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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

3800. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уста-

вот на Република Северна Македонија, претседате-

лот на Република Северна Македонија и претседате-

лот на Собранието на Република Северна Македони-

ја издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 

И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за градење, 

што Собранието на Република Северна Македонија 

го донесе на седницата одржана на 20 ноември 2019 го-

дина. 

  

Бр. 08-6175/1   Претседател на Република 

20 ноември 2019 година Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

                                

Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ГРАДЕЊЕ 

 

Член 1 

Во Законот за градење („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 

54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 

28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 

217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 29/16, 71/16, 132/16, 35/18, 

64/18 и 168/18), во член 58 ставот (5) се брише. 

Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (5) и (6). 

 

Член 2 

Во член 73 став (1) по алинејата 28 се додава нова 

алинеја 29, која гласи: 

  Стр. 

3812. Правилник за начинот на пресмет-

ката на износот за субвенционира-

ње и постапката за субвенционира-

ње на придонесите од задолжител-

но социјално осигурување по основ 

на зголемување на плата................... 34 

3813. Одлука на Уставниот суд на Репуб-

лика Северна Македонија под У.бр. 

80/2019 од 13 ноември 2019 година.... 35 

3814. Исправка на Правилник за измена 

и дополнување на Правилникот за 

начинот и постапката на маркетинг  

на пензиски фондови......................... 38 

 Огласен дел....................................... 1-72 

 

 

 

 

„-вградување или замена на опрема во градба за 

внатрешна гасоводна инсталација по претходна соглас-

ност од надлежни органи за заштита од пожари, ек-

сплозии и опасни материи, “. 

 

Член 3 

Постапки започнати пред влегувањето во сила на 

овој закон за издавање на одобрение за градење соглас-

но со член 58 став (5) од Законот за градење („Службен 

весник на Република Македонија“ број 130/2009, 

124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 

137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 

187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 

29/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18), ќе завршат 

согласно со истиот закон. 

 

Член 4 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-

нија“. 

__________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR NDËRTIM 

 

Neni 1 

Në Ligjin për ndërtim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë" numër 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 

54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 

28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 

217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 29/16, 71/16, 132/16, 35/18, 

64/18 dhe 168/18), në nenin 58 paragrafi (5) shlyhet. 

Paragrafët (6) dhe (7) bëhen paragrafët (5) dhe (6). 

 

Neni 2 

Në nenin 73 paragrafi (1) pas alinesë 28 shtohet alineja 

e re 29, si vijon: 

"-montim ose zëvendësim i pajisjes në ndërtim për 

instalimin e brendshëm të gazsjellësit me pëlqim 

paraprakisht nga organet kompetente për mbrojtje nga 

zjarri, shpërthimet dhe materiet e rrezikshme,". 
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Neni 3 

Procedurat e filluara para hyrjes në fuqi të këtij ligji për 

lëshimin e lejes për ndërtim në pajtim me nenin 58 

paragrafi (5) të Ligjit për ndërtim ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 130/2009, 124/10, 

18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 

163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 

44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 29/16, 71/16, 

132/16, 35/18, 64/18 dhe 168/18), do të përfundojnë në 

pajtim me ligjin e njëjtë. 

 

Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut". 

__________ 

3801. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 

на Република Северна Македонија, претседателот на 

Република Северна Македонија и претседателот на 

Собранието на Република Северна Македонија изда-

ваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА  

ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА 

 

Се прогласува Законот за изменување на Законот 

за финансирање на единиците на локалната самоуп-

рава, 

што Собранието на Република Северна Македонија 

го донесе на седницата одржана на 20 ноември 2019 го-

дина. 

  

Бр. 08-6176/1   Претседател на Република 

20 ноември 2019 година Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

                                

Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИ-

РАЊЕ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА 

 САМОУПРАВА 

 

Член 1 

Во Законот за финансирање на единиците на локал-

ната самоуправа („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ број 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 

47/11, 192/15 и 209/18), во член 22 став (2) процентот 

„10%“ се заменува со процентот „30%“. 

 

Член 2 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-

нија“. 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR FINANCIMIN E 

NJËSIVE TË VETËQEVERISJES LOKALE 

 

Neni 1 

Në Ligjin për financimin e njësive të vetëqeverisjes 

lokale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 

numër 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/11, 

192/15 dhe 209/18), në nenin 22 paragrafi (2) përqindja 

"10%" zëvendësohet me përqindjen "30%". 

 

Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 

__________ 

3802. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уста-

вот на Република Северна Македонија, претседате-

лот на Република Северна Македонија и претседате-

лот на Собранието на Република Северна Македони-

ја издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ ЗА СПОРТОТ 

 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

спортот, 

што Собранието на Република Северна Македонија 

го донесе на седницата одржана на 20 ноември 2019 го-

дина. 

  

Бр. 08-6177/1   Претседател на Република 

20 ноември 2019 година Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

                                

Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОРТОТ 

 

Член 1 

Во Законот за спортот („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ брoj 29/2002, 66/2004, 81/2008, 

18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14,  

177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16 

и „Службен весник на Република Северна Македонија” 

брoj 98/19), во член 14 – г ставот 9 се менува и гласи: 

 „Органот на државната управа надлежен за работи-

те од областа на спортот формира Централна комисија 

за евалуација на предлог - листата (во натамошниот 

текст: Централната комисија), за период од четири го-

дини, која се состои од претседател и шест члена по 

предлог на Владата на Република Северна Македо-

нија.“. 

Во ставот 16 зборовите: „примаат надоместок по 

одржана седница“ се заменуваат со зборовите: „не при-

маат надоместок по одржана седница“. 
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Ставот 17 се брише. 

Ставот 18 станува став 17. 

 

Член 2 

Националните спортски федерации во рок од 5 дена 

од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе доста-

ват предлог - листи на спортски клубови и активни 

спортисти кои ги исполнуваат критериумите за корис-

тење на средствата од даночното ослободување за 2019 

година до органот на државната управа надлежен за ра-

ботите од областа на спортот, а органот на државната 

управа надлежен за работите од областа на спортот во 

рок од 3 работни дена од денот на доставување на 

предлог – листите, ќе ги објави на својата веб страница 

официјалните Листи на Национални спортски федера-

ции, на спортски клубови и на активни спортисти кои 

се натпреваруваат во индивидуални спортови и на дру-

ги правни лица кои имаат решение за вршење на деј-

ност спорт кои ги исполнуваат критериумите за корис-

тење на средствата од даночното ослободување соглас-

но со овој закон и Законот за данокот на добивка. 

 

Член 3 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-

нија“. 

__________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SPORT 

 

Neni 1 

Në Ligjin për sport ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë" numër 29/2002, 66/2004, 81/2008, 18/11, 

51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14,  177/14, 

72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 dhe 190/16 dhe 

„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" 

numër 98/19), neni 14-g paragrafi 9 ndryshohet si vijon: 

"Organi i administratës shtetërore kompetent për punët 

nga sfera e sportit formon Komision Qendror për Evalvim 

të propozim-listës (në tekstin e mëtejmë:  Komisioni 

Qendror), për periudhë prej katër vitesh, e cila përbëhet 

nga kryetari dhe gjashtë anëtarë me propozim të Qeverisë 

së Republikës së Maqedonisë së Veriut.". 

Në paragrafin 16 fjalët: “marrin kompensim për 

mbledhje të mbajtur” zëvendësohen me fjalët: “nuk marrin 

kompensim për mbledhje të mbajtur”. 

Paragrafi 17 shlyhet. 

Paragrafi 18 bëhet paragrafi 17. 

 

Neni 2 

Federatat nacionale të sportit në afat prej 5 ditësh nga 

dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të dorëzojnë propozim-

listë të klubeve sportive dhe sportistëve aktivë të cilët i 

plotësojnë kriteret për shfrytëzim të mjeteve nga lirimi 

tatimor për vitin 2019, te organi i administratës shtetërore 

kompetent për punët nga sfera e sportit, ndërsa organi i 

administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e 

sportit në afat prej 3 ditësh pune nga dita e dorëzimit të 

propozim-listës, do t'i shpallë në ueb faqen e saj Listat 

oficiele të Federatës Nacionale të Sportit, të klubeve 

sportive dhe sportistëve aktivë të cilët garojnë në sporte 

individuale dhe të personave tjerë juridikë të cilët kanë 

aktvendim për ushtrim të veprimtarisë së sportit të cilët i 

plotësojnë kriteret për shfrytëzim të mjeteve nga lirimi 

tatimor në pajtim me këtë ligj dhe Ligjin për tatim mbi 

fitim. 

 

Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut". 

__________ 

3803. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 

на Република Северна Македонија, претседателот на 

Република Северна Македонија и претседателот на Со-

бранието на Република Северна Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАНЦИЈА 

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА 

ОБВРСКИТЕ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ДО-

ПОЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ПРОЕКТОТ 

ЗА ИЗГРАДБА НА АВТОПАТ – ДЕЛНИЦА КИЧЕВО 

– ОХРИД КОЈ ЌЕ СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ ЕКСПОРТ - 

ИМПОРТ БАНКАТА  НА   КИНА И ЈАВНОТО  

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА 

 

Се прогласува Законот за гаранција на Република 

Северна Македонија на обврските по Договорот за за-

ем за дополнително финансирање за Проектот за из-

градба на Автопат – делница Кичево – Охрид кој ќе се 

склучи меѓу Експорт - импорт банката на Кина и Јавно-

то претпријатие за државни патишта, 

што Собранието на Република Северна Македонија 

го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2019 го-

дина. 

  

Бр. 08-6197/1   Претседател на Република 

21 ноември 2019 година Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

                                

Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МА-

КЕДОНИЈА НА ОБВРСКИТЕ ПО ДОГОВОРОТ ЗА 

ЗАЕМ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАЊЕ ЗА 

ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА АВТОПАТ – ДЕЛНИ-

ЦА КИЧЕВО – ОХРИД КОЈ ЌЕ СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ 

ЕКСПОРТ - ИМПОРТ БАНКАТА НА КИНА И ЈАВ-

НОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА 

 

Член 1 

Република Северна Македонија го гарантира нами-

рувањето на обврските и исполнувањето на одредбите 

од Договорот за заем за дополнителното финансирање 

на Проектот за изградба на Автопат - делница Кичево - 

Охрид кој ќе се склучи меѓу Експорт - импорт банката 
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на Кина и Јавното претпријатие за државни патишта во 

износ од 179.694.572,51 УСД, доколку Јавното прет-

пријатие за државни патишта не ги исполнува и не ги 

сервисира обврските од Договорот за заем. 

 

Член 2 

Условите и начинот на користење на заемот од чле-

нот 1 од овој закон се утврдуваат со Договор за заем за 

дополнително финансирање на Проектот за изградба 

на Автопат - делница Кичево - Охрид, кој ќе се склучи 

меѓу Експорт - импорт банката на Кина и Јавното прет-

пријатие за државни патишта за Проект за изградба на 

Автопат - делница Кичево - Охрид. 

 

Член 3 

Условите и начинот на активирање на гаранцијата 

од членот 1 од овој закон, се утврдуваат со Гарантно 

писмо кое во име на Република Северна Македонија ќе 

го потпише министерот за финансии. 

Министерот за правда ќе издаде правно мислење за 

правната важност на Гарантното писмо од став 1 на 

овој член. 

 

Член 4 

Сите обврски кои произлегуваат од Договорот за 

заем од членот 1 од овој закон, како и сервисирањето 

на заемот ќе го врши Јавното претпријатие за државни 

патишта од приходите кои ги остварува, во рокови и 

услови утврдени во Договорот за заем. 

 

Член 5 

Рокот за отплата на заемот од членот 1 од овој за-

кон е 20 години, со вклучен грејс период од 5 го-

дини. 

Каматната стапка е фиксна каматна стапка и ќе из-

несува 2% на годишно ниво за целото времетраење на 

заемот. 

Заемот ќе се отплаќа во 30 еднакви полугодишни 

рати кои пристигнуваат за плаќање на 20 април и 20 

октомври секоја година. 

 

Член 6 

Јавното претпријатие за државни патишта ќе и пла-

ти на Експорт - импорт банката на Кина еднократна 

провизија во висина од 0,25% од износот на заемот, во 

рок од 30 дена од датумот на влегување во сила на До-

говорот за заем од членот 1 од овој закон. 

Јавното претпријатие за државни патишта ќе и пла-

ќа на Експорт - импорт банката на Кина провизија во 

висина од 0,25% од неповлечениот дел од заемот на го-

дишно ниво, почнувајќи од 30-тиот ден од датумот на 

влегување во сила на Договорот за заем од членот 1 од 

овој закон. 

 

Член 7 

За регулирање на меѓусебните права и обврски кои 

произлегуваат од Договорот за заем од членот 1 од овој 

закон и Гарантното писмо, Министерството за финан-

сии и Јавното претпријатие за државни патишта ќе 

склучат посебен договор.  

Член 8 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-

нија“. 

__________ 

 

L I GJ 

PËR GARANCI TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

SË VERIUT TË OBLIGIMEVE SIPAS MARRËVESHJES 

PËR HUA PËR FINANCIM PLOTËSUES PËR 

PROJEKTIN PËR NDËRTIMIN E AUTOSTRADËS - 

AKSI RRUGOR KËRÇOVË - OHËR, QË DO TË 

LIDHET NDËRMJET BANKËS EKSPORT - IMPORT 

TË KINËS DHE NDËRMARRJES PUBLIKE PËR  
RRUGË SHTETËRORE 

 

Neni 1 

Republika e Maqedonisë së Veriut e garanton 

përmbushjen e obligimeve dhe plotësimin e dispozitave të 

Marrëveshjes për hua për financim plotësues të Projektit 

për ndërtimin e Autostradës - aksi rrugor Kërçovë - Ohër 

që do të lidhet ndërmjet Bankës Eksport - Import të Kinës 

dhe Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore në shumë 

prej 179.694.572,21 USD, nëse Ndërmarrjes Publike për 

Rrugë Shtetërore nuk i plotëson dhe nuk i servison 

obligimet nga Marrëveshja për hua. 

   

Neni 2 

Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huas nga neni 1 i 

këtij ligji përcaktohen me Marrëveshjen për hua për 

financim plotësues të Projektit për ndërtimin e Autostradës 

- aksi rrugor Kërçovë – Ohër, që do të lidhet ndërmjet 

Bankës Eksport - Import të Kinës dhe Ndërmarrjes Publike 

për Rrugë Shtetërore për Projektin për ndërtimin e 

Autostradës - aksi rrugor Kërçovë – Ohër. 

 

Neni 3 

Kushtet dhe mënyra e aktivizimit të garancisë nga neni 

1 i këtij ligji, përcaktohen me Letër të garancisë të cilën në 

emër të Republikës së Maqedonisë së Veriut do ta 

nënshkruajë ministri i Financave. 

Ministri i Drejtësisë do të japë mendim juridik për 

vlefshmërinë juridike të Letrës së garancisë nga paragrafi 1 

i këtij neni. 

 

Neni 4 

Të gjitha obligimet që dalin nga Marrëveshja për hua 

nga neni 1 i këtij ligji, si dhe servisimin e huas do t'i kryejë 

Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore nga të hyrat që i 

realizon, në afate dhe kushte të përcaktuara në Marrëveshje 

për hua. 

 

Neni 5 

Afati i pagesës së huas nga neni 1 i këtij ligji është 20 

vite, me grejs periudhë të përfshirë prej pesë vitesh.  

Shkalla e kamatës është shkallë fikse e kamatës dhe do 

të jetë 2% në nivel vjetor për tërë kohëzgjatjen e huas. 

Huaja do të paguhet në 30 këste të barabarta 

gjysmëvjetore që arrijnë për pagesë më 20 prill dhe 20 

tetor çdo vit. 
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Neni 6 

Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore do t'i pagajë 

Bankës Eksport - Import të Kinës provizion të njëhershëm 

në lartësi prej 0,25% të shumës së huas, në afat prej 30 

ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të Marrëveshjes për hua nga 

neni 1 i këtij ligji. 

Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore do t'i pagajë 

Bankës Eksport - Import të Kinës provizion në lartësi prej 

0,25% të shumës së patërhequr të huas së huas në nivel 

vjetor, duke filluar nga dita e 30 nga data e hyrjes në fuqi 

të Marrëveshjes për hua nga neni 1 i këtij ligji. 

 

Neni 7 

Për rregullimin e të drejtave dhe obligimeve të 

ndërsjella që dalin nga Marrëveshja për hua nga neni 1 i 

këtij ligji dhe Letra e garancisë, Ministria e Financave dhe 

Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore do të lidhin 

marrëveshje të veçantë.  

 

Neni 8 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 

__________ 

3804. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 

на Република Северна Македонија, претседателот на 

Република Северна Македонија и претседателот на Со-

бранието на Република Северна Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за земјоделство и рурален развој, 

што Собранието на Република Северна Македонија 

го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2019 го-

дина. 

  

Бр. 08-6208/1   Претседател на Република 

21 ноември 2019 година Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

                                

Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ 

 

Член 1 

Во Законот за земјоделство и рурален развој 

(„Службен весник на Република Македонија“ брoj 

49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 

73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 

83/18 и 27/19 и „Службен весник на Рeпублика Северна 

Македонија“ број 152/19), по членот 67, се додаваат 

нов наслов и нов член 67-а, кои гласат: 

„Поддршка за потикнување на земјоделско производство 

 

Член 67-а 

(1) Поддршка за поттикнување на земјоделско про-

изводство се доделува за зголемување на одржливоста 

на земјоделската дејност на семејните земјоделски сто-

панства.  

(2) Услови за остварување на поддршката од ставот 

(1) на овој член се: 

- семејното земјоделско стопанство да биде запиша-

но во ЕРЗС од членот 15 на овој закон, 

- на денот на поднесување на барањето за помошта 

од ставот (1) на овој член носителот на семејното зем-

јоделско стопанство да нема повеќе од 40 години и 

- семејното земјоделско стопанство да не користело 

помош од членот 67 од овој Закон. 

(3) Поддршката од ставот (1) на овој член се реали-

зира преку одобрен деловен план од страна на Агенци-

јата кој треба да предвидува инвестициони активности 

за модернизација на земјоделското стопанство за пери-

од од најмногу три години од денот на одобрувањето 

на поддршката. 

(4) Деловниот план од ставот (3) на овој член задол-

жително ги содржи следниве елементи: 

- пазарни аспекти на инвестицијата, 

- опис на планираната инвестиција (планирана ин-

вестиција, потребна механизација, планирање на пот-

ребна работна сила итн.),  

- временски распоред, 

- финансиска анализа со вклучени критериуми за 

успешност на инвестицијата (нето сегашна вредност, 

модификувана интерна стапка на рентабилност и пери-

од на враќање на инвестицијата). 

(5) Поддршката од ставот (1) на овој член се доде-

лува во висина до 1.200.000 денари за период на реали-

зација на деловниот план и се исплаќа на годишно ни-

во во најмногу три рати. 

(6) Поддршката од ставот (1) на овој член е услове-

на со задолжително исполнување на предвидените ак-

тивности од деловниот план од ставот (4) на овој 

член.“. 

 

Член 2 

Во член 71 став (1) алинеја 2 сврзникот „и“ се заме-

нува со запирка. 

Алинејата 3 се менува и гласи: 

„- конверзија на деградирани шуми и шикари и опо-

жарени шуми,“ 

По алинејата 3 се додаваат две нови алинеи 4 и 5 

кои гласат: 

„- воспоставување на едукативни патеки, видиков-

ци и друга мала инфраструктура (рекреациски патеки, 

платоа, информативни знаци, информативни плочи) и 

- маркетинг на дрвни и недрвни шумски произ-

води.“ 

Ставот (2) се брише. 

Став (3) кој станува став (2) се менува и гласи: 

„(2) Корисници на поддршката од став (1) алинеја 

1, 3, 4 и 5 на овој член се јавно претпријатие за стопа-

нисување со државни шуми, сопственици на приватни 

шуми и/или здруженија на сопственици на приватни 

шуми.“. 
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Ставовите (4), (5), (6) и (7) стануваат став (3), (4), 

(5) и (6). 

 

Член 3 

Членот 94-а се менува и гласи: 

„(1) Помош за инвестиции во преработка и марке-

тинг е финансиска поддршка наменета за микро, мали 

и средни претпријатија, како и земјоделски задруги, 

кои имаат склучено договор за користење на инстру-

ментот за претпристапна помош за рурален развој за 

најмалку 30% од вкупните трошоци предвидени за ин-

вестиции во постбербени и преработувачки капаци-

тети.  

(2) Висината на помошта од ставот (1) на овој член, 

изнесува до 100% од висината на прифатливите инвес-

тициски трошоци во вид на целосно или делумно пред-

финансирање на делот кој се однесува на сопственото 

учество во вкупните трошоци на инвестицијата. 

(3) Предфинансирање на инвестицијата е исплата 

на износот на помошта за реализација на инвестицијата 

на корисникот пред започнување на инвестицијата. 

(4) Помошта се реализира со поднесено барање на 

распишан јавен повик од страна на Агенцијата. 

(5) Помошта се доделува на корисници чија инвес-

тиција опфаќа реконструкција на објекти, набавување 

на опрема и воспоставување на капацитети за постбер-

бени активности и/или преработка врз основа на крите-

риуми кои се наведени во јавниот повик од ставот (4) 

на овој член.  

(6) Помошта за инвестиции во преработка и марке-

тинг се доделува со склучен договор помеѓу корисни-

кот на помошта и Агенцијата. 

(7) Корисникот на помошта е должен пред склучу-

вање на договорот до Агенцијата да достави банкарска 

гаранција за квалитетно и навремено извршување на 

договорот во вредност на одобреното предфинансира-

ње согласно со фазите за реализацијата на инвестиција-

та како гаранција за квалитетно и навремено извршува-

ње на договорот од ставот (6) на овој член. Банкарската 

гаранција за квалитетно и навремено извршување на 

договорот мора да биде безусловна, неотповиклива и 

наплатлива на првиот повик. Банкарската гаранција за 

квалитетно и навремено извршување на договорот тре-

ба да биде со важност за целиот период на траење на 

договорот. 

(8) Износот на исплатеното предфинансирање на 

сопственото учество во вкупните трошоци на инвести-

цијата, корисникот е должен по завршување на инвес-

тицијата да го врати на најмногу осум годишни рати, и 

истото ќе биде утврдено со договорот за користење на 

оваа финансиска помош. 

(9) Во случај на неисполнување на обврските од 

Договорот од ставот (6) на овој член, Агенцијата го из-

вестува корисникот на помошта истата да ја врати во 

рок од 30 дена од денот на пристигнување на известу-

вањето.  

(10) Доколку корисникот на помошта не ја врати 

помошта во рокот од став (9) на овој член  Агенцијата 

ќе изврши наплата на доставената банкарска гаранција 

за квалитетно и навремено извршување на договорот.  

(11) Корисникот на помошта од став (1) на овој 

член не смее да ја оттуѓи, заложи, издава под закуп или 

на било кој друг начин да ја оптоварува инвестицијата 

во рок од 8 години од завршување на инвестицијата, 

освен за потребите од ставот (7) на овој член. 

(12) Секој договор или друго правно дело со кое се 

врши располагање на инвестицијата и/или друг правен 

акт кој е спротивен на ставот (11) од овој член е ниш-

товен.“. 

 

Член 4 

Во член 99-в став (1) по првата реченица се додава 

нова реченица која гласи: 

„Корисник на дополнителна помош од овој став е и 

физичко лице кое не било корисник на мерка од го-

дишната програмата за финансиска подршка во земјо-

делството за тој производ во годините за кои се одне-

сува помошта доколку количината на земјоделскиот 

производ откупен од тоа физичко лице а не исплатен 

од страна на регистриран откупувач не изнесува повеќе 

од 30.000 килограми вкупно за периодот за кој се одне-

сува одлуката.“. 

 

Член 5 

(1) Државниот инспекторат за земјоделство во рок 

од 45 дена од денот на влегување во сила на овој закон 

во согласност со Одлуката за утврдување на дополни-

телна помош како мерка за исплата на продадено вин-

ско грозје  („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 32/19) и Одлуката за доополнување на Одлу-

ката за утврдување на дополнителна помош како мерка 

за исплата на продадено винско грозје („Службен вес-

ник на Република Северна Македонија“ број 152/19) ќе 

ги достави до Агенцијата за финансиска подршка во 

земјоделството и руралниот развој податоците за ос-

тварување на правото на дополнителна помош соглас-

но со член 4 од овој закон со кој се дополнува член 99-в. 

 (2) Агенцијата за финансиска подршка во земјодел-

ството и руралниот развој во рок од 90 дена од денот 

на приемот на податоците од Државниот инсперкторат 

за земјоделство ќе изврши исплата на дополнителната 

помош на физичките лица кои ги исполнуваат условите 

за остварување на помошта согласно со Одлуката за 

утврдување на дополнителна помош како мерка за ис-

плата на продадено винско грозје  („Службен весник на 

Република Македонија“ број 32/19) и Одлуката за доо-

полнување на Одлуката за утврдување на дополнител-

на помош како мерка за исплата на продадено винско 

грозје („Службен весник на Република Северна Маке-

донија“ број 152/19)  и согласно со член 4 од овој закон 

со кој се дополнува член 99-в. 

(3) Програмата за финансиска подршка во земјодел-

ството за 2019 година во рок 30 дена од денот на влегу-

вањето во сила на овој закон ќе се усогласи со член 4 

од овој закон со кој се дополнува член 99-в. 

 

Член 6 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-

нија“. 
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L I GJ  

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL  

 

Neni 1 

Në Ligjin për bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 49/10, 53/11, 

126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 

154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18 dhe 

27/19 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 

Veriut numër 152/19) pas nenit 67, shtohen titulli i ri dhe 

neni i ri 67-a, si vijon:  

 

“Mbështetje për nxitjen e prodhimtarisë bujqësore 

 

Neni 67-а 

(1) Mbështetje për nxitjen e prodhimtarisë bujqësore, 

ndahet për rritjen e qëndrueshmërisë së veprimtarisë 

bujqësore të ekonomive familjare bujqësore.   

(2) Kushtet për realizimin e mbështetjes nga paragrafi 

(1) i këtij neni janë:  

- ekonomia familjare bujqësore duhet të jetë e 

regjistruar në RUEB nga neni 15 i këtij ligji,  

- në ditën e parashtrimit të kërkesës për ndihmë nga 

paragrafi (1) i këtij neni, bartësi i ekonomisë familjare 

bujqësore të mos ketë më shumë se 40 vjet dhe  

- ekonomia familjare bujqësore të mos ketë përdorur 

ndihmë nga neni 67 i këtij Ligji.  

(3) Mbështetja nga paragrafi (1) i këtij neni realizohet 

nëpërmjet planit afarist të aprovuar nga Agjencia, i cili 

duhet të parashikojë aktivitete investuese për modernizimin 

e ekonomisë bujqësore për periudhë prej së paku tre vitesh 

nga dita e aprovimit të mbështetjes.  

(4) Plani afarist nga paragrafi (3) i këtij neni 

detyrimisht i përmban elementet në vijim: 

- aspekte tregtare të investimit,  

- përshkrim të investimit të planifikuar (investim i 

planifikuar, mekanizimi i nevojshëm, planifikimi i fuqisë 

së nevojshme të punës, etj.),  

- organizim kohor,  

- analizë financiare me kritere të përfshira për suksesin 

e investimit (neto vlera aktuale, shkalla e modifikuar 

interne e rentabilitetit dhe periudha e kthimit të investimit). 

(5) Mbështetja nga paragrafi (1) i këtij neni ndahet në 

lartësi prej 1.200.000 denarësh për periudhën e realizimit të 

planit afarist dhe paguhet në nivel vjetor në të paktën tre 

këste.  

(6) Mbështetja nga paragrafi (1) i këtij neni 

kushtëzohet me plotësimin e detyrueshëm të aktiviteteve të 

parashikuara të planit afarist nga paragrafi (4) i këtij neni.“. 

 

Neni 2 

Në nenin 71 paragrafi (1) alineja 2 lidhëza “dhe” 

zëvendësohet me presje.  

Alineja 3 ndryshohet si vijon: 

“-shndërrimin e pyjeve të degraduara dhe shkurreve 

dhe pyjeve të djegura,". 

Pas alinesë 3 shtohen dy aline të reja 4 dhe 5, si vijojnë:  

“-vendosja e shtigjeve edukative, kullave vrojtimi dhe 

infrastrukturës tjetër të vogël (shtigje për rekreacion, pllaja, 

shenja informative, pllaka informative) dhe  

- marketing i produkteve pyjore të drurit dhe 

jodrunore.“ 

Paragrafi (2) shlyhet.  

Paragrafi (3) i cili bëhet paragraf (2), ndryshohet si 

vijon:  

“(2) Shfrytëzues të mbështetjes nga paragrafi (1) 

alinetë 1,3,4 dhe 5 të këtij neni, janë ndërmarrje publike 

për ekonomizim me pyje shtetërore, pronarë të pyjeve 

private dhe/ose shoqata të pronarëve të pyjeve private.“. 

Paragrafët (4), (5), (6) dhe (7)  bëhen paragrafë (3), (4), 

(5) dhe (6). 

 

Neni 3 

Neni 94-a ndryshohet si vijon: 

"(1) Ndihmë për investime në përpunimin dhe 

marketingun e mbështetjes financiare për ndërmarrje 

mikro, të vogla dhe të mesme, si dhe kooperativa 

bujqësore, të cilat kanë lidhur marrëveshje për shfrytëzim 

të instrumentit për ndihmë paraaderuese për zhvillim rural 

për të paktën 30% të shpenzimeve të përgjithshme të 

parashikuara për investime në kapacitete pas grumbullimit 

dhe përpunuese.  

(2) Lartësia e ndihmës nga paragrafi (1) i këtij neni, 

është deri në 100% të lartësisë së shpenzimeve investuese 

të pranuara në formë të parafinancimit të plotë ose të 

pjesshëm të pjesës që i përket pjesëmarrjes vetanake në 

shpenzimet e përgjithshme të investimit.  

(3) Parafinancimi dhe investimi është pagesa e shumës 

së ndihmës për realizimin e investimit të shfrytëzuesit para 

fillimit të investimit.  

(4) Ndihma realizohet me kërkesë të parashtruar në 

shpallje publike nga Agjencia. 

(5) Ndihma ndahet për shfrytëzues investimi i të cilëve 

përfshin rikonstruktimin e objekteve, blerje të pajisjes dhe 

vendosjen e kapaciteteve për aktivitete pas grumbullimit 

dhe/ose të përpunimit në bazë të kritereve të cilat janë 

shënuar në shpalljen publike nga paragrafi (4) i këtij neni.  

(6) Ndihma për investime në përpunim dhe marketing 

ndahet me marrëveshje të lidhur ndërmjet shfrytëzuesit të 

ndihmës dhe Agjencisë.  

(7) Shfrytëzuesi i ndihmës është i obliguar që para 

lidhjes së marrëveshjes te Agjencia të dorëzojë garanci 

bankare për kryerjen cilësore dhe në kohë të marrëveshjes 

në vlerën e parafinancimit të aprovuar në pajtim me fazat 

për realizimin e investimit si garanci për kryerjen cilësore 

dhe në kohë të marrëveshjes nga paragrafi (6) i këtij neni.  

Garancia bankare për kryerjen cilësore dhe në kohë të 

marrëveshjes duhet të jetë pa kushte, e parevokueshme dhe 

e arkëtueshme në thirrjen e parë. Garancia bankare për 

kryerjen cilësore dhe në kohë të marrëveshjes duhet të jetë 

e vlefshme për gjithë periudhën e kohëzgjatjes së 

marrëveshjes.  

(8) Shumën e parafinancimit të paguar për pjesëmarrjen 

e vet në shpenzimet e përgjithshme të investimit, 

shfrytëzuesi është i obliguar pas përfundimit ta kthejë në 

më së shumti tetë këste vjetore dhe e njëjta do të 

përcaktohet me marrëveshjen për shfrytëzimin e kësaj 

ndihme financiare. 

(9) Në rast të mosplotësimit të obligimeve nga 

Marrëveshja nga paragrafi (6) i këtij neni, Agjencia e 

njofton shfrytëzuesin e ndihmës të njëjtën ta kthejë në afat 

prej 30 ditësh nga dita e arritjes së njoftimit.   
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(10) Nëse shfrytëzuesi i ndihmës nuk e kthen ndihmën 

në afatin nga paragrafi (9) i këtij neni, Agjencia do të bëjë 

arkëtimin e garancisë bankare të depozituar për realizimin 

cilësor dhe në kohë të marrëveshjes.   

(11) Shfrytëzuesi i ndihmës nga paragrafi (1) i këtij 

neni nuk guxon ta tjetërsojë, ta japë si depozitë, ta lëshojë 

me qira ose në çfarëdo lloj mënyre tjetër ta ngarkojë 

investimin në afat prej 8 vitesh nga përfundimi i investimit, 

përpos për nevojat nga paragrafi (7) i këtij neni. 

 (12) Çdo marrëveshje ose vepër tjetër juridike me të 

cilën bëhet disponimi i investimit dhe/ose akt tjetër juridik 

në kundërshtim me paragrafin (11) të këtij neni është i 

pavlefshëm.".  

 

Neni 4 

Në nenin 99-v paragrafin (1) pas fjalisë së parë shtohet 

fjali e re si vijon: 

“Shfrytëzues i ndihmës plotësuese nga ky paragraf 

është edhe personi fizik i cili nuk ka qenë shfrytëzues i 

masës nga programi vjetor për mbështetje financiare në 

bujqësi për atë prodhim në vitet për të cilat vlen ndihma, 

nëse sasia e prodhimit bujqësor është grumbulluar nga ai 

person fizik ndërsa nuk është paguar nga grumbullues i 

regjistruar, nuk është më tepër se 30.000 kilogramë gjithsej 

për periudhën për të cilën vlen vendimi.“. 

 

Neni 5 

(1) Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë në afat prej 45 

ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, në pajtim me 

Vendimin për përcaktimin e ndihmës plotësuese si masë 

për pagimin e rrushit të shitur për verë (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 32/19) dhe 

Vendimin për plotësimin e Vendimit për përcaktimin e 

ndihmës plotësuese si masë për pagesën e rrushit të shitur 

për verë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 

Veriut” numër 152/19) do t'i dorëzojë te Agjencia për 

Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, të 

dhënat për realizimin e të drejtës së ndihmës plotësuese në 

pajtim me nenin 4 të këtij ligji me të cilin plotësohet neni 

99-v. 

 (2) Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe 

Zhvillim Rural, në afat prej 90 ditësh nga dita e pranimit të 

të dhënave të Inspektoratit Shtetëror të Bujqësisë do të 

kryejë pagesën e ndihmës plotësuese për persona fizikë të 

cilët i plotësojnë kushtet për realizimin e ndihmës  në 

pajtim me Vendimin për përcaktimin e ndihmës plotësuese 

si masë për pagimin e rrushit të shitur për verë (“Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 

32/19 dhe Vendimin për plotësimin e Vendimit për 

përcaktimin e ndihmës plotësuese si masë për pagesën e 

rrushit të shitur për verë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë së Veriut” numër 152/19) dhe në pajtim me 

nenin 4 të këtij ligji me të cilin plotësohet neni 99-v. 

(3) Programi për mbështetje financiare në bujqësi për 

vitin 2019 në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të 

këtij ligji do të harmonizohet me nenin 4 të këtij ligji me të 

cilin plotësohet neni 99-v. 

 

Neni 6 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 

3805. 
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 

на Република Северна Македонија, претседателот на 
Република Северна Македонија и претседателот на Со-
бранието на Република Северна Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 

И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДАТОЦИТЕ 

ВО ЕЛЕКТРОНСКИ ОБЛИК И ЕЛЕКТРОНСКИ  

ПОТПИС 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за податоците во електронски облик и 
електронски потпис, 

што Собранието на Република Северна Македонија го 
донесе на седницата одржана на 21 ноември 2019 година. 

  
Бр. 08-6210/1   Претседател на Република 

21 ноември 2019 година Северна Македонија, 
Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ПОДАТОЦИТЕ ВО ЕЛЕКТРОНСКИ ОБЛИК  

И ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС 
 

Член 1 
Во Законот за податоците во електронски облик и 

електронски потпис („Службен весник на Република 
Македонија“ број 34/2001, 6/2002, 98/2008 и 33/15), во 
членот 1 по зборовите: „електронски потпис и“ се до-
даваат зборовите: „електронски печат“.  

  
Член 2 

Во член 2 став 1 по точката 19, се додаваат пет нови 
точки 20, 21, 22, 23 и 24 кои гласат: 

„20. Електронски печат е збир на податоци во елек-
тронска форма кој е придружен кон или е логички пов-
рзан со други податоци во електронска форма, со што 

се обезбедува сигурност на потеклото и интегритетот 
на придружните или поврзаните податоци. 

21. Сертификат за електронски печат е електронска 
потврда која ги поврзува податоците за валидација на 
електронскиот печат со правното лице и која го пот-
врдува името на правното лице. 

22. Средство за електронско печатирање е конфигу-

рирана програмска или машинска опрема која се ко-
ристи за оформување на електронски печат. 

23. Електронска идентификација е процес на корис-
тење на податоци за идентификација на лица во елек-
тронска форма кои на уникатен начин го претставуваат 
физичкото или правно лице или овластено лице на 
правно лице. 

24. Средства за електронска идентификација се ма-
теријални или нематеријални средства кои содржат по-
датоци за идентификација на лица, а се користат за ав-
тентикација кај електронски услуги.“. 
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Член 3 

Насловот на глава III. се менува и гласи: 

 

„III. ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС И ЕЛЕКТРОНСКИ 

ПЕЧАТ“. 
 

Член 4 

Во член 12 по ставот (1) се додава нов став (2,) кој 

гласи: 

„(2) Електронскиот печат не може да се оспори или 

да се одбие како доказ само поради тоа што: 

1) е во електронски облик или 

2) ако за истиот нема квалификуван сертификат или 

3) ако сертификатот не е издаден од акредитиран 

издавач или 

4) не е формиран на средства за општо прифатливо 

електронско печатирање.“. 

 

Член 5 

Во член 38 по ставот (1) се додава нов став (2), кој 

гласи: 

„(2) Одредбите од овој закон кои се однесуваат на 

електронски потпис и на сертификатот за електронски 

потпис соодветно се однесуваат и на електронски пе-

чат и на сертификатот за електронски печат.“. 

 

Член 6 

Во член 47 по ставот (1) се додава нов став (2), кој 

гласи: 

„(2) Сертификатите за електронски печат издадени 

од издавачи со седиште во Европската Унија се изедна-

чени со домашните сертификати.“. 

Ставот (2) станува став (3).  

 

Член 7 

Издавачите на електронски потписи кои се регис-

трирани во Министерството за информатичко општес-

тво и администрација, се смета дека се регистрирани и 

како издавачи на електронски печати согласно со од-

редбите од Законот за податоците во електронски об-

лик и електронски потпис.  

 

Член 8 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Северна Македонија“. 

__________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR  TË  DHËNA NË FORMË ELEKTRONIKE DHE  

NËNSHKRIM ELEKTRONIK 

 

Neni 1 

Në Ligjin për të dhëna në formë elektronike dhe 

nënshkrim elektronik (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë” numër 34/2001, 6/2002, 98/2008 dhe 33/15), 

në nenin 1 pas fjalëve:  “nënshkrim elektronik dhe” 

shtohen fjalët: “vulë elektronike”.  

  

Neni 2 

Në nenin 2 paragrafi 1 pas pikës 19, shtohen pesë pika 

të reja 20, 21, 22, 23 dhe 24 si vijojnë:  

“20. Vulë elektronike është përmbledhja e të dhënave 
në formë elektronike që është e bashkëngjitur ndaj ose 
është e lidhur logjikisht me të dhëna të tjera në formë 
elektronike, me çfarë garantohet siguria e prejardhjes dhe 
integritetit të të dhënave shoqëruese ose të të dhënave të 
lidhura.  

21. Certifikatë për vulë elektronike është vërtetimi 

elektronik që i lidh të dhënat për validim të vulës 
elektronike me personin juridik dhe e cila e vërteton emrin 
e personit juridik.    

22. Mjet për vulosje elektronike është pajisje e 
konfiguruar programore ose makinerike e cila shfrytëzohet 
për formimin e vulës elektronike.  

23. Identifikimi elektronik është proces i shfrytëzimit të 

të dhënave për identifikimin e personave në formë 
elektronike të cilat në mënyrë unikate e prezantojnë 
personin fizik ose juridik ose personin e autorizuar në 
person juridik.  

24. Mjete për identifikim elektronik janë mjetet 
materiale ose jomateriale të cilat përmbajnë të dhëna për 
identifikim të personave, ndërsa shfrytëzohen për 

autentifikim te shërbimet elektronike.”.  
 

Neni 3 
Titulli i kreut III. ndryshon si vijon:  

 
“III. NËNSHKRIMI ELEKTRONIK DHE VULA 

ELEKTRONIKE”. 

 
Neni 4 

Në nenin 12 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), 
si vijon: 

“(2) Vula elektronike nuk mund të kontestohet ose të 
refuzohet si dëshmi vetëm për shkak se:  

1) është në formë elektronike ose 
2) nëse për të njëjtën nuk ka certifikatë të kualifikuar 

ose  
3) nëse certifikata nuk është lëshuar nga dhënësi i 

akredituar ose  
4) nuk është formuar në mjete për vulosje elektronike 

të pranueshme përgjithësisht.". 
 

Neni 5 

Në nenin 38 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), 
si vijon: 

“(2) Dispozitat e këtij ligji të cilat kanë të bëjnë me 
nënshkrimin elektronik dhe me certifikatën për nënshkrim 
elektronik, në mënyrë përkatëse kanë të bëjnë edhe me 
vulën elektronike dhe me certifikatën për vulë 
elektronike.". 

 
Neni 6 

Në nenin 47 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), 
si vijon: 

“(2) Certifikatat për vulë elektronike të lëshuara nga 
dhënës me seli në Bashkimin Evropian janë të barabarta 
me certifikatat e vendit.”. 

Paragrafi (2) bëhet paragraf (3).  
 

Neni 7 
Dhënësit e nënshkrimeve elektronike të cilët janë të 

regjistruar në Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe 
Administratës, konsiderohet se janë të regjistruar edhe si 
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dhënës të vulave elektronike në pajtim me dispozitat e 
Ligjit për të dhëna në formë elektronike dhe nënshkrim 
elektronik.   

 
Neni 8 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 
__________ 

3806. 
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 

на Република Северна Македонија, претседателот на 
Република Северна Македонија и претседателот на Со-
бранието на Република Северна Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ  НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО 

 УПРАВУВАЊЕ И ЕЛЕКТРОНСКИ УСЛУГИ 
 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
електронско управување и електронски услуги, 

што Собранието на Република Северна Македонија 
го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2019 го-
дина. 

  
Бр. 08-6209/1   Претседател на Република 

21 ноември 2019 година Северна Македонија, 
Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОН-

СКО УПРАВУВАЊЕ И ЕЛЕКТРОНСКИ УСЛУГИ 
 

Член 1 
Во Законот за електронско управување и електрон-

ски услуги („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ број 98/19), членот 49 се менува и гласи: 

 
„Член 49 

(1) Членот 9 став (3) и членот 12 став (5) од овој за-
кон кои се однесуваат на одредбите од Законот за елек-
тронски документи, електронска идентификација и до-

верливи услуги ќе се извршува во согласност со одред-
бите од Законот за податоците во електронски облик и 
електронски потпис, се до денот на започнувањето на 
примената на Законот за електронски документи, елек-
тронска идентификација и доверливи услуги. 

(2) Членот 8 став (1) и членот 18 став (2) од овој за-
кон ќе се применуваат во согласност со одредбите од 

Законот за податоците во електронски облик и елек-
тронски потпис и Законот за електронски документи, 
електронска идентификација и доверливи услуги, се до 
денот на започнувањето на примената на Законот за 
електронски документи, електронска идентификација и 
доверливи услуги.“.   

  
Член 2 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Северна Македонија“.  

L I GJ  
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR MENAXHIM 

ELEKTRONIK DHE SHËRBIME ELEKTRONIKE 
 

Neni 1  
Në Ligjin për menaxhim elektronik dhe shërbime 

elektronike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” numër 98/19), neni 49 ndryshohet si vijon:  

 
“Neni 49 

(1) Neni 9 paragrafi (3) dhe neni 12 paragrafi (5) të 
këtij ligji të cilët kanë të bëjnë me dispozitat e Ligjit për 
dokumente elektronike, identifikim elektronik dhe 
shërbime të besueshme do të zbatohet në pajtim me 
dispozitat e Ligjit për të dhënat në formë elektronike dhe 
nënshkrim elektronik, deri në ditën e fillimit të zbatimit të 
Ligjit për dokumente elektronike, identifikim elektronik 
dhe shërbime të besueshme.  

(2) Neni 8 paragrafi (1) dhe neni 18 paragrafi (2) të këtij 
ligji do të zbatohen në pajtim me dispozitat e Ligjit për të 
dhënat në formë elektronike dhe nënshkrim elektronik dhe 
Ligjit për dokumente elektronike, identifikim elektronik dhe 
shërbime të besueshme, deri në ditën e fillimit të zbatimit të 
Ligjit për dokumente elektronike, identifikim elektronik dhe 
shërbime të besueshme.”.     

  
Neni 2 

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

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

3807. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделско-

то земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 
39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата одржана на 19 ноември 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА  УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН ЗА СЕЛО ЖЕЛИНО ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕК-
ТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛ-
НИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУ-
ЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕР-
ВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА И Е-ИН-
ФРАСТРУКТУРА КО ЖЕЛИНО, ОПШТИНА ЖЕЛИНО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план за село Желино за изградба 
на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и 
деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, 
дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-
инфраструктура КО Желино, општина Желино. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 2487369 
м2,  ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија”. 
     

         Бр. 45-9117/1 Претседател на Владата 

19 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 
             Скопје Зоран Заев, с.р. 

3808. 
Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата одржана на 19 ноември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ 

НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ  

ЦАННАЛИФЕ ДОО С.ИВАЊЕВЦИ, МОГИЛА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за 

медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ЦАННАЛИФЕ ДОО с.Ивањевци, Могила, со 

бр.19-211/5 од 19.11.2019 година. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 
 

          Бр. 45-9217/1                                 Заменик на претседателот 
19 ноември 2019 година                        на Владата на Република 
           Скопје                                    Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО 

ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

3809. 

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за елек-

тронско управување и електронски услуги („Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) 

министерот за информатичко општество и администра-

ција донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ НА ПОСРЕ-

ДНИЦИТЕ КАКО И ОБРАЗЕЦОТ НА ДОГОВО-

РОТ ПОМЕЃУ ПОСРЕДНИКОТ И КОРИСНИКОТ  

НА ЕЛЕКТРОНСКАТА УСЛУГА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на поста-

пување на посредниците, како и образецот на догово-

рот помеѓу посредникот и корисникот на електронска-

та услуга за обезбедување на административни услуги 

по електронски пат (во натамошниот текст: договор). 

 

Член 2 

Посредникот треба својата работа да ја организира 

и извршува на начин кој обезбедува непречено оства-

рување на правата на корисниците на административни 

услуги по електронски пат (во натамошниот текст: 

електронски услуги) преку Една точка за услуги. 

 

Член 3 

Од страна на посредникот се вршат следните ра-

боти: 

- им дава информации на корисниците во врска со 

електронските услуги; 

- им дава информации на корисниците за условите 

за добивање на услугата; 

- им помага на корисниците да поднесат барање за 

електронски услуги; 

- им дава информации на корисниците за начинот 

на кој се води постапката преку Националниот портал 

за електронски услуги (во натамошниот текст: Порта-

лот);  

- во име и за сметка на корисниците пополнува и 

испраќа барања за електронски услуги обезбедени пре-

ку Порталот, согласно потпишаниот договор и 

- други работи кои се од значење за обезбедување 

на услугите кои корисниците ги побаруваат преку Една 

точка за услуги. 

 

Член 4 

Договорот за односот помеѓу посредникот и корис-

никот е е составен дел на овој правилник. 

Договорот се потпишува од страна на корисникот и 

посредникот непосредно пред обезбедување на кон-

кретната електронска услуга преку Порталот. 

 

Член 5 

Посредникот ги пополнува полињата за лични по-

датоци во договорот врз основа на документ за лична 

идентификација приложен на увид од страна на корис-

никот. 

Пред потпишување на договорот, корисникот треба 

да ја провери точноста на пополнетите податоци во до-

говорот. 

 

Член 6 

Со потпишувањето на договорот корисникот се сог-

ласува да дозволи користење и обработка на неговите 

лични податоци кои се неопходни за обезбедување на 

електронската услуга која ја побарува. 

 

Член 7 

Доколку договорот не се потпише од страна на ко-

рисникот, посредникот треба веднаш да го извести де-

ка без да го потпише договорот нема да може да му се 

обезбеди електронската услуга која ја побарува преку 

Порталот, и договорот се поништува. 

 

Член 8 

По потпишувањето на договорот осредникот поста-

пува по договорот во присуство на корисникот на елек-

тронската услуга. 

Посредникот постапува во име и за сметка на ко-

рисникот се до моментот на поднесување на барањето 

за електронска услуга. 

По исклучок на ставот 1 на овој член, а доколку по-

ради технички проблеми посредникот не е во можност 

веднаш да започне со реализирање на договорот, за-

почнува веднаш штом се отстранат техничките проб-

леми. 

Доколку поради технички проблеми посредникот 

не го комплетира и генерира барањето за електронска 

услуга пред истекот на сесијата, посредникот одново 

започнува со комплетирање на електронските обрасци 

во време кое ќе го определи корисникот.  

 

Член 9 

Доколку корисникот изврши плаќање на електрон-

ската услуга преку пос терминал, тогаш посредникот 

по извршената уплата фискалната сметка ја прикачува 

кон договорот и од истата подготвува и дигитализиран 

примерок. 

Доколку корисникот изврши плаќање на електрон-

ската услуга преку платен инструмент, тогаш посре-

дникот по приемот на платниот инструмент на корис-

никот му дава испечатен примерок од нотификацијата 

од Порталот. 

 

Член 10 

Посредникот треба да го извести корисникот дека 

електронската услуга е генерирана, по што му обезбе-

дува информации за начинот на кој ќе го добие актот 

со кој завршува постапката. 

 

Член 11 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 08/1-4474/2 Министер за информатичко 

22 ноември 2019 година општество и администрација, 

Скопје Дамјан Манчевски, с.р. 
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3810. 

Врз основа на член 13 став (3) од Законот за елек-

тронско управување и електронски услуги („Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19) 

министерот за информатичко општество и администра-

ција, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ ЗА  ЕЛЕКТРОНСКО ПЛАЌАЊЕ  ЗА АДМИ-

НИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ КОИ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ  

ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот за елек-

тронско плаќање за административните услуги кои се 

обезбедуваат по електронски пат (во натамошниот 

текст: електронски услуги).  

 

Член 2 

Плаќањето за користење на електронските услуги 

преку Порталот корисникот може да го изврши по 

електронски пат со директен електронски трансфер на 

средства на предпополнет: 

- налог за плаќање на јавни приходи (ПП50) или  

- налог за пренос на средства (ПП30). 

Плаќањето за користење на електронските услуги 

преку Една точка за услуги корисникот може да го из-

врши: 

а) со платежна картичка на пос терминал во Една 

точка за услуги или  

б) со еден од следните платни инструменти: 

- налог за плаќање на јавни приходи (ПП50) 

- налог за пренос на средства (ПП30) или 

- уплатница (ПП10). 

Плаќањето преку платните инструменти од ставот 1 

на овој член, се определува во зависност од видот на 

надлежниот орган или другиот субјект кој ја обезбеду-

ва електронската услуга преку Порталот. 

 

Член 3 

Барањата поднесени во електронска форма преку 

Порталот и преку Една точка за услуги нема да бидат 

генерирани сѐ додека корисникот не го изврши плаќа-

њето на  електронската услуга која ја побарува од стра-

на на надлежниот орган или другиот субјект. 

 

Член 4 

Носителот на платен промет кај кого корисникот го 

врши плаќањето испраќа известување за извршеното 

плаќање до давателот на електронската услуга и до ко-

рисникот преку Порталот. 

Член 5 

Плаќањето ќе се реализира откако корисникот ќе 

потврди дека ја побарува избраната електронска ус-

луга, а пред генерирање на барањето. 

Откако корисникот ќе потврди дека ја побарува из-

браната електронска услуга, ќе добие информација за 

износот кој треба да го плати и за начинот на кој може 

да го изврши плаќањето, по што тој избира еден од по-

нудените начини. 

Корисникот може да го изврши плаќањето за елек-

тронската услуга преку, Порталот со директен елек-

тронски трансфер на средства со пополнување на пода-

тоци во предефеинираниот електронски образец на 

Порталот. 

 

Член 6 

При плаќањето со директен електронски трансфер 

на средства преку Порталот, корисникот во достапниот 

електронски образец ги внесува податоците неопходни 

да се изврши плаќањето и да ја потврди наплатата. 

Корисникот треба самиот коректно да ги внесе по-

датоците во електронскиот образец. 

Откако корисникот ќе ја потврди наплатата, носите-

лот на платниот промет кај кого се извршува плаќање-

то го реализира плаќањето согласно равните акти од 

областа на финансиското работење. 

Корисникот на својот кориснички профил на Пор-

талот и надлежниот орган или другиот субјект кој ја 

обезбедува бараната услуга добиваат нотификација за 

реализираната трансакција. 

 

Член 7 

Доколку корисникот не располага со доволно сред-

ства на својата трансакциска сметка за да го изврши 

плаќањето по електронски пат со директен електрон-

ски трансфер на средства, добива нотификација дека 

тоа не може да се изврши, како и причините за тоа и 

упатство за начините на кои може да го изврши плаќа-

њето. 

Доколку настапат околностите определени со ста-

вот 1 на овој член, барањето нема да се генерира сѐ до-

дека корисникот не го изврши плаќањето. 

Доколку трансакцијата не може да се реализира по-

ради технички причини, корисникот ќе добие нотифи-

кација и упатство за понатамошно постапување. 

Доколку заради неуспешното плаќање од било кои 

причини барањето не се генерира најдоцна до 30 мину-

ти од првиот обид за реализација на плаќањето, елек-

тронскиот образец за побарување на електронската ус-

луга се поништува. 
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Член 8 

Доколку корисникот бара користење на услуга по 

електронски пат за која доказите се обезбедуваат по 

службена должност, плаќа збирен надомест за сите ус-

луги истовремено. 

 

Член 9 

Плаќањето преку Една точка за услуги корисникот 

може да го изврши со платежна картичка на пос терми-

нал или со еден од платните инструмент од член 2 став 

2 од овој Правилник. 

Плаќањето се врши непосредно штом посредникот 

во име и за сметка на корисникот ја побара електрон-

ската услуга, а пред да се генерира барањето. 

 
Член 10 

Барањето на корисникот кој плаќа со платежна кар-

тичка на пос терминал се генерира непосредно по пла-

ќањето. 

 
Член 11 

Корисникот кој избрал плаќањето да го изврши со 

еден од платните инструмент од член 3 став 1 од овој 

правилник, од страна на посредникот за администра-

тивни услуги по електронски пат ќе добие податоци за 

начинот на кој треба да го изврши плаќањето, вклучи-

телно и податоци за сметката на кои треба да ги уплати 

средствата. 

Барањето ќе се генерира неподредно штом посре-

дникот прикачи дигитализиран примерок од еден од 

платните инструменти. 

 

Член 12 

Доколку корисникот во еден од платните инструмен-

ти од член 3 став 2 од овој правилник, навел неточни по-

датоци, кои не соодветствуваат на податоците кои ги до-

бил од посредникот, поради кои не го извршил плаќање-

то за електронската услуга или извршил плаќање на пог-

решна сметка, барањето нема да се генерира сѐ додека 

не го изврши плаќањето на соодветната сметка, со соод-

ветна дознака и во соодветен износ. 

 

Член 13 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 08/1-4474/3 Министер за информатичко 

22 ноември  2019 година општество и администрација, 

Скопје Дамјан Манчевски, с.р. 

3811. 

Врз основа на член 8 став (2) од Законот за елек-

тронско управување и електронски услуги („Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19) 

министерот за информатичко општество и администра-

ција донесе 

  

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРОВЕРКА НА ИДЕНТИТЕТОТ 

НА КОРИСНИКОТ ПРИ ПОДНЕСУВАЊЕТО НА БА-

РАЊЕТО ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ СО КОРИСТЕЊЕ  

НА ЕДИНСТВЕНАТА ОКОЛИНА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на про-

верка на идентитетот на корисникот (во натамошниот 

текст: физичките лица) при поднесување на барањето 

по електронски пат со користење на единствената око-

лина. 

  

Член 2 

Систем за единствена најава е електронски систем 

преку кој се овозможува автентикација на физичките 

лица за најава на електронски системи (во натамошни-

от текст: СЕН).  

Под регистрација на корисник во СЕН се подразби-

ра создавање на кориснички профил за конкретно фи-

зичко лице со употреба на корисничко име и лозинка. 

Корисничкото име и лозинката на корисникот се 

основно нематеријално средство за електронска иден-

тификација што се користи за проверка на неговиот 

идентитет при најава на СЕН. 

Под извор на кој може да му се верува се подразби-

ра Управата за јавни приходи и регистриран издавач на 

електронски потписи согласно Законот за податоците 

во електронски облик и електронски потпис, кој из-

вршил интеграција со СЕН.    

 

Член 3 

Под Единствен електронски број на граѓанинот (во 

натамошниот текст: ЕЕБГ) се подразбира низа од десет 

цифри во електронска форма. 

ЕЕБГ се создава преку употреба на логички поврза-

ни процеси во Централниот регистар на население (во 

натамошниот текст: Регистарот) во моментот на пот-

врда на идентитетот на физичкото лице при негова ре-

гистрација во СЕН на еден од начините определени 

согласно член 5 на овој правилник. 
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Член 4 

Проверката на идентитетот на физичкото лице при 

регистрација во СЕН се спроведува на начин што се 

врши проверка на исполнетост на определените услови 

за едно од нивоата на сигурност при регистрација и 

тоа: 

- основно ниво на сигурност при регистрација или 

- високо ниво на сигурност при регистрација.  

По завршувањето на проверката на идентитетот на 

физичкото лице и проверката на едно од нивоата на си-

гурност при регистрација од став 1 на овој член, иден-

титетот на корисникот се потврдува во моментот на не-

гова регистрација во СЕН.  

 

Член 5 

Проверката на идентитетот на физичкото лице при 

регистрацијата во СЕН се врши на еден од следните на-

чини: 

- со лично присуство во Една точка за услуги преку 

посредникот за административни услуги по електрон-

ски пат (во натамошниот текст: посредникот) или со 

вработено лице во друг субјект, заради регистрација во 

СЕН, 

- преку базата на даночни обврзници-физички лица 

на Управата за јавни приходи за кои од страна на Упра-

вата е извршена проверка и потврда на поврзаноста на 

физичкото лице со корисничкото име и лозинка или 

- со употреба на валиден квалификуван сертификат 

за електронски потпис. 

По завршувањето на проверката на идентитетот на 

физичкото лице  и проверката на едно од нивоата на 

сигурност при регистрација од член 4 став 1 од овој 

правилник, СЕН на физичкото лице му издава автомат-

ски генерирана потврда во електронска форма за пов-

рзаност на неговото ЕЕБГ и електронска адреса со ко-

рисничкиот профил.  

 

Член 6 

При проверка на идентитетот во Една точка за ус-

луги преку посредник за административни услуги по 

електронски пат физичкото лице  приложува валиден 

документ за лична идентификација и потпишува изјава 

за согласност за регистрација во СЕН. 

Изјавата за согласност за регистрација во СЕН од 

ставот 1 на овој член е дадена во прилог на овој пра-

вилник. 

По проверка на идентитетот на физичкото лице и 

доколку се исполнети нивоата на сигурност при регис-

трација, физичкото лице се регистрира во СЕН. 

Откако посредникот ќе ја спроведе регистрацијата 

во СЕН, на физичкото лице му дава информација во 

писмена форма по електронски пат за неговото корис-

ничко име и привремена лозинка чие времетраење  на 

валидноста е 24 часа. 

Привремената лозинката од ставот 4 од овој 

член се доделува со употреба на логички поврзани 

процеси и физичкото лице треба истата да ја смени 

при првата најава на СЕН, доколку најавата се слу-

чи најдоцна за 24 часа од доделување на привреме-

ната лозинка. 

Доколку физичкото лице не изврши најава во СЕН 

најдоцна за 24 часа од доделување на привремената ло-

зинка, нема да се изврши регистрацијата, а процесот на 

регистрација започнува од почеток доколку тоа го по-

бара физичкото лице. 

Проверката и потврдата на идентитетот на корисни-

кот при регистрација во СЕН спроведена на начин оп-

ределен со овој член е на основно ниво на сигурност 

при регистрација. 

 

Член 7 

Проверката на идентитетот на физичко лице при ре-

гистрација во СЕН преку базата на даночни обврзници-

физички лица на Управата за јавни приходи за кои од 

страна на Управата е извршена проверка и потврда на 

поврзаноста на физичкото лице со корисничкото име и 

лозинка се врши непосредно пред креирањето на ко-

рисничкиот профил на Порталот. 

Проверката во базата на даночни обврзници-физич-

ки лица се врши само ако физичкото лице одобри ко-

ристење на неговите лични податоци содржани во ба-

зата на даночни обврзници-физички лица на Управата 

за јавни приходи. 

По потврдувањето на идентитетот на физичкото ли-

це од Управата за јавни приходи, корисникот добива 

автоматски генерирана потврда во електронска форма 

за поврзаност на неговиот ЕЕБГ и електронска адреса 

со корисничкиот профил. 

По извршената проверка на идентитетот на физич-

кото лице согласно овој член, за истото се создава ко-

риснички профил на СЕН. 

Проверката и потврдата на идентитетот на корисни-

кот при регистрација во СЕН спроведена на начин оп-

ределен со овој член е на основно ниво на сигурност 

при регистрација.  
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Член 8 

Проверката на идентитетот на корисникот со упот-

реба на валиден квалификуван сертификат за електрон-

ски потпис се врши на начин што корисникот ја иници-

ра проверката на својот идентитет преку проверка на 

податоците содржани во квалификуваниот сертификат 

за електронски потпис и податоците за тој сертификат 

што ги чува издавачот на квалификуваниот сертификат 

за електронски потпис. 

Со потврдата на неговиот идентитет со употреба на 

квалификуван сертификат за електронски потпис, ко-

рисникот добива и автоматски генерирана потврда во 

електронска форма за поврзаност на неговиот ЕЕБГ и 

електронска адреса со корисничкиот профил. 

Проверката и потврдата на идентитетот на корисни-

кот при регистрација во СЕН спроведена на начин оп-

ределен со овој член е на високо ниво на сигурност при 

регистрација.  

  

Член 9 

Корисникот се најавува во СЕН преку својот корис-

нички профил со употреба на корисничкото име и ло-

зинката. 

При најавата преку својот кориснички профил, СЕН 

спроведува проверка на идентитетот на физичко лице на 

тој начин што ја проверува поврзаноста на корисничкото 

име и лозинката и корисничкиот профил со ЕЕБГ. 

По завршувањето на потврдата на идентитетот на 

физичко лице при најава во СЕН, а доколку податоците 

од став 1 на овој член се поврзани со корисникот, СЕН 

обезбедува пристап до корисничкиот профил.   

 

Член 10 

Потврдата на идентитетот на корисникот при под-

несување на барање по електронски пат се спроведува 

на начин што се врши проверка на едно од нивоата на 

сигурност при најава и тоа: 

- основно ниво на сигурност при најава или 

- високо ниво на сигурност при најава.  

Нивото на потврда на идентитетот на корисникот 

при најава во СЕН е соодветно на нивото на регистра-

ција на физичкото лице во СЕН.  

 

Член 11 

Начинот на потврда на идентитетот на корисникот 

при најава во СЕН при поднесување на барање по елек-

тронски пат на основно ниво се врши преку проверка 

на поврзаноста на корисничкото име и лозинката и ко-

рисничкиот профил на физичкото лице со ЕЕБГ. 

Член 12 

Начинот на потврда на идентитетот на корисникот 

на високо ниво при најава во СЕН заради поднесување 

на барање по електронски пат се врши преку проверка 

на еден од следните услови: 

- дали со сигурност е утврдено дека преземените 

чекори за проверка на идентитет упатуваат на истото 

физичко лице или 

- дали му е издаден важечки сертификат за елек-

тронски потпис од страна на овластен издавач на елек-

тронски потписи. 

 

Член 13 

Физичките лица кои се регистрирани на СЕН, се 

смета дека извршиле регистрација и во Порталот.   

Одредбите од членовите 9, 10, 11 и 12 се примену-

ваат и за проверка на идентиетот на корисниците при 

најава на Порталот. 

По исклучок на ставовите 1 и 2 на овој член, а зара-

ди користење на електронски услуги кои не бараат пот-

врда на идентитет на корисник, физичките лица може 

да се регистрираат и најават на Порталот со кориснич-

ки профил кој не е поврзан со ЕЕБГ. 

 

Член 14 

Проверката на идентитетот на корисникот при под-

несување на барање преку Порталот се врши во момен-

тот на проверка на исполнетост на определените усло-

ви за едно од нивоата на сигурност при најава. 

Во зависност од нивото на сигурност на потврдата 

на идентиетот на корисникот при најава, корисникот 

може да поднесе барање преку Порталот единствено за 

услугите што се обезбедуваат на истото ниво на кое е 

спроведена потврдата на идентитетот. 

Доколку корисникот е најавен на Порталот на пови-

сокото ниво, истиот може да поднесе барање преку 

Порталот и за услугите од пониското ниво.   

 

Член 15 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 08/1-4474/4 Министер за информатичко 

22 ноември 2019 година општество и администрација, 

Скопје Дамјан Манчевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

3812. 

Врз основа на член 7 став (8) од Законот за суб-

венционирање на придонесите од задолжително соци-

јално осигурување поради зголемување на плата 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр. 239/19), министерот за труд и социјална политика 

во согласност со министерот за финансии, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКАТА НА ИЗНОСОТ 

ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ И ПОСТАПКАТА ЗА 

СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВА-

ЊЕ ПО ОСНОВ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЛАТА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на 

пресметката на износот за субвенционирање и поста-

пката за субвенционирање на придонесите од задолжи-

телно социјално осигурување по основ на зголемување 

на плата (во натамошниот текст: субвенционирање на 

придонесите).  

 

Член 2 

При поднесување на Месечната пресметка за интег-

рирана наплата до Управата за јавни приходи, согласно 

Законот за придонеси од задолжително социјално оси-

гурување, од страна на обврзникот за пресметка и уп-

лата на придонесите, (во натамошниот текст: обврзни-

кот) се означува вработеното лице за кое се бара суб-

венционирање на придонесите, со внесување на шифра 

404 во полето 3.23 од клиентскиот софтвер.  

 

Член 3 

(1) Износот на субвенционирање на придонесите се 

пресметува автоматски преку системот за интегрирана 

наплата на Управата за јавни приходи. 

(2) За осигуреникот за кој обврзникот внел шифра 

со која бара субвенционирање на придонеси, се прове-

рува исполнетоста на условите од Законот за субвенци-

онирање на придонесите од задолжително социјално 

осигурување поради зголемување на  плата (во ната-

мошниот текст: Законот). 

(3) Доколку се исполнети условите, се проверува 

месецот и годината за која обврзникот за прв пат оства-

рил право на субвенционирање на придонесите и врз 

основа на тој податок се проверуваат последователните 

месеци во кои осигуреникот кај истиот обврзник оства-

рил единствено ефективни часови односно нема часови 

на надоместок за боледување, часови на терет на друг 

орган, како што се боледувања на терет на Фондот за 

здравствено осигурување на Република Северна Маке-

донија.  

(4) Референтниот период се пресметува на ниво на 

осигуреник и тоа, три последователни месеци кои 

претходат на првиот месец на субвенционирање на 

придонесите согласно став 3 на овој член. Од  референ-

тниот период, се преземаат податоци за исплатени пла-

ти во референтниот период. 

(5) Доколку во одреден месец од референтниот пе-

риод, осигуреникот остварил помал или поголем број 

на часови од вкупниот број на часови во месецот, во 

тој случај исплатената плата се одредува на ниво на 

плата соодветна на вкупен број на часови во месецот, а 

потоа се пресметува просек за референтниот период, за 

одредување на референтна основна плата.  

(6) Пресметаната нето плата за месецот за кој се по-

барува субвенционирање на придонесите се споредува 

со пресметаната плата за референтниот период и се ут-

врдува разликата на плата. 

(7) Доколку пресметаната нето плата за месецот за кој 

се побарува субвенционирање на придонесите е повисока 

од пресметаната плата за референтниот период, се смета 

дека е исполнет условот за зголемување на плата. 

(8) Доколку пресметаната нето плата за месецот за 

кој се побарува субвенционирање на придонесите е ед-

наква или помала од пресметаната плата за референ-

тниот период, се смета дека не е исполнет условот за 

зголемување на плата. 

 

Член 4 

(1) Доколку обврзникот ги исполнува условите сог-

ласно Законот, од страна на Управата за јавни приходи 

преку Декларацијата за прием, се врши автоматско на-

малување на пресметаниот износ на обврската за соци-

јални придонеси, за износот на одобреното субвенцио-

нирање на придонесите и се подготвува Збирен налог за 

плаќање намален за износот на одобреното субвенцио-

нирање на придонесите, кои се доставуваат збирно до 

Министерството за труд и социјална политика.  

(2) Доколку обврзникот не ги исполнува условите 

согласно Законот, од страна на Управата за јавни при-

ходи преку Декларацијата за прием со порака „предуп-

редување“ се известува обврзникот за неисполнетоста 

на условите и причините за неодобрување на субвенци-

онирањето на придонесите, и се потврдува пресметката 

на обврска за социјални придонеси без одобрено суб-

венционирање на придонесите. 

 

Член 5 

Пресметката на износот на субвенционирање на 

придонесите се врши за утврденото зголемување на 

плата, при што износот на придонеси за субвенциони-

рање се пресметува врз основа на утврдениот износ на 

зголемување на платата со соодветна примена на стап-

ките на придонесите согласно Законот за придонеси од 

задолжително социјално осигурување, што важат за пе-

риодот за кој се побарува субвенционирањето на при-

донесите. 
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Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија “. 

 

Бр. 20-10574/2  Бр. 08-6853/11 

25 ноември 2019 година 26 ноември 2019 година 

Скопје Скопје 

  

Министер за Министер за труд 

финансии, и социјална политика, 

Нина Ангеловска, с.р. Мила Царовска, с.р. 

 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

3813. 

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз 

основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 

Северна Македонија и член 71 од Деловникот на Устав-

ниот суд на Република Македонија („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.70/1992 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр.202/2019) на седница-

та одржана на 13 ноември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за донесување на Дета-

лен урбанистички план за Градска четврт 3 08, 

(бул.Илинден, ул. Франклин Рузвелт, бул.Партизански 

Одреди и бул.8-ми Септември) донесена од Советот на 

Општина Карпош под бр.08-1483/5 од 20.02.2015 годи-

на („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 

3/2015). 

2. Одлуката ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“. 

3. Уставниот суд на Република Северна Македонија 

по повод иницијативата на д-р Катерина Крстевска Са-

вовска од Скопје со Решение У.бр.80/2019 од 

18.09.2019 година поведе постапка за оценување на ус-

тавноста и законитоста на актот означен во точката 1 

од ова решение, бидејќи основано се постави прашање-

то за неговата согласност со член 8 став 1 алинеи 3 и 10 

од Уставот на Република Македонија, со член 15-в од 

Законот за просторно и урбанистичко планирање и со 

членот 65 од Законот за животната средина. 

4. Судот на седницата, утврди дека врз основа на 

член 22 став 1 точка 1 од  Законот за локалната само-

управа („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 5/2002) и член 26 став 4 алинеја 1 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 51/2005, 137/2007, 

91/2009, 124/2010, 18/2011, 53/2011, 144/2012, 55/2013, 

163/2013 и 42/2014), Советот на Општина Карпош, на 

триесеттата седница одржана на 20 февруари 2015 го-

дина, донел  

О Д Л У К А 

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ 3 08, (БУЛ.ИЛИНДЕН, 

УЛ. ФРАНКЛИН РУЗВЕЛТ, БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ 

ОДРЕДИ И БУЛ.8-МИ СЕПТЕМВРИ) ОПШТИНА 

КАРПОШ-СКОПЈЕ, 

 

Член 1 

Со оваа одлука се донесува Детален урбанистички 

план за Градска четврт 3 08“,(бул. Илинден, ул.Фран-

клин Рузвелт, бул.Партизански Одреди и бул.8-ми Сеп-

тември), Општина Карпош-Скопје. Деталниот урбанис-

тички план е изработен според одредбите за спроведу-

вање на Генералниот урбанистички план на Град 

Скопје, Законот за просторно и урбанистичко плани-

рање, Правилникот за стандарди и нормативи за урба-

нистичко планирање и Правилникот за поблиска сод-

ржина и начинот на графичка обработка на плановите 

и за начинот и постапката за донесување на урбанис-

тички планови. 

...................... 

 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 

Карпош“. 

 

Бр. 08-1483/5 Совет на Општина Карпош 

20 февруари 2015 година Претседател, 

Скопје м-р Сашо Лазаровски, с.р. 

                

5. Согласно член 8 став 1 алинеи 3 и 10 од Уставот, 

владеењето на правото и уредувањето и хуманизација-

та на просторот и заштитата и унапредувањето на жи-

вотната средина и природата, се темелни вредности на 

уставниот поредок на Република Северна Македонија. 

Според член 51 од Уставот, во Република Северна 

Македонија законите мораат да бидат во согласност со 

Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. 

Секој е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Со Законот за просторно и урбанистичко планира-

ње („Службен весник на Република Македонија“ број 

51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011, 53/2011, 

144/2012, 55/2013, 163/2013 и 42/2014), се уредуваат 

условите и начинот на системот на просторното и ур-

банистичкото планирање, видовите и содржината на 

плановите, изработувањето и постапката за донесување 

на плановите, спроведувањето на плановите и следење-

то на реализацијата на плановите, надзорот и други 

прашања од областа на просторното и урбанистичкото 

планирање (член 1).  

Според член 7 став 1 од овој закон, во зависност од 

просторот кој е предмет на планирањето, се донесуваат 

следниве планови:  

1) Просторен план на Република Македонија и  

2) урбанистички планови:  
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- генерален урбанистички план,  

- детален урбанистички план,  

- урбанистички план за село и  

- урбанистички план вон населено место. 

Според членот 15-в од овој закон:  

(1) Донесувачот на урбанистичките планови од чле-

нот 7 точка 2 од овој закон, државната урбанистичка 

планска документа-ција, локалната урбанистичка план-

ска документација, урбанистичко-планската докумен-

тација за туристичка развојна зона и урбанистичко-

планската документација за автокамп е должен во рок 

од три работни дена од денот на одобрувањето на 

планската програма од членот 15-а од овој закон, да до-

несе одлука за спроведување или одлука за не- спрове-

дување на стратегиска оцена за влијание врз животната 

средина и врз здравјето на луѓето, во која се образло-

жени причините за спроведувањето, односно неспрове-

дувањето на оцената на начин и постапка пропишани 

со Законот за животната средина. 

(2) Доколку органот на државната управа надлежен 

за работите од областа на животната средина во рок од 

15 дена од приемот на одлуката со која е одлучено да 

не се спроведува стратегиска оцена за влијание врз жи-

вотната средина и врз здравјето на луѓето, формулари-

те и другите придружни документи утврдени со Зако-

нот за животната средина, не донесе решение со кое го 

задолжува донесувачот на урбанистичкиот план, од-

носно урбанистичко-планската документација да спро-

веде стратегиска оцена за влијание врз животната сре-

дина и врз здравјето на луѓето, не се спроведува стра-

тегиска оцена. 

Со член 7 од Законот за изменување и дополнување 

на Законот за животната средина („Службен весник на 

Република Македонија“ број 51/2011), членот 65 на 

овој закон се менува и гласи: 

(1) На предлог на органот на државната управа над-

лежен за работите од областа на животната средина, 

Владата на Република Македонија ги прoпишува стра-

тегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и 

промените на тие стратегии, планови и програми (во 

натамошниот текст: плански документи), за кои задол-

жително се спроведува постапка за оцена на нивното 

влијание врз животната средина и врз здравјето на лу-

ѓето (во натамошниот текст: стратегиска оцена).  

(2) Стратегиска оцена се спроведува на плански до-

кументи кои се подготвуваат во областа на земјодел-

ството, шумарството, рибарството, енергетиката, индус-

тријата,рударството, транспортот, регионалниот развој, 

телекомуникациите, управувањето со отпадот, управува-

њето со водите, туризмот, просторното и урбанистичко-

то планирање и користењето на земјиштето и со кои се 

создава основа за изведување на проекти за кои се врши 

оцена на влијанието врз животната средина или на сите 

плански документи со кои се уредува управувањето со 

заштитените подрачја прогласени согласно со закон или 

пак можат да влијаат врз тие подрачја. 

(3) По исклучок за плански документи од ставот 2 

на овој член, со кои се одредува користење на мали об-

ласти од локално значење и со кои се предвидуваат ма-

ли измени на планските документи од ставот 2 на овој 

член, стратегиска оцена ќе се врши само кога органот 

кој го подготвува планскиот документ ќе утврди дека 

има значајни влијанија врз животната средина и врз 

здравјето на луѓето согласно со прописот од став 4 на 

овој член.  

(4) Владата на Република Македонија на предлог на 

министерот кој раководи со органот на државната уп-

рава надлежен за работите од областа на животната 

средина ги пропишува критериумите врз основа на кои 

се определува дали еден плански документ би можел 

да има значително влијание врз животната средина и 

врз здравјето на луѓето.  

(5) За планските документи кои не се определени со 

прописот од ставот 1 на овој член, а со кои се создава 

основа за изведување на проекти за кои се врши оцена 

на влијанието врз животната средина, стратегиска оце-

на се врши само тогаш кога е веројатно дека тие би мо-

желе да имаат значително влијание врз животната сре-

дина и врз здравјето на луѓето согласно со прописот од 

ставот 4 на овој член. 

(6) Органот кој го подготвува планскиот документ е 

должен да донесе одлука за спроведување или одлука 

за неспроведување на стратегиска оцена во која се об-

разложени причините за спроведувањето, односно нес-

проведувањето согласно со критериумите утврдени во 

прописот од ставот 4 на овој член. 

(7) Во случаите од ставот 6 на овој член кога е пот-

ребно спроведување на стратешка оцена на влијанието 

врз животната средина, со одлуката од ставот 6 на овој 

член се определува и обемот на стратегиската оцена. 

(8) Одлуката од ставот 6 на овој член ја донесува 

лицето кое раководи со органот што го подготвува 

планскиот документ, односно градоначалникот на оп-

штината, општината во градот Скопје или градоначал-

никот на градот Скопје, тогаш кога планскиот доку-

мент го подготвува општината, општината во градот 

Скопје или градот Скопје. 

(9) Органот кој го подготвува планскиот документ е 

должен да ги определи органите засегнати од импле-

ментацијата на планскиот документ на начин пропи-

шан со актот донесен согласно со членот 61 став 8 од 

овој закон, како и да ги консултира истите при донесу-

вањето на одлуката за спроведување, односно неспро-

ведување на стратегиската оцена, како и во текот на 

спроведувањето на стратегиската оцена. 

(10) Органот што го подготвува планскиот доку-

мент во рок од пет дена од денот на донесувањето на 

одлуката од ставот 6 на овој член, заедно со формула-

рите од ставот 20 на овој член е должен да ги објави на 

својата веб-страница на начин пропишан со актот доне-

сен согласно со членот 61 став 8 од овој закон.  
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(11) Против одлуката од ставот 6 на овој член, јавнос-

та има право на жалба во рок од 15 дена од денот на неј-

зиното објавување на веб-страницата на органот кој го 

подготвува планскиот документ, до министерот кој рако-

води со органот на државната управа надлежен за работи-

те од областа на животната средина кога одлуката ја носи 

градоначалникот на општината, општината во градот 

Скопје или градоначалникот на градот Скопје, односно до 

Државната комисија за одлучување во управна постапка и 

постапка од работен однос во втор степен кога одлуката ја 

носи орган на државната управа.  

(12) Органот што го подготвува планскиот доку-

мент во рок од пет дена од денот на донесувањето на 

одлуката од ставот 6 на овој член, заедно со формула-

рите од ставот 20 на овој член, како и другите прид-

ружни документи е должен да ги достави до органот на 

државната управа надлежен за работите од областа на 

животната средина. 

(13) Органот на државната управа надлежен за рабо-

тите од областа на животната средина во рок од 15 дена 

од денот на приемот на одлуката, формуларите и другите 

придружни документи од ставот 12 на овој член, со која е 

одлучено да не се спроведува стратегиска оцена, доколку 

оцени дека се исполнети условите за спроведување на 

стратегиската оцена на планскиот документ или истиот 

има значителни влијанија врз животната средина и здрав-

јето на луѓето ќе донесе решение со кое го задолжува ор-

ганот што го подготвува планскиот документ да спроведе 

стратегиска оцена на истиот.  

(14) Со решението од ставот 13 на овој член ќе се 

определи и обемот на стратегиската оцена. 

(15) Органот на државната управа надлежен за ра-

ботите од областа на животната средина е должен во 

рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката, фор-

муларите и другите придружни документи од ставот 12 

на овој член, со која е одлучено да се спроведува стра-

тегиска оцена ќе издаде решение со кое го определува 

обемот на стратегиската оцена доколку утврди дека ис-

тиот не е целосно определен од страна на органот што 

го подготвува планскиот документ.  

(16) Решението од ставовите 13 и 15 на овој член 

органот на државната управа надлежен за работите од 

областа на животната средина е должен да ги објави на 

својата веб-страница. 

(17) Против решението од ставовите 13 и 15 на овој 

член засегнатата јавност, како и органот што го подгот-

вува документот имаат право на жалба до Државната 

комисија за одлучување во управна постапка и поста-

пка од работен однос во втор степен.  

(18) Во случај кога органот на државната управа над-

лежен за работите од областа на животната средина ќе ут-

врди дека одлуката, формуларите, како и другата доставе-

на документација од ставот 12 на овој член, не ги содржат 

потребните информации за оцена на потребата, односно 

непостоење потреба од спроведување на стратегиска оце-

на е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на ис-

тите да побара од органот што го подготвува планскиот 

документ да ги достави бараните информации. 

(19) Доколку органот на државната управа надлежен 

за работите од областа на животната средина не донесе 

решение од ставовите 13 и 15 на овој член во рок од 15 

дена од денот на приемот на одлуката од ставот 6 на овој 

член, ќе се смета дека нема забелешки по истата. 

(20) Министерот кој раководи со органот на државна-

та управа надлежен за работите од областа на животната 

средина ги пропишува формата, содржината и образецот 

на одлуката од ставот 6 на овој член и на формуларите за 

потребата од спроведување, односно неспроведување на 

стратешка оцена од ставот 12 на овој член. 

Од анализата на наведените уставни и законски од-

редби произлегува дека владеењето на правото и уре-

дувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и 

унапредувањето на животната средина и на природата 

се темелни вредности на уставниот поредок на Репуб-

ликата, во која смисла законодавецот со Законот за 

просторно и урбанистичко планирање пропишал пре-

цизна регулатива во врска со планирањето на просто-

рот, точно определувајќи ги плановите за просторно и 

урбанистичко планирање, нивната содржина и поста-

пката за нивно донесување.  

Изработката на стратегиска оцена за влијание врз 

животната средина и врз здравјето на луѓето е дел од 

постапката за донесување на плановите за просторно и 

урбанистичко планирање. Така, законодавецот пропи-

шал дека во постапката за донесување на урбанистич-

ките планови од член 7 точка 2 од овој закон, државна-

та урбанистичка планска документација, локалната ур-

банистичка планска документација, урбанистичко-

планската документација за туристичка развојна зона и 

урбанистичко-планската документација за автокамп 

постои обврска за изработка на стратегиска оцена за 

влијание врз животната средина и врз здравјето на лу-

ѓето, во која смисла донесувачот на урбанистичкиот 

план е должен во рок од три работни дена од денот на 

одобрувањето на планската програма со која се утврду-

ва границата и содржината на планскиот опфат, да до-

несе одлука за спроведување или одлука за неспрове-

дување на стратегиска оцена за влијание врз животната 

средина и врз здравјето на луѓето, во која се образло-

жени причините за спроведувањето, односно неспрове-

дувањето на оцената на начин и постапка пропишани 

со Законот за животната средина.  

Според Законот за животна средина (член 65 став 

6), органот кој го подготвува планскиот документ е 

должен да донесе одлука за спроведување или одлука 

за неспроведување на стратегиска оцена во која се об-

разложени причините за спроведувањето, односно нес-

проведувањето согласно со критериум-ите утврдени во 

прописот од ставот 4 на овој член. Според ставот 10 на 

истиот член, органот што го подготвува планскиот до-

кумент во рок од пет дена од денот на донесувањето на 

одлуката од ставот 6 на овој член, заедно со формула-
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рите од ставот 20 на овој член е должен да ги објави на 

својата веб-страница на начин пропишан со актот доне-

сен согласно со член 61 став 8 од овој закон Согласно 

став 11 на истиот член, против одлуката од ставот 6 на 

овој член, јавноста има право на жалба во рок од 15 де-

на од денот на нејзиното објавување на веб-страницата 

на органот кој го подготвува планскиот документ до 

министерот кој раководи со органот на државната уп-

рава надлежен за работите од областа на животната 

средина кога одлуката ја носи градоначалникот на оп-

штината, општината во градот Скопје или градоначал-

никот на Градот Скопје, односно до Државната коми-

сија за одлучување во управна постапка и постапка од 

работен однос во втор степен кога одлуката ја носи ор-

ган на државната управа. Според став 12 на овој член, 

органот што го подготвува планскиот документ во рок 

од пет дена од денот на донесувањето на одлуката од 

ставот 6 на овој член, заедно со формуларите од ставот 

20 на овој член, како и другите придружни документи е 

должен да ги достави до органот на државната управа 

надлежен за работите од областа на животната сре-

дина.  

Имајќи го предвид наведеното, произлегува дека 

постои законска обврска општината, во постапката за 

донесување на ДУП, да донесе одлука за спроведување 

или одлука за неспроведување на стратегиска оцена за 

влијание на животната средина во која се образложени 

причините за спроведувањето, односно неспрове-дува-

њето на стратегиската оцена. Притоа, органот што го 

подготвува планскиот документ е должен, согласно 

член 65 од Законот за животната средина, на што упа-

туваат и одредбите од Законот за просторно и урбанис-

тичко планирање, на својата веб-страница да ја објави 

наведената одлука, заедно со соодветните формулари, 

од кој датум тече рокот за запознавање на јавноста со 

одлуката и можноста за поднесување на жалба на ис-

тата.  

Во конкретниот случај, Советот на Општина Кар-

пош во одговорот на наводите во иницијативата доста-

вен до Уставниот суд под бр.09-4199/10 од 10.07.2019 

година појаснува дека на веб страницата на Општината 

не била објавена Одлуката за неспроведување на стра-

тегиската оцена којашто требало да претходи на оспо-

рениот детален урбанистички план, што се потврдува 

со приложен принт скрин од огласната табла од веб-

страницата со критичниот датум. 

Тргнувајќи од фактот дека објавувањето на одлу-

ката за спроведување или за неспроведување на 

стратегиска процена на веб- страната на општината е 

законски пропишана обврска при донесување на де-

тален урбанистички план и дека против ваквата од-

лука јавноста има право на жалба во рок од 15 дена 

од денот на нејзиното објавување на веб-страницата 

на органот којшто го подготвува планскиот доку-

мент, произлегува дека објавувањето на одлуката за 

спроведување, односно неспроведување на страте-

гиска процена на веб-страната на општината е дел од 

законски пропишаната постапка за донесување на 

детален урбанистички план, од кој зависи информи-

рањето на јавноста и остварувањето на правото на 

правна заштита во областа на заштитата и унапреду-

вањето на животната средина. 

Оттука, необјавувањето на одлуката на начин и по-

стапка пропишани со Законот за животна средина, зна-

чи дека не е во целост запазена постапката за донесува-

ње на деталниот урбанистички план предвидена со За-

конот за просторно и урбанистичко планирање, што 

води кон повреда на начелото на владеењето на пра-

вото, како темелна вредност на уставниот поредок на 

Република Македонија, поради што Судот оцени дека 

оспорената одлука не е во согласност со член 8 став 1 

алинеи 3 и 10 од Уставот на Република Македонија, со 

член0т 15-в од Законот за просторно и урбанистичко 

планирање и со членот 65 од Законот за животната сре-

дина. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 

точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-

дателот на Судот, Сали Мурати и судиите: Насер Ај-

дари, Елена Гошева, Никола Ивановски, Јован Јоси-

фовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, 

Вангелина Маркудова и Владимир Стојаноски.  

 

У. бр. 80/2019 Претседател 

13 ноември 2019 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Сали Мурати, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 

КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

3814. 

По извршениот преглед утврдено е дека во Правил-

ник за измена и дополнување на Правилникот за начи-

нот и постапката на маркетинг  на пензиски фондови 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр. 235/2019) е направена техничка грешка, поради што 

се дава 

 

И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТА-

ПКАТА НА МАРКЕТИНГ  НА ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ 

 

Образецот број 9 треба да се замени со образецот: 

„Образец број 9“ кој е во прилог на оваа исправка. 

 

Бр. 01-1548/9               Совет на експерти 

25 ноември 2019 година                 Претседател, 

Скопје               Максуд Али, с.р. 
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