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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

5145. 
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 ЗЕМЈОДЕЛСКОТО 

ЗЕМЈИШТЕ 

 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

земјоделското земјиште, 

што Собранието на Република Македонија го донесе на 

седницата одржана на 10 ноември 2014 година. 

 

         Бр. 07– 4222/1                         Претседател 

10 ноември 2014 година       на Република Македонија, 

              Скопје                          д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ 

 

Член 1 

Во Законот за земјоделското земјиште („Службен 

весник на Република Македонија” брoj 135/07, 18/11, 

148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 

130/14),  членот 33 се менува и гласи: 

„Средствата од закупнината на земјоделското зем-

јиште во државна сопственост се уплатуваат на посеб-

на сметка во рамките на трезорска сметка. Приходите 

од овие средства се распределуваат во сооднос 50% за 

Република Македонија и 50% за општините, општини-

те во градот Скопје и градот Скопје, во зависност од 

местоположбата на земјоделското земјиште кое е пред-

мет на давање под закуп. 

Општините од подрачјето на градот Скопје и гра-

дот Скопје, средствата од ставот 1 на овој член во ви-

сина од 50% ги распределуваат во сооднос 25% за оп-

штината од подрачјето на градот Скопје и 25% за гра-

дот Скопје. 

Средствата од закупнината на земјоделското зем-

јиште во државна сопственост наплатени во тековната 

година се распределуваат на општините, општините во 

градот Скопје и градот  Скопје кои имаат реализација 

на приходи од данок на недвижен имот над 80% во од-

нос на планираните во претходната година според по-

датоците од трезорската евиденција. 

Доколку општините, општините во градот Скопје и 

градот Скопје ги немаат исполнето условите од ставот  

3 на овој член средствата од закупнината се приход на 

Буџетот на Република Македонија.“ 

Член 2 
Одредбите од членот 1 став 1 на овој закон ќе от-

почнат да се применуваат од 1 јануари 2018 година. 
До отпочнувањето на примената на одредбите од 

членот 1 став 1 на овој закон, распределбата ќе се 
врши: 

- во период од 1 јануари 2015 година до 31 декем-
ври 2015 година во сооднос 90% за Република Македо-
нија и 10% за општините, општините во градот Скопје 
и градот Скопје; 

- во период од 1 јануари 2016 година до 31 декем-
ври 2016 година во сооднос 80% за Република Македо-
нија и 20% за општините, општините во градот  Скопје 
и градот  Скопје и  

- во период од 1 јануари 2017 година до 31 декем-
ври 2017 година во сооднос 70% за Република Македо-
нија и 30% за општините, општините во градот Скопје 
и градот Скопје.“ 

 
Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 
2015 година. 

____________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR TOKË 

BUJQËSORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për tokë bujqësore ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 135/07, 18/11, 148/11, 
95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14 dhe 130/14), 
neni 33 ndryshohet si vijon: 

"Mjetet e qirasë së tokës bujqësore në pronësi 
shtetërore arkëtohen në llogari të veçantë në kuadër të 
llogarisë së thesarit. Të hyrat e këtyre mjeteve ndahen në 
raport 50% për Republikën e Maqedonisë dhe 50% për 
komunat, komunat e qytetit të Shkupit dhe qytetin e 
Shkupit, varësisht nga vendpozita e tokës bujqësore që 
është lëndë e dhënies me qira. 

Komunat e rajonit të qytetit të Shkupit dhe qyteti i 
Shkupit, mjetet nga paragrafi 1 i këtij neni në shumë prej 
50% i ndajnë në raport 25% për komunën nga rajoni i 
qytetit të Shkupit dhe 25% për qytetin e Shkupit. 

Mjetet nga qiraja e tokës bujqësore në pronësi 
shtetërore të arkëtuara në vitin vijues ndahen në komunat e 
rajonit të qytetit të Shkupit dhe qytetin e Shkupit që kanë 
realizim të të hyrave nga tatimi mbi pronën e patundshme 
me mbi 80% në krahasim me ato të planifikuara në vitin e 
kaluar sipas të dhënave nga evidenca e thesarit. 

Nëse komunat, komunat në qytetin e Shkupit dhe qyteti 
i Shkupit nuk i kanë plotësuar kushtet nga paragrafi 3 i 
këtij neni, mjetet e qirasë janë të hyra të Buxhetit të 
Republikës së Maqedonisë". 

 
Neni 2 

Dispozitat nga neni 1 paragrafi 1 të këtij ligji do të 
zbatohen nga 1 janari 2018. 

Deri në fillimin e zbatimit të dispozitave nga neni 1 
paragrafi 1 të këtij ligji, ndarja do të kryhet: 

- në periudhën nga 1 janari 2015 deri më 31 dhjetor 
2015 në raport 90% për Republikën e Maqedonisë dhe 
10% për komunat, komunat në qytetin e Shkupit dhe 
Qytetin e Shkupit; 
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- në periudhën nga 1 janari 2016 deri më 31 dhjetor 
2016 në raport 80% për Republikën e Maqedonisë dhe 
20% për komunat, komunat në qytetin e Shkupit dhe 
Qytetin e Shkupit dhe  

- në periudhën nga 1 janari 2017 deri më 31 dhjetor 
2017 në raport 70% për Republikën e Maqedonisë dhe 
30% për komunat, komunat në qytetin e Shkupit dhe 
Qytetin e Shkupit. 

 
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë", e do të 
fillojë të zbatohet nga 1 janari 2015. 

__________ 

5146. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на 
Република Македонија издаваат 
 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополну-

вање на Законот за угостителска дејност, 
што Собранието на Република Македонија го доне- 
се на седницата одржана на 10 ноември 2014 

година. 
    
      Бр. 07– 4218/1                                  Претседател 
10 ноември 2014 година            на Република Македонија, 
              Скопје                              д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ 

 
Член 1 

Во Законот за угостителска дејност („Службен вес-
ник на Република Македонија’’ брoj 62/2004, 89/2008, 
115/10, 53/11, 141/12, 164/13 и 187/13) во членот 23 
став 1 во точката 2 сврзникот ,,и” по зборот ,,аерод-
роми” се заменува со запирка, а по зборовите: ,,желез-
нички станици” се додаваат зборовите: „и бензински 
пумпи’’. 

 
Член 2 

Во членот 67-а став 1 во воведната реченица зборо-
вите ,,3.000 до 6.000“ се заменуваат со бројот ,,200“. 

 
Член 3 

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

 
Член 4 

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

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E 
LIGJIT PËR VEPRIMTARI HOTELIERE 

 
Neni 1 

Në Ligjin për veprimtari hoteliere (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” numër 62/2004, 89/2008, 
115/10, 53/11, 141/12, 164/13 dhe 187/13) në nenin 23 
paragrafi 1 në pikën 2 lidhëza “dhe” pas fjalës “aeroporte” 
zëvendësohet me presje, e pas fjalëve: “stacione 
hekurudhore” shtohen edhe fjalët “dhe pompa të benzinës”. 

 
Neni 2 

Në nenin 67-a paragrafi 1 në fjalinë hyrëse fjalët “3 000 
deri 6 000” zëvendësohen me numrin “200”. 

 
Neni 3 

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

 
Neni 4 

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

___________ 

5147. 
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 
СУДСКИТЕ ТАКСИ 

 
Се прогласува Законот за изменување и  дополнува-

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

се на седницата одржана на 10 ноември 2014 година. 
   

      Бр. 07– 4220/1                                  Претседател 
10 ноември 2014 година            на Република Македонија, 
              Скопје                              д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И  ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИТЕ ТАКСИ 
 

Член 1 
Во Законот за судските такси (“Службен весник на 

Република Македонија”, број 114/09, 148/11 I 106/13), 
во членот 5 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:                                                        

“За поднесоци доставени од физички лица до суд 
по електронски пат, судската такса се плаќа намалена 
за 15% од предвидената со овој закон.” 

Ставот 3 станува став 4 . 
По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
“Кога  таксата се плаќа по електронски пат, таксе-

ниот обврзник е должен по електронски пат до судот 
да достави банков доказ за платена такса за конкретни-
от спис, а кога се доставува потврда за платена такса за 
судска одлука, подносителот е должен посебно да наз-
начи за која одлука се плаќа такса.“ 
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Член 2 
Одредбата од членот 1 со која се додава нов став 3 

на членот 5 ќе отпочне да се применува од 1  јануари  
2015 година со важност до 1 јануари 2020 година.  

 
Член 3 

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

____________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR TAKSA GJYQËSORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për taksa gjyqësore (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër 114/09, 148/11 dhe 
106/13),  në nenin 5 pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri 
3, si vijon: 

“Për parashtresat  e dorëzuara nga persona fizikë në 
gjykatë  në formë elektronike, taksa gjyqësore paguhet e 
zvogëluar për 15%   nga ajo e parashikuar me këtë ligj.” 

Paragrafi 3 bëhet paragraf 4. 
Pas paragrafit 4  shtohet paragraf i ri 5, si vijon: 
“Kur taksa paguhet në formë elektronike, detyrësi i 

taksës është i detyruar  që në formë elektronike  në gjykatë  
të dorëzojë dëshmi bankare për taksën e paguar për 
shkresën konkrete, e kur dorëzohet vërtetim  për taksën e 
paguar për vendimin gjyqësor, parashtruesi është i detyruar 
që të shënojë për cilin vendim paguhet taksa.” 

 
Neni 2 

Dispozita  nga neni 1  me të cilën shtohet  paragrafi i ri 
3  në nenin 5, do të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2015 me 
vlefshmëri deri më 1 janar  2020. 

 
Neni 3 

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

_________ 

5148. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИГУР-

НОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за сигурност во железничкиот систем, 
што Собранието на Република Македонија го доне- 

се на седницата одржана на 10 ноември 2014 година. 
 
Бр. 07– 4228/1                           Претседател 

10 ноември 2014 година        на Република Македонија, 
              Скопје                           д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ 

 
Член 1 

Во Законoт за сигурност во железничкиот систем 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 
23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13 и 42/14), во членот 
35-б став (8) точката на крајот од реченицата се брише 
и се додаваат зборовите: „и доколку овластувањата се 
користат спротивно на одредбите на овој закон, а ново 
барање за добивање на овластување може да се подне-
се по истекот на две години од денот на правосилноста 
на решението за одземање на овластувањето.“   

                                                                 
Член 2 

Во членот 37-а став (1) зборовите: „Теоретскиот 
дел од испитот“ се заменуваат со зборот: „Испитот“. 

Во ставот (4) зборовите „стручен испит“ се замену-
ваат со зборот „испитот“. 

 
Член 3 

Во членот 37-в ставот (4) се брише. 
                                                                     

Член 4 
Членовите 37-е, 37-ж, 37-з, 37-ѕ, 37-и, 37-ј, 37-к и 

37-л се бришат. 
                                  

Член 5 
Членот 37-љ се менува и гласи: 
„(1) Прашањата за испитот од членот 37 став (1) од 

овој закон ги верификува комисија за верификација 
формирана од министерот за транспорт и врски. 

(2) Комисијата од ставот (1) на овој член е составе-
на од пет члена кои се стручни лица од областа на гра-
дежната, сообраќајната, електротехничката, машинска-
та и правната струка и ги познаваат прописите од об-
ласта на сигурноста во железничкиот систем. Комиси-
јата врши и ревизија и ажурирање на прашањата нај-
малку еднаш годишно.“ 

                                                                       
Член 6 

Членот 37-м се менува и гласи:                                                                     
„ (1) Материјалите од одржаниот испит од членот 

37 став (1) од овој закон, особено хартиените верзии од 
тестовите од испитот, како и снимката од одржаниот 
испит се чуваат во органот за сигурност. 

(2) Органот за сигурност формира комисија за реви-
зија на одржаниот испит од членот 37 став (1) од овој 
закон, која во својата работа ги користи материјалите 
од ставот (1) на овој член. Во комисијата покрај прет-
ставници од органот за сигурност учествува и инфор-
матичар од Министерството за информатичко општет-
ство и администрација определен од Владата на Репуб-
лика Македонија. 

(3) Комисијата од ставот (2) на овој член се соста-
нува најмалку еднаш годишно и врши ревизија на на-
чинот на спроведување на испитот, на најмалку два ис-
пита одржани во тековната година. 

(4) Доколку комисијата за ревизија на одржаниот 
испит утврди нерегуларности од членот 37-б од овој за-
кон од страна на поединци при спроведувањето на ис-
питот за општа преофесионална способност, предлага 
одземање на уверението за полжен испит.  
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(5) Органот за сигурност донесува решение за одзе-
мање на уверението за положен испит, врз основа на 
предлогот на комисијата од ставот (2) на овој член про-
тив кое може да се поведе управен спор пред надлежен 
суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решени-
ето.“ 

 
          

Член 7 
Во членот 37-н ставот (7) се менува и гласи: 
„(7) Овластувањата за овластен испитувач за општа 

професионална способност, за стручно познавање и 
компетентност во врска со железничкото возило и за 
стручно познавање и компетентност во врска со желез-
ничката инфраструктура, органот за сигурност ќе ги 
одземе доколку утврди дека овластеното лице – испи-
тувач не ги исполнува условите утврдени во ставот (1) 
на овој член и доколку овластувањата се користат 
спротивно на одредбите на овој закон, а ново барање за 
добивање на овластување може да се поднесе по исте-
кот на две години од денот на правосилноста на реше-
нието за одземање на овластувањето.“ 

 
Член 8 

Во членот 37-њ ставот (2) се менува и гласи: 
„(2) По завршената обука се спроведува испит. Ис-

питот од членот 37 став (1) на овој закон се спроведува 
теоретски, а испитот од членот 37 став (3) на овој закон 
се спроведува практично преку соодветни методи за 
оценување на способноста за управување на железнич-
ко возило на железничката инфраструктура. Во особе-
но тешки ситуации, при спроведувањето на испитот од 
членот 37 став (3) од овој закон, на примената на опе-
ративните правила и практично возење на машиновоза-
чот може да се користи симулатор.   

                                                       
Член 9 

Во членот 50 став (1) во алинејата 3 на крајот од ре-
ченицата сврзникот „и“ се заменува со запирка. 

Во алинејата 4 на крајот од реченицата точката се 
заменува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 5 
која гласи: 

„- престане да ги исполнува условите за вршење на 
обука за општа професионална способност (член 35-а 
став (2)).“ 

 
Член 10 

Во членот 51 став (1) во алинејата 8 на крајот од ре-
ченицата сврзникот „и“ се заменува со запирка. 

По алинејата 8 се додава нова алинеја 9, која гласи: 
„- на лицето кое е овластен обучувач или овластен 

испитувач му е одземено овластувањето поради корис-
тење на истото спротивно на одредбите на овој закон 
(член 35-б став (8) и член 37-н став (7)) и“ 

 
Член 11 

Комисијата од членот 5 на овој закон ќе се формира 
во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

 
Член 12 

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

Член 13 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а одредбите од членовите 2, 3, 4, 5, 6 и 8 ќе от-
почнат да се применуваат со денот на отпочнувањето 
на примената на членот 1 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за сигурност во железничкиот 
систем („Службен весник на Република Македонија“ 
брoj 163/13). 

____________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR SIGURI NË SISTEMIN HEKURUDHOR 
 

Neni 1 
Në Ligjin për siguri në sistemin hekurudhor ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 48/10, 23/11, 
53/11, 158/11, 137/13, 163/13 dhe 42/14), në nenin 35-b 
paragrafi (8) pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen 
fjalët: “dhe nëse autorizimet shfrytëzohen në kundërshtim 
me dispozitat të këtij ligji, ndërsa kërkesë e re për marrje të 
autorizimit mund të parashtrohet pas përfundimit të dy 
viteve nga dita e plotfuqishmërisë së aktvendimit për heqje 
të autorizimit.”   

 
Neni 2 

Në nenin 37-a paragrafi (1) fjalët: “Pjesa teorike e 
provimit” zëvendësohen me fjalën: “Provimi”. 

Në paragrafin (4) fjalët: “provimi profesional” 
zëvendësohen me fjalën “provimi”. 

                                                                             
Neni 3 

Në nenin 37-v paragrafi (4) shlyhet. 
                                                                            

Neni 4 
Nenet 37-е, 37-zh, 37-z, 37-x, 37-i, 37-ј, 37-k dhe 37-ll 

shlyhen. 
                                 

Neni 5 
Neni 37-l ndryshohet si vijon: 
“(1) Pyetjet për provimin nga neni 37 paragrafi (1) të 

këtij ligji i verifikon komisioni për verifikim i formuar nga 
ministri i Transportit dhe Lidhjeve. 

(2) Komisioni nga paragrafi (1) të këtij neni, përbëhet 
prej pesë anëtarëve të cilët janë persona profesionalë nga 
sfera e degës së ndërtimtarisë, komunikacionit, 
elektroteknike, e makinerisë dhe juridike dhe i njohin 
rregullat nga sfera e sigurisë në sistemin hekurudhor. 
Komisioni kryen edhe revizion dhe azhurnim të pyetjeve së 
paku një herë në vit." 

                                                                      
Neni 6 

Neni 37-m ndryshohet si vijon: 
“(1) Materialet nga provimi i mbajtur nga neni 37 

paragrafi (1) të këtij ligji, veçanërisht versionet në letër të 
testeve nga provimi, si dhe incizimi i provimit të mbajtur 
ruhen në organin për siguri. 

(2) Organi për siguri formon komision për revizion të 
provimit të mbajtur nga neni 37 paragrafi (1) të këtij ligji, i 
cili në punën e vet i shfrytëzon materialet nga paragrafi (1) 
të këtij neni. Në komisionin krahas përfaqësuesve nga 
organi për siguri merr pjesë edhe informatikan nga 
Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës i 
caktuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë. 
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(3) Komisioni nga paragrafi (2) të këtij neni mblidhet 
së paku një herë në vit dhe kryen revizion të mënyrës së 
zbatimit të provimit, të së paku dy provimeve të mbajtura 
në vitin rrjedhës. 

(4) Nëse komisioni për revizion të provimit të mbajtur 
përcakton parregullsi nga neni 37-b të këtij ligji nga ana e 
individëve gjatë zbatimit të provimit për aftësi të 
përgjithshme profesionale, propozon heqje të dëshmisë për 
provim të dhënë.  

(5) Organi për siguri miraton aktvendim për heqje të 
dëshmisë për provim të dhënë, në bazë të propozimit të 
komisionit nga paragrafi (2) të këtij neni, kundër të cilit 
mund të ngrihet kontest administrativ para gjykatës 
kompetente në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të 
aktvendimit.”  

 
Neni 7 

Në nenin 37-n paragrafi (7) ndryshohet si vijon: 
“(7) Autorizimet për testues të autorizuar për aftësi të 

përgjithshme profesionale, për njohje profesionale dhe 
kompetencë në lidhje me mjetin hekurudhor dhe për njohje 
profesionale dhe kompetencë në lidhje me infrastrukturën 
hekurudhore, organi për siguri do t'i heq nëse përcakton se 
personi i autorizuar – testues nuk i plotëson kushtet të 
përcaktuara në paragrafin (1) të këtij neni dhe nëse 
autorizimet shfrytëzohen në kundërshtim me dispozitat të 
këtij ligji, ndërsa kërkesë e re për marrje të autorizimi 
mund të parashtrohet pas përfundimit të dy vjetëve nga dita 
e plotfuqishmërisë së aktvendimit për heqje të autorizimit.” 

 
Neni 8 

Ne nenin 37-nj paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
"(2) Pas trajnimit të kryer zbatohet provimi. Provimi 

nga neni 37 paragrafi (1) të këtij ligji zbatohet në mënyrë 
teorike, ndërsa provimi nga neni 37 paragrafi (3) të këtij 
ligji zbatohet në mënyrë praktike nëpërmjet metodave 
përkatëse për vlerësim të aftësisë për drejtim të mjetit 
hekurudhor të infrastrukturës hekurudhore. Në situata 
veçanërisht të vështira, gjatë zbatimit të provimit nga neni 
37 paragrafi (3) të këtij ligji, në zbatimin e rregullave 
operative dhe vozitjes praktike të makinistit mund të 
shfrytëzohet simulator."   

                                                       
Neni 9 

Në nenin 50 paragrafi (1) në alinenë 3 në fund të fjalisë 
lidhëza “dhe” zëvendësohet me presje. 

Në alinenë 4 në fund të fjalisë pika zëvendësohet me 
lidhëzën "dhe" dhe shtohet aline e re 5 si vijon: 

"- pushon t’i plotësojë kushtet për kryerje të trajnimit 
për aftësi të përgjithshme profesionale (neni 35-a paragrafi 
(2))”. 

 
Neni 10 

Në nenin 51 paragrafi (1) në alinenë 8 në fund të fjalisë 
lidhëza “dhe” zëvendësohet me presje. 

Pas alinesë 8 shtohet aline e re 9 si vijon: 
"- personit i cili është trajnues i autorizuar ose testues i 

autorizuar i është hequr autorizimi për shkak të 
shfrytëzimit të të njëjtit në kundërshtim me dispozitat të 
këtij ligji (neni 35-b paragrafi (8) dhe neni 37-n paragrafi 
(7)) dhe". 

 
Neni 11 

Komisioni nga neni 5 i këtij ligji do të formohet në afat 
prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

Neni 12 
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 
spastruar të Ligjit për siguri në sistemin hekurudhor. 

 
Neni 13 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa 
dispozitat e neneve 2, 3, 4, 5, 6 dhe 8 do të fillojnë të 
zbatohen me ditën e fillimit të zbatimit të nenit 1 të Ligjit 
për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për siguri në 
sistemin hekurudhor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” numër 163/13). 

_________ 

5149. 

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 ПРЕ- 

ВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ И 

ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-

вање на Законот за превоз на опасни материи во пат-

ниот и железничкиот сообраќај, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 10 ноември 2014 година. 
 
Бр. 07– 4225/1                            Претседател 

10 ноември 2014 година        на Република Македонија, 
              Скопје                            д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО 

ПАТНИОТ И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 
 

Член 1 
Во Законот за превоз на опасни материи во патниот 

и железничкиот сообраќај („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 92/2007, 161/2009, 17/11, 54/11, 
13/13,  163/13 и 38/14) во членoт 7-е став 2 по зборо-
вите: „Министерство за здравство“  сврзникот “и“ се 
заменува со запирка и се додаваат зборовите: „а докол-
ку одобрението е одземено за превоз на радиоактивни 
материи примерок од решението се доставува и до“.  

 
Член 2 

Во членот  20-а  став 1 по зборовите: „Испитите од 
членот“ се додаваат зборовите: „17 и “.    

 
Член 3 

Во членот 20-б став 1 по зборовите: „Полагањето 
на испитите“ се додаваат зборовите:  „од членот 20 од 
овој закон“. 
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По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Полагањето на испитите од членот 17 од овој за-

кон се  врши со одговарање на определен број на пра-
шања  во вид на електронски тест и разработување на 
конкретни ситуации. 

Ставовите 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 стану-
ваат ставови 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. 

 
Член 4 

Во членот 21  се додава нов став 2 кој гласи: 
„Сертификатот од став 1 на овој член се издавава 

согласно моделот утврден во точката 8.2.2.8.5 од Ев-
ропската спогодба за меѓународен патен превоз на 
опасни материи (ADR).” 

                 
Член 5 

Во член 60 во ставот 2 зборовите: „сертификат за 
возило“ се заменуваат со зборовите: „уверение за испи-
тано  возило“. 

 
Член 6 

Во членoт 65 став 3 се брише.  
Ставот 4 станува став 3. 
                                                            

Член 7 
„Постојните сертификати за стручна оспособеност 

на возачите на моторни возила за превоз на опасни ма-
терии издадени до 31.12.2012 година треба да се заме-
нат согласно моделот утврден во член 4 од овој закон, 
со доставување на барање до Министерството за тран-
спорт и врски од страна на возачите, најдоцна во рок 
од една година од денот на влегувањето во сила на овој 
закон и истите ќе важат до истекот на рокот во кој биле 
издадени постојните сертификати.” 

    
Член 8 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а одредбите од членот 3 на овој закон ќе от-
почнат да се применуваат со отпочнувањето на приме-
ната на Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за превоз на опасни материи во патниот и желез-
ничкиот сообраќај („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 163/13). 

_____________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËISMIN E 

LIGJIT PËR TRANSPORT TË MATERIEVE TË 
RREZIKSHME NË KOMUNIKACIONIN RRUGOR 

DHE HEKURUDHOR 
 

Neni 1 
Në Ligjin për transport të materieve të rrezikshme në 

komunikacionin rrugor dhe hekurudhor ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 92/2007, 161/2009, 
17/11  54/11, 13/13  163/13 dhe 38/14) në nenin 7-e 
paragrafi 2 pas fjalëve: "Ministria e Shëndetësisë" lidhëza 
"dhe" zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "e nëse 
leja është hequr për transportin e materieve radioaktive, 
ekzemplari i aktvendimit dorëzohet edhe në".  

 
Neni 2 

Në nenin 20-a paragrafi 1 pas fjalëve: "Provimet nga 
neni" shtohen fjalët: "17 dhe".    

 
Neni 3 

Në nenin 20-b paragrafi 1 pas fjalëve: "Dhënia e 
provimeve" shtohen fjalët: "nga neni 20 i këtij ligji". 

Pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2 si vijon: 

"Dhënia e provimeve nga neni 17 i këtij ligji kryhet me 
përgjigjen e një numri të caktuar të pyetjeve në formë të 
testit elektronik dhe përpunimit të situatave konkrete". 

Paragrafët 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dhe 13, bëhen 
paragrafë 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dhe 14. 

 
Neni 4 

Në nenin 21 shtohet paragrafi i ri 2 si vijon: 
"Certifikata nga paragrafi 1 i këtij neni lëshohet në 

pajtim me modelin e përcaktuar në pikën 8.2.2.8.5 të 
Marrëveshjes evropiane për transport ndërkombëtar rrugor 
të materieve të rrezikshme (ADR)." 

                 
Neni 5 

Në nenin 60 në paragrafin 2 fjalët: "certifikatë për 
automjet" zëvendësohen me fjalët: "vërtetim për automjet 
të kontrolluar". 

 
Neni 6 

Në nenin 65 paragrafi 3 shlyhet.  
Paragrafi 4 bëhet paragraf 3. 
                                                            

Neni 7 
"Certifikatat ekzistuese për aftësim profesional të 

shoferëve të automjeteve për transportin e materieve të 
rrezikshme të lëshuara deri më 31.12.2012 duhet të 
zëvendësohen në pajtim me modelin e përcaktuar në nenin 
4 të këtij ligji, me dorëzimin e kërkesës në Ministrinë e 
Transportit dhe Lidhjeve nga shoferët, më së voni në afat 
prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe ato do 
të vlejnë deri në kalimin e afatit  në të cilin janë lëshuar 
certifikatat ekzistuese." 

                 
Neni 8 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", e 
dispozitat nga neni 3 i këtij ligji do të fillojnë të zbatohen 
me fillimin e zbatimit të Ligjit për ndryshimin dhe 
plotësimin e Ligjit për transport të materieve të rrezikshme 
në komunikacionin rrugor dhe hekurudhor ("Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 163/13). 

________ 

5150. 

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 КРЕДИТНО БИРО 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 10 ноември 2014 година. 
 
Бр. 07– 4216/1                           Претседател 

10 ноември 2014 година       на Република Македонија, 
              Скопје                          д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  

НА ЗАКОНОТ ЗА КРЕДИТНО БИРО 
 

Член 1 
Во Законот за Кредитно биро („Службен весник на 

Република Македонија“ брoj 81/2008 и 24/11), во 
членoт 9 став (3) алинеја 4 по запирката се додаваат 
зборовите „ако e физичко лице,“. 

 
Член 2 

Во членот 11 по алинеја 5 се додава нова алинеја 
која гласи: 

„ - финансиски друштва,“. 
Во алинејата 11 сврзникот „и“ на крајот од речени-

цата се заменува со запирка. 
Во алинејата 12 зборовите „трговски друштва“ се 

заменуваат со зборовите „правни лица“, точката на 
крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се 
додава нова алинеја 13 која гласи: 

„-физички лица кои не се сметаат за трговци сог-
ласно Законот за трговски друштва.“. 

 
Член 3 

Во членот 21 став (1), точката на крајот од речени-
цата се заменува со запирка и се додаваат зборовите 
„ако е физичко лице.“. 

 
Член 4 

Во членот 27 став (1), по зборовите: „Субјектот на 
податоците“ се додаваат запирка и зборовите „ако е 
физичко лице,“.  

 
Член 5 

По членот 45 се додава нов член 45-а кој гласи: 
 

„Член 45-а 
(1) Кредитно биро може да ги разменува податоци-

те кои ги има добиено согласно со овој закон со стран-
ски кредитни бироа. 

(2) Размената на податоците се врши врз основа на 
реципроцитет и договор со кој се уредува начинот на 
размената. 

(3) Размената од ставот (1) на овој член се врши 
согласно одредбите од Законот за заштита на личните 
податоци кои се однесуваат на преносот на лични по-
датоци во други држави. 

 
Член 6 

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

___________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR BYRO KREDITORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për Byro Kreditore ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 81/2008 dhe 24/11), në 
nenin 9 paragrafi (3) alineja 4 pas presjes shtohen fjalët: 
"nëse është person fizik,". 

 
Neni 2 

Në nenin 11 pas alinesë 5 shtohet aline e re si vijon: 
"-shoqëri financiare,". 

Në alinenë 11 lidhëza "dhe" në fund të fjalisë 
zëvendësohet me presje.  

Në alinenë 12 fjalët: “shoqëri tregtare" zëvendësohen 
me fjalët: “persona juridikë", pika në fund të fjalisë 
zëvendësohet me lidhëzën "dhe" dhe shtohet aline e re 13 
si vijon: 

"-personat fizikë të cilët nuk konsiderohen si tregtarë 
në pajtim me Ligjin për shoqëri tregtare.". 

 
Neni 3 

Në nenin 21 paragrafi (1), pika në fund të fjalisë 
zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “nëse është 
person fizik.". 

 
Neni 4 

Në nenin 27 paragrafi (1), pas fjalëve "Subjekti i të 
dhënave" shtohet presje dhe fjalët: “nëse është person 
fizik,".  

 
Neni 5 

Pas nenit 45 shtohet neni i ri 45-a si vijon: 
 

"Neni 45-a 
(1) Byroja kreditore mund t'i shkëmbejë të dhënat të 

cilat i ka marrë në pajtim me këtë ligj me byro të huaja 
kreditore.  

(2) Shkëmbimi i të dhënave bëhet në bazë të 
reciprocitetit dhe marrëveshjeve me të cilat rregullohet 
mënyra e shkëmbimit.  

(3) Shkëmbimi nga paragrafi (1) i këtij neni bëhet në 
pajtim me dispozitat e Ligjit për mbrojtjen e të dhënave 
personale të cilat kanë të bëjnë me bartjen e të dhënave 
personave në shtetet tjera."  

 
Neni 6 

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

_________ 

5151. 
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 

ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за јавните патишта, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 10 ноември 2014 година. 

 

Бр. 07– 4226/1                            Претседател 

10 ноември 2014 година       на Република Македонија, 

              Скопје                          д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 
 

Член  1 
Во Законот за јавните патишта („Службен весник 

на Република Македонија“ брoj 84/2008, 52/2009, 
114/2009, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 
187/13, 39/14 и 42/14) во членoт 40 по ставот (1) се до-
дава нов став (2), кој гласи: 

“(2) Во подрачја со изграден градежен фонд со ле-
гално изградени градби на магистрални и регионални 
патишта поради  кои не може да се реализира заштит-
ниот појас од став (1) на овој член, истиот се димензио-
нира согласно расположливите услови, но не помалку 
од пет метри.” 

Ставовите (2), (3), (4) и (5)  стануваат ставови (3), 
(4), (5) и (6). 

Во ставот (6) кој станува став (7), бројот „(4)“ се за-
менува со бројот „(6)“. 

Во ставот (8) бројот „(5)“ се заменува со бројот 
„(6)“. 

Во ставот (9) бројот „(5)“ на двете места се замену-
ва со бројот „(6)“. 

  
Член 2 

Членот 41 се менува и гласи: 
„(1) За одобрување за поставување натписи, рек-

ламни објекти и рекламни табли во заштитниот појас 
на државните патишта, за поставување на инсталации 
во заштитниот појас, за поставување на заштитни огра-
ди и заштитни столбчиња покрај државните патишта, 
за вонреден превоз и за прекумерно користење на пат 
се поднесува барање до Јавното претпријатие, а за оп-
штинските патишта и улици се поднесува барање до 
Општината односно Градот Скопје по кое Јавното 
претпријатие, Општината односно Градот Скопје е 
должно во рок од 15 дена да одговори по истото,  

(2) За издавање на одобрувањата од ставот (1) на 
овој член Јавното претпријатие, општината односно 
Градот Скопје водат евиденција.” 

 
Член 3 

Членот 45 по ставот (1) се додава нов став (2) кој  
гласи: 

„(2) Во патниот и заштитниот појас на јавен пат во 
населено место можат да се поставуваат рекламни об-
јекти без да ја попречуваат прегледноста и да ја загро-
зуваат безбедноста на сообраќајот на патот само врз 
основа на претходно одобрување  од општината однос-
но Градот Скопје.” 

Во ставот (2) кој станува став (3) зборовите: “од 
ставот (1)” се заменуваат со зборовите: “од ставовите 
(1) и (2)”. 

По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи: 
“(4) Доколку правното или физичкото лице соп-

ственик или корисник на рекламните објекти не ги от-
страни или премести рекламните објекти на барање на 
Јавното претпријатие, општината односно Градот 
Скопје истите ќе ги отстрани Јавното претпријатие, оп-
штината односно Градот Скопје на сметка на правното 
или физичкото лице сопственик или корисник на рек-
ламните објекти и рекламните табли.” 

 
Член 4 

По членот 47 се додава нов член 47-а кој гласи: 

„Член 47-а 
“Сторителот на недозволените активности при влез 

и излез спротивно на одобрен сообраќаен проект за 
времен режим на сообраќај е должен веднаш да ги от-
страни последиците од недозволените активности, да 
запре со активностите и местото да го врати во прво-
битна состојба.” 

 
Член 5 

Во членот 50-а точката 17) се менува и гласи: 
“17) попречување на користење на јавниот пат, пре-

копување и бушење на јавниот пат, оставање пречки 
или друг материјал на јавниот пат или неовластено по-
ставување  столбчиња, блокатори, рампи и разни преп-
реки на јавниот пат; “ 

По точката 17) се додава нова точка 17)-а која 
гласи: 

“17)-a поставување и градење на било какви објекти 
освен сообраќајна сигнализација и сообраќајна опрема 
на разделните острови и разделното зеленило на ули-
ците, патиштата и крстосниците;” 

  
Член 6 

Во членот 58 по ставот (6) се додаваат два нови ста-
ва (7) и (8) кој гласи: 

“ Секој е должен да плати патарина при поминува-
ње на наплатна рампа. 

 Забрането е при преминување на наплатната стани-
ца кршење на наплатната рампа.” 

 
Член 7 

Во членот 69 по точката 8) се додава нова точка 8)-
а која гласи: 

“8)-a вршат контрола дали времениот режим на со-
обраќај е согласно одобрен сообраќаен проект за вре-
мен режим на сообраќај;”. 

 
Член 8 

Членот 72 по ставот (4) се додава нов став (5) кој 
гласи: 

„(5) Доколку сторителот на прекршокот не постапи 
по решението на инспекторот и сам не ги отстрани не-
достатоците утврдени во решението инспекторот ќе до-
несе заклучок за дозвола на извршување, а недостато-
ците ќе ги отстрани Јавното претпријатие или правно 
лице ангажирано од општината односно Градот Скопје 
при што трошоците од постапката паѓаат на трошок на 
сторителот на прекршокот.”  

 
Член 9 

Членот 77 во ставот (1) по точката 2) се додава нова 
точка 2)-а која гласи: 

„2)-a постапи спротивно на одобрен сообраќаен 
проект за времен режим на сообраќај (член 47-а);” 

 
Член 10 

По членот 79 се додава нов член 79-а кој гласи: 
 

“Член 79-а 
Глоба во износ од 500 евра во денарска противвред-

ност ќе му се изрече за прекршок на физичко или прав-
но лице ако постапи спротивно на член 58 став (8) на 
овој закон. 

Покрај глобата од ставот 1 на овој член за прекршо-
кот од ставот 1  на овој член, возилото со кое е сторен 
прекршокот трајно се одзема во сопственост на Репуб-
лика Македонија со асистенција на униформираниот 
полициски службеник во моментот на сторување на 
прекршокот, а по издавање на решение за трајно одзе-
мање на возилото од страна на инспекторот за па-
тишта. 
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Против решението на инспекторот за патишта не е 
дозволена жалба. 

Против решението на инспекторот за патен сообра-
ќај може да се поднесе тужба за управен спор во рок од 
осум дена од сторувањето на прекршокот. 

Тужбата за управен спор не го одлага извршување-
то на решението за трајно одземање на возилото доне-
сено од инспекторот за патишта. 

Трошоците кои ќе настанат за времетраење на спро-
ведување на решението за трајно одземање на возило 
паѓаат на товар на сторителот на прекршокот.” 

 
Член 11 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

___________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E 

LIGJIT PËR RRUGË SHTETËRORE 
 

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

Republikës së Maqedonisë” numër 84/2008, 52/2009, 
114/2009, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 
187/13, 39/14 dhe 42/14) në nenin 40 pas paragrafit (1) 
shtohet paragraf i ri (2) si vijon: 

“Në rajone me fond të ndërtuar ndërtimor me ndërtesa 
të ndërtuara në mënyrë legale në rrugët magjistrale dhe 
rajonale për shkak të të cilave nuk mund të realizohet brezi 
mbrojtës nga paragrafi (1) të këtij neni, i njëjti 
dimensionohet në pajtim me kushtet në dispozicion, por jo 
më pak se pesë metra.” 

Paragrafët (2), (3), (4) dhe (5) bëhen paragrafë (3), (4), 
(5) dhe (6). 

Në paragrafin (6) që bëhet paragraf (7), numri "(4)" 
zëvendësohet me numrin "(6)". 

Në paragrafin (8) numri "(5)" zëvendësohet me numrin 
"(6)". 

Në paragrafin (9) numri "(5)" në të dyja vendet 
zëvendësohet me numrin "(6)". 

 
Neni 2 

Neni 41 ndryshohet si vijon: 
“(1) Për lejimin për vendosje të mbishkrimeve, 

objekteve reklamuese dhe tabelave reklamuese në brezin 
mbrojtës të rrugëve shtetërore, për vendosje të instalimeve 
në brezin mbrojtës, për vendosje të rrethojave mbrojtëse 
dhe shtyllave mbrojtëse pranë rrugëve shtetërore, për 
transport të jashtëzakonshëm dhe për shfrytëzim tejmase të 
rrugës parashtrohet kërkesë te Ndërmarrja Publike, ndërsa 
për rrugët komunale dhe rrugicat parashtrohet kërkesë te 
komuna përkatësisht Qyteti i Shkupit pas së cilës 
Ndërmarrja Publike, komuna përkatësisht Qyteti i Shkupit 
detyrohet që në afat prej 15 ditësh të përgjigjet për të 
njëjtën.  

(2) Për dhënien e lejeve nga paragrafi (1) i këtij neni 
Ndërmarrja Publike, komuna përkatësisht Qyteti i Shkupit 
mbajnë evidencë.” 

 
Neni 3 

Në nenin 45 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) 
si vijon: 

“(2) Në brezin rrugor dhe mbrojtës të rrugës publike në 
vendbanim mund të vendosen objekte reklamuese pa e 
penguar dukshmërinë dhe pa e rrezikuar sigurinë e 
komunikacionit në rrugë vetëm në bazë të lejes paraprake 
nga komuna përkatësisht Qyteti i Shkupi”. 

Në paragrafin (2) i cili bëhet paragraf (3) fjalët: “nga 
paragrafi (1)” zëvendësohen me fjalët: “nga paragrafët (1) 
dhe (2)”. 

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4) si vijon: 
“(4) Nëse personi juridik ose fizik pronar ose 

shfrytëzues i objekteve reklamuese nuk i mënjanon ose 
zhvendos objektet reklamuese me kërkesë të Ndërmarrjes 
Publike, komunës përkatësisht Qytetit të Shkupit të njëjtat 
do t'i mënjanojë Ndërmarrja Publike, komuna përkatësisht 
Qyteti i Shkupit në llogari të personit juridik ose fizik 
pronar ose shfrytëzues i objekteve reklamuese dhe tabelave 
reklamuese.” 

 
Neni 4 

Pas nenit 46 shtohet nen i ri 47-a si vijon: 
 

"Neni 47-а 
„Kryerësi i aktiviteteve të palejuara gjatë hyrjes dhe 

daljes në kundërshtim me projekt të miratuar të 
komunikacionit për regjim të përkohshëm të 
komunikacionit detyrohet menjëherë t’i mënjanojë pasojat 
nga aktivitetet e palejuara, të ndalojë me aktivitetet dhe 
vendin ta kthejë në gjendjen fillestare.” 

 
Neni 5 

Në nenin 50-a pika 17) ndryshohet si vijon: 
“17) pengimi i shfrytëzimit të rrugës publike, gërryerja 

dhe shpimi në rrugë publike, lënia e pengesave ose 
materialit tjetër në rrugën publike ose vendosja e 
paautorizuar e shtyllave, bllokuesve, rampave dhe 
barrierave të ndryshme në rrugën publike;”. 

Pas pikës 17) shtohet pikë e re 17)-a si vijon: 
“17)-a vendosja dhe ndërtimi i çfarëdo qoftë objekteve 

përveç sinjalizimit të komunikacionit dhe pajisjes të 
komunikacionit në ishuj trafikndarës dhe gjelbërim ndarës 
të rrugicave, rrugëve dhe udhëkryqeve;".   

 
Neni 6 

Në nenin 58 pas paragrafit (6) shtohen dy paragrafë të 
rinj (7) dhe (8) si vijojnë: 

“Secili detyrohet të paguajë taksë rrugore gjatë kalimit 
të rampës së pikës pagesore. 

Ndalohet gjatë kalimit të pikës pagesore thyerje e 
rampës së pikës pagesore.” 

 
Neni 7 

Në nenin 69 pas pikës 8) shtohet pikë e re 8)-a si vijon: 
“8)-a kryejnë kontroll nëse regjimi i përkohshëm i 

komunikacionit është në pajtim me projektin e miratuar të 
komunikacionit për regjim të përkohshëm të 
komunikacionit;”. 

 
Neni 8 

Neni 72 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5) si 
vijon: 

“(5) Nëse kryerësi i kundërvajtjes nuk vepron sipas 
aktvendimit të inspektorit dhe vetë nuk i mënjanon 
mangësitë e përcaktuara në aktvendim inspektori do të 
miratojë konkluzion për leje të përmbarimit, ndërsa 
mangësitë do t’i mënjanojë Ndërmarrja Publike ose personi 
juridik i angazhuar nga komuna përkatësisht Qyteti i 
Shkupi me ç’rast shpenzimet e procedurës janë në ngarkim 
të kryerësit të kundërvajtjes.”  
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Neni 9 
Neni 77 në paragrafin (1) pas pikës 2) shtohet pikë e re 

2)-a si vijon: 
“2)-a vepron në kundërshtim me projekt të miratuar të 

komunikacionit për regjim të përkohshëm të 
komunikacionit (neni 47-a);”. 

 
Neni 10 

Pas nenit 79 shtohet nen i ri 79-a si vijon: 
 

"Neni 79-а 
Gjobë në shumë prej 500 euro në kundërvlerë me 

denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik ose 
juridik nëse vepron në kundërshtim me nenin 58 paragrafi 
(8) të këtij ligji. 

Krahas gjobës nga paragrafi 1 i këtij neni për 
kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni, automjeti me të 
cilin është bërë kundërvajtja merret në mënyrë të 
përhershme në pronësi të Republikës së Maqedonisë me 
asistencë të nëpunësit policor në uniformë në momentin e 
kryerjes së kundërvajtjes, ndërsa pas dhënies së 
aktvendimit për marrje të përhershme të automjetit nga 
inspektori për rrugë. 

Kundër aktvendimit të inspektorit për rrugë nuk lejohet 
ankesë. 

Kundër aktvendimit të inspektorit për komunikacionin 
rrugor mund të parashtrohet padi për kontest administrativ 
në afat prej tetë ditësh nga kryerja e kundërvajtjes. 

Padia për kontest administrativ nuk e prolongon 
zbatimin e aktvendimit për marrje të përhershme të 
automjetit të miratuar nga inspektori për rrugë. 

Shpenzimet të cilat do të krijohen gjatë kohëzgjatjes së 
zbatimit të aktvendimit për marrje të përhershme të 
automjetit janë në ngarkim të kryerësit të kundërvajtjes.” 

 
Neni 11 

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

___________ 

5152. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополну-

вање на Законот за внатрешната пловидба, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 10 ноември 2014 година. 
 
Бр. 07– 4227/1                        Претседател 

10 ноември 2014 година       на Република Македонија, 
              Скопје                          д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА 
 

Член 1 
Во Законот за внатрешната пловидба („Службен 

весник на Република Македонија” брoj 55/2007, 
26/2009, 22/2010, 23/2011, 53/2011, 155/2012, 15/2013, 
137/2013, 163/2013 и 42/2014), по членот 70-и се додава 
нов член 70-ј, кој гласи: 

 
“Член 70-ј 

Прашањата од првиот дел  (теоретски дел) од испи-
тот за стекнување звање управувач на чамец ги вери-
фикува комисија, формирана од министерот за тран-
спорт и врски. 

Комисијата од став 1 на овој член е составена од 
стручни лица кои ги познаваат прописите од областа 
на внатрешната пловидба. Комисијата врши и ревизија 
и ажурирање на прашањата, најмалку еднаш годишно.” 

 
Член 2 

Во членот 74-а став 3 се менува и гласи:  
„Испитот за стекнување звање за член на екипаж на 

брод се полага во Капетанијата пред стручна комисија, 
која на предлог на капетанот на Капетанијата ја форми-
ра министерот за транспорт и врски. Комисијата е сос-
тавена од од претседател и четири члена. Претседател 
и член на испитната комисија може да биде лице со со-
одветна стручност согласно со тематските области од 
програмата за полагање испит за стекнување одделен 
вид на звање за член на екипаж на брод пропишана со 
подзаконскиот акт од став 8 на овој член,  или  со нај-
малку стекнато звање за кое се полага испитот.“  

По ставот 3 се додава нов став 4  кој гласи: 
„Доколку во Република Македонија нема лице со 

стекнато соодветно звање за кое се организира полага-
њето на испитот, како член на комисијата од став 3 на 
овој член, може да биде именувано лице кое е странски 
државјанин. Странскиот државјанин е должен да дос-
тави доказ за стекнато соодветно звање, преведено на 
македонски јазик од овластен судски преведувач и из-
јава заверени на нотар со која под целосна материјална 
и кривична одговорност изјавува дека ќе работи совес-
но и во согласност со позитивните законски прописи 
на Република Македонија.” 

Ставовите 4, 5, 6, 7 и 8  стануваат ставови 5, 6, 7, 8 
и 9. 

 
Член 3 

По членот 74-ѕ се додава нов член 74-и, кој гласи: 
 

“Член 74-и 
Прашањата од првиот дел (теоретски дел) од испи-

тот за стекнување звање за член на екипаж на брод, ги 
верификува комисија формирана од министерот за 
транспорт и врски.               

Комисијата од ставot 1 на овој член е составена од 
стручни лица кои ги познаваат прописите од областа 
на внатрешната пловидба. Комисијата врши и ревизија 
и ажурирање на прашањата, најмалку еднаш годишно.“ 

 
Член 4 

Комисиите предвидени со овој закон ќе се форми-
раат во рок од 30 дена од влегувањето во сила на овој 
закон. 
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Член 5 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-

чистен текст на Законот за внатрешната пловидба.  

 

Член 6 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,,Службен весник на Република Маке-

донија, а ќе започне да се применува со денот на при-

мената на членовите 1 и 2 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за внатрешната пловидба 

(„Службен весник на Република Македонија“ брoj 

163/13).  

____________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR LUNDRIM TË BRENDSHËM 

 

Neni 1 

Në Ligjin për lundrim të brendshëm (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë’’ numër 55/2007, 26/2009, 

22/2010, 23/2011, 53/2011, 155/2012, 15/2013, 137/2013, 

163/2013 dhe 42/2014), pas nenit 70-i  shtohet nen i ri 70-j, 

si vijon: 

 

“Neni 70-j 

Pyetjet e pjesës së parë (pjesës teorike) nga provimi për 

marrjen e titullit vozitës i barkës , i verifikon  komisioni i 

formuar nga ministri i Transportit dhe Lidhjeve. 

Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni, përbëhet nga 

persona profesionalë që i njohin rregullat nga sfera e 

lundrimit të brendshëm. Komisioni kryen edhe revizion 

dhe azhurnim të pyetjeve, së paku një herë në vit.” 

 

Neni 2 

Në nenin 74-a paragrafi 3 ndryshohet si vijon:  

"Provimi për marrjen e titullit për anëtar të ekuipazhit 

të anijes jepet në Kapitaneri, para komisionit profesional, 

të cilin me propozim  të kapitenit të Kapitanerisë e formon 

ministri i Transportit dhe Lidhjeve. Komisioni përbëhet 

nga kryetari dhe katër anëtarë. Kryetar dhe anëtar i 

komisionit të provimeve mund të jetë personi me 

profesionalitet përkatës në pajtim  me sferat tematike nga 

programi për dhënien e provimit për marrjen e llojit të 

caktuar të titullit për anëtar të ekuipazhit të anijes, të 

përcaktuar me aktin nënligjor nga paragrafi 8 i këtij neni, 

ose së paku me titull të marrë për të cilin jepet provimi.”  

Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si vijon: 

“Nëse në Republikën e Maqedonisë  nuk ka person me 

titull përkatës të marrë për të cilin organizohet dhënia e 

provimit, si anëtar i komisionit nga paragrafi 3 i këtij neni, 

mund të emërohet personi i cili është shtetas i huaj. 

Shtetasi i huaj detyrohet të dorëzojë dëshmi për titullin 

përkatës të marrë, të përkthyer në gjuhën maqedonase nga 

përkthyesi i autorizuar gjyqësor dhe deklaratë të 

verifikuara te noteri me të cilën me përgjegjësi të plotë 

materiale dhe penale deklaron se do të punojë në mënyrë të 

ndërgjegjshme dhe në pajtim me rregullat ligjore pozitive 

të Republikës së Maqedonisë.” 

Paragrafët 4, 5, 6, 7 dhe 8 bëhen paragrafë  5, 6, 7, 8 

dhe 9. 

Neni 3 
Pas nenit 74-x shtohen nen i ri 74-i, si vijon: 

 
“Neni 74-i 

Pyetjet e pjesës së parë (pjesës teorike) të provimit për 
marrjen e titullit për anëtar të ekuipazhit të anijes, i 
verifikon komisioni i formuar nga ministri i Transportit 
dhe Lidhjeve.               

Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni përbëhet nga 
persona profesionalë që i njohin rregullat nga sfera e 
lundrimit të brendshëm. Komisioni kryen edhe revizion 
dhe azhurnim të pyetjeve, së paku një herë në vit.” 

 
Neni 4 

Komisionet e parapara me këtë ligj do të formohen  në 
afat prej 30 ditësh nga hyrja në fuqi  e këtij ligji. 

 
Neni 5 

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

 
Neni 6 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do 
të fillojë të zbatohet në ditën e zbatimit të neneve 1 dhe 2 të 
Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit  për lundrim 
të brendshëm (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” numër 163/13). 

__________ 

5153. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУ- 

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА 
ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ 

 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за приватизација на државниот капитал, 
што Собранието на Република Македонија го доне- 

се на седницата одржана на 10 ноември 2014 година. 
 
Бр. 07– 4219/1                           Претседател 

10 ноември 2014 година       на Република Македонија, 
              Скопје                          д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ 
 

Член 1 
Во Законот за приватизација на државниот капитал 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 
37/96, 25/99, 81/99, 49/2000, 6/2002, 74/2005 и 
123/2012), во членот 9 по ставот (4) се додаваат два но-
ви става (5) и (6), кои гласат: 
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„(5) Продажбата на државен капитал, изразен во ак-

ции и удели во претпријатија кои имаат регистрирано 

седиште надвор од Република Македонија, односно ак-

ции во банките и финансиските институции кои имаат 

регистирано седиште надвор од Република Македо-

нија, може да се врши по процедури согласно законо-

давството на државата во која е регистрирано седиште-

то на претпријатијата, односно банките или финансис-

ките институции. 

(6) Начинот и постапката за продажбата на државен 

капитал во случаите од ставот (5) од овој закон поблис-

ку ќе бидат уредени со прописот од член 12 од овој за-

кон.“ 

 

Член 2 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-

чистен текст на Законот за приватизација на државниот 

капитал. 

 

Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во “Службен весник на Република Маке-

донија“. 

____________ 

 

L I GJ 

PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PRIVATIZIM  

TË KAPITALIT SHTETËROR 

 

Neni 1 

Në Ligjin për privatizimin e kapitalit shtetëror ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër  37/96, 25/99, 

81/99, 49/2000, 6/2002, 74/2005 dhe 123/2012), në nenin 9 

pas paragrafit (4) shtohen dy paragraf të rinj (5) dhe (6), si 

vijojnë: 

"(5) Shitja e kapitalit shtetëror, e shprehur në aksione 

dhe pjesëmarrje në ndërmarrje të cilat kanë seli të 

regjistruar jashtë Republikës së Maqedonisë, përkatësisht 

aksione në banka dhe institucione financiare të cilat kanë 

seli të regjistruar jashtë Republikës së Maqedonisë, mund 

të kryhet sipas procedurave në pajtim me legjislacionin e 

shtetit në të cilin është regjistruar selia e ndërmarrjeve, 

përkatësisht bankave ose institucioneve financiare. 

(6) Mënyra dhe procedura për shitjen e kapitalit 

shtetëror në rastet nga paragrafi (5) të këtij ligji më 

afërsisht do të rregullohen me rregullën nga neni 12 i këtij 

ligji.” 

 

Neni 2 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 

spastruar të Ligjit për privatizim të kapitalit shtetëror. 

 

Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

5154. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-лика 

Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУ- 

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА 

АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА 

 

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за 

преземање на акционерските друштва, 

што Собранието на Република Македонија го доне- 

се на седницата одржана на 10 ноември 2014 година. 

 

Бр. 07– 4217/1                         Претседател 

10 ноември 2014 година       на Република Македонија, 

              Скопје                          д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

 

З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ 

НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА 

 

Член 1 

Во Законот за преземање на акционерските друш-

тва  („Службен весник на Република Македонија“ брoj 

69/13 и 188/13), во членот 19 став (1) по точката 8) се 

додава нова точка 9), која гласи: 

„9) врз основа на пренос со договор за подарок по-

меѓу брачни другари или помеѓу родители и деца;“. 

Точките 9), 10), 11) и 12) стануваат точки 10), 11), 

12) и 13). 

 

Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од неговото 

објавување во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

____________ 

 

L I GJ 

PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MARRJE TË 

SHOQËRIVE AKSIONARE 

 

Neni 1 

Në Ligjin për marrje të shoqërive aksionare ("Gazeta 

Zyrtare në Republikën e Maqedonisë" numër 69/13 dhe 

188/13), në nenin 19 paragrafin (1) pas pikës 8) shtohet 

pikë e re 9), si vijon: 

"9) në bazë të bartjes me marrëveshje për dhuratë 

ndërmjet bashkëshortëve ose prindërve dhe fëmijëve;". 

Pikat 9), 10), 11) dhe 12) bëhen pika 10), 11), 12) dhe 13). 

 

Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga botimi i tij në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
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5155. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУ- 

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 
НА САНКЦИИТЕ 

 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за извршување на санкциите, 
што Собранието на Република Македонија го доне- 
се на седницата одржана на 10 ноември 2014 

година. 
 
Бр. 07– 4221/1                         Претседател 

10 ноември 2014 година       на Република Македонија, 
              Скопје                          д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
 
 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ 
 

Член 1 
Во Законот за извршување на санкциите („Службен 

весник на Република Македонија“ број 2/2006, 
57/10,170/13 и 43/14) по членот 257 се додава нова гла-
ва XXI-a, нов наслов и 8 нови члена 257-а, 257-б, 257-в, 
257-г, 257-д, 257-ѓ, 257-е и 257-ж кои гласат: 

 
„ГЛАВА XXI-a 

 
МЕДИЦИНСКО-ФАРМАКОЛОШКО ЛЕКУВАЊЕ 

НА СТОРИТЕЛИ НА ПОЛОВ НАПАД ВРЗ ДЕТЕ ДО 
14 ГОДИНИ 

 
Член 257-а 

(1) Мерката медицинско-фармаколошко лекување 
на сторители на полов напад врз дете до 14 години се 
извршува во специјализирани медицински установи. 

(2) Специјализираните медицински установи од 
ставот (1) на овој член и начинот на извршување на 
мерката медицинско-фармаколошко лекување ги про-
пишува министерот за здравство, со упатство. 

 
Член 257-б 

(1) Казнено поправните установи се должни веднаш 
по започнувањето на издржувањето на казната затвор 
да ја достават судската одлука со која на осуденото ли- 
це му е изречена оваа мерка до Управата за извршува- 
ње на санкциите. 

(2) Управата за извршување на санкциите ја доста- 
вува судската одлука на извршување до специјализира- 
ната медицинска установа пред започнување на под-
готвителниот период за отпуст на осуденото лице зара- 
ди испитување и негова подготовка за извршување на 
мерката. 

(3) Извршувањето на мерката ќе започне по из-
држување на казната затвор. 

(4) Начинот на доставување на податоците до Упра- 
вата за извршување на санкциите од страна на казнено 
поправните установи за лицата на кои им е изречена 
мерката медицинско-фармаколошко лекување поблис-
ку се пропишува со акт кој го донесува министерот за 
правда. 
 

Член 257-в 
(1) За почетокот и за текот на извршувањето на 

мерката медицинско- фармаколошко лекување, специ-
јализираната медицинска установа е должна секои 
шест месеци да ја известува Управата за извршување 
на санкциите. 

(2) Управата за извршување на санкциите може и 
надвор од роковите од ставот (1) на овој член да бара 
известување од специјализираната медицинска устано-
ва за здраствената состојба на лицето спрема кое се из-
вршува оваа мерка и резултатот од извршувањето на 
мерката. 

(3) Управата за извршување на санкциите најмалку 
еднаш на шест месеци го известува судот за извршува-
њето на мерката или за потребата од нејзино продол-
жување или прекинување. 

 
Член 257-г 

Лицето на кое му е изречена мерката медицинско-
фармаколошко лекување е должно за секоја промена на 
адресата да ја извести специјализираната медицинска 
установа. 

 
Член 257-д 

(1) Доколку лицето од оправдани причини не се ја-
ви на извршување на мерката, должно е во рок од три 
дена од денот кога требало да се јави во специјализира-
ната медицинска установа да го оправда своето отсус-
тво и за тоа да ја извести установата. 

(2) Специјализираната медицинска установа може 
на лицето да му го одложи извршувањето на мерката 
медицинско-фармаколошко лекување ако достави до-
каз дека: 

- се наоѓа на болничко лекување или 
- се случила смрт на член во потесното семејство на 

лицето. 
(3) Одложувањето на извршувањето на мерката мо-

же да трае најдоцна до завршување на болничкото ле-
кување, односно 3 дена по смртта на член на потесно 
семејство. 

(4) Специјализираната медицинска установа по до- 
бивањето на известувањето од лицето му определува 
нов теримин и за тоа ја известува Управата за извршу- 
вање на санкциите. 

 
 

Член 257-ѓ 
(1) Ако осуденото лице без оправдана причина не 

се подложи на извршување на мерката медицинско -
фармаколошко лекување или по истекот на три дена од 
денот кога требало да се јави за извршување на мерка-
та во специјализираната медицинска установа тоа не го 
стори, установата е должна во рок од 48 часа за тоа да 
ја извести Управата за извршување на санкциите. 
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(2) За одбивањето или напуштањето на лекувањето 
Управата за извршување на санкции без одлагање ќе го 
извести судот надлежен за извршување на санкцијата. 

(3) Заради извршување на мерката медицинско -
фармаколошко лекување судот од ставот (2) на овој 
член без одлагање ќе донесе наредба за присилно при- 
ведување на лицето, која ја доставува до полицијата. 

Ако лицето не може да се приведе судот ќе 
распише потерница за пронаоѓање и приведување на 
лицето. 

(4) Трошоците за присилното приведување паѓаат 
на товар на лицето. 

 
Член 257-е 

Трошоците на извршувањето на мерката медицин-
ско-фармаколошко лекување паѓаат на товар на Буџе-
тот на Република Македонија. 

 
Член 257-ж 

(1) Управата за извршување на санкциите воспоста-
вува и води посебна евиденција за осудените лица на 
кои им е изречена мерката медицинско - фармаколош- 
ко лекување. 

(2) Формата, содржината и начинот на водење на 
евиденцијата го пропишува министерот за правда.“ 

 
Член 2 

Подзаконскитe акти предвидени со овој закон ќе се 
донесат во рок од шест месеци од денот на влегување 
во сила на овој закон. 

 
Член 3 

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

____________ 
 

L I GJ 
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR ZBATIMIN 

E SANKSIONEVE 
 
 

Neni 1 
Në Ligjin për zbatimin e sanksioneve ("Gazeta Zyrtare 

e Republikës së Maqedonisë" numër 2/2006, 57/10,170/13 
dhe 43/14) pas nenit 257 shtohet kapitulli ri XXI-a, titulli i 
ri dhe 8 nene të reja 257-а,  257-b,  257-v, 257-g, 257-d, 
257-gj, 257-е  dhe 257-zh, si vijojnë:  

 
"KAPITULLI XXI-a 

MJEKIMI MJEKËSOR-FARMAKOLOGJIK I KRYERËSVE 
TË SULMIT GJINOR MBI FËMIJË DERI NË MOSHËN 14 

VJEÇARE 
 

Neni 257-a 
(1) Masa mjekim mjekësor-farmakologjik të kryerësve 

të sulmit gjinor mbi fëmijë deri në moshën 14 vjeçare 
zbatohet në institucione të specializuara mjekësore.   

(2) Institucionet e specializuara mjekësore nga 
paragrafi (1) i këtij neni dhe mënyrën e zbatimit të masës 
mjekim mjekësor - farmakologjik i përcakton ministri i 
Shëndetësisë, me udhëzim.   

  
Neni 257-b 

(1) Institucionet ndëshkuese përmirësuese janë të 
obliguara që menjëherë pas fillimit të vuajtjes së dënimit 
me burg ta dorëzojnë vendimin gjyqësor me të cilin 
personit të gjykuar i është shqiptuar kjo masë, në 
Drejtorinë për Zbatimin e Sanksioneve. 

(2) Drejtoria për Zbatimin e Sanksioneve e dorëzon 
vendimin gjyqësor për zbatim te institucioni i specializuar 
mjekësor para fillimit të periudhës përgatitore për lëshimin 
e personit të gjykuar për shkak të hetimit dhe përgatitjes së 
tij për zbatimin e masës.    

(3) Zbatimi i masës do të fillojë pas vuajtjes së dënimit 
me burg.   

(4) Mënyra e dorëzimit të të dhënave në Drejtorinë për 
Zbatimin e Sanksioneve nga ana e institucioneve 
ndëshkuese përmirësuese për personat të cilëve u është 
shqiptuar masa mjekim mjekësor - farmakologjik më 
afërsisht përcaktohet me akt të cilin e miraton ministri i 
Drejtësisë.   

 
Neni 257-v 

(1) Për fillimin dhe për rrjedhën e zbatimit të masës 
mjekim mjekësor-farmakologjik, institucioni i specializuar 
mjekësor është i obliguar që çdo gjashtë muaj ta njoftojë 
Drejtorinë për Zbatimin e Sanksioneve.  

(2) Drejtoria për Zbatimin e Sanksioneve mundet edhe 
jashtë afateve nga paragrafi (1) i këtij neni të kërkojë 
njoftim nga institucioni i specializuar mjekësor për 
gjendjen shëndetësore të personit ndaj të cilit kryhet kjo 
masë dhe rezultatin nga zbatimi i masës.   

(3) Drejtoria për Zbatimin e Sanksioneve të paktën një 
herë në gjashtë muaj e njofton gjykatën për zbatimin e 
masës ose për nevojën e vazhdimit ose ndërprerjen e saj.   

    
Neni 257-g 

Personit të cilit i është shqiptuar masa mjekim 
mjekësor-farmakologjik detyrohet që për çdo ndryshim të 
adresës ta njoftojë institucionin e specializuar mjekësor.  

 
Neni 257-d 

(1) Nëse personi për shkaqe të arsyeshme nuk paraqitet 
në zbatimi e masës, është i obliguar që në afat prej tri 
ditësh nga dita kur është dashur të paraqitet në institucionin 
e specializuar mjekësor, ta arsyetojë mungesën e vet dhe 
për këtë ta njoftojë institucionin.   

(2) Institucioni i specializuar mjekësor mundet personit 
t'ia prolongojë zbatimin e masës mjekim mjekësor-
farmakologjik nëse dorëzon dëshmi se: 

- gjendet në mjekim spitalor ose 
- ndodh vdekje e anëtarit të familjes më të ngushtë të 

personit.  
(3) Prolongimi i zbatimit të masës mund të zgjasë më 

së voni deri në kryerjen e mjekimit spitalor, respektivisht 
tri ditë pas vdekjes së anëtarit të familjes së ngushtë.  

(4) Institucioni i specializuar mjekësor pas marrjes së 
njoftimit nga personi i cakton termin të ri dhe për këtë e 
njofton Drejtorinë për Zbatimin e Sanksioneve.   

 
Neni 257-gj 

(1) Nëse personi i gjykuar pa shkak të arsyeshëm nuk i 
nënshtrohet zbatimit të masës mjekim mjekësor-
farmakologjik ose pas skadimit të tri ditëve nga dita kur 
është dashur të paraqitet për zbatimin e masës në 
institucionin e specializuar mjekësor këtë nuk e bën, 
institucioni është i obliguar që në afat prej 48 orësh për 
këtë ta njoftojë Drejtorinë për Zbatimin e Sanksioneve. 

(2) Për refuzimin ose lëshimin e mjekimit Drejtoria për 
Zbatimin e Sanksioneve pa prolongim do ta njoftojë 
gjykatën kompetente për zbatimin e sanksioneve. 
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(3) Për zbatimin e masës mjekim mjekësor-
farmakologjik, gjykata nga paragrafi (2) i këtij neni, pa 
prolongim do të miratojë urdhëresë për arrestim të 
detyrueshëm të personit, të cilën e dorëzon në polici. Nëse 
personi nuk mund të arrestohet gjykata do të shpallë 
fletarrest për gjetjen dhe arrestimin e personit.  

(4) Shpenzimet për arrestimin e detyrueshëm janë në 
ngarkim të personit.  

 
Neni 257-e 

Shpenzimet e zbatimit të masës mjekim mjekësor-
farmakologjik janë në ngarkim të Buxhetit të Republikës së 
Maqedonisë. 

         
Neni 257-zh 

(1) Drejtoria për Zbatimin e Sanksioneve vendos dhe 
mban evidencë të veçantë për personat e gjykuar të cilëve u 
është shqiptuar masa mjekim mjekësor-farmakologjik.  

(2) Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së 
evidencës i përcakton ministri i Drejtësisë." 

 
Neni 2 

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të 
miratohen në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në 
fuqi të këtij ligji.  

 
Neni 3 

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

_________ 

5156. 
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 

ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И 
МАЖИТЕ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за еднакви можности на жените и ма-
жите, 

што Собранието на Република Македонија го доне- 
се на седницата одржана на 10 ноември 2014 година. 

 
Бр. 07– 4223/1                         Претседател 

10 ноември 2014 година       на Република Македонија, 
              Скопје                          д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА  ЕДНАКВИ  МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И 

МАЖИТЕ 
 

Член  1 
Во Законот за еднакви можности на жените и мажи-

те („Службен весник на Република Македонија“ број 
6/12) во членот 6 по ставот (4) се додава нов став  (5), 
кој гласи: 

„(5) Министерот за труд и социјална политика во 
согласност со министерот за образование и наука го 
пропишува  начинот на  вршење на анализата од став 
(4) на овој член.“ 

 
Член 2 

Во членот 8 по ставот (4) се додава нов став (5), кој 
гласи: 

„(5) Министерот за труд и социјална политика ги 
пропишува формата и содржината на годишниот из-
вештај од став (4) на овој член и начинот на спроведу-
вање на  планот за имплементација од ставот (3) на 
овој член .“ 

 
Член 3 

Во членот 11 по ставот (9) се додава нов став (10), 
кој гласи: 

„(10) Министерот за труд и социјална политика  ги  
пропишува формата  и  содржината на извештајот од 
ставот (8) на овој член,.“ 

          
Член  4 

Во членот 14 став (7) по зборот „ координатор“ се 
додаваат зборовите: „и заменик координатор.“  

 
Член 5 

Во член 15  по ставот (1) се додава нов став (2), кој 
гласи: 

„Министерот за труд и социјална политика ги про-
пишува формата и   содржината на извештајот од став 
(1) на овој член.“ 

 
Член  6 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за еднакви можности на жени-
те и мажите. 

 
Член 7 

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

____________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIN 
PËR MUNDËSI TË BARABARTA TË FEMRAVE 

DHE MESHKUJVE 
     

Neni 1 
Në Ligjin për mundësi të barabarta të femrave dhe 

meshkujve ("Gazeta Zyrtare e Republikën e Maqedonisë" 
numër 6/12) në nenin 6 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i 
ri (5), si vijon: 

"(5) Ministri i Punës dhe Politikës Sociale në pajtim me 
ministrin e Arsimit dhe Shkencës e përcakton mënyrën e 
kryerjes së analizës nga paragrafi (4) i këtij neni." 

 
Neni 2 

Në nenin 8 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si 
vijon: 

"(5) Ministri i Punës dhe Politikës Sociale i përcakton 
formën dhe përmbajtjen e raportit vjetor nga paragrafi (4) i 
këtij neni dhe mënyrën e zbatimit të planit për 
implementim nga paragrafi (3) i këtij neni." 
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Neni 3 

Në nenin 11 pas paragrafit (9) shtohet paragraf i ri (10), 

si vijon: 

"(10) Ministri i Punës dhe Politikës Sociale i përcakton 

formën dhe përmbajtjen e raportit nga paragrafi (8) i këtij 

neni,." 

          

Neni 4 

Në nenin 14 paragrafi (7) pas fjalës "koordinator" 
shtohen fjalët: "dhe zëvendëskoordinator."  

 
Neni 5 

Në nenin 15 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), 
si vijon: 

"Ministri i Punës dhe Politikës Sociale i përcakton 
formën dhe përmbajtjen e raportit nga paragrafi (1) i këtij 
neni." 

 
Neni 6 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 
spastruar të Ligjit për mundësi të barabarta të femrave dhe 
meshkujve. 

 
Neni 7 

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

________ 

5157. 
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 ПРЕВОЗ 

ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-ње 

на Законот за превоз во патниот сообраќај, 

што Собранието на Република Македонија го доне-се 

на седницата одржана на 10 ноември 2014 година. 

 

Бр. 07 – 4224/1                      Претседател 

10 ноември 2014 година       на Република Македонија, 

              Скопје                          д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

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

НОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ 
 

Член 1 
Во Законот за превоз во патниот сообраќај („Служ-

бен весник на Република Македонија“ брoj 68/2004, 
127/2006, 11420/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 
23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14 и 112/14) во членот 
8 по став 1 се додаваат два нови става 2 и 3 кои гласат: 

„Лиценца за меѓуопштински линиски превоз на 
патници и лиценца за меѓународен линиски превоз на 
патници се издава само на превозници кои поседуваат 
возила со минимум Еуро 2 еколошки стандард. 

Одредбите од став 1 точка 6) на овој член не се од-
несуваат за добивање на лиценца за вршење на авто 
такси превоз на патници за трговец поединец.“ 

Ставовите 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стануваат ставови 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. 

  
Член 2 

Во членот 33 ставот 1 се менува и гласи: 
„Возни билети исклучиво се продаваат преку уни-

фициран електронски систем со електронско плаќање 
на билетите“. 

Ставот 2 се брише. 
Ставовите 3, 4, 5, 6 и 7 стануваат ставови 2, 3, 4, 5 и 6. 
Во ставот 4 кој станува став 3 зборовите: „Превоз-

никот и автобуската станица може да продаваат возни 
билети“ се заменуваат со зборовите: „Возни билети мо-
же да се продаваат само за“. 

 
Член 3 

Во членот 43 по ставот 5 се додава нов став 6 кој 
гласи: 

„По исклучок за превоз на војни лица од дома до 
работа и обратно списокот на патници не е составен 
дел на договорот за извршување на превозот. При пре-
возот на војни лица од дома до работа и обратно задол-
жително е во возилото од страна на корисникот на пре-
возот да има лице кое ќе биде задолжено со список на 
патници кои се превезуваат.“ 

Ставовите 6, 7, 8 и 9 стануваат ставови 7, 8, 9, и 10. 
 

Член 4 
Во членот 64 во ставот 4 точката на крајот од рече-

ницата се брише и се додаваат зборовите „за стоката 
која е во возилото.“ 

 
Член 5 

Во член 70 по ставот 5 се додава нов став 6 кој 
гласи:  

„Странскиот превозник меѓународната транспортна 
дозвола не смее да ја даде на друг превозник ниту да ги 
преправа или да ги менува впишаните податоци. Доз-
волата уредно и во целост се пополнува пред започну-
вање на превозот на територија на Република Македо-
нија.“ 

Во ставот 6 кој станува став 7 по зборот „стоки” се 
става запирка и се додаваат зборовите „уредно попол-
нета.“ 

Ставовите 7, 8 и 9 стануваат ставови 8, 9 и 10, 
По  ставот 10 се додава нов став 11 кој гласи: 
„Странскиот превозник ако е од држава потписник 

на ЦМР конвенција, за стоката која ја превезува мора 
во возилото да има уредно пополнет ЦМР образец на 
товарен лист, а податоците наведени во привремената 
(ЦОЛЛ) сообраќајна дозвола и/или  сообраќајна дозво-
ла за возило, дефинираат од која држава е превозни-
кот.“  

 
Член 6 

По членот 70 се додава нов член 70-а , кој гласи: 
 

„Член 70-а 
Правните лица, трговци поединци, физички лица, 

кои самостојно вршат дејност, при вршење  меѓунаро-
ден  промет  на стока, должни се пред утовар или рас-
товар на стока  да проверат дали странскиот превозник 
има меѓународна транспортна дозвола, дали е правил-
но употребена, пополнета и/или дали ЕКМТ дозвола е 
соодветна.  
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Лицата наведени во став 1 на овој член, мора на  
проверената поединечна транспортна дозволата во сог-
ласност со став 1 на овој член од задната страна на доз-
волата да означат дали се работи за утовар или исто-
вар, датум, потпис и печат и да ја фотокопираат ЕКМТ 
дозволата. Копија од поединечната  транспортна дозво-
ла и/ или ЕКМТ дозволата, која ја провериле и завери-
ле должни се да ја чуваат две години по истекот на ро-
кот, во која бил извршен превозот на стока. Копиите од 
меѓународните дозволи се чуваат со документацијата 
потребна за завршување на дозволено царинско поста-
пување во извозна и/или увозна постапка во меѓунаро-
ден промет на стоки.“ 

  
Член 7 

Членот 72 се менува и гласи: 
„Ако царинската управа утврди дека странскиот 

превозник при влез или излез од Република Македони-
ја односно на царински терминал во внатрешноста на 
државата, истиот не поседува дозвола за меѓународен 
превоз на стоки или меѓународната дозвола не е уредно 
пополнета, а превозникот е од земја со која Република 
Македонија има склучено спогодба за меѓународен 
превоз на стоки со која е предвидено превозот да се из-
вршува врз основа на дозволи, ќе го забрани влегува-
њето, односно излегувањето на возилото од територи-
јата на Република Македонија. “ 

  
Член 8 

Во член 75 во ставот 2 зборовите:  “Агенцијата за 
државни патишта” се заменуваат со зборовите “Јавно 
претпријатие за државни патишта.” 

Во ставот 5 по зборот „превоз“ се додаваат зборо-
вите: „во оригинал”.  

 
Член 9 

Во членот 78 став 2 зборовите:  „на внатрешниот 
превоз на патници за сопствени потреби“ се заменуваат 
со зборовите „превозот од став 1 на овој член.“ 

 
Член 10 

Членот 81 се менува и гласи : 
„Царинската управа, на граничниот премин, однос-

но на друго место каде што се врши царинскиот надзор 
проверува дали домашниот и странскиот превозник 
имаат меѓународна транспортна дозвола и други испра-
ви и документи за возило, возач, стока и/или патници 
(ЦМР-товарен лист или план за возење на возачите или 
извод од лиценца или сертификат за учество на возачи-
те во меѓународниот патен сообраќај и слично), пропи-
шани со овој закон за вршење на соодветен вид на пре-
воз и дали превозникот го врши превозот во согласност 
со тие документи. 

Ако царинската управа утврди дека странски или 
домашен превозник нема во возилото меѓународна 
транспортна дозвола и други потребни исправи и доку-
менти или истите не ги користи на пропишан начин, ќе 
забрани влез на возилото во Република Македонија, 
односно излез од неа. 

Ако царинската управа при проверка на документи 
за спроведување на царинска постапка во деловни 
простори кај правно лице, трговец поединец и физичко 
лице кои вршат меѓународен промет на стоки не најде 
копија од меѓународна транспортна дозвола и/или кон-
статира прекршувања на одредби од ставот 1 на овој 
член задолжително го информира Државниот инспек-
торат за транспорт.“ 

Член 11 
Во членот 87-а во став 2 по зборовите: „територија-

та на Република Македонија„ се става запирка и се до-
даваат зборовите „ царински терминали”. 

Во ставот 4 зборот „ ставот 1“ се заменува со зборо-
вите: „ставови 1 и 2“. 

 
Член 12 

Во членот 88 ставот 1 по алинеата 5 се додава нова 
алинеа 6 која гласи: 

“- спроведување на активностите од член 70-а на 
овој закон,”. 

 
Член 13 

Во членот 96 став 1 точка 1) во заградата на крајот 
од реченицата се додаваат зборовите „член 4-а став 1 и 
член 70 став 10“. 

Tочката 6) се менува и гласи :  
„ странски превозник врши меѓународен превоз на 

стока без дозвола (член 70 ставови 1 и 3 и член 79).“ 
Во точката 8) зборот „патници” се брише и во заг-

радата зборот „точка 1” се брише. 
 

Член 14 
Во член 97 во ставот 1 точката 17) се менува и 

гласи:  
„во возилото нема ЦМР – товарен лист за стоката 

која се превезува и/или меѓународна транспортна доз-
вола доколку таа се бара (член 66 став 2, член 70 ставо-
ви  7 и 11).” 

 
Член 15 

Во член 98 во точката 2) во заградата бројот “3” се 
заменува со бројот “5”.   

По точката 15) се додава нова точка 15-а која гласи: 
„15-a) на правно лице вршител на меѓународен про-

мет на стока кое не задржало копија од меѓународна доз-
вола од странски превозник (член 70-а ставови 1 и 2)“. 

 
Член 16 

Одредбата на член 1 на овој закон со која член 8 се 
дополнува со нов став 2 ќе отпочне да се применува од 
1-ви април 2015 година. 

 
Член 17 

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

___________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR TRANSPORT NË KOMUNIKACIONIN 
RRUGOR 

 
Neni 1 

Në Ligjin për transport në komunikacionin rrugor 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 
68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 
6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14 dhe 112/14) në 
nenin 8 pas paragrafit 1 shtohen dy paragrafë të rinj 2 dhe 
3 si vijojnë: 

“Licencë për transport në linjë ndërkomunale të 
udhëtarëve dhe licencë për transport në linjë 
ndërkombëtare të udhëtarëve jepet vetëm për transportues 
të cilët posedojnë automjet me minimum Euro 2 standard 
ekologjik. 
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Dispozitat nga paragrafi 1 pika 6) të këtij neni nuk kanë 
të bëjnë për marrje të licencës për kryerje të transportit 
auto taksi të udhëtarëve për tregtar individ."  

Paragrafët 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dhe 10 bëhen paragrafë 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dhe 12. 

  
Neni 2 

Në nenin 33 paragrafi 1 ndryshohet si vijon: 
"Biletat e udhëtimit shiten ekskluzivisht nëpërmjet 

sistemit të unifikuar elektronik me pagesë elektronike të 
biletave". 

Paragrafi 2 shlyhet. 
Paragrafët 3, 4, 5, 6 dhe 7 bëhen paragrafë 2, 3, 4, 5 

dhe 6. 
Në paragrafin 4 që bëhet paragraf 3 fjalët: 

"Transportuesi dhe stacioni i autobusave mund të shesin 
bileta të udhëtimit" zëvendësohen me fjalët. "Biletat e 
udhëtimit mund të shiten vetëm për". 

 
Neni 3 

Në nenin 43 pas paragrafit 5 shtohet paragraf i ri 6 si 
vijon: 

“Me përjashtim për transport të personave ushtarakë 
nga shtëpia deri në punë dhe anasjelltas lista e udhëtareve 
nuk është pjesë përbërëse e marrëveshjes për kryerje të 
transportit. Gjatë transportit të personave ushtarakë nga 
shtëpia deri në punë dhe anasjelltas është e obligueshme që 
në automjet nga ana e shfrytëzuesit të transportit të ketë 
person i cili do të jetë i obliguar me listën e udhëtareve të 
cilët transportohen.” 

Paragrafët 6, 7, 8 dhe 9 bëhen paragrafë 7, 8, 9, dhe 10. 
 

Neni 4 
Në nenin 64 në paragrafin 4 pika në fund të fjalisë 

shlyhet dhe shtohen fjalët: “për mallin i cili është në 
automjet.” 

 
Neni 5 

Në nenin 70 pas paragrafit 5 shtohet paragraf i ri 6 si 
vijon:  

“Transportuesi i huaj lejen ndërkombëtare të transportit 
nuk guxon t'ia japë transportuesit tjetër as t’i korrigjojë ose 
t’i ndryshojë të dhënat e shkruara. Leja në mënyrë të 
rregullt dhe të plotë plotësohet para fillimit të transportit në 
territorin e Republikës së Maqedonisë." 

Në paragrafin 6 i cili bëhet paragraf 7 pas fjalës 
“mallra” vihet presje dhe shtohen fjalët: “e plotësuar në 
mënyrë të rregullt”. 

Paragrafët 7, 8 dhe 9 bëhen paragrafë 8, 9 dhe 10. 
Pas paragrafit 10 shtohet paragraf i ri 11 si vijon: 
“Transportuesi i huaj nëse është nga shteti nënshkrues i 

konventës CMR, për mallin të cilin e transporton doemos 
duhet të ketë në automjet formular CMR të fletëngarkimit  
të plotësuar në mënyrë të rregullt, ndërsa të dhënat e 
shënuara në lejen e përkohshme të komunikacionit (COLL) 
dhe/ose lejen e komunikacionit për automjetin, definojnë 
nga cili shtet është transportuesi".  

 
Neni 6 

Pas nenit 70 shtohet nen i ri 70-a, si vijon: 
 

"Neni 70-а 
Personat juridikë, tregtarë individë, persona fizikë, të 

cilët në mënyrë të pavarur kryejnë veprimtari, gjatë 
kryerjes së qarkullimit ndërkombëtar të mallit, janë të 
obliguar para ngarkimit ose shkarkimit të malli të 
kontrollojnë nëse transportuesi i huaj ka leje 
ndërkombëtare të transportit, nëse në mënyrë të rregullt 
është e përdorur,  e plotësuar dhe/ose nëse leja EKMT 
është adekuate.  

Personat e theksuar në paragrafin 1 të këtij neni, 
doemos duhet në lejen e kontrolluar individuale të 
transportit në pajtim me paragrafin 1 të këtij neni nga ana e 
pasme e lejes të shënojnë nëse bëhet fjalë për ngarkim ose 
shkarkim, datën, nënshkrimin dhe vulën dhe ta kopjojnë 
lejen EKMT. Kopje të lejes individuale të transportit 
dhe/ose lejes EKMT, të cilën e kanë kontrolluar dhe 
verifikuar janë të obliguar ta ruajnë dy vjet pas përfundimit 
të afatit, në të cilën është kryer transporti i mallit. Kopjet 
nga lejet ndërkombëtare rruhen me dokumentacionin e 
nevojshëm për përfundim të veprimit të lejuar doganor në 
procedurë të eksporti dhe/ose importit në qarkullimin 
ndërkombëtar të mallrave." 

 
Neni 7 

Neni 72 ndryshohet si vijon: 
“Nëse Drejtoria Doganore përcakton se transportuesi i 

huaj gjatë hyrjes ose daljes nga Republika e Maqedonisë 
përkatësisht në terminalin doganor në brendinë e shtetit, i 
njëjti nuk posedon leje për transport ndërkombëtar të 
mallrave ose leja ndërkombëtare nuk është në mënyrë të 
rregullt e plotësuar, ndërsa transportuesi është prej vendit 
me të cilin Republika e Maqedonisë ka lidhur marrëveshje 
për transport ndërkombëtar të mallrave me të cilën është 
paraparë transporti të kryhet në bazë të lejeve, do ta ndalojë 
hyrjen, përkatësisht daljen e automjetit nga territori i 
Republikës së Maqedonisë.“ 

  
Neni 8 

Në nenin 75 në paragrafin 2 fjalët: "Agjencia për Rrugë 
Shtetërore” zëvendësohen me fjalët: “Ndërmarrje Publike 
për Rrugë Shtetërore".  

Në paragrafin 5 pas fjalës “transport” shtohen fjalët: 
“në origjinal”.  

 
 

Neni 9 
Në nenin 78 paragrafi 2 fjalët: “në transportin e 

brendshëm të udhëtarëve për nevoja personale” 
zëvendësohen me fjalët: “transporti nga paragrafi 1 i këtij 
neni”.  

 
Neni 10 

Neni 81 ndryshohet si vijon: 
“Drejtoria Doganore, në kalimin kufitar, përkatësisht 

në vend tjetër ku kryhet mbikëqyrja doganore kontrollon 
nëse transportuesi i vendit dhe i huaj kanë leje 
ndërkombëtare të transportit dhe dokumente tjera dhe 
dokumente për automjetin, shoferin, mallin dhe/ose 
(fletëngarkim CMR ose plan për vozitje të shoferëve ose 
certifikatë nga licenca ose certifikatë për pjesëmarrje të 
shoferëve në komunikacionin ndërkombëtar rrugor dhe të 
ngjashme), të përcaktuara në këtë ligj për kryerje të llojit 
përkatës të transportit dhe nëse transportuesi e kryen 
transportin në pajtim me ato dokumente. 

Nëse drejtoria doganore përcakton se transportuesi i 
huaj ose i vendit nuk ka në automjet leje ndërkombëtare të 
transportit dhe dokumente tjera të nevojshme dhe 
dokumente ose ato nuk i shfrytëzon në mënyrë të 
përcaktuar, do të ndalojë hyrje të automjetit në Republikën 
e Maqedonisë, përkatësisht dalje nga ajo.   

Nëse drejtoria doganore gjatë kontrollit të 
dokumenteve për zbatim të procedurës doganore në 
hapësira afariste te person juridik, tregtar individual dhe 
person fizik të cilët kryejnë qarkullim ndërkombëtar të 
mallrave nuk gjen kopje nga leja ndërkombëtare e 
transportit dhe/ose konstaton shkelje të dispozitave nga 
paragrafi 1 i këtij neni në mënyrë të obligueshme e 
informon Inspektoratin Shtetëror për Transport”.  
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Neni 11 
Në nenin 87-a në paragrafin 2 pas fjalëve: “territori i 

Republikës së Maqedonisë” vihet presje dhe shtohen fjalët: 
“terminal doganor".  

Në paragrafin 4 fjalët “paragrafi 1” zëvendësohen me 
fjalët: “paragrafët 1 dhe 2”. 

 
Neni 12 

Në neni 88 pas paragrafit 1 pas alinesë 5 shtohet aline e 
re 6 si vijon: 

“- zbatimi i aktiviteteve nga neni 70-a i këtij ligji,”. 
 

Neni 13 
Në nenin 96  paragrafi 1 pika 1) në kllapa në fund të 

fjalisë shtohen fjalët: “neni 4-a paragrafi 1 dhe neni 70 
paragrafi 10”. 

Pika 6) ndryshohet si vijon:  
“transportuesi i huaj kryen transport ndërkombëtar të 

mallit pa leje (neni 70 paragrafët 1 dhe 3 dhe neni 79)”. 
Në pikën 8) fjala “udhëtarë” shlyhet dhe në kllapë fjalët 

“pika 1” shlyhet. 
 

Neni 14 
Në nenin 97 në paragrafin  1 pika 17) ndryshohet si 

vijon:  
“në automjet nuk ka fletëngarkim CMR për mallin i cili 

transportohet dhe/ose leje ndërkombëtare të transportit 
nëse ajo kërkohet (neni 66 paragrafi 2, neni 70 paragrafët 7 
dhe 11)”.  

 
Neni 15 

Në nenin 98 në pikën 2) në kllapa numri “3” 
zëvendësohet me numrin “5”.   

Pas pikës 15) shtohet pikë e re 15-a si vijon: 
„15-a) personit juridik kryerës të qarkullimi 

ndërkombëtar të mallit i cili nuk ka mbajtur kopje të lejes 
ndërkombëtare nga transportuesi i huaj (neni 70-a 
paragrafët 1 dhe 2)”. 

 
Neni 16 

Dispozita nga neni 1 i këtij ligji me të cilën neni 8 
plotësohet me paragrafin e ri 2 do të fillojë të zbatohet nga 
1 prilli 2015. 

 
Neni 17 

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

___________ 

5158. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија, а во врска со членот 3 од Законот 
за основање на Државна комисија за одлучување во 
втор степен во областа на инспекцискиот надзор и 
прекршочната постапка („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ број 130/14), Собранието на Република 
Македонија на седницата одржана на 10 ноември 2014 
година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНА-
ТА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР 
СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ 

НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА 
 
I. Собранието на Република Македонија објавува 

јавен конкурс за избор на претседател и шест члена на 
Државната комисија за одлучување во втор степен во 
областа на инспекцискиот надзор и прекршочната по-
стапка (во натамошниот текст: Државната комисија). 

II. За  претседател  на Државната комисија  се изби-
ра лице кое: 

- е државјанин на Република Македонија;  

- во моментот на изборот со правосилна судска пре-

суда не му е изречена казна или прекршочна санкција 

забрана за вршење на професија, дејност или долж-

ност; 

- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС 

или завршен VII/1 степен правен факултет;  
- има најмалку шест години работно искуство на 

управни работи;  
- поседува еден од следниве меѓународно признати 

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

1. ТОЕФЕЛ ИБТ- најмалку 74 бода,  
2. ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,  
3. ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмал-

ку Б2 (B2) ниво,  
4. ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,  
5. БУЛАТС (BULATS ) - најмалку 60 бода или  
6. АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и  
- да има положено психолошки тест и тест за интег-

ритет. 
III. За член на Државната комисија се избира лице 

кое: 
- е државјанин на Република Македонија;  
- во моментот на изборот со правосилна судска пре-

суда не му е изречена казна или прекршочна санкција 
забрана за вршење на професија, дејност или долж-
ност; 

- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС 
или завршен VII/1 степен  образование;  

- има најмалку четири  години работно искуство на 
правни работи;  

- поседува еден од следниве меѓународно признати 
сертификати или уверенија за активно познавање на 
англискиот јазик не постар од пет години:  

1. ТОЕФЕЛ ИБТ- најмалку 74 бода,  
2. ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,  
3. ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмал-

ку Б2 (B2) ниво,  
4. ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,  
5. БУЛАТС (BULATS ) - најмалку 60 бода или  
6. АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и  
- да има положено психолошки тест и тест за интег-

ритет. 
IV. Заинтересираниот кандидат личната биогра-

фија, пријавата за учество на овој конкурс и потребни-
те документи за докажување на исполнувањето на ус-
ловите од точките II. и/или III. на оваа одлука, во ори-
гинал или заверена копија на нотар, да ги поднесе до 
Собранието на Република Македонија во рок од 20 де-
на од денот на објавувањето на оваа одлука во "Служ-
бен весник на Република Македонија". 

V. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на 

Република Македонија" и во весниците "Дневник" и 

"Лајм". 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 07-4215/1 Претседател 

10 ноември 2014 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5159. 
Врз основа на  член 12 став (4) алинеја 6 од Законот 

за технолошки индустриски развојни зони („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 14/2007, 

103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/2010, 127/2012 и 

41/2014), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 4.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА 

УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО 

ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „ГЕВГЕ-

ЛИЈА“ И ТАРИФНИКОТ НА ОСНОВАЧОТ НА 

ТИРЗ „ГЕВГЕЛИЈА“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗ-

ВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ  

„ГЕВГЕЛИЈА“ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Правилата за 

условите за користење на Технолошко индустриската 

развојна зона „Гевгелија“ и Тарифникот на основачот 

на ТИРЗ „Гевгелија“ на надоместоци за извршени ус-

луги кон корисниците на ТИРЗ „Гевгелија“ бр. 02-

1302/18 и 02-1302/19 од 20.10.2014 година, донесени од 

Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки ин-

дустриски развојни зони на седницата одржана на 

20.10.2014 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9128/1 Заменик на претседателот 

4 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

5160. 
Врз основа на  член 12 став (4) алинеја 6 од Законот 

за технолошки индустриски развојни зони („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 14/2007, 

103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/2010, 127/2012 и 

41/2014), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 4.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА 

УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО 

ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „ПРИЛЕП“ 

И ТАРИФНИКОТ НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ПРИ-

ЛЕП“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУ-

ГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ПРИЛЕП“ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Правилата за 

условите за користење на Технолошко индустриската 

развојна зона „Прилеп“ и Тарифникот на основачот на 

ТИРЗ „Прилеп“ на надоместоци за извршени услуги 

кон корисниците на ТИРЗ „Прилеп“ бр. 02-1302/21 и 

02-1302/22 од 20.10.2014 година, донесени од Управни-

от одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски 

развојни зони на седницата одржана на 20.10.2014 го-

дина. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9134/1 Заменик на претседателот 

4 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

5161. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на  Република Македонија“ бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

4.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИС-

ТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството  за  здравство му престанува користењето на 

недвижните ствари кои се наоѓаат на КП 1225, КО Кат-

ланово, евидентирани во Имотен лист бр.1296, соп-

ственост на Република Македонија и тоа: 

- земјиште под зграда со површина од 67м2   

- земјиште под зграда со површина од 373м2.  

  

Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-

ваат на трајно користење без надомест на Министер-

ството за труд и социјална политика. 

 

Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството  

за  здравство и  Министерството  за  труд и социјална 

политика во рок од 30 дена од денот на влегувањето во  

сила на оваа одлука. 

 Член 4 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на  Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-8896/1 Заменик на претседателот 

4 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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5162. 
 Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи  

(„Службен весник на Република Македонија“  бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 4.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
НА ГРАД СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-
њето на движните ствари-книги, и тоа: 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а 

за потребите на Јавната установа ЦОП „Универзална сала“. 
    

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на Град Скопје, со кој се уре-

дуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

         Бр. 42-8932/1                                              Заменик на претседателот  
   4 ноември 2014 година                                                на Владата на Република 
               Скопје                                      Македонија, 

                                                         м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 



 Стр. 24 - Бр. 166                                                                             12 ноември 2014 
 

5163. 
Врз основа на  член 12 став (4) алинеја 6 од Законот 

за технолошки индустриски развојни зони („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 

130/08, 139/09, 156/10, 127/12 и 41/14), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

4.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА 

УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО 

ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „СТРУ-

МИЦА“ И ТАРИФНИКОТ НА ОСНОВАЧОТ НА 

ТИРЗ „СТРУМИЦА“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗ-

ВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ  

„СТРУМИЦА“ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Правилата за 

условите за користење на Технолошко индустриската 

развојна зона „Струмица“ и Тарифникот на основачот 

на ТИРЗ „Струмица“ на надоместоци за извршени ус-

луги кон корисниците на ТИРЗ „Струмица“  бр. 02-

1302/15 и 02-1302/16 од 20.10.2014 година, донесени од 

Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки ин-

дустриски развојни зони на седницата одржана на 

20.10.2014 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9129/1 Заменик на претседателот  

4 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

5164. 
Врз основа на  член 12 став (4) алинеја 6 од Законот 

за технолошки индустриски развојни зони (“Службен 

весник на Република Македонија” бр. 14/2007, 

103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/2010, 127/2012 и 

41/2014), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 4.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА 

УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО 

ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „ВИНИЦА“ 

И ТАРИФНИКОТ НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ВИ-

НИЦА“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УС-

ЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ВИНИЦА“ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Правилата за 

условите за користење на Технолошко индустриската 

развојна зона „Виница“ и Тарифникот на основачот на 

ТИРЗ „Виница“ на надоместоци за извршени услуги 

кон корисниците на ТИРЗ „Виница“ бр. 02-1302/9 и 02-

1302/10 од 20.10.2014 година, донесени од Управниот 

одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски раз-

војни зони на седницата, одржана на 20.10.2014 го-

дина. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9130/1 Заменик на претседателот  

4 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

5165. 
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 6 од Законот 

за технолошки индустриски развојни зони („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 

130/08, 139/09, 156/10, 127/12 и 41/14), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

4.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА 

УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО 

ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „РАДО-

ВИШ“ И ТАРИФНИКОТ НА ОСНОВАЧОТ НА 

ТИРЗ „РАДОВИШ“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗ-

ВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ  

„РАДОВИШ“ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Правилата за 

условите за користење на Технолошко индустриската 

развојна зона „Радовиш“ и Тарифникот на основачот 

на ТИРЗ „Радовиш“ на надоместоци за извршени услу-

ги кон корисниците на ТИРЗ „Радовиш“  бр. 02-1302/3  

и 02-1302/4  од 20.10.2014 година, донесени од Управ-

ниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски 

развојни зони на седницата одржана на 20.10.2014 го-

дина. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9133/1 Заменик на претседателот 

4 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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5166. 
Врз основа на член 4 од Законот за контрола на из-

возот на стоки и технологии со двојна употреба 
(„Службен весник на Република Македонија” број 
82/2005, 84/2007, 158/2010 и 136/2011) 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, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 4.11.2014 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕ-
НИЦИ ЗА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗВОЗ НА СТОКИ 

И ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈНА УПОТРЕБА 
 

Член 1 
Се формира Комисија за извоз на стоки и техноли-

гии со двојна употреба (во натамошниот текст: Коми-
сија). 

1. За членови на Комисијата за извоз на стоки и тех-
нолигии со двојна употреба се именуваат: 

- Билјана Додевска, Министерство за економија 
- Јовица Митевски, Министерство за одбрана 
- Илија Михајловски, Министерство за внатрешни 

работи 
- Игор Џундев, Министерство за надворешни ра-

боти 
- Бурим Хајдари, Царинска управа на Република 

Македонија 
- Ирена Јованова Поповска, Секретаријат за законо-

давство 
- Зоран Брњарчевски, Генерален секретаријат на 

Владата на Република Македонија.       
2. За заменици членови на Комисијата за извоз на 

стоки и технолигии со двојна употреба се именуваат: 
- Илир Шабани, Министерство за економија 
- Антонио Стојковски, Министерство за одбрана 
- Раман Мифтари, Министерство за внатрешни ра-

боти 
- Светлана Гелева, Министерство за надворешни 

работи 
- Елизабета Николовска, Царинска управа на Репуб-

лика Македонија 
- Ирена Арнаудовска, Секретаријат за законодав-

ство 
- Филип Чавдаревски, Генерален секретаријат на 

Владата на Република Македонија. 
3. За секретар на Комисијата за извоз на стоки и 

технолигии со двојна употреба се именува:  
- Достанка Стојанова, Министерство за економија. 

Член 2 
Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-9148/1 Претседател на Владата 

4 ноември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5167. 
Врз основа на член 2-а од Законот за матичната 

евиденција („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 8/95, 38/2002, 66/2007, 98/2008, 67/2009, 
13/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 31 октомври 2014 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕК-
ТОР НА УПРАВАТА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ  

КНИГИ 
 

1. Ашим Зекироски се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Управата за водење 

на матичните книги, орган во состав на Министерство-

то за правда. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија”. 

 

Бр. 24-9475/1 Претседател на Владата 

31 октомври 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5168. 
Врз основа на член 2-а од Законот за матичната 

евиденција („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 8/95, 38/2002, 66/2007, 98/2008, 67/2009, 

13/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, 

на седницата одржана на 31 октомври 2014 година, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА 

ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ 

 

1. За вршител на должноста директор на Управата 

за водење на матичните книги, орган во состав на Ми-

нистерството за правда, се именува Силас Муслиоски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-9476/1 Претседател на Владата 

31 октомври 2014 година на Република Македонија 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5169. 
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 

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

43/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАНА 

ДЕТЕКЦИЈА НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГО-

ДИНА 

 

1. Во Програмата за рана детекција на малигни за-

болувања во Република Македонија за 2014 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

17/14),  во поглавјето I. СКРИНИНГ НА РАК НА ГР-

ЛО НА МАТКА 2012 – 2014 година, во делот 5. ФИ-

НАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА Табелата 1 се мену-

ва и гласи: 
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. 42-8638/1 Заменик на претседателот 

29 октомври 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

 

____________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

5170. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 2.10.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Покрвеник, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти Ресен. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Покрвеник, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Покрвеник. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-17564/1  

2 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

 

5171. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 2.10.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Отовица-Вон-град, која е во над-
лежност на одржување на Одделение за катастар на 
недвижности Велес. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Отовица-Вон-Град, престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина  Отовица-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-17565/1  

2 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
5172. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 2.10.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Туин-Вон-град, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности  Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Туин-Вон-град, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина  Туин-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-17566/1  

2 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
5173. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 2.10.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Зелениково, која е во надлежност 
на одржување на Центар за катастар на недвижности 
Скопје. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Зелениково, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Зелениково. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-17567/1  

2 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
5174. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 2.10.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Танушевци, која е во надлежност 
на одржување на Центар за катастар на недвижности 
Скопје . 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Танушевци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Танушевци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-17568/1  

2 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
5175. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 2.10.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Татар Елевци, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности  Дебар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Татар Елевци, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина  Татар Елевци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-17569/1  

2 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
5176. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден 2.10.2014 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Премка, која е во надлежност на одржување 
на Одделение за катастар на недвижности  Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Премка, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Премка. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-17570/1  

2 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
5177. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 2.10.2014 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Орланци, која е во надлежност на одржува-
ње на Одделение за катастар на недвижности  Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Орланци, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Орланци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-17571/1  

2 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
5178. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 2.10.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Делисинци, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти Свети Николе. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Делисинци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Делисинци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-17572/1  

2 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 
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5179. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 2.10.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Латово, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Македонски Брод. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Латово, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Латово. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-17573/1  

2 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
5180. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден 17.10.2014 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Гази Баба, која е во надлежност на одржува-
ње на Центар за катастар на недвижности  Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Гази Баба, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Гази Баба. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-18584/1  

17 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
5181. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 17.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Црквино, која е во надлежност 
на одржување на  Одделение за катастар на недвижнос-
ти Велес. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Црквино, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Црквино. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-18632/1  

17 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
5182. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 17.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Ново Село, која е во надлеж-
ност на одржување на  Одделение за катастар на нед-
вижности  Штип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Ново Село, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Ново Село. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-18633/1  

17 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
5183. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 21.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Мамудовци, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности  Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Мамудовци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Мамудовци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-18704/1  

21 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
5184. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден 21.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Манастир, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Манастир, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Манастир. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-18705/1  

21 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
5185. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 21.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Дреновци, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Дреновци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Дреновци . 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-18706/1  

21 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
5186. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 21.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Жубрино, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Жубрино, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Жубрино. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-18707/1  

21 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
5187. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 21.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Цер, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Цер, престануваат да важат аналогните 
катастарски планови за катастарската општина Цер. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-18708/1  

21 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
5188. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 21.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Осој-Вон-град, која е во над-
лежност на одржување на Одделение за катастар на 
недвижности  Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Осој-Вон-град, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина  Осој-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-18709/1  

21 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
5189. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден 24.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Тројаци, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Тројаци, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Тројаци.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-18867/1  

24 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
5190. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 24.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Фурка, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Гевгелија. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Фурка, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина  
Фурка.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-18868/1  

24 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
5191. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 24.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Требовље, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Македонски Брод. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Требовље, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Требовље.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-18869/1  

24 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
5192. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 24.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Ветуница, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Крива Паланка. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Ветуница, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Ветуница.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-18870/1  

24 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
5193. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 24.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Сујаклари, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности Велес. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Сујаклари, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Сујаклари.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-18871/1  

24 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
5194. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден 24.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Иванковци, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности Велес . 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Иванковци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Иванковци.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-18872/1  

24 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5195. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13,41/14 и 151/14) и 
член 10 став 4 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на 
Друштвото за трговија на големо и мало и инжинеринг 
услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје, на ден 
10.11.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИ-
ЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
УП1 бр.08 - 131/14 од 30.7.2014 година, на Друштвото 
за трговија на големо и мало и инжинеринг услуги 
ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје, се продолжува 
до 19.5.2015 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово до-
несување, а се објавува во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-131/14  

10 ноември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

5196. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151 став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 
член 8 став 1 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ 
ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, на ден 
10.11.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА  

ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Во точката 1 на Решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија УП1 бр. 08-250/12 од 25.3.2013 година, објаве-
но во „Службен весник на Република Македонија“, 
бр.46/13, во заградата  по зборовите: „од 28.11.2011 го-
дина“ се додаваат зборовите: „анекс на договорот со 
бр. 12 - 516/3 од 20.1.2014 година и анекс на договорот 
со бр.12-5382/2 од 5.11.2014 година“.  

2. Во точката 2 алинеи 5 и 7 во заградата заградата 
по зборовите: „анекс на договорот со бр. 12 - 516/3 од 
20.1.2014 година и анекс на договорот со бр.12-5382/2 
од 5.11.2014 година“.  

3. Во точката 2 алинеја 8 датумот „28.1.2014 го-
дина“ се менува и гласи: „13.5.2015 година“. 

4. Во точката 3 во заградата по зборовите: „од 
28.11.2011 година“ се додаваат зборовите: „анекс на 
договорот со бр. 12-516/3 од 20.1.2014 година и анекс 
на договорот со бр.12-5382/2 од 5.11.2014 година“.   

5. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-250/12  

10 ноември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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