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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2523. 

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

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЈАВНИТЕ НАБАВКИ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за јавните набавки, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 13 октомври 2008 година. 
 

          Бр. 07-4490/1                           Претседател 
13 октомври 2008 година       на Република Македонија,                       
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ 
 

Член 1 
Во Законот за јавните набавки („Службен весник на 

Република Македонија“ број 136/2007), во членот 3 
став (1) точката 31 се менува и гласи: 

„Општ поимник за јавни набавки (ОПЈН – CPV) е 
референтна номенклатура што се применува во постап-
ките за доделување на договори за јавни набавки и кој 
обезбедува еднообразност со останатите постојни но-
менклатури.“ 

 
Член 2 

Во членот 4 став (1) точка в) зборовите: „правни 
лица“ се заменуваат со зборот „здруженија“. 

 
Член 3 

Во членот 8 став (1) алинеја 4 зборовите: „брокер-
ските услуги“ се заменуваат со зборовите: „а особено 
трансакциите на договорните органи за стекнување на 
парични средства или капитал“. 

 
Член 4 

Во членот 12 се додава нов став (2), кој гласи: 
„Бирото има својство на правно лице.“ 
  

Член 5 
По членот 12 се додава нов член 12-а, кој гласи: 
 

„Член 12-а 
Средствата за финансирање на Бирото се обезбеду-

ваат од Буџетот на Република Македонија и од сопс-
твени приходи.“ 

 
Член 6 

По членот 14 се додава нов член 14-а, кој гласи: 
 

„Член 14-а 
(1) Бирото подготвува и спроведува едукација за 

јавните набавки. 

(2) Учесниците во едукацијата плаќаат надоместок 
кој се користи за покривање на трошоците за организи-
рање и спроведување на едукацијата. 

(3) По завршената едукација се полага испит според 
програма за едукација за јавни набавки. 

(4) Испитот се полага пред испитна комисија која ја 
формира директорот на Бирото. На лицата кои го поло-
жиле испитот, Бирото им издава потврда. 

(5) Програмата, начинот на спроведување на испи-
тот, висината на надоместокот, како и формата и содр-
жината на потврдата ги пропишува министерот за фи-
нансии.“ 

 
Член 7 

Во членот 17 став (2) зборот „единствено“ се бри-
ше, а по зборот „членовите“ се додава бројот „2“. 

Во ставот (3) зборовите: „применува членот“ се за-
менуваат со зборовите: „применуваат членовите 2 и“. 

 
Член 8 

Во членот 22 став (1) по зборот „постапка“ се дода-
ваат зборовите: „и постапката со барање за прибирање 
на понуди со објавување на оглас“. 

 
Член 9 

По членот 26 се додава нов член 26-а, кој гласи: 
 

„Член 26-а 
(1) Пред започнување на постапката за доделување 

на повеќегодишен договор за јавна набавка, договорни-
от орган е должен да ги планира средствата потребни за 
негова реализација со буџетот, инвестиционата програ-
ма или со финансискиот план за соодветната година. 

(2) Буџетските корисници и единките корисници на 
централната власт, постапката за доделување на пове-
ќегодишен договор за јавна набавка, кој е предвиден со 
програма опфатена со развојниот дел од Буџетот, ја за-
почнуваат врз основа на одобрение кое го издава Вла-
дата на Република Македонија, по претходно мислење 
на Министерството за финансии.“ 

 
Член 10 

Во членот 38 ставот (4) се брише. 
 

Член 11 
Во членот 47 став (2) по зборовите: „од вредноста 

на понудата“ се додаваат зборовите: „без вклучен 
ДДВ“. 

 
Член 12 

Во членот 51 ставот (2) се менува и гласи: 
„Заради прецизно утврдување на предметот на до-

говорот за јавна набавка или рамковната спогодба, до-
говорниот орган го користи Општиот поимник за јавни 
набавки кај договорите за јавни набавки чија проценета 
вредност, без вклучен ДДВ, е над: 

- 130.000 евра во денарска противвредност за стоки 
и услуги и 4.000.000 евра во денарска противвредност 
за работи кај договорните органи од членот 4 став (1) 
точки а), б) и в) на овој закон или 

- 200.000 евра во денарска противвредност за стоки 
и услуги и 4.000.000 евра во денарска противвредност 
за работи кај договорните органи од членот 4 став (1) 
точки г) и д) на овој закон.“ 

 
Член 13 

Во членот 100 став (4) зборовите: „за одржување на 
ЕСЈН“ се заменуваат со зборовите: „за унапредување и 
развој на системот на јавните набавки“. 
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Член 14 
Во членот 102 став (6) зборот „способноста“ се за-

менува со зборовите: „личната состојба“. 
Ставот (9) се менува и гласи: 
„Во постапката со барање за прибирање на понуди 

со објавување на оглас може да се спроведуваат еле-
ктронски аукции.“  

 
Член 15 

Во членот 108 став (1) бројот „52“ се заменува со 
бројот „35“. 

 
Член 16 

Во членот 121 став (1) алинеја 1 по зборовите: 
„ограничена постапка“ се става запирка и се додаваат 
зборовите: „постапка со барање за прибирање на пону-
ди со објавување на оглас“. 

 
Член 17 

Во членот 136 став (2) точката се заменува со за-
пирка и се додаваат зборовите: „освен кај набавката на 
консултантски услуги“. 

 
Член 18 

Во членот 144 ставот (3) се брише. 
 

Член 19 
Во членот 154 став (2) зборот „финансиската“ се за-

менува со зборовите: „техничката или професионална-
та“. 

 
Член 20 

Во членот 169 став (1) алинејата 2 се менува и гласи: 
„- не е поднесена ниту една понуда или ниту една 

прифатлива понуда;“. 
По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи: 
„- оцени дека тендерската документација содржи 

битни пропусти или недостатоци.“ 
 

Член 21 
Во членот 208 се додава нов став (2), кој гласи: 
„По исклучок од ставот (1) на овој член, договорни-

от орган не смее да го потпише договорот за јавна на-
бавка во постапка со барање за прибирање на понуди и 
да пристапи кон негово извршување во рок од пет дена 
сметајќи од денот на приемот на одлуката со која се 
одлучува за поединечно право во постапката.“ 

 
Член 22 

Во членот 216 став (2) по зборовите: „осум дена“ се 
додаваат зборовите: „односно три дена кај постапката 
со барање за прибирање на понуди“. 

 
Член 23 

Во членот 235 став (1) зборовите: „30 јуни 2008 го-
дина“ се заменуваат со зборовите: „30 ноември 2008 
година“. 

 
Член 24 

Договорниот орган е должен да користи електрон-
ска аукција согласно со Главата VI Дел 2 од Законот за 
јавните набавки, и тоа: 

- во најмалку 30% од проценетата вредност на пла-
нираните постапки за доделување на договори за јавни 
набавки од 1 јануари 2010 година, 

- во најмалку 50% од проценетата вредност на пла-
нираните постапки за доделување на договори за јавни 
набавки од 1 јануари 2011 година и 

- во 100% од проценетата вредност на планираните 
постапки за доделување на договори за јавни набавки 
од 1 јануари 2012 година. 

 
Член 25 

Членот 4 на овој закон ќе се применува од 1 септем-
ври 2009 година. 

 
Член 26 

Членот 6 на овој закон ќе се применува од 1 јануари 
2010 година. 

 
Член 27 

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

___________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E 

LIGJIT PËR FURNIZIME PUBLIKE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për furnizime publike (“Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë”  numër 136/2007), në nenin 3 
paragrafin 1, pika 31 ndryshon si vijon: 

“Listë e përgjithshme nocionesh për furnizime publike 
(LPNFP-CPV) është nomenklatura referente që zbatohet në 
procedurat për dhënien e marrëveshjeve për furnizime 
publike, dhe që siguron njëtrajtshmëri me nomenklaturat e 
tjera ekzistuese”. 

 
Neni 2 

Në nenin 4, paragrafin (1), pikën v), fjalët: “persona 
juridikë”, zëvendësohet me fjalën “shoqata”. 

 
Neni 3 

Në nenin 8 paragrafin (1) alinenë 4, fjalët: “shërbimet 
brokere” zëvendësohen me fjalët: “dhe posaçërisht 
transaksionet e organeve kontraktuese për përfitimin e 
mjeteve monetare ose kapitalit”. 

 
Neni 4 

Në nenin 12, shtohet  paragraf i ri (2), si vijon: 
“Byroja ka cilësinë e personit juridik”. 
  

Neni 5 
Pas nenit 12 shtohet  nen i ri 12-a, si vijon: 
 

“Neni 12-a 
Mjetet për financimin e Byrosë sigurohen nga Buxheti i 

Republikës së Maqedonisë dhe prej të hyrave vetjake”. 
 

Neni 6 
Pas nenit 14 shtohet  nen i ri 14-a, si vijon: 
 

“Neni 14-a 
(1) Byroja e përgatit dhe e zbaton edukimin për 

furnizimet publike. 
(2) Pjesëmarrësit në edukim paguajnë kompensim i cili 

shfrytëzohet për mbulimin e shpenzimeve të organizimit 
dhe realizimit të edukimit. 

(3) Pas përfundimit të edukimit jepet provim sipas 
programit për edukim të furnizimeve publike. 

(4) Provimi jepet para komisionit të provimit të cilin e 
formon drejtori i Byrosë. Personave të cilët e japin 
provimin, Byroja u lëshon certifikatë. 
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(5) Programin, mënyrën e zbatimit të provimit, 
lartësinë e kompensimit, si dhe formën dhe përmbajtjen e 
certifikatës i përcakton ministri i Financave”. 

 
Neni 7 

Në nenin 17 paragrafin (2), fjala “vetëm” shlyhet, kurse 
pas fjalës “nenet” shtohet numri “2”. 

Në paragrafin (3), fjalët: “zbatohet neni” zëvendësohen 
me fjalët: ”zbatohen nenet 2 dhe”.  

 
Neni 8 

(1) Në nenin 22 paragrafin (1), pas fjalës “procedura” 
shtohen fjalët:  “dhe procedurën me kërkesë për 
grumbullimin e ofertave përmes publikimit të shpalljes”. 

 
Neni 9 

Pas nenit 26 shtohet  nen i ri 26-a, si vijon: 
 

“Neni 26-a 
(1) Para fillimit të procedurës për dhënien e 

marrëveshjes shumëvjeçare për furnizim publik, organi 
kontraktues është i detyruar të planifikojë mjete të 
nevojshme për realizimin e tij me buxhetin, programin 
investues ose me planin financiar për vitin përkatës. 

(2) Shfrytëzuesit buxhetorë dhe njësitë shfrytëzuese të 
pushtetit qendror, procedurën për dhënien e marrëveshjes 
shumëvjeçare për furnizim publik e cila është e paraparë 
me programin e përfshirë në pjesën zhvillimore të 
Buxhetit, e fillojnë në bazë të lejes të cilën e lëshon 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me pëlqim paraprak 
të Ministrisë së Financave”. 

 
Neni 10 

Në nenin 38, paragrafi (4), shlyhet. 
 

Neni 11 
Në nenin 47 paragrafin (2) pas fjalëve: “nga vlera e 

ofertës” shtohen fjalët: “pa përfshirje të TVSH-së”. 
 

Neni 12 
Në nenin 51, paragrafi (2) ndryshon si vijon: 
“Me qëllim të përcaktimit të saktë të lëndës së 

marrëveshjes për furnizim publik ose të kontratës për 
marrëveshje kornizë, organi kontraktues e shfrytëzon 
Listën e përgjithshme të nocioneve për furnizime publike 
në marrëveshjet për furnizime publike vlera e vlerësuar e të 
cilave, pa përfshirjen e TVSH-së, është mbi:   

- 130.000 euro në kundërvlerë në denarë për mallra dhe 
shërbime dhe 4.000.000 euro në kundërvlerë në denarë për 
punë te organet kontraktuese nga neni 4 paragrafi (1) pikat 
a), b) dhe v) të këtij ligji ose 

- 200.000 euro në kundërvlerë në denarë për mallra dhe 
shërbime dhe 4.000.000 euro në kundërvlerë në denarë për 
punë te organet kontraktuese nga neni 4 paragrafi (1) pikat  
g), dhe d) të këtij ligji”. 

 
Neni 13 

Në nenin 100 paragrafin (4), fjalët: “për mirëmbajtjen e 
SUFP” zëvendësohen me fjalët: “për përparimin dhe 
zhvillimin e sistemit për furnizime publike”. 

 
Neni 14 

Në nenin 102 paragrafin (6), fjala “aftësisë”, 
zëvendësohet me fjalët: “gjendjes personale”. 

Paragrafi  (9) ndryshon si vijon: 
“Në procedurën me kërkesë për grumbullimin e 

ofertave përmes publikimit të shpalljes mund të zbatohen 
ankande elektronike”.   

Neni 15 
Në nenin 108 paragrafin (1), numri “52” zëvendësohet 

me numrin “35”. 
 

Neni 16 
Në nenin 121 paragrafin (1), alinenë 1, pas fjalëve: 

“procedurë të kufizuar” shtohet presje dhe fjalët:  
“procedurë me kërkesë për grumbullimin e ofertave përmes 
publikimit të shpalljes”. 

 
Neni 17 

Në nenin 136 paragrafin (2), pika zëvendësohet me 
presje dhe shtohen fjalët:”përveç te furnizimi i shërbimeve 
konsulente.”  

 
Neni 18 

Në nenin 144, paragrafi (3), shlyhet. 
 

Neni 19 
Në nenin 154 paragrafin (2), fjala “financiare”, 

zëvendësohet me fjalët: “teknike ose profesionale”. 
 

Neni 20 
Në nenin 169 paragrafin 1 alineja 2 ndryshon si vijon: 
“- nuk është dorëzuar asnjë ofertë ose asnjë ofertë e 

pranueshme”.  
Pas alinesë 5 shtohet aline e re 6, si vijon: 
“- vlerëson se dokumentacioni i tenderit ka lëshime të 

konsiderueshme ose  mangësi”. 
 

Neni 21 
Në nenin 208, shtohet  paragraf i ri (2), si vijon: 
“Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, organi 

kontraktues nuk guxon ta nënshkruajë marrëveshjen për 
furnizim publik në procedurë me kërkesë për grumbullimin 
e ofertave dhe të fillojë me realizimin e saj brenda 5 ditësh 
duke llogaritur nga dita e pranimit të vendimit me të cilin 
në procedurën vendoset për të drejtë individuale. 

 
Neni 22 

Në nenin 216 paragrafin (2), pas fjalëve: “tetë ditësh” 
shtohen fjalët: “përkatësisht tre ditësh te procedura me 
kërkesë për grumbullimi  e ofertave”. 

 
Neni 23 

Në nenin 235, paragrafin (1), fjalët: “30 qershor të vitit 
2008” zëvendësohen me fjalët: “30 nëntor 2008”. 

 
Neni 24 

Organi kontraktues është i detyruar të shfrytëzojë 
ankand elektronik konform Kreut VI Seksionit 2 të Ligjit 
për furnizime publike, edhe atë: 

- në më së paku 30% nga vlera e vlerësuar të 
procedurave të planifikuara për dhënien e marrëveshjeve 
për furnizime publike, prej 1 janari të vitit 2010, 

- në më së paku 50% nga vlera e vlerësuar të 
procedurave të planifikuara për dhënien e marrëveshjeve 
për furnizime publike, prej 1 janari të vitit 2011, 

- në 100% nga vlera e vlerësuar të procedurave të 
planifikuara për dhënien e marrëveshjeve për furnizime 
publike, prej 1 janari të vitit 2012. 

 
Neni 25 

Neni 4 i këtij ligji do të zbatohet nga 1 shtatori i vitit 
2009. 

 
Neni 26 

Neni 6 i këtij ligji do të zbatohet nga 1 janari i vitit 
2010. 

 
Neni 27 

 Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
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2524. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХ-
НОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за технолошки индустриски развојни зо-
ни, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 13 октомври 2008 година. 

 
          Бр. 07-4498/1                            Претседател 
13 октомври 2008 година       на Република Македонија,                       
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

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

НОТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ  
РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

 
Член 1 

Во Законот за технолошки индустриски развојни 
зони (“Службен весник на Република Македонија” број 
14/2007 и 103/2008), во членот 14 по ставот (1) се дода-
ваат два нови става (2) и (3), кои гласат: 

“(2) Директорот има заменик кој го именува и раз-
решува Владата на Република Македонија. 

(3) Заменикот на директорот го заменува директо-
рот во случај на негова отсутност или спреченост со 
сите негови овластувања и одговорности во раководе-
њето.” 

Во ставот (2) кој станува став (4) по зборот “дире-
ктор” се додаваат зборовите: “и заменик на директо-
рот”. 

Во ставот (3) кој станува став (5) по зборот “дире-
кторот” се додаваат зборовите: “и заменикот на дире-
кторот”, а зборот “именува” се заменува со зборот 
“именуваат”. 

 
Член 2 

Во членот 17) по зборот “директорот” се додаваат 
зборовите: “и заменикот на директорот”. 

 
Член 3 

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

___________ 
 

L I G J 
NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E 

LIGJIT PËR ZONAT ZHVILLIMORE TË 
TEKNOLOGJISË INDUSTRIALE 

 
Neni 1 

Në Ligjin për zonat zhvillimore të teknologjisë 
industriale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
numër 14/2007) dhe 103/2008, në nenin 14 pas paragrafit 
(1) shtohen dy paragrafë të rinj (2) dhe (3) si vijon: 

,,(2) Drejtori ka zëvendës të cilin e emëron dhe 
shkarkon Qeveria e Republikës së Maqedonisë." 

"(3) Zëvendësdrejtori e zëvendëson drejtorin në rast 
mungese ose pengimi me të gjitha autorizimet dhe 
përgjegjësitë e tij gjatë udhëheqjes". 

Në paragrafin 2 i cili bëhet  paragraf 4 pas fjalës 
"drejtor" shtohen fjalët: "edhe zëvendësdrejtori". 

Në paragrafin 3 i cili bëhet paragrafi5 pas fjalës 
"drejtori" shtohen fjalët: "edhe zëvendësdrejtori", kurse 
fjala "emëron" zëvendësohet me fjalën "emërojnë". 

 
Neni 2 

Në nenin 17) pas fjalës "drejtori" shtohen fjalët: "edhe 
zëvendësdrejtori". 

 
Neni 3 

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

__________ 
2525. 

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

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ЗАШТИТА 

ОД ЗАПАЛНИ ТЕЧНОСТИ И ГАСОВИ 
 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за складирање и заштита од запални течности и гасо-
ви, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 13 октомври 2008 година. 

 
          Бр. 07-4499/1                            Претседател 
13 октомври 2008 година       на Република Македонија,                       
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СКЛАДИ-
РАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ЗАПАЛНИ ТЕЧНОСТИ  

И ГАСОВИ 
 

Член 1 
Во Законот за  складирање и заштита од запални 

течности и гасови (“Службен весник на СРМ” број 
15/76, 51/88 и 19/90 и “Службен весник на Република 
Македонија” број 12/93 и 66/2007), во членот 24 по ста-
вот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат: 

“По исклучок, лицата од ставот 1 на овој член, не 
вршат работи на точење на гориво во погонски резер-
воар на моторни возила на станица за снабдување со 
гориво без посада. 

Станицата од ставот 2 на овој член треба да испол-
нува посебни безбедносни и заштитни услови за рабо-
тењето, кои ги пропишува министерот за внатрешни 
работи.” 
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Член 2 
Подзаконскиот пропис предвиден со овој закон ќе 

се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

   
Член 3 

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

___________ 
 

L I G J 
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MAGAZINIM 

DHE MBROJTJE NGA LËNGJET NDEZËSE DHE 
GAZRAT 

 
Neni 1 

Në Ligjin për magazinim dhe mbrojtje nga lëngjet 
ndezëse dhe gazrat (,,Gazeta zyrtare e RSM” numër  15/76;  
51/88  dhe  19/90  dhe ,,Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë”  numër  12/93  dhe neni  dhe 66/2007), në 
nenin 24 pas paragrafit  1  shtohen dy paragrafë të rinj 2 
dhe 3 si vijon: 

,,Me përjashtim, personat nga paragrafi 1 i këtij neni, 
nuk kryejnë punë të mbushjes me karburant në serbatorin 
motorik të automjeteve në stacion për furnizim me 
karburant pa personel. 

Stacioni nga paragrafi 2 i këtij neni duhet t’i plotësojë 
kushtet e veçanta të sigurisë dhe mbrojtjes, të cilat i 
përcakton ministri i Punëve të Brendshme.” 

 
Neni 2 

Dispozita nënligjore e paraparë me këtë ligj do të 
miratohet në afat prej tridhjetë ditësh nga dita e hyrjes në 
fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 3 

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

____________ 
2526. 

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

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  ПРОГЛА-
СУВАЊЕ НА СТАРАТА СКОПСКА ЧАРШИЈА ЗА 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО 
ЗНАЧЕЊЕ 

 
Се прогласува Законот за прогласување на Старата 

скопска чаршија за културно наследство од особено 
значење, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 13 октомври 2008 година. 

 
         Бр. 07-4515/1                              Претседател 
13 октомври 2008 година       на Република Македонија,                       
            Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА СТАРАТА СКОПСКА 
ЧАРШИЈА ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД 

ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Старата скопска чаршија, која претставува споме-

ничка целина, се прогласува за културно наследство од 
особено значење, поткатегорија - големо значење. 

Со прогласувањето на споменичката целина Стара-
та скопска чаршија за културно наследство од особено 
значење се овозможува: 

- трајно зачувување на историските, уметничките, 
архитектонските, урбанистичките, амбиенталните, ет-
нолошките, социолошките и другите научни и култур-
ни вредности, како и автентичноста, единственоста, 
разновидноста, интегралноста, староста и други својс-
тва, содржини и функции, 

- создавање на поволни услови за опстанок и задр-
жување на интегритетот на сите податоци што ги носи 
во себе како сведоштво, 

- ширење на сознанија за нејзините вредности, зна-
чење и улога во културната идентификација, 

- оспособување да служи за задоволување на кул-
турните, научните, едукативните, естетските, економ-
ските, туристичките и другите потреби на граѓаните, 
како и  

- спречување на дејствија, појави и влијанија со кои 
се врши или може да настане оштетување или дегради-
рање. 

Споменичката целина Стара скопска чаршија наста-
ната во периодот од XV до XX век врз урбана структу-
ра што потекнува од XI век, како културно наследство 
од особено значење е добро од општ интерес за Репуб-
лика Македонија и ужива посебна заштита во соглас-
ност со овој закон, Законот за заштита на културното 
наследство и друг закон. 

 
Член 2 

Споменичката целина Стара скопска чаршија (во 
натамошниот текст: Старата скопска чаршија) се наоѓа 
на подрачјето на општините Чаир и Центар и го зафаќа 
просторот со координати X: 21о 26’ 15”-84” и Y: 42о  
00’ 08”-56”, со вкупна површина од 11 ха 58 ари и 
14,71 м2. 

 
Член 3 

Старата скопска чаршија ги има следниве граници: 
Исток - започнува од пресечната точка на оската на 

ул. “Самарџиска” и оската на ул. “192” и оди по права 
континуирана линија кон југ по оската на ул. “192” до 
пресекот со оската на ул. “Битпазарска” (КП 13758). 
Границата на споменичката целина во овој потег се 
движи на југ, опфаќајќи ги објектите кои ја формираат 
уличната фасада од источната страна на ул. “Битпазар-
ска”, по следниов редослед: по источната страна на ул. 
“Битпазарска” КП 13785 до спојот со северната грани-
ца на КП 7596, продолжува по КП бр. 7596 (по север-
ната и источната страна на КП), 7597 (по источната 
страна на КП), 7605 (по северната, источната и јужната 
страна на КП), 7601 (по источната страна на КП), 7602 
(по источната страна на КП), 7603 (по источната страна 
на КП), 8999 (по северната, источната и јужната страна 
на КП), 9000 (по источната страна на КП), 9002 (по 
источната страна на КП), 9003 (по источната страна на 
КП), 9006 (по северната и источната страна на КП), 
9007 (по источната страна на КП), 9008 (по источната 
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страна на КП), 9009 (по источната страна на КП), 9012 
(по источната страна на КП), 9014 (по северната, 
источната и јужната страна на КП), ја сече ул. “113“ 
(КП 8992) и продолжува по 8991 (по источната страна 
на КП) до пресекот со оската на ул. “191“ (КП 8967), 
оди кон исток до пресек со источната граница на КП 
8955 и продолжува по 8955 (по источната и јужната 
страна на КП), 8959 (по источната и јужната страна на 
КП), ја сече ул. “190“ (КП 8943) и продолжува по КП 
8891/6 (по источната и јужната страна на КП). Грани-
цата продолжува по источната страна на ул. “Битпазар-
ска" (источната граница на КП 13758) кон југ, иземајќи 
ги објектите на КП 8911, 8910, 8909, 8908, 8907, 8906, 
8905/1 и 8905/2 и 8901. Во продолжение, границата се 
протега по градежната линија на западната фасада на 
објектот Стоковната куќа Илинден (КП 8901), односно 
по источната граница на КП 13758 и кон југ продолжу-
ва по права линија до пресечната точка со јужната гра-
ница на КП 13758; 

Југ - започнува од пресечната точка на источната со 
јужната граница на КП 13758, продолжува кон запад 
по јужната граница на КП 13758, се движи праволиниј-
ски до јужната граница на КП 9486 (ул. “Теодосиј Го-
логанов”), продолжува по јужната граница на КП 
9503/2, а завршува во истиот правец на 13 м кон запад, 
од пресечната точка на јужната и северната граница на 
КП 9503/2; 

Запад - започнува од пресекот дефиниран на 13 м 
кон запад од пресечната точка на јужната и западната 
граница на КП 9503/2, кон север границата под агол од 
90 степени продолжува низ КП 9493/1, се до спојот со 
оската на ул. “Самоилова” (КП 13678), се движи по 
оската на ул. “Самоилова” (КП 13678) до пресекот со 
оската на ул. “Прохор Пчински” (КП 13725), продол-
жува по оската на ул.  “Прохор Пчински” (КП 13725) 
до пресекот со оската на ул. “Јосиф Михајловиќ” и 

Север - започнува од пресекот на оската на ул. “Про-
хор Пчински” и оската на ул. “Јосиф Михајловиќ”, се 
протега по оската на ул. “Јосиф Михајловиќ” до пресе-
кот со ул. “Дрварска”, продолжува по оската на ул. “Др-
варска” до пресекот со ул. “Ковачка”, се движи по оска-
та на ул. “Ковачка” до пресекот со ул. “Самарџиска” и 
оди по нејзината оска до пресекот со ул. “192”. 

 
Член 4 

Старата скопска чаршија има три контактни зони, и 
тоа: контактна зона “Мавровка”, контактна зона 
“Мост” и контактна зона “Дуќанџик”, со вкупна повр-
шина на тие зони од 23 ха 46 ари и 47,11 м2. 

Контактната зона “Мавровка” зафаќа вкупна повр-
шина од 7 ха 9 ари и 52,32 м2 и ги има следниве грани-
ци: 

Исток - започнува од пресекот на ул. “Битпазарска” 
со булеварот “Крсте Мисирков”, се движи по оската на 
булеварот “Крсте Мисирков” (КП 13780) до пресекот 
со оската на булеварот “Гоце Делчев”; 

Југ - започнува од точката дефинирана со пресекот 
на оската на булеварот “Крсте Мисирков” (КП 13780) 
со оската на булеварот “Гоце Делчев”, се движи по 
оската на булеварот “Гоце Делчев” (КП 13787) до пре-
секот со продолжението од западната граница на КП 
8901; 

Запад - започнува од пресекот на оската на булева-
рот “Гоце Делчев” (КП 13787) со продолжението од за-
падната граница на КП 8901, се движи кон север по за-
падната граница на КП 8901, минува по западната гра-
ница на КП 8905/1, 8906, 8907, 8908, 8909 и 8910, про-
должува по северната и западната граница на КП 
8891/1 (дел од новопроектираната улица “Стив Нау-

мов”), ја сече ул. “190” (КП 8943) и се движи по нејзи-
ната северна граница кон исток, свртува кон север по 
западната граница на КП 8957, се движи по северната 
граница на КП 8957 и 8955, продолжува по западната 
страна на КП 8951, ја сече ул. “190” (КП 8943) и оди по 
јужната граница на КП 8989 и 8990, продолжува по 
јужната и западната граница на КП 8986, ја сече ул. 
“113” (КП 8992), продолжува по западната граница на 
КП 9005 и 9004, оди по западната и северната граница 
на КП 8998/2, продолжува по западната и јужната 
гра¬ница на КП 7606, по северната и западната грани-
ца на КП 7604, продолжува по северната граница на 
КП 7594 кон исток до пресечната точка на оската на 
ул. “Битпазарска” (КП 13758) и оската на ул. “192” и 

Север - се протега по оската на ул. “Битпазарска” 
(КП 13758) од пресекот со ул. “192” до пресекот со бу-
леварот “Крсте Мисирков”. 

Контактната зона “Мост” зафаќа вкупна површина 
од 6 ха 59 ари и 3,52 м2 и ги има следниве граници: 

Исток - започнува од пресечната точка на западната 
граница на КП 8901 со северната граница на булеварот 
“Гоце Делчев” (КП 13787), ортогонално продолжува 
кон југ до пресекот со источната граница на КП 9509 
(која се поклопува со градежната линија на западната 
фасада на објектот на МНТ) и продолжува по источна-
та граница на КП 9509 до пресекот со нејзината јужна 
граница; 

Југ и запад - започнува од пресечната точка на 
источната и јужната граница на КП 9509, продолжува 
по јужната граница на КП 9509 и оската на ул. “Питу 
Гули” (КП 9520) кон запад до пресекот со оската на ул. 
“Маршал Тито” (КП 13829) и од таа точка продолжува 
по оската на ул. “Иљо Војвода” до пресекот со оската 
на булеварот “Гоце Делчев”(КП 13787) и 

Север - започнува од пресечната точка на оската на 
ул. “Иљо Војвода” и оската на булеварот “Гоце Дел-
чев” (КП 13787), оди кон исток по оската на булеварот 
“Гоце Делчев” во должина од 240 м за да продолжи по 
северната граница на булеварот “Гоце Делчев” до пре-
сечната точка со западната граница на КП 8901. 

Контактната зона “Дуќанџик” зафаќа вкупна повр-
шина од 9 ха 77 ари и 91,27 м2 и ги има следниве гра-
ници: 

Исток - започнува од пресекот на оската на десниот 
крак од раскрсницата на булеварот “Југославија” со 
оската на булеварот “Крсте Мисирков”, се протега на 
југ по оската на булеварот “Крсте Мисирков” до пресе-
кот со оската на ул. “Битпазарска”; 

Југ - започнува од пресекот на оската на булеварот 
“Крсте Мисирков” и оската на ул. “Битпазарска”, про-
должува на запад по оската на ул. “Битпазарска” до 
пресекот со оската на ул. “192”, се движи по оската на 
ул. “192” до пресекот со оската на ул. “Самарџиска”. 
Границата продолжува по оската на ул. “Самарџиска” 
до пресекот со ул. “Ковачка”, континуирано оди по 
оската на ул. “Ковачка” до пресекот со оската на ул. 
“Дрварска”, оттаму се движи по оската на ул. “Дрвар-
ска” до пресекот со оската на ул. “Јосиф Михајловиќ”, 
продолжува по оската на ул. “Јосиф Михајловиќ” до 
пресекот со оската на ул. “Прохор Пчински”, оди по 
оската на ул. “Прохор Пчински” се движи до пресекот 
со оската на ул. “Самоилова”; 

Запад - започнува од пресекот на оската на ул. 
“Прохор Пчински” со оската на ул. “Самоилова”, се 
протега по оската на ул. “Самоилова” до пресекот со 
оската на ул. “Љуботенска” и 

Север - започнува од пресекот на оската на ул. “Са-
моилова” со оската на ул. “Љуботенска”, се движи на 
исток по оската на ул. “Љуботенска”, ги сече ул. “Јоа-
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ким Крчовски” и ул. “Славеј Планина” до пресекот со 
северната граница на КП 5848 и 5847, продолжува по 
северната граница на КП 5848 и 5847 до пресекот со 
оската на ул. “Прохор Пчински”, продолжува по оската 
на ул. “Прохор Пчински” до пресекот со оската на ул. 
“Дрварска”, продолжува по оската на ул. “Дрварска”, ја 
сече ул. “Алберт Станиќ” и продолжува по северната 
граница на ул. “Дрварска” (КП13754) до спојот со се-
верната граница на КП 6172. Оттаму се движи кон 
исток по северната граница на КП 6172 и 6186 (Теата-
рот на народностите) до пресечната точка со оската со 
ул. “192”, продолжува по оската на ул. „192” до пресе-
кот со оската на ул. “124”, се движи по оската на ул. 
“124” до пресекот со оската на десниот крак од раскрс-
ницата на булеварот “Југославија” и продолжува до 
пресекот со оската на булеварот “Крсте Мисирков”. 

Старата скопска чаршија на западната страна се 
граничи со заштитеното добро “Скопска тврдина” и не-
ма контактна зона на таа страна. 

 
Член 5 

Границите на Старата скопска чаршија и на нејзи-
ните контактни зони во смисла на членовите 3 и 4 од 
овој закон (во натамошниот текст: заштитено подрач-
је), Агенцијата за катастар на недвижности ги нанесува 
на геодетска подлога во размер 1:1000. 

Органот од ставот 1 на овој член за секоја катастар-
ска парцела што се наоѓа во границите на заштитеното 
подрачје, во катастарската евиденција и документација 
става забелешка дека е составен дел на Старата скопска 
чаршија како културно наследство од особено значење, 
а за секое посебно заштитено добро во границите на за-
штитеното подрачје и дека има статус на културно нас-
ледство од соодветната категорија утврден со актот за 
неговото прогласување. 

Границите на заштитеното подрачје од ставот 1 на 
овој член не можат да се менуваат со просторен и урба-
нистички план ниту со друг вид акт, освен со акт за за-
штита или акт за промена, во согласност со прописите 
за заштита на културното наследство. 

 
Член 6 

Заради заштита, уредување, ревитализација и раци-
онално користење на Старата скопска чаршија и нејзи-
ните контактни зони  општините Чаир и Центар доне-
суваат детални урбанистички планови за подрачјата од 
нивна надлежност, кои се во рамките на заштитеното 
подрачје. 

Плановите од ставот 1 на овој член се изработуваат 
врз основа на заштитно-конзерваторски основи, изго-
твени од Националната установа-Конзерваторски цен-
тар - Скопје. 

Одобрените заштитно-конзерваторски основи од 
ставот 2 на овој член се вградуваат во урбанистичките 
планови во согласност со прописите за урбанистичко 
планирање, заштита на културното наследство и овој 
закон. 

Плановите од ставот 1 на овој член е потребно да 
бидат усогласени со Програмата од членот 11 на овој 
закон. 

 
Член 7 

Во Старата скопска чаршија не смее: 
1) да се менува постојната урбана структура, однос-

но уличната мрежа, големината на блоковите и парце-
лите, отворените простори и слично;  

2) да се градат или внесуваат индустриски и слични 
капацитети што придонесуваат за присуство на разни 
форми на загадување; 

3) да се подигаат меморијални споменици и спо-
мен-обележја што не се поврзани со настанувањето и 
развојот на Старата скопска чаршија и 

4) да се врши ископ на темели или подруми ниту да 
се изведува кој било друг вид земјани или градежни ра-
боти без претходно спроведување заштитни археоло-
шки истражувања. 

Непосредната заштита на Старата скопска чаршија 
се спроведува според  деталните параметри  за заштита 
на заштитеното подрачје утврдени со деталните урба-
нистички планови  од членот 6 на овој закон, како и 
според посебно пропишаните заштитно-конзерватор-
ски услови што се однесуваат особено на:  

1) зачувување на пешачкиот карактер на Старата 
скопска чаршија, со исклучоци во поглед на посебниот 
режим за снабдување и за возилата со специјална наме-
на; 

2) задржување на постојната висина на објектите, 
формата на покривите и оригиналните покривни мате-
ријали, со задолжителна употреба на ќерамиди како 
покривен материјал кај новоградбите; 

3) усогласување на висината, изгледот, бојата и 
другите параметри за новоизградените објекти, однос-
но објекти што се градат на празни локации или на ме-
ста на дотраени објекти без вредности, со оние на по-
стојните соседни објекти; 

4) затскривање на сите видови на водови од инфра-
структурата и инсталациите, односно обезбедување тие 
да не бидат видливи во просторот на Старата скопска 
чаршија и на уличните фасади; 

5) употреба на квалитетно дрво за изработка на сто-
ларијата, наместо метал или пластифициран лим и по-
степено отстранување, односно заменување на употре-
бените метални или пластифицирани профили на улич-
ните фасади; 

6) исклучување на можноста да бидат поставени и 
отстранувањето на веќе поставените потпирачи, теле-
визиски антени, репетитори, големи рекламни паноа и 
слично; 

7) вклопување на фирми и други натписи, билбор-
ди, неонски реклами и друг вид рекламирање, сообра-
ќајни знаци, споменичка сигналистика, осветлување, 
поплочување и друг вид опремување на ули¬ците и 
другите отворени простори; 

8) задржување и одржување на постоечките основ-
ни функции на Старата скопска чаршија и враќање на 
некои изворни функции или давање нови, современи 
функции на некои објекти, ако таквите функции се 
компатибилни со нивната природа и карактерот на 
споменичката целина; 

9) заштитување на Старата скопска чаршија од се-
какви оштетувања, особено од оние што се резултат на 
несоодветно користење; 

10) преземање превентивни и корективни мерки 
против деструктивните ефекти на бучава, удари и ви-
брации предизвикани од машини и возила и 

11) вршење на конзерваторско-реставраторските и 
другите работи на непосредна заштита врз научна ос-
нова. 

 
Член 8 

Во контактните зони на Старата скопска чаршија не 
смее: 

1) да се градат или внесуваат индустриски и слични 
капацитети што придонесуваат за присуство на разни 
форми на загадување; 
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2) да се врши ископ на темели или подруми ниту да 
се изведува кој било друг вид земјани или градежни ра-
боти без претходно спроведување на заштитни архео-
лошки истражувања; 

3) да се менува уличната мрежа доколку со тоа се 
нарушува или оневозможува функционалната комуни-
кација со Старата скопска чаршија; 

4) во непосредна околина на Старата скопска чар-
шија да се градат објекти чија локација, габарит и изг-
лед непосредно влијаат на Старата скопска чаршија и 

5) да се обликуваат отворените простори на начин 
на кој ќе се деградира или нагрдува автентичноста на 
Старата скопска чаршија и на заштитеното подрачје во 
целина. 

Непосредната заштита во контактните зони се спро-
ведува според  деталните параметри  за заштита на за-
штитеното подрачје утврдени со деталните урбани-
стички планови  од членот 6 на овој закон, како и со 
преземање на дејствија кои треба да бидат во интерес 
на обезбедување просторна кохезија на Старата скоп-
ска чаршија со нејзиното непосредно опкружување, со 
што ќе се овозможи одржлив развој и просторна повр-
заност на различните по содржина и вредност делови 
на заштитеното подрачје. 

 
Член 9 

Општините Чаир и Центар и нивните органи и јав-
ни служби се одговорни за спроведување на мерки и 
активности  во Старата скопска чаршија  во рамките на 
нивните надлежности утврдени со овој и друг закон. 

Имателите на културното наследство во рамките на 
Старата скопска чаршија се одговорни за одржувањето, 
чувањето, почитувањето и правилното користење на 
културното наследство во Старата скопска чаршија. 

Националната установа - Конзерваторски центар - 
Скопје е одговорна за преземање на заштитно-конзер-
ваторски мерки во Старата скопска чаршија, согласно 
Законот за заштита на културното наследство. 

 
НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈА  

НА СТАРАТА СКОПСКА ЧАРШИЈА 
 

Член 10 
Заради координирно  реализирање  на заеднички 

иницијативи, акции или проекти за заштита, уредува-
ње, користење и ревитализација на Старата скопска 
чаршија, Владата на Република Македонија основа На-
ционален совет за ревитализација на Старата скопска 
чаршија, како  координативно и советодавно тело на 
Владата на Република Македонија (во натамошниот 
текст: Национален совет). 

Националниот совет е составен од претседател и 
десет члена, и тоа: 

1) еден претставник од редот на истакнати поедин-
ци  од областа на заштитата на културното наследство 
и сродните области; 

2) еден претставник од Исламската верска заедница; 
3) еден претставник од Македонската православна 

црква;  
4) двајца претставници од општината Чаир; 
5) еден претставник од општината Центар; 
6) еден претставник од Здружението на занаетчиите 

- Чаир; 
7) еден претставник од Националната установа - 

Национален конзерваторски центар-Скопје;   
8) еден претставник од Националната установа - 

Конзерваторски центар - Скопје;   

9) еден претставник од Јавното претпријатие за 
станбен и деловен простор на Република Македонија - 
Скопје и  

10) еден претставник од Управата за заштита на 
културното наследство.   

 
ПРОГРАМА ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА СТАРАТА 

СКОПСКА ЧАРШИЈА 
 

Член 11 
Заради оспособување на Старата скопска чаршија 

да служи за задоволување на културните, научните, 
едукативните, естетските, економските, туристичките и 
другите потреби на граѓаните, Владата на Република 
Македонија на предлог на Националниот совет, доне-
сува Програма за ревитализација на Старата скопска 
чаршија. 

Програмата од ставот 1 на овој член се донесува за 
период од  пет години. 

Програмата содржи и план за реализација. 
  

НАДЗОР 
 

Член 12 
Надзор над спроведување на овој закон врши Ми-

нистерството за култура. 
Инспекциски надзор над спроведувањето на овој за-

кон врши Министерството преку инспекторите за култу-
ра, во согласност со Законот за култура и Управата за за-
штита на културното наследство, во согласност со овој и 
со Законот за заштита на културното наследство. 

Во врска со примената на прописите за градење и 
просторно и урбанистичко планирање, надзор и кон-
трола вршат органите надлежни за вршење на работите 
од областа на уредување на просторот.  

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 13 

Деталните урбанистички планови од членот 6 на 
овој закон ќе се донесат во рок од три месеца од денот 
на донесувањето на Програмата од членот 11 на овој 
закон. 

 
Член 14 

Владата на Република Македонија го основа Нацио-
налниот совет во рок од еден месец од денот на влегу-
вање во сила на овој закон.  

Владата на Република Македонија ја донесува Про-
грамата за ревитализација од членот 11 на овој закон, 
во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 

 
Член 15 

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

___________ 
 

L I G J 
PËR SHPALLJEN E ÇARSHISË SË VJETËR TË 

SHKUPIT TRASHËGIMI KULTURORE ME 
RËNDËSI TË VEÇANTË 

 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Çarshia e Vjetër e Shkupit, e cila paraqet një tërësi 
monumentale, shpallet trashëgimi kulturore me rëndësi të 
veçantë, nënkategoria – rëndësi e madhe. 
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Me shpalljen e tërësisë monumentale “Çarshia e Vjetër 
të Shkupit” trashëgimi kulturore me rëndësi të veçantë 
mundësohet: 

- ruajtja e përhershme e vlerave historike, artistike, 
arkitektonike, urbanistike, ambientale, etnologjike, 
sociologjike dhe vlerave të tjera shkencore e kulturore, si 
dhe autenticitetit, veçantisë, llojllojshmërisë, integritetit, 
vjetërsisë dhe cilësive, përmbajtjeve dhe funksioneve të 
tjera; 

- krijimi i kushteve të volitshme për mbijetesën dhe 
ruajtjen e integritetit të të gjitha fakteve që i mban në vete 
si dëshmi; 

- përhapja e njohurive për vlerat, rëndësinë dhe rolin e 
saj në identifikimin kulturor; 

- aftësimi që të shërbejë për plotësimin e nevojave 
kulturore, shkencore, edukative, estetike, ekonomike, 
turistike dhe nevojave të tjera të qytetarëve, si dhe 

- pengimi i veprimeve, dukurive dhe ndikimeve me të 
cilat bëhet ose mund të shkaktohet dëmtim apo degradim. 

Tërësia monumentale “Çarshia e Vjetër e Shkupit” e 
krijuar në periudhën prej shek. XV deri në shek. XX mbi 
strukturën urbane që rrjedh nga shek. XI, trashëgimi 
kulturore me rëndësi të veçantë, është e mirë me interes të 
përgjithshëm për Republikën e Maqedonisë dhe gëzon 
mbrojtje të veçantë në pajtim me këtë ligj, Ligjin për 
mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe ligj tjetër.   

 
Neni 2 

Tërësia monumentale “Çarshia e Vjetër e Shkupit” (në 
tekstin e mëtejmë: Çarshia e Vjetër e Shkupit) gjendet në 
rajonin e komunave Çair dhe Qendër, dhe përfshin 
hapësirën me koordinatat X: 21º 26' 15"-84" dhe X:42º 00' 
08"-56", me sipërfaqe të përgjithshme prej 11 ha 58 ari dhe 
14,71m².  

 
Neni 3 

Çarshia e Vjetër e Shkupit i ka kufijtë si vijojnë: 
Lindje - fillon nga pika prerëse e boshtit në rrugën 

“Samarxhiska” dhe boshtit në rrugën “192” dhe shkon 
nëpër vijën e drejtë të vazhduar në jug nëpër boshtin e 
rrugës “192”, deri në prerjen e boshtit të rrugës 
“Bitpazarska” (PK 13758). Kufiri i tërësisë monumentale 
në këtë drejtim shkon në jug, duke i përfshirë objektet që e 
formojnë fasadën e rrugës nga ana lindore e rrugës 
“Bitpazarska”, sipas radhitjes si vijon: nëpër anën lindore 
të rrugës “Bitpazarska” PK 13785, deri në lidhjen me 
kufirin verior të PK 7596, vazhdon nëpër PK numër 7596 
(në anën veriore dhe lindore të PK), 7597 (në anën lindore 
të PK), 7605 (në anën veriore, lindore dhe jugore të PK), 
7601 (në anën lindore të PK), 7602 (në anën lindore të 
PK), 7603 (në anën lindore të PK), 8999 (në anën veriore, 
lindore dhe jugore të PK), 9000 (në anën lindore të PK), 
9002 (në anën lindore të PK), 9003 (në anën lindore të 
PK), 9006 (në anën veriore dhe lindore të PK), 9007 (në 
anën lindore të PK), 9008 (në anën lindore të PK), 9009 
(në anën lindore të PK), 9012 (në anën lindore të PK), 
9014 (nëpër anën veriore, lindore dhe jugore të PK), e pret 
rrugën “113” (PK 8992) dhe vazhdon nëpër 8991 (në anën 
lindore të PK) deri në prerjen me boshtin në rrugën “191” 
(PK 8967), shkon në lindje deri në prerjen me kufirin 
lindor të PK 8955 dhe vazhdon nëpër 8955 (në anën 
lindore dhe jugore të PK), 8959 (në anën lindore dhe 
jugore të PK), e pret rrugën “190” (PK 8943) dhe vazhdon 
nëpër PK 8891/6 (në anën lindore dhe jugore të PK). Kufiri 
vazhdon në anën lindore të rrugës “Bitpazarska” (ana 
lindore e PK 13758) në jug, duke i përjashtuar objektet e 
PK 8911, 8910, 8909, 8908, 8907, 8906, 8905/1, 8905/2 
dhe 8901. Në vazhdim, kufiri shkon nëpër vijën ndërtimore 
të fasadës perëndimore të objektit, Shtëpia e mallrave 

“Ilinden” (PK 8901), përkatësisht nëpër kufirin lindor të 
PK 13785, dhe në jug vazhdon në vijë të drejtë deri në 
pikën e prerjes me kufirin jugor të PK 13785.  

Jug – fillon nga pika e prerjes së kufirit lindor me 
kufirin jugor të PK 13758, vazhdon në perëndim nëpër 
kufirin jugor të PK 13758, shkon në mënyrë drejtvizore 
deri në kufirin jugor të PK 9486 (rruga “Teodosij 
Golloganov”), vazhdon nëpër kufirin jugor të PK 9503/2, 
ndërsa përfundon në drejtimin e njëjtë 13 metra në 
perëndim, nga pika e prerjes të kufirit jugor dhe verior të 
PK 9503/2. 

Perëndim – fillon nga prerja e definuar 13 metra në 
perëndim nga pika e prerjes të kufirit jugor dhe perëndimor 
të PK 9503/2, në veri kufiri në këndin prej 90 shkallësh 
vazhdon nëpër PK 9493/1, deri në bashkimin me boshtin e 
rrugës “Samoillova” (PK 13678) deri në prerjen me 
boshtin e rrugës “Prohor Pçinski” (PK 13725), vazhdon 
nëpër boshtin e rrugës “Prohor Pçinski” (PK 13725) deri në 
prerjen me boshtin e rrugës “Josif Mihajlloviq”, 

Veri - fillon nga prerja e boshtit të rrugës “Prohor 
Pçinski” dhe boshtit të rrugës “Josif Mihajlloviq”, shtrihet 
nëpër boshtin e rrugës “Josif Mihajlloviq” deri në prerjen 
me rrugën “Dërvarska”, vazhdon nëpër boshtin e rrugës 
“Dërvarska” deri në prerjen me rrugën “Kovaçka”, shkon 
nëpër boshtin e rrugës “Kovaçka” deri në prerjen me 
rrugën “Samarxhiska” dhe shkon nëpër boshtin e saj deri 
në prerjen me rrugën “192”. 

 
Neni 4 

Çarshia e Vjetër e Shkupit ka tri zona kontakti, si 
vijojnë: zona e kontaktit “Mavrovka”, zona e kontaktit 
“Most” dhe zona e kontaktit “Duqanxhik”, me sipërfaqe të 
përgjithshme të atyre zonave prej 23 ha 46 ari 47,11 m². 

Zona e kontaktit “Mavrovka” përfshin sipërfaqe të 
përgjithshme prej 7 ha 9 ari dhe 52,32 m² dhe i ka kufijtë si 
vijojnë: 

Lindje – fillon nga prerja e rrugës “Bitpazarska” me 
bulevardin “Kërste Misirkov”, shkon nëpër boshtin e 
bulevardit “Kërste Misirkov” (PK13780) deri në prerjen 
me boshtin e bulevardit “Goce Dellçev”. 

Jug – fillon nga pika e definuar me prerjen e boshtit të 
bulevardit “Kërste Misirkov” (PK 13780) me boshtin e 
bulevardit “Goce Dellçev”, shkon nëpër boshtin e 
bulevardit “Goce Dellçev” (PK 13787) deri në prerjen me 
vazhdimin nga kufiri verior i PK 8901; 

Perëndim -fillon nga prerja e boshtit të bulevardit 
“Goce Dellçev” (PK 13787) me vazhdimin nga ana 
perëndimore të PK 8091, shkon në veri nëpër kufirin 
perëndimor të PK 8091, kalon nëpër kufirin perëndimor të 
PK 8905/1, 8906, 8907, 8908 , 8909 dhe 8910, vazhdon 
nëpër kufirin verior dhe perëndimor të PK 8891/1 (pjesë e 
rrugës së re të projektuar “Stiv Naumov”), e pret rrugën 
“190” (PK 8943) dhe shkon nëpër kufirin e saj verior në 
lindje, kthen në veri nëpër kufirin perëndimor të PK 8957, 
shkon nëpër kufirin verior të PK 8957 dhe PK 8955, 
vazhdon nëpër anën perëndimore të PK 8951, e pret rrugën 
“190” (PK 8943) dhe shkon nëpër kufirin jugor të PK 8989 
dhe PK 8990, vazhdon nëpër kufirin jugor dhe perëndimor 
të PK 8986, e pret rrugën “113” (PK 8992), vazhdon nëpër 
kufirin perëndimor të PK 9005 dhe 9004, shkon nëpër 
kufirin perëndimor dhe verior të PK 8998/2, vazhdon nëpër 
kufirin perëndimor dhe jugor të PK 7606, nëpër kufirin 
verior dhe perëndimor të PK 7604, vazhdon nëpër kufirin 
verior të PK 7594 në lindje, deri në pikën e prerjes të 
boshtit në rrugën  “Bitpazarska” (PK 13758) dhe boshtit në 
rrugën „192”, dhe 

Veri – shtrihet nëpër boshtin e rrugës “Bitpazarska” 
(PK 13758), nga prerja me rrugën “192” deri në prerjen me 
bulevardin “Kërste Misirkov”. 
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Zona e kontaktit “Most” përfshin sipërfaqe të 
përgjithshme prej 6 ha 59 ari 3,52 m² dhe i ka kufijtë si 
vijojnë: 

Lindje - fillon nga pika e prerjes së kufirit perëndimor 
të PK 8901 me kufirin verior të bulevardit “Goce Dellçev” 
(PK 13787), në mënyrë ortogonale vazhdon në jug deri në 
prerjen me kufirin lindor të PK 9509 ( e cila përputhet me 
vijën ndërtimore të fasadës perëndimore të objektit të 
TKM-së), vazhdon nëpër kufirin lindor të PK 9509 deri në 
prerjen me kufirin e saj jugor. 

Jug  dhe perëndim - fillon nga pika e prerjes së kufirit 
lindor dhe kufirit jugor të PK 9509, vazhdon nëpër kufirin 
jugor të PK 9509 dhe boshtin e rrugës “Pitu Guli” (PK 
9520) në perëndim deri në prerjen me boshtin e rrugës 
“Mareshali Tito” (PK 13829), nga ajo pikë vazhdon nëpër 
boshtin e rrugës “Ilo Vojvoda”, deri te prerja me boshtin e 
bulevardit “Goce Dellçev” (PK 13787). 

Veri - fillon nga pika e prerjes së boshtit të rrugës “Ilo 
Vojvoda” dhe boshtit të bulevardit “Goce Dellçev” (PK 
13787), shkon në lindje nëpër boshtin e bulevardit “Goce 
Dellçev” në gjatësi prej 240 m, për të vazhduar nëpër 
kufirin verior të bulevardit “Goce Dellçev” deri në pikën e 
prerjes me kufirin perëndimor të PK 8901. 

Zona e kontaktit “Duqanxhik” përfshin sipërfaqe të 
përgjithshme prej 9 ha 77 ari 91,27 m² dhe i ka kufijtë si 
vijojnë: 

Lindje - fillon nga prerja e boshtit në këndin e djathtë të 
udhëkryqit në bulevardin “Jugosllavia” me boshtin e 
bulevardit “Kërste Misirkov”, shtrihet në jug nëpër boshtin 
e bulevardit “Kërste Misirkov” deri te prerja me boshtin e 
rrugës “Bitpazarska”. 

Jug - fillon nga prerja e boshtit të bulevardit “Kërste 
Misirkov” dhe boshtit të rrugës “Bitpazarska”, vazhdon në 
perëndim nëpër boshtin e rrugës “Bitpazarska” deri te 
prerja me boshtin e rrugës “192”, shkon nëpër boshtin e 
rrugës “192” deri te prerja me boshtin e rrugës 
“Samarxhiska”. Kufiri vazhdon nëpër boshtin e rrugës 
“Samarxhiska” deri te prerja me rrugën “Kovaçka”,  në 
mënyrë të vazhdueshme shkon nëpër boshtin e rrugës 
“Kovaçka” deri te prerja me boshtin e rrugës “Dërvarska”, 
prej atje shkon nëpër boshtin e rrugës “Dërvarska”, deri te 
prerja me boshtin e rrugës “Josif Mihajlloviq”, vazhdon 
nëpër boshtin e rrugës “Josif Mihajlloviq” deri te prerja me 
boshtin e rrugës “Prohor Pçinski”, shkon nëpër boshtin e 
rrugës “Prohor Pçinski” shkon deri te prerja me boshtin e 
rrugës “Samoillova”. 

Perëndim - fillon nga prerja e boshtit në rrugën “Prohor 
Pçinski” me boshtin e rrugës “Samoillova” shtrihet nëpër 
boshtin e rrugës “Samoillova” deri te prerja me boshtin e 
rrugës “Lubotenska”, dhe 

Veri – fillon nga prerja e boshtit të rrugës “Samoillova” 
me boshtin e rrugës “Lubotenska”, shkon në lindje nëpër 
boshtin e rrugës “Lubotenska”, i pret rrugët “Joakim 
Kërçovski “ dhe  “Sllavej Pllanina” deri në prerjen me 
kufirin verior të PK 5848 dhe 5847, vazhdon nëpër kufirin 
verior të PK 5848 dhe 5847 deri te prerja me boshtin e 
rrugës “Prohor Pçinski”, vazhdon nëpër boshtin e rrugës 
“Prohor Pçinski” deri në prerjen me boshtin e rrugës 
“Dërvarska”, vazhdon nëpër boshtin e rrugës “Dërvarska”, 
e pret rrugën “Albert Staniq”, vazhdon nëpër kufirin verior 
të rrugës “Dërvarska” (PK 13754) deri në bashkimin me 
kufirin verior të PK 6172. Prej atje shkon në lindje nëpër 
kufirin verior të PK 6172 dhe PK 6186 (Teatri i 
Kombësive) deri në pikën e prerjes me boshtin e rrugës 
“192”, , vazhdon nëpër boshtin e rrugës “192”, deri në 
prerjen me boshtin e rrugës “124”, shkon nëpër boshtin e 
rrugës “124” deri te prerja me boshtin në këndin e djathtë 
të udhëkryqit në bulevardin “Jugosllavia”  dhe vazhdon 
deri te prerja me boshtin e bulevardit “Kërste Misirkov”. 

Çarshia e Vjetër e Shkupit në anën perëndimore 
kufizohet me të mirën e mbrojtur “Kalaja e Shkupit” dhe 
nuk ka zonë kontakti në atë anë. 

 
Neni 5 

Kufijtë e Çarshisë së Vjetër të Shkupit dhe të zonave të 
saj të kontaktit, sipas neneve 3 dhe 4 të këtij ligji (në 
tekstin e mëtejmë:  rajon i mbrojtur), Agjencia e Kadastrës 
së Patundshmërive i paraqet në bazën gjeodezike me 
përpjesëtim 1:1000.  

Organi nga paragrafi 1 i këtij neni, për secilën parcelë 
kadastrale që gjendet në kufijtë e rajonit të mbrojtur, në 
evidencën dhe dokumentacionin kadastral shënon se është 
pjesë përbërëse e Çarshisë së Vjetër të Shkupit, si 
trashëgimi kulturore me rëndësi të veçantë, e për secilën të 
mirë të veçantë të mbrojtur në kufijtë e rajonit të mbrojtur, 
dhe se e ka statusin e trashëgimisë kulturore të kategorisë 
përkatëse, të përcaktuar me aktin e shpalljes së saj. 

Kufijtë e rajonit të mbrojtur nga paragrafi 1 i këtij neni, 
nuk mund të ndryshohen me planin hapësinor dhe 
urbanistik, e as me akt të llojit tjetër, përveç me aktin për 
mbrojtje ose aktin për ndryshim, në pajtim me dispozitat 
për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. 

 
Neni 6 

Për shkak të mbrojtjes, rregullimit, rivitalizimit dhe 
shfrytëzimit racional të Çarshisë së Vjetër të Shkupit dhe të 
zonave të kontaktit të saj, komunat Çair dhe Qendër 
miratojnë plane të hollësishme urbanistike për rajonet nga 
kompetenca e tyre, që janë në kuadër të rajonit të mbrojtur. 

Planet nga paragrafi 1 i këtij neni përpilohen sipas 
bazave mbrojtëse-konservuese, të përgatitura nga 
Institucioni Nacional – Qendra Konservuese Shkup. 

Bazat e miratuara mbrojtëse-konservuese nga paragrafi 
2 i këtij neni, inkorporohen në planet urbanistike në pajtim 
me dispozitat për planifikim urbanistik, mbrojtje të 
trashëgimisë kulturore dhe me këtë ligji. 

Planet nga paragrafi 1 i këtij neni nevojitet të 
harmonizohen me Programin nga neni 11 i këtij ligji.  

 
Neni 7 

Në Çarshinë e Vjetër të Shkupit nuk guxon: 
1) të ndryshohet struktura ekzistuese urbane, 

përkatësisht rrjeti i rrugëve, madhësia e blloqeve dhe 
parcelave, lokalet e hapura dhe ngjashëm; 

2) të ndërtohen apo inkorporohen kapacitete industriale 
dhe të ngjashme, që kontribuojnë për praninë e formave të 
ndryshme të ndotjes; 

3) të ngrihen përmendore përkujtimore dhe shënime 
përkujtimore, që nuk lidhen me krijimin dhe zhvillimin e 
Çarshisë së Vjetër të Shkupit;  dhe  

4) të bëhet gërmimi i themeleve apo bodrumeve, e as të 
bëhen kurrfarë lloji tjetër i punëve tokësore apo ndërtimore 
pa zbatimin paraprak të hulumtimeve arkeologjike 
mbrojtëse; 

Mbrojtja e drejtpërdrejtë e Çarshisë së Vjetër të 
Shkupit zbatohet sipas parametrave të hollësishme për 
mbrojtjen e rajonit të mbrojtur, të përcaktuara me planet e 
hollësishme urbanistike të nenit 6 të këtij ligji, si dhe sipas 
kushteve të veçanta të përcaktuara mbrojtëse-konservuese, 
që kanë të bëjnë veçanërisht me:  

1) ruajtjen e karakterit këmbësor të Çarshisë së Vjetër 
të Shkupit, me përjashtime në aspektin e regjimit të 
veçantë për furnizim dhe për automjete me dedikim 
special; 

2) ruajtjen e lartësisë ekzistuese të objekteve, formës së 
çative dhe materialeve origjinale të çative, me përdorimin e 
obligueshëm të qeramidheve si material për mbulimin e 
çative te ndërtesat e reja;  
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3) harmonizimin e lartësisë, pamjes, ngjyrës dhe 
parametrave të tjera për objektet e reja të ndërtuara, 
përkatësisht objekteve që ndërtohen në lokacionet e 
zbrazëta ose në vendet e objekteve të vjetruara pa vlera, me 
ato të objekteve ekzistuese fqinje; 

4) fshehjen e të gjitha llojeve të përçuesve të 
infrastrukturës dhe instalimeve, përkatësisht të sigurohet që 
ato të mos jenë të dukshme në sipërfaqen e Çarshisë së 
Vjetër të Shkupit dhe të fasadave në rrugë; 

5) përdorimin e drurit cilësor për punimin e 
zdrukthëtarisë, në vend të metalit ose llamarinës së 
plastifikuar, dhe mënjanimin përkatësisht zëvendësimin 
gradual të profileve të përdorura metalike apo të 
plastifikuara në fasadat e rrugëve; 

6) përjashtimin e mundësisë që të vendosen dhe 
mënjanohen mbështetësit tanimë të vendosur, antenave 
televizive, repetitorëve, panove të mëdha reklamuese e 
ngjashëm; 

7) vendosjen e firmave dhe mbishkrimeve të tjera, 
panove, reklamave të neonit dhe llojit tjetër të reklamave, 
shenjave të komunikacionit, sinjalizimit të përmendoreve, 
ndriçimit, vendosjes së pllakave dhe pajisjes tjetër në rrugë 
dhe në lokale të tjera të hapura; 

8) ruajtjen dhe mirëmbajtjen e funksioneve ekzistuese 
themelore të Çarshisë së Vjetër të Shkupit dhe kthimin e 
disa funksioneve tjera burimore ose shtimin e të rejave, 
funksioneve bashkëkohore në disa objekte, nëse funksionet 
e atilla janë në përputhje me natyrën e tyre dhe karakterin e 
tërësisë monumentale;    

9) mbrojtjen e Çarshisë së Vjetër të Shkupit nga 
dëmtimet e çfarëdo lloji, veçanërisht nga ato që janë 
rezultat i shfrytëzimit joadekuat; 

10) marrjen e masave preventive dhe korrigjuese 
kundër efekteve destruktive të zhurmës, goditjeve dhe 
vibracioneve të shkaktuara nga makinat dhe automjetet; 
dhe 

11) kryerjen e punëve konservuese – restauruese dhe 
punëve të tjera të mbrojtjes së drejtpërdrejtë në bazë 
shkencore. 

 
Neni 8 

Në zonat e kontaktit të Çarshisë së Vjetër të Shkupit, 
nuk guxon: 

1) të ndërtohen apo inkorporohen kapacitete industriale 
dhe të ngjashme, që kontribuojnë për praninë e formave të 
ndryshme të ndotjes; 

2) të bëhet gërmimi i themeleve apo bodrumeve, e as të 
bëhet kurrfarë lloji tjetër i punëve tokësore apo ndërtimore, 
pa zbatimin paraprak të hulumtimeve arkeologjike 
mbrojtëse; 

3) të ndryshohet rrjeti i rrugëve nëse me këtë prishet 
apo pamundësohet komunikimi funksional me Çarshinë e 
Vjetër të Shkupit; 

4) në rrethinën e drejtpërdrejtë të Çarshisë së Vjetër të 
Shkupit të ndërtohen objekte lokacioni, gabariti dhe pamja 
e të cilave ndikojnë drejtpërdrejt në Çarshinë e Vjetër të 
Shkupit; dhe 

5) të formësohen lokalet e hapura në mënyrë me të 
cilën do të degradohet ose shëmtohet autenticiteti i 
Çarshisë së Vjetër të Shkupit dhe rajonit të mbrojtur në 
tërësi. 

Mbrojtja e drejtpërdrejtë në zonat e kontaktit zbatohet 
sipas parametrave të hollësishme për mbrojtjen e rajonit të 
mbrojtur, të përcaktuara me planet e hollësishme 
urbanistike të nenit 6 të këtij ligji, si dhe me ndërmarrjen e 
veprimeve që duhet të jenë në interes të sigurimit të 
kohezionit hapësinor të Çarshisë së Vjetër të Shkupit me 

rrethinën e saj të drejtpërdrejtë, me çka do të mundësohet 
zhvillimi i qëndrueshëm dhe ndërlidhja hapësinore e 
pjesëve të ndryshme për nga përmbajtja dhe vlera e rajonit 
të mbrojtur. 

 
Neni 9 

Komunat Çair dhe Qendër dhe organet e tyre, si dhe 
shërbimet publike, janë përgjegjëse për zbatimin e masave 
dhe të aktiviteteve në Çarshinë e Vjetër të Shkupit në 
kuadër të kompetencave të tyre të përcaktuara me këtë ligj 
dhe ligj tjetër.  

Poseduesit e trashëgimisë kulturore në kuadër të 
Çarshisë së Vjetër të Shkupit, janë përgjegjës për 
mirëmbajtjen, ruajtjen, respektimin dhe shfrytëzimin e 
drejtë të trashëgimisë kulturore të Çarshisë së Vjetër të 
Shkupit. 

Institucioni Nacional – Qendra e Konservimit - Shkup, 
është përgjegjëse për ndërmarrjen e masave mbrojtëse-
konservuese në Çarshinë e Vjetër të Shkupit, në pajtim me 
Ligjin për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.  

 
KËSHILLI NACIONAL PËR RIVITALIZIMIN E 

ÇARSHISË SË VJETËR TË SHKUPIT 
 

Neni 10 
Për realizimin e koordinuar të iniciativave, aksioneve 

apo projekteve të përbashkëta për mbrojtjen, rregullimin, 
shfrytëzimin dhe rivitalizimin e Çarshisë së Vjetër të 
Shkupit, Qeveria e Republikës së Maqedonisë formon 
Këshill Nacional për Rivitalizimin e Çarshisë së Vjetër të 
Shkupit, si trup koordinues dhe këshillëdhënës i Qeverisë 
së Republikës së Maqedonisë (në tekstin e mëtejmë: 
Këshilli Nacional). 

Këshillin Nacional përbëhet prej kryetarit dhe 10 
anëtarëve, si vijon: 

1) një përfaqësuesi nga radhët e personaliteteve të 
shquara nga sfera e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe 
sferave të ngjashme, 

2) një përfaqësuesi të Bashkësisë Fetare Islame, 
3) një përfaqësuesi të Kishës Ortodokse Maqedonase, 
4) dy përfaqësuesi të Komunës së Çairit, 
5) një përfaqësuesi të Komunës Qendër, 
6) një përfaqësuesi të Shoqatës së Zejtarëve - Çair, 
7) një përfaqësuesi të Institucionit Nacional – Qendra 

Konservuese Nacionale - Shkup, 
8) një përfaqësuesi të Institucionit Nacional – Qendra 

Konservuese - Shkup, 
9) një përfaqësuesi të Ndërmarrjes Publike për Lokale 

Banesore dhe Afariste e Republikës së Maqedonisë – 
Shkup, dhe 

10) një përfaqësuesi të Drejtorisë për Mbrojtjen e 
Trashëgimisë Kulturore.   

 
PROGRAMI PËR RIVITALIZIMIN E ÇARSHISË SË 

VJETËR TË SHKUPIT 
 

Neni 11 
Për shkak të aftësimit të Çarshisë së Vjetër të Shkupit, 

që të shërbejë për plotësimin e nevojave kulturore, 
shkencore, edukative, estetike, ekonomike, turistike dhe 
nevojave të tjera të qytetarëve, Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë me propozimin e Këshillit Nacional, miraton 
Program për rivitalizimin e Çarshisë së Vjetër të Shkupit.   

Programi nga paragrafi 1 i këtij neni miratohen për 
periudhën prej pesë vjetësh. 

Programi përmban edhe planin e realizimit. 
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MBIKËQYRJA 
 

Neni 12 
Mbikëqyrjen ndaj zbatimit  të këtij ligji e bën Ministria 

e Kulturës. 
Mbikëqyrjen inspektuese ndaj zbatimit të këtij ligji, e 

bën Ministria përmes inspektorëve të kulturës, në pajtim 
me Ligjin për kulturë, dhe Drejtoria për Mbrojtjen e 
Trashëgimisë Kulturore, në pajtim me këtë ligj dhe me 
Ligjin për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. 

Lidhur me zbatimin e dispozitave për ndërtim dhe 
planifikim hapësinor dhe urbanistik, mbikëqyrje dhe 
kontroll bëjnë organet kompetente për kryerjen e punëve 
nga sfera e rregullimit hapësinor.  

 
DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 13 

Planet e hollësishme urbanistike të nenit 6 të këtij ligji 
do të miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e miratimit 
të Programit nga neni 11 i këtij ligji. 

 
Neni 14 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë e themelon 
Këshillin Nacional në afat prej një muaji nga dita e hyrjes 
në fuqi të këtij ligji.  

Qeveria e Republikës së Maqedonisë e miraton 
Programin për rivitalizim nga neni 11 i këtij ligji në afat 
prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji . 

 
Neni 15 

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

____________ 
2527. 

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

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНО-
ВАЊЕ НА МАКЕДОНСКА БАНКА ЗА ПОДДРШКА  

НА РАЗВОЈОТ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за основање на Македонска банка за 
поддршка на развојот, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 13 октомври 2008 година. 

 
          Бр. 07-4517/1                           Претседател 
13 октомври 2008 година      на Република Македонија,                       
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА МАКЕДОНСКА БАНКА 

ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ 
 

Член 1 
Во Законот за основање на Македонска банка за 

поддршка на развојот (“Службен весник на Република 
Македонија” број 24/98, 6/2000 и 109/2005), во членот 

6 став 1 точка 6 по зборот “ризици” се додаваат зборо-
вите: “и осигурување на домашни побарувања од ко-
мерцијални ризици”. 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
“Прописите со кои се уредува обврската за држење 

на задолжителна резерва на сметки кај Народната бан-
ка на Република Македонија не се применуваат на: 

1) изворите на средства на Банката и 
2) обврските на комерцијалните банки по основ на 

пласмани од средства на Банката.” 
Во ставот 5 кој станува став 6 зборовите: “Управни-

от одбор” се заменуваат со зборовите: “Надзорниот од-
бор”. 

Ставовите 6 и 7 стануваат ставови 7 и 8, а во ставот 
8 кој станува став 9 бројот “5” се заменува со бројот 
“6”. 

 
Член 2 

Во членовите 8-а став 4 и 8-б став 5 зборовите: 
“Управниот одбор” се заменуваат со зборовите: “Над-
зорниот одбор”. 

 
Член 3 

Членот 14 се брише. 
 

Член 4 
Насловот на Глава 7 се менува и гласи: “Органи на 

Банката”. 
 

Член 5 
Членот 17 се менува и гласи: 
“Органите на Банката се: собрание, надзорен одбор, 

одбор за управување со ризици, одбор за ревизија, 
управен одбор и други органи утврдени со статутот на 
Банката.” 

 
Член 6 

По членот 17 се додаваат три нови члена 17-а, 17-б 
и 17-в, кои гласат: 

 
“Член 17-а 

Република Македонија во Собранието на Банката, е 
претставена од пет лица именувани од Владата на Ре-
публика Македонија-претставници на државниот капи-
тал. 

За именување на членовите на Надзорниот одбор 
кои се претставници на државниот капитал на Банката, 
односно кои се именувани на предлог на претставници-
те на државниот капитал во Собранието на Банката не 
е потребна претходна согласност од гувернерот на На-
родната банка на Република Македонија. 

Во Надзорниот одбор на Банката не се именуваат 
независни членови. 

 
Член 17-б 

До приватизација на најмалку 15%  од капиталот на 
Банката, именуваните претставници на државниот ка-
питал во Собранието на Банката се и членови на Над-
зорниот одбор на Банката. 

Со приватизација на најмалку 15% од капиталот на 
Банката, Надзорниот одбор на Банката го сочинуваат 
пет члена именувани од Собранието на Банката и тоа 
три на предлог на претставниците на државниот капи-
тал во Собранието на Банката, по претходна согласност 
на Владата на Република Македонија и два члена на 
предлог на другите акционери на Банката. 
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Со приватизација на најмалку 15% од капиталот на 
Банката, одлуките во врска со средствата од Гарантни-
от фонд ги донесуваат членовите на Надзорниот одбор 
на Банката, именувани на предлог на претставниците 
на државниот капитал во Собранието на Банката. 

 
Член 17-в 

Надзорниот одбор на Банката одобрува изложеност 
спрема одделна банка од над 50% од гарантниот капи-
тал на банката.” 

   
Член 7 

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

___________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR THEMELIMIN E BANKËS SË MAQEDONISË 
PËR PËRKRAHJEN E ZHVILLIMIT 

 
Neni 1 

Në Ligjin për themelimin e Bankës së Maqedonisë për 
përkrahjen e zhvillimit (''Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë'' numër 24/1998, 6/2000 dhe 109/2005) në 
nenin 6 paragrafi 1 pika 6 pas fjalës ''rreziqe'' shtohen 
fjalët: “dhe sigurimi i kërkesave të vendit nga rreziqet 
komerciale''. 

Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4 si vijon: 
''Dispozitat me të cilat rregullohet detyrimi për 

mbajtjen e rezervës së detyrueshme të llogarive te Banka 
popullore e Republikës së Maqedonisë nuk zbatohen ndaj: 

1) burimeve të mjeteve të Bankës dhe 
2) detyrimeve të bankave komerciale në bazë të 

plasmanit nga mjetet e Bankës.” 
Në paragrafin 5 i cili bëhet nen 6 fjalët: ''Këshilli 

drejtues'' zëvendësohet me fjalët: ''Këshilli mbikëqyrës''. 
Paragrafët 6 dhe 7 bëhen paragrafë 7 dhe 8, kurse në 

paragrafin 8 i cili bëhet paragraf 9 numri 5 zëvendësohet 
me nurin “6”. 

 
Neni 2 

Në nenin 8-a paragrafi 4 dhe 8-b paragrafi 5 fjalët: 
''Këshilli drejtues'' zëvendësohet me fjalët: ''Këshilli 
mbikëqyrës''.  

 
Neni 3 

Neni 14 shlyhet. 
 

Neni 4 
Titulli i Kreut 7 ndryshon si vijon: ''Organet e Bankës''. 
 

Neni 5 
Neni 17  ndryshon si vijon: 
''Organet e Bankës janë: kuvendi, këshilli mbikëqyrës, 

këshilli për menaxhim me rreziqe, këshilli për revizion, 
këshilli drejtues dhe organet tjera të përcaktuara me 
statutin e Bankës.'' 

 
Neni 6 

Pas nenit 17 shtohen 3 nene të reja 17-a, 17-b dhe 17-v 
si vijon: 

 
''Neni 17a 

Republika e Maqedonisë në Kuvendin e Bankës 
përfaqësohet prej pesë anëtarësh të emëruar nga Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë - përfaqësues të kapitalit 
shtetëror. 

Për emërimin e anëtarëve të Këshillit mbikëqyrës të 
cilët janë përfaqësues të kapitalit shtetëror të Bankës, 
përkatësisht të cilët janë emëruar me propozimin e 
përfaqësuesve të kapitalit shtetëror në Kuvendin e Bankës  
nuk nevojitet pëlqimi paraprak i guvernatorit të Bankës 
Popullore të Republikës së Maqedonisë. 

Në Këshillin mbikëqyrës të Bankës nuk emërohen 
anëtarë të pavarur. 

 
Neni 17-b 

Deri në privatizimin e së paku 15 % të kapitalit të 
Bankës, përfaqësues të emëruar të kapitalit shtetëror në 
Kuvendin e Bankës janë edhe anëtarët e Këshillit 
mbikëqyrës të Bankës. 

Me privatizimin e së paku 15% të kapitalit të Bankës, 
Këshillin mbikëqyrës të Bankës e përbëjnë pesë anëtarë të 
emëruar nga Kuvendi i Bankës edhe atë tre me propozimin 
e përfaqësuesve të kapitalit shtetëror në Kuvendin e 
Bankës, me pëlqimin paraprak të Qeverisë së Republikës 
së Maqedonisë dhe dy anëtarë me propozimin e 
aksionarëve të tjerë të Bankës. 

Me privatizimin e së paku 15% të kapitalit të Bankës, 
vendimet në lidhje me mjetet nga Fondi garantues i marrin 
anëtarët e Këshillit mbikëqyrës të Bankës të emëruar me 
propozimin e përfaqësuesve të kapitalit shtetëror në 
Kuvendin e Bankës.'' 

 
Neni 17-v 

Këshilli mbikëqyrës i Bankës lejon ekspozim ndaj 
bankës të caktuar me mbi 50% të kapitalit garantues të 
bankës.'' 

 
Neni 7 

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

___________ 
2528. 

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

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ ФОНДОТ ЗА 
СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ ПРИ СОВЕТОТ НА ЕВРО-
ПА, ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ПО ПРОЕКТОТ 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА МАЛИ И СРЕДНИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА, ЗАРАДИ ПОТТИКНУВАЊЕ НА  

ВРАБОТЕНОСТА 
 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
задолжување на Република Македонија кај Фондот за 
социјален развој при Советот на Европа, по Договорот 
за заем по Проектот за финансирање на мали и средни 
претпријатија, заради поттикнување на вработеноста, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 13 октомври 2008 година. 

 
          Бр. 07-4718/1                            Претседател 
13 октомври 2008 година      на Република Македонија,                       
            Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУ-
ВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ ФОН-
ДОТ ЗА СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ ПРИ СОВЕТОТ НА 
ЕВРОПА, ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ПО ПРОЕ-
КТОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА МАЛИ И СРЕДНИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА, ЗАРАДИ ПОТТИКНУВАЊЕ НА  

ВРАБОТЕНОСТА 
 

Член 1 
Во Законот за задолжување на Република Македо-

нија кај Фондот за социјален развој при Советот на 
Европа, по Договорот за заем по Проектот за финанси-
рање на мали и средни претпријатија, заради поттикну-
вање на вработеноста (“Службен весник на Република 
Македонија” број 38/99), во членот 3 став 2 зборовите: 
“Народната банка на Република Македонија” се заме-
нуваат со зборовите: “Министерството за финансии на 
Република Македонија”. 

   
Член 2 

Во членот 3 ставот 3 се менува и гласи: 
“Заемот ќе се операционализира преку кредитна ли-

нија на комерцијални банки, со кои Министерството за 
финанасии ќе склучи посебни договори.” 

 
Член 3 

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

____________ 
 

L I G J  
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR NGARKIM ME 
BORXH TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË TE 
FONDI PËR ZHVILLIM SOCIAL PRANË KËSHILLIT 
TË EVROPËS, SIPAS MARRËVESHJES PËR HUA 
SIPAS PROJEKTIT PËR FINANCIMIN E 
NDËRMARRJEVE TË VOGLA DHE TË MESME PËR  

SHKAK TË NXITJES SË PUNËSIMIT 
 

Neni 1 
Në Ligjin për ngarkim me borxh të Republikës së 

Maqedonisë te Fondi për Zhvillim Social pranë Këshillit të 
Evropës, sipas Marrëveshjes për hua sipas Projektit për 
financimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, për 
shkak të nxitjes së punësimit (''Gazeta zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë numër 38/1999), në nenin 3, paragrafi 2 
fjalët: ''Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë'' 
zëvendësohen me fjalët: ''Ministria e Financave e 
Republikës së Maqedonisë''. 

 
Neni 2 

Në nenin 3 paragrafi 3 ndryshohet si vijon: 
“Huaja do të operacionalizohet nëpërmjet vijës 

kreditore të bankave komerciale, me të cilat Ministria e 
Financave do të lidhë marrëveshje të veçanta.” 

 
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në ''Gazetën 
zyrtare të Republikës së Maqedonisë''. 

__________ 
2529. 

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

У К А З  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 

 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за административните такси, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 13 октомври 2008 година. 
 

         Бр. 07-4519/1                             Претседател 
13 октомври 2008 година       на Република Македонија,                       
            Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 

 
Член 1 

Во Законот за  административните такси (“Службен 
весник на Република Македонија” број 17/93, 20/96, 
7/98, 13/2001, 24/2003, 19/2004, 61/2004, 95/2005, 
70/2006, 92/2007 и 88/2008), во членот 26 по ставот 1 се 
додава нов став 2, кој гласи: 

“Плаќањето на таксите може да се врши и преку 
мобилни оператори за плаќањето на таксите во износ 
до 250 денари за издавање на патна исправа, возачка 
дозвола и лична карта.” 

По ставот 3 кој станува став 4 се додава нов став 5, 
кој гласи: 

“За начинот на плаќање на административните 
такси преку мобилни оператори Министерството за 
финансии ќе склучи договор со мобилните оператори.” 

Ставот 4 станува став 6. 
 

Член 2 
Договорот од членот 1 став 2 на овој закон, кој се 

однесува на новиот став 5 во членот 26 ќе се склучи во 
рок од 60 дена, од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

   
Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се применува од 1 ноември 2008 
година. 

_____________ 
 

L I G J 
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TAKSA 

ADMINISTRATIVE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për taksa administrative (''Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë'', numër 17/1993, 20/1996, 
7/1998, 13/2001, 24/2003, 19/2004, 61/2004, 95/2005, 
70/2006, 92/2007 dhe 88/2008), në nenin 26 pas paragrafit 
1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon: 

''Pagimi i taksave mund të bëhet dhe përmes 
operatorëve mobilë për pagimin e taksave në shumë deri në 
250 denarë për lëshimin e dokumentit të udhëtimit, 
patentëshoferit dhe letërnjoftimit.'' 
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Pas paragrafit 3 i cili bëhet paragraf 4 shtohet paragraf i 
ri 5 si vijon: 

''Për mënyrën e pagimit të taksave administrative 
përmes operatorëve mobilë Ministria e Financave do të 
lidhë marrëveshje me operatorët mobilë.'' 

Paragrafi 4 bëhet paragraf 6. 
 

Neni 2 
Marrëveshja nga neni 1 paragrafi 2 i këtij ligji i cili ka 

të bëjë me paragrafin e ri në nenin 26 në do të lidhet në afat 
prej 60 ditësh, nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 
''Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë'', ndërsa do 
të zbatohet nga 1 nëntori 2008. 

___________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2530. 

По извршената споредба со изворниот текст на Од-
луката за изменување на Одлуката за основање на јавна 
установа од областа на здравството за потребите на јав-
ните здравствени установи универзитетски клиники, 
завод и ургентен центар - Скопје, објавена во „Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 127/08, на-
правена е техничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНА УСТАНОВА ОД 
ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ УНИ-
ВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ, ЗАВОД  И  УРГЕНТЕН 

ЦЕНТАР –  СКОПЈЕ 
 
Во Одлуката во член 1 наместо зборовите: „Шкодра 

Дардишта“ треба да стои: „Шкодране Дарлишта“. 
 
   Бр. 19-4890/2                    Од Владата на Република 

14 октомври 2008 година                     Македонија 
       Скопје 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
2531. 

Врз основа на член 37-б став 1 од Законот за без-
бедност на храната и на производите и материјалите 
што доаѓаат во контакт со храната („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.54/02 и 84/07), министе-
рот за здравство донесе 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕН-
ТАЦИЈА, ПОТЕКЛОТО И ЛАБОРАТОРИСКО ИС-
ПИТУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ КОИ СОДРЖАТ МЛЕ-
КО ВО ПРАВ СО ПОТЕКЛО ОД  КИНА  И НИВНО  

ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ 
 

Член 1 
Заради спречување на штетни ефекти по здравјето 

на населението сите производи увезени и произведени 
во Република Македонија кои содржат повеќе од 15 % 
млеко во прав со потекло од Кина задолжително да се 
проверат во однос на документацијата и потеклото, ка-
ко и да се изврши  лабораториско испитување. 

Член 2 
Одредбата од член 1 на оваа наредба се однесува и 

на сите други производи на кои не е означена количи-
ната на млекото во прав или кај кои количината на мле-
ко во прав не може да се утврди. 

 
Член 3 

Инспекторите за храна, во соработка со Царинската 
управа, треба да извршат проверка на потеклото и до-
кументацијата на пратки на производи кои содржат по-
веќе од 15 % млеко во прав со потекло од Кина и до-
колку врз основа на проверката утврдат дека процентот 
е надминат, предметните производи да ги пратат на ис-
питување. 

Трошоците за лабораториското испитување ги сно-
сат производителите и трговците со храна. 

Доколку врз основа на анализите добиени од лабо-
раториските испитување се докаже присуство на суп-
станцата меламин повеќе од 2,5 мг/кг производите од 
став 1 на овој член, веднаш да се повлечат од промет. 

 
Член 4 

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
    Бр. 20-589/3 

10 октомври 2008 година                    Министер, 
       Скопје                               д-р Бујар Османи, с.р.                            

____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
2532. 

Врз основа на член 70 став 10 од Законот за вна-
трешната пловидба („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.55/2007), министерот за транспорт и 
врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА СТЕКНУВАЊЕ ЗВАЊЕ УПРА-
ВУВАЧ НА ЧАМЕЦ, ПЛАНОТ И ПРОГРАМАТА 
ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ ЗВА-
ЊЕ УПРАВУВАЧ НА  ЧАМЕЦ И ОБРАЗЕЦОТ НА 

 УВЕРЕНИЕТО ЗА СТЕКНАТОТО ЗВАЊЕ 
   

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот на 

стекнување звање управувач на чамец, планот и про-
грамата за полагање испит за стекнување звање упра-
вувач на чамец и образецот на уверението за стекнато-
то звање, управувач на чамец. 

 
Член 2 

Пријавувањето за полагање на испитот се врши со 
поднесување на пријава до Капетанијата на пристани-
штата – Охрид, најдоцна 10 дена пред денот на одржу-
вањето на испитот. 

 
Член 3 

Пријавата од член 3 на овој правилник содржи: име 
и презиме на кандидатот, датум, година и место на ра-
ѓање, адреса на живеалиште или престојувалиште, број 
на лична карта, матичен број (ЕМБГ), вид и степен на 
стручна подготовка. 

Кон пријавата се приложуваат следните документи: 
- лекарско уверение за исполнување на условите за 

здравствена способност не постаро од една година, 
- потврда за положен испит за давање прва помош. 
 

Член 4 
Испитот за стекнување звање за управувач на чамец 

се одржува еднаш во месецот. 
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Член 5 
Пред полагањето на испитот Комисијата го прове-

рува и утврдува идентитетот на кандидатите и прове-
рува дали во пријавата се наведени сите податоци и 
приложени документи од член 3 на овој правилник. 

Доколку при проверката се утврди дека некој од 
кандидатите не ги исполнува условите утврдени во 
член 70 став 1 од Законот за внатрешна пловидба не 
приложил некои од документите од член 3 став 2 на 
овој правилник  може да го полага испитот. 

 
Член 6 

Испитот за стекнување звање управувач на чамец 
се состои од теоретски дел и практичен дел. 

Теоретскиот дел од испитот се полага усмено, спо-
ред испитни прашања за одделни тематски единици 
кои редоследно се утврдени во Програмата за полагање 
испит за стекнување звање за оспособеност за управу-
вање со чамец која е  дадена во Прилог 1, и е составен 
дел на овој правилник. 

Практичниот дел од испитот се полага на чамец и се 
состои од проверка на кандидатот на обученоста за 
управување, пристанување, приврзување, сидрење, упо-
треба на појаси за спасување и гасење пожар на чамец. 

  
Член 7 

Кандидатот кој ќе се откаже од полагање на испи-
тот се смета дека не го положил испитот. 

Кандидатот кој нема да покаже  доволно знаење од 
две тематски единици од теоретскиот дел од Програма-
та од член 6 на овој правилник  се смета дека не го по-
ложил испитот. 

Кандидатот кој нема да  покаже доволно знаење од 
една тематска единица од теоретскиот дел од  Програма-
та од член 6 на овој правилник се упатува на поправен 
испит од тој дел и истиот може да го полага најрано во 
наредниот испитен рок  а најкасно во рок од 6 месеци. 

Кандидатот кој на практичниот дел на испитот нема 
да покаже доволно познавање се упатува на поправен 
испит само за практичниот дел, во рок кој не може да 
биде пократок од 15 дена од денот на полагањето. 

 
Член 8 

За текот на полагањето на испитот се води запин-
сик во кој се внесуваат сите податоци од значење за ис-
питот. Записникот го потпишуваат претседателот и 
членовите на комисијата и записничарот. 

 
Член 9 

Успехот на кандидатот Комисијата го оценува со 
оценка „положил“ или „не положил“. 

 
Член 10 

Уверението за положен испит за оспособеност за 
управување со чамец е со димензии 105х74мм. на по-
лутврда хартија во бела боја, вметната во проѕирна 
пластична фолија. 

Предната страна од уверението содржи: грб на Ре-
публика Македонија, Република Македонија, Мини-
стерство за транспорт и врски, Капетанија на пристани-
штата Охрид, национална ознака МК „уверение за ос-
пособеност за управување со чамец“, број на уверение-
то, ЕМБГ, име, име на еден од родителите и презиме, 
датум и место на раѓање, адреса на живеење. Во левиот 
долен агол место за слика со димензии 30х35см.  

На задната страна од уверението отпечатен е текст: 
врз основа на член 70 од Законот за внатрешна пловидба 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07) 
лицето ______________________  е оспособено да 

управува со чамец, места во кое се запишува видот на 
чамецот, вид на пловидба, место и датум на полагање на 
испитот и место за печат и потпис на овластено лице. 

Образецот на уверението од став 1 на овој член е да-
ден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 11 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престануваат да важат одредбите од член 1, 37 и 38 на 
Правилникот за чамци („Службен весник на РМ“ бр. 
34/01 и 56/04). 

 
Член 12 

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

 
  Бр. 02-11614  

2 октомври 2008 година                     Министер, 
       Скопје                              Миле Јанакиески, с.р. 
    

Прилог бр. 1 
 
Програма за полагање испит за стекнување 
Звање за оспособеност за управување со чамец 
 
1. Основи на навигација: 
 
Познавање навигациски и пловидбени карти и нив-

но читање; определување курс на пловидбата; мерење 
оддалеченост; одредување координати; користење со 
прирачници за пловидба; компас и негова употреба; из-
вештаи за време; ветрови и нивни карактеристики. 

 
2.  Основи на пловидбата и пловидбени прописи: 
 
Познавање прописи на пловидбата во пристаништа, 

канали, брани и преводници, крајбрежна пловидба на 
внатрешните води, пловидба во територијално море; 
правила за чамец, екипаж на чамец; светла и знаци за 
дневно и ноќно обележување на пловни објекти и 
пловни патишта; звучни сигнали на пловни објекти; 
престигнување, пресретнување и сечење курс во пло-
видба; пловидба во отежнати услови. 

 
3. Мотористика: 
 
Видови мотори; принцип на работа на моторите; 

подготовка на мотор за ставање во погон; ставање мо-
тор во погон и негово запирање; ладење и подмачкува-
ње на мотор; отстранување помали дефекти; акумула-
тори; видови горива и ракување со нив; средства за га-
сење пожар; заштита од загадување. 

 
4. Морнарски работи и вештини: 
 
Видови чамци (тип и материјал); намена на чамец; 

пловни особини на чамец (надводен дел, газ и димен-
зии); опрема на чамец; стабилитет на чамец; јажиња и 
јазли; постапивање во случај на пловидбена незгода 
(судар, заринкување, навлегување вода, пожар, паѓање 
човек во вода); пријавување пловидбена незгода. 

 
5. Радио телефонска служба: 
 
Бродски исправи за радио – телефонска мрежа; сле-

дење радио – телефонски информации; идентификаци-
ја на позивни знаци; воспоставување, одржување и 
прекин на радио – телефонска врска; сигнали за помош 
и известување; ред и првенство во радио сообраќајот; 
употреба на меѓународни таблици; радио телеграми; 
составување на букви и броеви. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
2533. 

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за 
хартии од вредност, на седницата одржана на ден 
06.10.2008 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО 

ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. На Брокерската куќа ЕУРО БРОКЕР АД Скопје 

се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии 
од вредност по пат на приватна понуда – трета емисија 
на 1.800 обични акции во износ од 180.000 евра однос-
но во денарска противвредност од 11.011.338 денари 
согласно Одлуката бр. 01/479 од 11.09.2008 година за 
зголемување на основната главнина на друштвото со 
нови влогови преку трета емисија на акции по пат на 
приватна понуда, наменета за познат купувач. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката бр. 01/479 од 11.09.2008 
година за зголемување на основната главнина на друш-
твото со нови влогови преку трета емисија на акции по 
пат на приватна понуда, наменета за познат купувач. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен  во рок од 8 дена од 
реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголе-
мувањето на основната главнина во Трговскиот реги-
стар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-
тии од вредност во рок од три работни дена од денот на 
уписот на зголемувањето на основната главнина во Тр-
говскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни 
дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за 
хартии од вредност до Комисијата за хартии од вред-
ност да достави доказ дека е извршен упис на акциите. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 
 
        Бр. 07-3632/7         Комисија за хартии од вредност 
7 октомври 2008 година                  Претседател,    
             Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
2534. 

Врз основа на член 9, член 25 и член 27 од Законот 
за хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисија-
та за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 
06.10.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ДАВАЊЕ 
ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СОПСТВЕНИ 
АКЦИИ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. Се одбива барањето бр. 03-500 од 26.09.2008 годи-

на, на Друштвото за градежништво, трговија и услуги 
КОЗЈАК АД Куманово за давање одобрение за продажба 
на сопствени акции по пат на приватна понуда. 

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

3. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
         Бр. 07-3762/3        Комисија за хартии од вредност 
6 октомври 2008 година               Претседател, 
             Скопје           Марина Наќева Кавракова, с.р. 

___________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2535. 
Врз основа на член 44 од Законот за Судски совет 

на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 
60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, 
објавува 

 
О Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА  
АПЕЛАЦИОНЕН СУД ШТИП 

 
Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите предвидени во член 45 од Законот за судови-
те („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/06), (државјанин на Република Македонија, активно 
да го владее македонскиот јазик, работоспособен и да 
има општа здравствена способност, да има стекнато 
Универзитетска диплома за дипломиран правник во Ре-
публика Македонија или нострифицирана диплома од 
Правен факултет од странство, да има положено право-
суден испит во РМ) и член 47 став 3 од Законот за су-
довите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 58/06), (кандидатот за претседател на суд кој се из-
бира од редот на судиите на РМ за време од 4 години, 
да приложи Програма за работа во текот на мандатот), 
пријавата со потребните документи во оригинал или во 
заверена копија, како и Програмата за работа во текот 
на мандатот да ја достават до Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија во рок од 15 дена од денот на објаву-
вањето на одлуката во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 
 
    Бр. 07-2061/1                           Судски совет 

14 октомври 2008 година        на Република Македонија 
              Скопје                            Претседател, 
                                            Беќир Исени, с.р. 

___________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
 МАКЕДОНИЈА 

2536. 
Врз основа на член 69 од Законот за Народната бан-

ка на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 
61/05 и 129/06), член 68 став 1 и член 69 став 2 од Зако-
нот за банките („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 67/2007) и точка 47 од Одлуката за управу-
вање со кредитниот ризик („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 17/2008), гувернерот на Народна-
та банка на Република Македонија донесе   

 
У П А Т С Т В О 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТНИОТ РИЗИК 

 
I.  ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
1. Заради еднообразно спроведување на Одлуката за 

управување со кредитниот ризик (во понатамошниот 
текст: Одлуката), банката составува Извештај за класифи-
кација на изложеноста на кредитен ризик (образец КА).  
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II.  ОБРАЗЕЦ КА 
 
2. Образецот КА е преглед на структурата на: 
- изложеноста на кредитен ризик на поединечна ос-

нова; 
- изложеноста на кредитен ризик на групна основа 

за портфолио на мали кредити и  
- изложеноста на групна основа за група слични фи-

нансиски инструменти по одделни потпортфолија. 
3. Вкупниот износ на сите побарувања (билансни и 

потенцијални) од одделни клиенти кои, согласно со 
Одлуката, се предмет на класификација од страна на 
банката, се распоредуваат во образецот КА, според: 

- видот на побарувањето, распоредени во колоните 
од 3 до 9; 

- класификацијата на изложеноста на кредитен ри-
зик на поединечна основа (дел I) и на групна основа 
(дел II). 

4. Образецот КА содржи два дела коишто се попол-
нуваат со примена на следните правила: 

- Делот I - „класификација на изложеноста на кре-
дитен ризик на поединечна основа“ се пополнува спо-
ред категоријата на ризик во која е класифицирана из-
ложеноста; 

- Во делот II - „класификација на изложеноста на 
кредитен ризик на групна основа“ се внесуваат оддел-
но сите потпортфолија на мали кредити (А. Портфолио 
на мали кредити) и сите потпортфолија на група 
слични финансиски инструменти (Б. Слични финанси-
ски инструменти) со наведување на сродноста според 
која се групирани изложеностите на кредитен ризик во 
одделни хомогени потпортфолија. 

5. Во колоните  бр. 3 и 4 - „редовни кредити“ оддел-
но се прикажува недостасаниот и достасаниот дел од 
главницата на редовните кредити. Оваа позиција ги оп-
фаќа сметките од: 

- групата 13 - меѓубанкарски трансакции во денари, 
со исклучок на сметките од оваа група на која се еви-
дентирани сомнителните и спорните побарувања и ис-
правката на вредноста (Оштетување на средствата); 

- групата 31 - тековни сметки во странска валута во 
домашни и во странски банки и групата 33 - меѓубан-
карски трансакции во странска валута, со исклучок на 
сметките од овие групи на кои се евидентираат сомни-
телните и спорните побарувања и исправката на вред-
носта (Оштетување на средствата), како и со исклучок 
на сметката 3118; 

- класата 5 (кредити и пласмани) со исклучок на гру-
пите 57, 58 и 59 и на сметките од оваа класа на кои се 
евидентирани сомнителните и спорните побарувања и 
исправката на вредноста (Оштетување на средствата);  

6. Колоната бр. 5 - „нефункционални (сомнителни и 
спорни) кредити“, ги опфаќа посебните аналитички 
сметки во рамки на класите 1, 3 и 5 (сметките: 1390, 
3120, 3390, 50090, 50190, 5030, 50590, 507090, 507190, 
50890, 50990, 51090, 51190, 5130, 51590, 517090, 
517190, 51890, 51990, 52090, 52190, 5230, 52590, 
527090, 527190, 52890, 52990, 53590, 53890, 5490, 
55590, 55890, 5690) на кои се евидентираат сомнител-
ните и спорните побарувања, со исклучок на сметките 
од групите 57, 58 и 59 и сметките на кои се евидентира 
исправката на вредноста на сомнителните и спорните 
побарувања.   

Колоната бр. 5 не се пополнува за изложеноста на 
кредитен ризик на групна основа (дел II). 

7. Колоната бр. 6 - „редовна камата“, ги опфаќа ана-
литичките сметки од групата 15, без да се земат пред-
вид сметките на кои се евидентира исправката на вред-
носта (оштетување на средствата) и сомнителните и 
спорните побарувања врз основа на камати. 

8. Колоната бр. 7 - „нефункционална (сомнителна и 
спорна) камата“, ги опфаќа сметките 15х90 и 15хх90. 

Колоната бр. 7 не се пополнува за изложеноста на 
кредитен ризик на групна основа (дел II). 

9. Колоната бр. 8 - „други побарувања“, ги опфаќа 
соодветните сметки од следните групи, на кои се еви-
дентирани побарувањата од конкретни клиенти коишто 
претствуваат изложеност на кредитен ризик: 

- од групата 12 - Побарувања од купувачите и други 
побарувања; 

- групата 16 - Побарувања врз основа на провизии и 
надомести; 

- групата 19 - Одложени приходи; 
- групата 37 - Хартии од вредност и други финанси-

ски инструменти во странска валута расположливи за 
продажба; 

- групата 38 - Хартии од вредност и други финанси-
ски инструменти во странска валута коишто се чуваат 
до достасување; 

- групата 41 - Хартии од вредност и други финанси-
ски инструменти во денари расположливи за продажба; 

- групата 42 - Хартии од вредност и други финанси-
ски инструменти во денари коишто се чуваат до доста-
сување; 

- групата 47 - Хартии од вредност и други финанси-
ски инструменти во денари со валутна клаузула распо-
ложливи за продажба; 

- групата 48 - Хартии од вредност и други финанси-
ски инструменти во денари со валутна клаузула кои-
што се чуваат до достасување; 

- групата 57 - Побарувања по откупени побарувања 
(факторинг и форфетирање); 

- групата 58 - Финансиски лизинг во денари; 
- групата 59 - Финансиски лизинг во странска валута. 
Во оваа колона се вклучуваат и сметките од наведе-

ните групи на кои се евиденитрани сомнителните и 
спорните други побарувања. 

Во оваа колона не се земаат предвид сметките од 
секоја од наведените групи на кои е евидентирана ис-
правката на вредноста (оштетување на средствата). 

10. Колона бр. 9 - „вонбилансни ставки“, се вклучу-
ваат вонбилансни позиции коишто претставуваат потен-
цијална изложеност на банката на кредитен ризик (неи-
скористени неотповикливи рамковни кредити, неиско-
ристени неотповикливи кредити врз основа на дозволе-
ни пречекорувања по тековни сметки, кредитни картич-
ки и друг вид потенцијална изложеност на кредитен 
ризик, издадени непокриени гаранции, отворени непо-
криени акредитиви, авали, акцепти на банката, непокри-
ени чинидбени гаранции и други облици на вонбиланс-
ни позиции) евидентирани во рамки на групата 99.  

11. Во колона бр. 10 - „вкупна изложеност на кре-
дитен ризик“, се внесува вкупната изложеност на кре-
дитен ризик, и тоа: 
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- за класификација на изложеноста на кредитен ри-
зик на поединечна основа, како збир на колоните бр. 3 
до 9, со исклучок на колоната бр. 7; 

- за класификација на изложеноста на кредитен ри-
зик на групна основа, како збир на колоните бр. 3, 4, 6, 
8 и 9. 

12. Колоната бр. 11 - „исправка на вредно-
ста/посебна резерва“, ја содржи исправката на вредно-
ста/посебна резерва за секоја одделна категорија на ри-
зик, односно за секое одделно потпортфолио. Оваа ко-
лона ги опфаќа оние сметки од групите 12, 13, 15, 16, 
19, 31, 33, 37, 38, 41, 42, 47, 48, класата 5 и групата 92 
на кои се евидентира исправката на вредноста (оштету-
вање на средствата), односно посебната резерва. 

Редот бр. 1 од оваа колона не се пополнува. 
13. Колоната бр. 12 - „% на исправка на врдно-

ста/посебна резерва“, се прикажува како однос на изно-
сите од колоната бр. 11 и колоната бр. 10. 

14. Редот бр. I ја прикажува вкупната изложеност 
на банката на кредитен ризик на поединечна основа. 

15. Редовите бр. II и III се еднакви на збирот на од-
делните потпортфолија на мали кредити, односно на 
слични финансиски инструменти.  

16. Редот бр. IV претставува збир на сите потпор-
тфолија на мали кредити и на слични финансиски ин-
струменти (збир на редовите бр. II и III). 

17. Редот бр. V ја прикажува вкупната изложеност 
на банката на кредитен ризик на поединечна и на груп-
на основа, односно претставува збир на износите од ре-
довите бр. I и IV. 

18. Во рамките на спецификацијата, вкупниот износ 
на исправката на вредноста/посебната резерва, што 
произлегува од кредитниот ризик, се прикажува оддел-
но, и тоа: 

- исправка на вредноста евидентирана во класите 3, 
4 и 5; 

- исправка на вредноста евидентирана во групата 15; 
- исправка на вредноста евидентирана во групите 

12, 16 и 19; 
- посебна резерва евидентирана во групата 92. 

 
III. ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕФУНКЦИОНАЛНА  

КАМАТА 
 
19. Банката продолжува да пресметува камата на 

кредитите класифицирани како нефункционални кре-
дити, со тоа што за износот на каматата се задолжува 
сметката за сомнителните и спорните побарувања врз 
основа на камати и се одобрува соодветната сметка за 
исправка на вредноста на сомнителните и спорните по-
барувања врз основа на камата. Банката треба да иска-
жува приходи врз основа на камата за нефункционал-
ните кредити исклучиво во моментот кога каматата ќе 
се наплати.  

По исклучок на став 1 од оваа точка, банката пре-
станува да пресметува камата на кредитите класифици-
рани во категоријата нефункционални кредити, соглас-
но со условите и критериумите предвидени со интер-
ните акти, донесени од страна на надлежен орган на 
банката. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
    
20. Одредбите од ова упатство што се однесуваат на 

банките се применуваат и на штедилниците. 
Филијалите на странските банки се должни соод-

ветно да ги применуваат одредбите од ова Упатство, 
имајќи ги предвид одредбите од Законот за банките и 
подзаконските акти донесени врз основа на овој Закон 
со кои се регулира работењето на филијалите на стран-
ските банки во Република Македонија. 

21.Банката е должна да го изготви првиот извештај 
од точка 1 од ова упатство со состојба на 31.03.2009 го-
дина и да го достави до Народната банка на Република 
Македонија најдоцна до рокот утврден во точка 43 од 
Одлуката. 

22. Ова упатство влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 01.01.2009 година. 

23. Со отпочнувањето со примена на ова упатство, 
престанува да важи Упатството за спроведување на 
Одлуката за утврдување на методологијата за класифи-
кација на активните билансни и вонбилансни позиции 
на банките според степенот на нивната ризичност бр. 
1193 од 28.03.2002 година, Измените и дополнувањата 
на Упатството за спроведување на Одлуката за утврду-
вање на методологијата за класификација на активните 
билансни и вонбилансни позиции на банките според 
степенот на нивната ризичност бр. 1037 од 21.03.2003 
година, Измените и дополнувањата на Упатството за 
спроведување на Одлуката за утврдување на методоло-
гијата за класификација на активните билансни и вон-
билансни позиции на банките според степенот на нив-
ната ризичност бр. 2478 од 16.07.2003 година („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 20/2003), Измените и дополну-
вањата на Упатството за спроведување на Одлуката за 
утврдување на методологијата за класификација на 
активните билансни и вонбилансни позиции на банки-
те според степенот на нивната ризичност бр. 4509 од 
09.12.2003 година („Службен весник на РМ“ бр. 
80/2003), Измените и дополнувањата на Упатството за 
спроведување на Одлуката за утврдување на методоло-
гијата за класификација на активните билансни и вон-
билансни позиции на банките според степенот на нив-
ната ризичност бр. 4314 од 01.09.2004  („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 60/2004), Упатството за измени и до-
полнувања на Упатството за спроведување на Одлука-
та за утврдување на методологијата за класификација 
на активните билансни и вонбилансни позиции на бан-
ките според степенот на нивната ризичност бр. 1707 од 
15.03.2007 година („Службен весник на РМ“ бр. 
35/2007), Упатството за водење на кредитни досиеја бр. 
2869 од 04.09.2001 година, Измени и дополнувања на 
Упатството за водење на кредитни досиеја бр. 2479 од 
16.07.2003 и Измени и дополнувања на Упатството за 
водење на кредитни досиеја бр. 7396 од 09.05.2005 го-
дина („Службен весник на РМ“ бр. 31/2005). 

 
       Бр. 6462     

10 октомври 2008 година             Гувернер, 
              Скопје                               м-р Петар Гошев, с.р. 
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УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО 
2537. 

Врз основа на член 10 став 4, а во врска со член 81 
став 2 и член 88 став 1 од Законот за ветеринарно 
здравство („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 113/2007), директорот на Управата за ветери-
нарство донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ДО-
МАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ,  СЕМЕ ЗА ВЕШ-
ТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, ЈАЈНИ КЛЕТКИ И 
ЕМБРИОНИ, СВЕЖО И ЗАМРЗНАТО МЕСО, ПРО-
ИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ПО ПОТЕКЛО  

ОД ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ 
 
I. Заради спречување на внесување во Република 

Македонија на заразната болест Лигавка и шап, се за-
бранува увозот во Република Македонија и транзитот 
преку територијата на Република Македонија на пра-
тки со:  

1. живи домашни и диви чапункари; и 
2. семе за вештачко осеменување, јајни клетки и 

ембриони по потекло од домашни и диви чапун-
кари, кои не потекнуваат од земјите наведени во При-
лог 1 кој е составен дел на ова решение.  

II. Заради спречување на внесување во Република 
Македонија на заразната болест Лигавка и шап, се за-
бранува увозот во Република Македонија и транзитот 
преку територијата на Република Македонија на пра-
тки со:  

1. свежо и замрзнато месо по потекло од домашни и 
диви чапункари; и 

2. производи, суровини и отпадоци по потекло од 
домашни и диви чапункари, кои не потекнуваат од 
земјите наведени во Прилог 2 кој е составен дел на ова 
решение.  

III. Забраната за увоз во Република Македонија и 
транзит преку територијата на Република Македонија 
на пратките од точка I потточка 1 останува на сила за 
земјите наведени во Прилог 1 кој е составен дел ова на 
решение доколку пратките поминувале низ некои од 
земјите кои не се наведени во Прилог 1 кој е составен 
дел на ова решение. 

IV. Забраната на увоз во Република Македонија и 
транзит преку територијата на Република Македонија 
од точка II потточка 2 од ова решение не се однесува 
на следниве пратки: 

- млеко, млеко во прав и млечни производи за чо-
вечка исхрана кои претходно се високо пастеризирани, 
термички обработени на температура од 720С повеќе 
од 15 секунди или подложени на некој друг еквивален-
тен третман; 

- млеко за исхрана на животните кое е двојно пасте-
ризирано, третирано така што е постигната pH вред-
ност пониска од 6 во траење од 1 час; 

- пратки во херметички затворени контејнери кај 
кои со преработката е постигната вредност од Fo3 или 
повеќе, односно стерилни контејнери; 

- производи кај кои во текот на преработката е 
постигната температура во средината на производот 
од најмалку 700С во период не пократок од 30 
минути; 

- лој, желатин и слични производи кои се термички 
обработени со температура од најмалку 700С во период 
не пократок од 30 минути; 

- волна, четина и други влакна по потекло од ча-
пункари за индустриска употреба кои се индустри-
ски испрани, третирани со формалдехид во хер-
метички затворени контејнери во траење од нај-
малку 24 часа или третирани на некој друг начин 
што би осигурало дека вирусот на Лигавка и шап е 
уништен;  

- кожа и црева кои се солени најмалку 28 дена во 
морска сол со додаток на 2% карбонатна сода или тре-
тирани на некој друг начин како што е пропишано со 
стандардите на Меѓународната организација за здрав-
ствена заштита на животните (ОИЕ);  

- трофеи од диви животни кои се провриени во вре-
ла вода на начин со кој ќе се осигура дека се отсранети 
сите материи освен коските, роговите, чапунките, кан-
џите, копитата или забите; 

- производи кај кои се постигнати следните ус-
лови: активност на водата од 0,93 или помалку, pH 
вредност од 6 или помалку, време на зреење од нај-
малку 9 месеци и тежина од најмалку 5,5 килог-
рами; 

- сува или полусува храна за домашни миленици 
третирани на начин што би осигурало дека вирусот на 
Лигавка и шап е уништен.   

V. Забраната на увоз во Република Македонија и 
транзит преку територијата на Република Македо-
нија од точка II потточки 1 и 2 од ова решение не се 
однесува на пратките кои потекнуваат од земјите 
наведени во точка 2 и 4 од Прилог 3 кој е составен 
дел на ова решение и од териториите на земјите 
наведени во точка 1 и 3 од Прилог 3, за наведените 
видови животни и под наведените специјални гаран-
ции и услови.  
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VI. Сите производи од чапункари кои се предмет 
на ова решение што граѓаните ги пренесуваат преку 
границата на Република Македонија како личен 
багаж, се одземаат од граѓаните и нештетно се отст-
рануваат.   

VII. Со влегување во сила на ова решение, преста-
нува да важи Решението за забрана на увоз во Републи-
ка Македонија и транзит преку територијата на Репуб-
лика Македонија на живи домашни и диви чапункари, 
семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ембрио-
ни, свежо и замрзнато месо, производи, суровини и от-
падоци по потекло од домашни и диви чапункари   
(“Службен  весник на Република Македонија“ бр. 22/08  
и 93/08 ). 

VIII. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
  Бр. 11-12691/1 

3 октомври 2008 година                         Директор, 
       Скопје                               Дејан Рунтевски, с.р. 
 
 

Прилог 1 
 
- Австрија; 
- Белгија; 
- Босна и Херцеговина; 
- Бугарија; 
- Велика Британија; 
- Германија; 
- Грција; 
- Данска; 
- Естонија; 
- Ирска; 
- Италија; 
- Исланд; 
- Канада; 
- Кипар; 
- Латвија; 
- Литванија; 
- Луксембург; 
- Малта; 
- Нов Зеланд; 
- Норвешка; 
- Полска; 
- Португалија; 
- Романија; 
- Србија; 
- Соединети Американски Држави; 
- Словачка; 
- Словенија; 
- Унгарија; 

- Финска; 
- Франција; 
- Хрватска; 
- Холандија; 
- Црна Гора; 
- Чешка; 
- Чиле; 
- Швајцарија; 
- Шведска; 
- Шпанија. 
 
 

Прилог  2 
 
- Австралија;  
- Австрија; 
- Белгија; 
- Босна и Херцеговина; 
- Бугарија; 
- Велика Британија;  
- Германија; 
- Грција; 
- Данска; 
- Естонија; 
- Италија; 
- Исланд; 
- Ирска; 
- Канада; 
- Кипар; 
- Латвија; 
- Литванија; 
- Луксембург; 
- Малта; 
- Норвешка; 
- Нов Зеланд; 
- Полска; 
- Португалија; 
- Романија; 
- Соединети Американски Држави; 
- Србија; 
- Словачка; 
- Словенија; 
- Унгарија; 
- Финска; 
- Франција; 
- Хрватска; 
- Холандија; 
- Црна Гора; 
- Чешка; 
- Чиле; 
- Швајцарија; 
- Шведска; 
- Шпанија. 
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contact@slvesnik.com.mk 
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