобиле Македонија кој ја има активирано истата го за-
почнувал од моментот на отварањето на говорното сан-
даче, така што говорната порака за најава дека повикот 
е пренасочен кон говорното сандаче била предмет на 
интервалот кој се тарифира, без да му се даде можност 
на повикувачот да избере дали сака да ја користи услу-
гата “говорно сандаче,, со што сторило прекршок од 
член 47 став (1) точка 2 од Законот за заштита на кон-
куренцијата, во врска со член 14 став (2) од Законот за 
заштита на конкуренцијата. 

2. За сторениот прекршок од точка 1 од ова реше-
ние, на сторителот на прекршокот Т-Мобиле Маке-
донија, Акционерско друштво за мобилни комуника-
ции - Скопје, со седиште на ул. Орце Николов бб, 
1000 Скопје, ЕМБС XXX и единствен даночен број 
XXX, му се изрекува глоба во износ од 48.047.730,оо 
денари, што претставува xxx % од вредноста на 
вкупниот годишен приход на претпријатието, оства-
рен во деловната 2006 година,  како година што 
претходи на годината во која е сторен прекршокот 
од точка 1) на ова решение. 

3. Глобата од точка 3) од ова решение сторителот 
на прекршокот е должен да ја плати во рок од 30 дена 
од денот на доставување  на истото на следната уплат-
на сметка: 84018205187 други парични казни со при-
ходна шифра 722129 и програма 00. Неплатената глоба 
или ненавремено платената глоба, ќе се наплати по 
присилен пат. Тужбата го одлага извршувањето на ре-
шението. 

 
Уп.бр. 08-102/9 

29 октомври 2010 година                 Претседател, 
     Скопје                           Чедомир Краљевски, с.р. 
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