
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Стр. 
2217. Закон за изменување на Законот за 

Јавното обвинителство.......................... 2
2218. Закон за јавна чистота.......................... 3
2219. Завршна сметка на Буџетот на Ре-

публика Македонија за 2006 година.... 14
2220. Програма за формирање на стоков-

ните резерви за период 2008-2010 го-
дина......................................................... 29

2221. Одлука за обезбедување финансиски 
средства за набавка на училишен ин-
вентар во новата училишна зграда на 
ОУ „Јан Амос Коменски“ во општина 
Карпош, Скопје..................................... 29

2222. Одлука за формирање Управен одбор 
за воспоставување на информациско-
комуникациски систем за интегрира-
но гранично управување и за интег-
рално компјутерско поврзување на 
граничните премини и нивно поврзу-
вање со Брисел....................................... 30

2223. Решение за именување на претседа-
тел, заменик на претседателот и чле-
нови на Управен одбор за воспоста-
вување на информациско-комуника-
циски систем за интегрирано гранич-
но управување и за интегрално комп-
јутерско поврзување на граничните 
премини и нивно поврзување со Брисел 30

2224. Правилник за начинот за впаричува-
ње на имотот на друштвото во лик-
видација.................................................. 31

 Стр. 
2225. Решение за одобрување и употреба на 

учебник по македонски јазик за I-во 
одделение............................................... 35

2226. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по математика за I-во одде-
ление....................................................... 36

2227. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по математика за I-во одде-
ление....................................................... 36

2228. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по македонски јазик за I-во 
одделение............................................... 36

2229. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по македонски јазик за I-во 
одделение............................................... 36

2230. Решение  за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вред-
ност по пат на приватна понуда........... 37

2231. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вред-
ност по пат на приватна понуда........... 37

2232. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вред-
ност по  пат на приватна понуда.......... 37

2233. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вред-
ност по пат на приватна понуда........... 38

2234. Одлука од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија.................................... 38

2235. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија.................................... 66

Број 111     Год. LXIV Среда, 3 септември 2008   Цена на овој број е 210 денари

www.slvesnik.com.mk  contact@slvesnik.com.mk

С О Д Р Ж И Н А



Стр. 2 - Бр. 111 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 септември 2008 
 

 Стр. 
2236. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност дистри-
буција на природен гас.......................... 66

2237. Одлука за определување на бројот на 
јавни обвинители  на јавните обвини-
телства и јавни обвинители во јавните 
обвинителства........................................ 66

2238. Објава за движењето на цените на 
мало во Република Македонија за ме-
сец август 2008 година.......................... 67
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2217. 
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 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНОТО 

ОБВИНИТЕЛСТВО 
 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

Јавното обвинителство, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 2 септември 2008 година. 
 

         Бр. 07-3715/1                             Претседател 
2 септември 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 НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНОТО 
ОБВИНИТЕЛСТВО 

 
Член 1 

Во Законот за Јавното обвинителство (“Службен 
весник на Република Македонија” број 150/2007), во 
членот 44 став (2) алинејата 1 се менува и гласи: 

“- да има работно искуство од најмалку осум годи-
ни со потврдени резултати на правни работи по поло-
жениот правосуден испит, или редовен или вонреден 
универзитетски професор кој предавал повеќе од десет 
години правен предмет од правосудната практика.” 

Во ставот (3) алинејата 1 се менува и гласи: 
“- да има работно искуство од најмалку осум годи-

ни со потврдени резултати на правни работи по поло-
жениот правосуден испит;”. 

Во ставот (4) зборовите: “ставот (2)” се заменуваат 
со зборовите: “ставот (1)”, а зборот “осум” се заменува 
со зборот “пет”. 

Во ставот (5) алинејата 1 се менува и гласи: 
- “да има работно искуство од најмалку пет години 

со потврдени резултати на правни работи по положе-
ниот правосуден испит;”. 

Во ставот (6) зборовите: “ставот (2)” се заменуваат 
со зборовите: “ставот (1)”, а зборот “шест” се заменува 
со зборот “четири”. 

 Стр. 
 Декларации, заеднички позиции и 

демарши на Европската унија кон 
кои се придружува/прифаќа Репуб-
лика Македонија на покана на ЕУ 

    8. Одлука за спроведување на рестрик-
тивната мерка воведена со Заедничка-
та позиција на Советот 2008/288/ЗНБП 
од 7 април 1008 година за обновува-
ње на рестриктивните мерки кон од-
редени официјални личности од Бело-
русија...................................................... 1-4

 Огласен дел................................................ 1-24
 

 
Во ставот (7) зборовите: “ставот (2)” се заменуваат 

со зборовите: “ставот (1)”, а зборот “пет” се заменува 
со зборот “три”. 

Во ставот (8) зборовите: “ставот (2)” се заменуваат 
со зборовите: “ставот (1)”. 

 
Член 2 

Во членот 95 ставот (1) се менува и гласи: 
“До првото стекнување на својство на кандидати за 

јавни обвинители согласно со Законот за Академијата 
за обука на судии и јавни обвинители, јавните обвини-
тели во основните јавни обвинителства ќе се избираат 
согласно условите од членот 34 став 1 од Законот за 
Јавното обвинителство (“Службен весник на Републи-
ка Македонија” број 38/2004) и да имаат работно 
искуство со потврдени резултати по положениот  пра-
восуден испит на правни работи од над три години.” 

Во ставот (2) зборовите: “членот 34 ставови (1) и 
(2) од Законот за Јавното обвинителство (“Службен 
весник на Република Македонија” број 38/2004) се за-
менуваат со зборовите: “ставот (1) на овој член”. 

 
Член 3 

Во членот 99 зборовите: “ставови (1) и (2)” се заме-
нуваат со зборовите: “став (1)”. 

  
Член 4 

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

___________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN E 

LIGJIT PËR PROKURORINË PUBLIKE 
 

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

Republikës së Maqedonisë” numër 150/2007), në nenin 44 
në paragrafin (2) alineja 1 ndryshohet si vijon: 

“- të ketë së paku tetë vjet përvojë pune me rezultate të 
dëshmuara në punë juridike pas provimit të dhënë të 
jurisprudencës, ose profesor universitar ordinar ose 
inordinar që ka ligjëruar më tepër se dhjetë vjet lëndë 
juridike nga praktika e jurisprudencës.” 

Në paragrafin (3) alineja 1 ndryshohet si vijon: 
“- të ketë së paku tetë vjet përvojë pune me rezultate të 

dëshmuara në punë juridike pas provimit të dhënë të 
jurisprudencës.” 

Në paragrafin (4) fjalët: “paragrafi (2)” zëvendësohen 
me fjalët: “paragrafi (1)”, ndërsa fjala “tetë” zëvendësohet 
me fjalën “pesë”. 
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Në paragrafin (5) alineja 1 ndryshohet si vijon: 
“- të ketë së paku pesë vjet përvojë pune me rezultate të 

dëshmuara në punë juridike pas provimit të dhënë të 
jurisprudencës;”. 

Në paragrafin (6) fjalët: “paragrafi (2)” zëvendësohen 
me fjalët: “paragrafi (1)”, ndërsa fjala “gjashtë” 
zëvendësohet me fjalën “katër”. 

Në paragrafin (7) fjalët: “paragrafi (2)” zëvendësohen 
me fjalët: “paragrafi (1)”, ndërsa fjala “pesë” zëvendësohet 
me fjalën “tre”. 

Në paragrafin (8) fjalët “paragrafi (2)” zëvendësohen 
me fjalët: “paragrafi (1)”. 

 
Neni 2 

Në nenin 95 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
Deri në marrjen e parë të cilësisë së kandidatëve për 

prokurorë publikë në pajtim me Ligjin për Akademi për 
trajnimin e gjykatësve dhe prokurorëve publikë, prokurorët 
publikë në prokuroritë themelore publike do të zgjidhen në 
pajtim me kushtet nga neni 34 paragrafi (1) të Ligjit për 
prokurori publike (“Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” numër 38/2004) dhe të kenë përvojë pune me 
rezultate të dëshmuara pas provimit të dhënë të 
jurisprudencës në punë juridike prej mbi tre vitesh.” 

Në paragrafin (2) fjalët: “nenin 34 paragrafët (1) dhe 
(2) të Ligjit për prokurori publike (“Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” numër 38/2004)” 
zëvendësohen me fjalët: “paragrafin (1) të këtij neni”. 

 
Neni 3 

Në nenin 99 fjalët: “paragrafët (1) dhe (2)” 
zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (1)”. 

 
Neni 4 

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

____________ 
2218. 

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 ЈАВНА ЧИСТОТА 

 
Се прогласува Законот за јавна чистота, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 2 септември 2008 година. 
 

          Бр. 07-3729/1                            Претседател 
2 септември 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 ЈАВНА ЧИСТОТА 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат условите и начинот на 

одржување на јавната чистотa, правата и обврските на 
учесниците во одржувањето на јавната чистота, повр-

шините и објектите на кои се врши одржување на јав-
ната чистота, собирање на смет и чистење на снег и 
мраз во зимски услови. 

 
Член 2 

Одржувањето на јавната чистота, собирањето на 
сметот  и чистењето на снегот во зимски услови  се деј-
ности од јавен интерес од локално значење. 

  
Член 3 

Одржувањето на јавната чистота е континуиран 
процес кој обезбедува трајно и квалитетно чистење на 
јавните површини, на отворените простори на јавните 
објекти и на дворните површини на колективните и ин-
дивидуалните објекти за домување, заради обезбедува-
ње на здрава и чиста животна средина. 

 
Член 4 

Одредбите на овој закон не се однесуваат на одржу-
вање на јавната чистота во вонредни околности и во 
услови на елементарни непогоди. 

 
Член 5 

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 
следново значење: 

1. “Одржување на јавната чистота“ е чистење (мете-
ње и миење) на јавни површини и  отворени простори 
на јавни објекти,  како и чистење на снег во зимски ус-
лови; 

2. “Собирање на смет“ е отстранување на создаде-
ниот смет од одржувањето на  јавната чистота на јавни-
те површини и објектите и сместување во садови за 
смет;  

3. “Смет“ е збир од отпадоци што се сoбираат при 
одржување на јавната чистотa;  

4. “Јавни површини и отворени простори на јавни 
објекти“ се улици, тротоари, велосипедски патеки, пло-
штади, кејови, подвозници, надвозници, мостови, пар-
киралишта, скалила кои ги поврзуваат површините на 
јавен сообраќај, градски паркови, парк-шуми, улични 
тревници, видиковци, гранични премини,  железнички, 
автобуски, бензински и такси станици и  други објекти 
на комуналната инфраструктура, јавни телефонски го-
ворници, зоолошки градини, градски гробишта, сајми-
шта, пазари, магацини и складишта, спортско рекреа-
тивни објекти (стадиони, хиподроми, стрелишта), јавни 
капалишта и отворени простори околу други јавни об-
јекти; 

5. “Даватели на услуга“ се јавни претпријатија или 
правни  лица на кои им е доверено извршувањето на 
работите на јавната чистота;   

6. “Корисници на услуга“ се  корисниците на јавни-
те површини и на отворените простори на јавните обје-
кти и 

7. “Дворна површина“ е просторот околу колектив-
ните и индивидулните објекти за домување. 

 
II. УСЛОВИ И НАЧИН НА ОДРЖУВАЊЕТО  

НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА 
 

Член 6 
Корисниците, односно сопствениците на отворени-

те простори на јавните објекти и на дворните површи-
ни на колективните и индивидуалните објекти за дому-
вање се должни истите уредно да ги одржуваат на на-
чин со кој не се нагрдува и деградира просторот во ур-
баните средини и редовно да го отстрануваат сметот од 
истите. 
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Член 7 
Одржувањето на јавната чистота и чистењето на 

снегот и мразот во зимски услови на јавните површини 
го врши јавно претпријатие за комунални услуги, осно-
вано од општинaта, општините во градот Скопје и гра-
дот Скопје.                                                             

Работите на одржувањето на јавната чистота, оп-
штината, општините во градот Скопје и градот Скопје 
можат  со одлука на советот да ги отстапат на извршу-
вање на правно лице регистрирано за вршење на овие 
работи, согласно со закон. 

 
Член 8 

Правата и обврските меѓу општините и градот 
Скопје  и правното лице од членот 7 став 2 на овој за-
кон се уредуваат со договор кој содржи: 

- вид и обем на работите, 
- начин и рок на плаќање за извршување на работи-

те и 
- гаранција за исполнување на обврските од догово-

рот и друго.          
Договорот од ставот 1 на овој член може да се склу-

чи најмногу за период од четири години. 
                                                       

Член 9 
Одржувањето на јавната чистота на отворените 

простори на јавните објекти во државна, односно оп-
штинска сопственост го врши општината, општините 
во градот Скопје и градот Скопје, а на објекти во при-
ватна сопственост и на дворните површини на коле-
ктивните и индивидуалните објекти за домување го вр-
ши сопственикот на објектот.  

 
Член 10 

За поблиско уредување на односите за одржување-
то на јавната чистота советот на општината, на општи-
ните во градот Скопје и Советот на  градот Скопје до-
несува одлука.  

Со одлуката од ставот 1 на овој член се регулира 
одржувањето на јавната чистота на јавните површини, 
начинот на користење на јавните површини и собира-
њето на сметот, чистење на снег и мраз, отстранување-
то на предмети кои ја загрозуваат јавната чистота, како 
и мерките за спроведување на одлуката.  

         
Член 11 

Контролата на одржувањето на јавната чистота сог-
ласно со одлуката од членот 10 став 1 на овој закон ја 
вршат  комунални редари. 

Комуналните редари од ставот 1 на овој член треба 
да имаат најмалку средно образование. 

Комуналните редари при вршењето на контролата 
задолжително носат службена облека и службена леги-
тимација. 

Службената легитимација од ставот 3 на овој член 
ја издава градоначалникот на општината, градоначал-
ниците  на општините во градот Скопје и градоначал-
никот на градот Скопје. 

Бојата и кројот на службената облека, формата и 
содржината, како и начинот на издавањето и одземање-
то на службената легитимација на комуналните редари 
ги пропишува министерот за транспорт и врски. 

 
Член 12 

За вршење на работите на одржување на јавната чи-
стота општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје секоја година донесуваат годишна програма ко-
ја содржи: вид и обем на работите што треба да се из-
вршат, финансиски средства, временски рокови за из-
вршување на работите, динамика и начин  на вршење 
на работите. 

Програмата од ставот 1 на овој член содржи и обез-
бедување на јавни санитарни јазли и поставување на 
соодветни садови за фрлање на отпадоци  на јавните 
површини и на отворените простори пред јавните обје-
кти. 

Начинот на поставување на соодветните садови за 
фрлање на отпадоци  се уредува во одлуката од членот 
10 на овој закон. 

Службените лица во органите на општината, оп-
штините во градот Скопје и градот Скопје се должни 
како одговорни лица навремено и ефикасно да презе-
маат мерки за спроведување на одредбите од ставовите 
2 и 3 на овој член. 

 
III. ОБВРСКИ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ОДРЖУВАЊЕ-

ТО НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА 
 

Член 13 
Секое физичко и правно лице е должно да се грижи 

за одржувањето на јавната чистота.  
 

Член 14 
Заради обезбедување на јавна чистота на јавните 

површини е забрането:  
- фрлање и оставање на отпадоци од градежен мате-

ријал (градежен шут),  
- фрлање и оставање на хартија, опушоци, мастики, 

амбалажи, земја, отпадоци од растенија, песок и други 
отпадоци освен на местата определени за таа намена, 

- оставање на стари предмети од домаќинство и 
смет од вршење на дејности покрај садовите за собира-
ње на смет, освен на места определени од општината, 

- палење, закопување и уништување на смет, 
- оставање на фекални остатоци од домашни миле-

ници и мртви животни, живина и птици во садови за 
отпад, 

- колење на кокошки и друга живина и животни, 
- испуштање на отпадни води и други течности од 

дворните места и објекти, 
- истурање  или испуштање на течности во садови 

за отпад, на улици, во канали, реки и езера, 
- миење на возила и камп приколки и разни предме-

ти од домаќинства и од вршење на дејности, 
- сечење, складирање, цепење на дрва, јаглен и 

слично, 
- паркирање на возила на растојание до десет метри 

од контејнер и други садови за собирање смет и остава-
ње на товарни возила освен на места определени за таа 
намена,      

- оставање на запрежни коли, трактори, земјоделски 
машини и алатки, 

- чување и напасување на крупен добиток и живи-
на, 

- продажба и излагање на земјоделски и индустри-
ски производи, 

- превоз на песок, земја, цемент, глина, земјоделско 
ѓубре, сено, отпад или слични материјали без претход-
на подготовка и поклопување на материјалите со пок-
лопец,  

- поправање, сервисирање на возила и вршење на 
разни занаетчиски работи, 

- оставање на нерегистрирани, хаварисани возила, 
приколки и камп приколки, 

- мешање на бетон, малтер, освен на места што ќе 
ги определи општината, 

- растурање на сметот од вреќи, контејнери и други 
видови садови за собирање смет, 

- фрлање, односно оставање на смет до контејнер и 
други видови на садови за собирање на смет,  
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- фрлање смет од кој било кат од станбена зграда 
или куќа, во двор, 

- поставување на контејнери и други видови  садови  
за собирање смет надвор од определени места за нивно 
поставување, согласно со нивната намена, 

- палење и уништување на садовите за собирање 
смет,  

- уништување на урбаната и друга опрема (клупи, 
фонтани, билборди, опрема на детски игралишта), 

- плукање или секнење нос на јавни површини, 
- лепење на плакати на кое било јавно место и 
- вршење на физиолошки потреби. 
 

Член 15 
Сопственикот, односно лицето кое управува со ја-

вен објект е должен да ја одржува јавната чистота во 
јавниот објект и неговата дворна површина, при што 
треба да обезбеди: 

- редовно чистење и одржување на  просториите во 
објектот, 

- садови за фрлање на отпадоци и 
- инсталациите во санитарните јазли да бидат ис-

правни и чисти и да обезбеди тоалетна хартија, маши-
ни за сушење на раце или хартија во секое  време.  

 
Член 16 

Во внатрешноста, односно ходниците на јавните 
објекти забрането е фрлање на отпадоци, плукање, фр-
лање на отпушоци, мастики и други предмети или  вне-
сување на домашни миленичиња, освен со  одобрение 
од управителот на јавниот објект.  

 
Член 17 

На јавни објекти  е забрането испишување графити,  
цртање и лепење на плакати. 

 
Член 18 

Правните и физичките лица сопственици на обје-
кти, односно сопственици и корисници на отворените 
простори на јавни објекти што се за редовна употреба 
на овие објекти се должни  тие простори редовно да ги 
одржуваат на тој начин што нема да создаваат смет и 
други отпадоци, како  и  да го одржуваат зеленилото на 
тие простори. 

 
Член 19 

На отворените простори на јавните објекти, освен 
на местата определени за фрлање и оставање на смет, 
се забранува: 

- фрлање и оставање на предмети од домаќинства, 
лисја, гранки и корења од растенија, песок, отпадоци 
од градежен материјал, разни видови на амбалажа  и 
други отпадоци, освен на местата определени за таа на-
мена, 

- оставање на смет од вршење на дејности на прав-
ни и физички лица  покрај садовите за собирање на 
смет, 

- палење, закопување и уништување на смет, 
- оставање мртви животни, живина и птици освен 

на места определени за таа намена согласно со закон, 
- испуштање на отпадни води и други течности од 

дворните места и објекти, 
- миење на возила и камп приколки, предмети од 

домаќинства и предмети од правни лица, 
- сечење, складирање на дрва, јаглен и слично,  
- производство, печење на вар и дрвен јаглен, како 

и складирање и чување на градежен материјал без из-
дадена дозвола од надлежен орган, 

- паркирање на возила, 

- поправање, сервисирање на возила и вршење на 
разни занаетчиски работи, 

- оставање на нерегистрирани, хаварисани возила, 
приколки и камп приколки и 

- оставање измет од домашни животни и миленичи-
ња. 

               
Член 20 

Организаторите на јавни манифестации (културни, 
спортски и други) на митинзи, прослави и други соби-
ри се должни по завршувањето на манифестацијата, 
односно собирот да го соберат сметот направен од 
учесниците на манифестацијата, односно собирот и да 
го остават на определено место за таа намена.   

При посета на излетнички места  посетителите се 
должни при заминувањето од излетничкото место да го 
соберат сметот и да го остават на определено место 
предвидено за таа намена. 

 
Член 21 

Корисниците на инсталациите  во јавните санитар-
ни јазли и во санитарните јазли во јавните објекти, за-
ради обезбедување на јавната чистота  се должни по 
користењето на истите задолжително да пуштаат вода. 

 
Член 22 

Во зимски услови при снежни врнежи општините, 
општините во градот Скопје и  градот Скопје се долж-
ни да го исчистат снегот од јавните површини најдоцна 
во рок од 6 часа од почетокот на  снежните врнежи. 

Во зимски услови при снежни врнежи сите сопстве-
ници, односно корисници на објекти се должни веднаш  
да започнат со чистење на снегот на отворените про-
стори пред јавните објекти, со што ќе се обезбеди не-
пречен пристап до објектите.  

 
Член 23 

Сите сопственици, односно корисници на објекти  
се  должни сметот редовно да го собираат и оставаат на 
места определени за таа намена.  

Правните лица што ги вршат работите на одржува-
ње на јавната чистота се должни сметот од јавните по-
вршини редовно да го собираат и остават на места 
определени за таа намена. 

 
IV. СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИ-

СТОТА 
                                                    

Член 24 
За одржување на јавната чистота се плаќа надоме-

сток. 
Висината на надоместокот од ставот 1 на овој член 

ја утврдува советот на општината, советите на општи-
ните во градот Скопје и Советот на градот Скопје во 
зависност од изграденоста, уреденоста на јавните повр-
шини и потребата-обемот за одржувањето на јавните 
површини на нивното подрачје. 

Советот на општината, советите на општините во 
градот Скопје и Советот на градот Скопје ја утврдува 
мерната единица по која би се наплаќал надоместокот 
од ставот 1 на овој член. 

                                                     
Член 25 

Наплатата на надоместокот за одржување на јавна-
та чистота се врши преку доставување на сметка за со-
бирање и транспортирање на  комуналниот отпад и на 
другите видови неопасен отпад, кој се прикажува одво-
ено на сметката. 



Стр. 6 - Бр. 111 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 септември 2008 
 

По исклучок од ставот 1 наплатата на надоместокот 
за одржување на јавната чистота може да се наплатува 
и одвоено преку доставување на посебна сметка до ко-
рисниците на услугата, кога одржувањето  на јавната 
чистота го врши правно лице различно од лицето кое 
врши собирање и транспортирање на комуналниот и на 
други видови на неопасен отпад. 

Средствата собрани  од надоместокот  за одржува-
ње на јавната чистота се приход на општината, општи-
ните во градот Скопје и градот Скопје и се користат за 
финансирање на работите на јавната чистота. 

 
V.  НАДЗОР 

 
Член 26 

Надзор над спроведувањето на овој закон и пропи-
сите донесени врз основа на овој закон врши органот 
на државната управа надлежен за вршење на работите 
од областа на комуналните работи.  

Инспекцискиот надзор го вршат општинските ко-
мунални инспектори, односно комуналните инспекто-
ри на градот Скопје.  

Државниот комунален инспекторат  врши  инспек-
циски надзор  од ставот 2 на овој член во случај кога 
општината, односно градот Скопје нема назначено ко-
мунален  инспектор и истиот го врши за сметка на оп-
штината. 

При вршењето на инспекцискиот надзор општин-
скиот комунален инспектор, односно комуналниот инс-
пектор на градот Скопје  проверува дали: 

- редовно се одржува јавната чистота на јавните по-
вршини од Јавното претпријатие или правното лице на 
кое му се доверени работите на одржувањето на јавна-
та чистота,   

- се одржува јавната чистота на отворените просто-
ри на јавните објекти и на дворните површини на коле-
ктивните и индивидуалните објекти за домување, 

- се чисти снегот, 
- се обезбедени садови за фрлање на отпадоци во 

внатрешноста, односно ходниците на  јавните објекти и 
во санитарните јазли, 

- при одржување на јавни манифестации е отстра-
нет сметот и 

- на излетнички места е отстранет сметот. 
 

Член 27 
При вршењето на инспекцискиот надзор  општин-

скиот комунален инспектор, односно комуналниот инс-
пектор на градот Скопје за утврдените неправилности  
составува записник и донесува решение со определува-
ње на рок  за отстранување на неправилностите.  

Против решението на општинскиот комунален инс-
пектор, односно комуналниот инспектор на градот 
Скопје може да се поднесе жалба до министерот надле-
жен за вршење на работите од областа на комуналните 
работи во рок од осум дена од денот на доставување на 
решението.  

Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 
 

Член 28 
Ако во рокот определен во членот 27 став 2 од овој 

закон лицето не постапи по решението на општинскиот 
комунален инспектор, односно комуналниот инспектор 
на градот Скопје отстранувањето на сметот, односно 
чистењето на снегот ќе го изврши  давателот на услуга-
та на сметка на лицето наведено во решението. 

VI. ПРЕКРШОЧНИ  ОДРЕДБИ 
 

Член 29 
Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на прав-
ното лице од членот 7 на овој закон, доколку не обезбе-
ди редовно и квалитетно одржување на јавната чистота 
и чистење на снегот во зимски услови  на јавните повр-
шини. 

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност за прекршок од ставот 1 на овој член  
ќе му се изрече и на одговорното лице во правното 
лице. 

 
Член 30 

Глоба во износ од 300 до 600 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на службено-
то лице ако постапува спротивно на членот 12 од овој 
закон. 

 
Член 31 

Глоба во износ од 3.000 до 4.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на правното лице  кое 
постапува спротивно на одредбите од членот 14 алине-
ја 1 на овој закон. 

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност за прекршок од ставот 1 на овој член  
ќе му се изрече и на одговорното лице во правното 
лице. 

Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на правното лице кое 
постапува спротивно на одредбите од член 14  алинеи 2 
до 20 на овој закон. 

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност за прекршок од ставот 3 на овој член  
ќе му се изрече и на одговорното лице во правното 
лице. 

Глоба во износ од 50 евра во денарска потиввред-
ност во мандатна постапка согласно со одредбите од 
овој закон ќе му се изрече на физичко лице ако поста-
пува спротивно на одредбите од членот 14 на овој за-
кон. 

 
Член 32 

Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на прав-
ното лице кое е сопственик или управува со јавен об-
јект, ако не постави садови за фрлање на отпадоци и не 
обезбеди исправни инсталации во санитарните јазли на 
објектот, нема тоалетна хартија, машини за сушење ра-
це или хартија во секое време (член 15). 

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност за прекршок од ставот 1 на овој член  
ќе му се изрече и на одговорното лице во правното 
лице. 

 
Член 33 

Глоба во износ од 50 евра во денарска противвред-
ност во мандатна постапка ќе му се изрече на физичко 
лице, ако:  

- фрла отпадоци, отпушоци, мастики и други пред-
мети, плука или внесува домашни миленичиња без 
одобрение на надлежен орган во внатрешноста, однос-
но во ходниците на јавните објекти (член 16) и 

- на јавни објекти испишува графити, црта или лепи 
плакати (член 17). 
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Член 34 
Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на прав-
ното лице  ако постапува спротивно на членовите 18 и 
19 од овој закон.  

Глоба во износ од  1.000 до 2.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на трго-
вец поединец ако постапува спротивно на членовите 18 
и 19 од  овој закон. 

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност за прекршок од ставот 1 на овој член 
ќе му се изрече и на одговорното лице во правното ли-
це. 

Глоба во износ од 50 евра во денарска противвред-
ност за прекршок од ставот 1 на овој член ќе му се 
изрече и на физичко лице. 

 
Член 35 

Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на правното лице ако 
постапува спротивно на членот 20 од овој закон. 

Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на трговец поединец 
ако постапува спротивно на членот 20 од овој закон. 

 
Член 36 

Глоба во износ од 50 евра во денарска противвред-
ност во мандатна постапка ќе му се изрече на физичко 
лице ако постапува спротивно на членовите 20 став 2 и 
21 од овој закон. 

 
Член 37 

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на правното лице сопс-
твеник, односно корисник на  објект ако не го исчисти 
снегот од отворените простори пред  објектот (член 22 
став1).     

Глоба во износ од 100 евра во денарска противвред-
ност за прекршок од ставот 1 на овој член ќе му се 
изрече и на одговорното лице во правното лице. 

 
Член 38 

Кога општинскиот комунален инспектор, односно 
комуналниот инспектор на градот Скопје, односно 
униформираниот полициски службеник ќе утврди дека 
е сторен прекршок од  членовите 29, 31 став 1, 32, 34 и 
35 на овој закон ќе поднесе барање за поведување на 
прекршочна постапка до надлежниот суд. 

Во случај на утврдување на неизвршување на рабо-
тите од членот 12 став 4 на овој закон општинскиот ко-
мунален инспектор или униформираниот полициски 
службеник против службените лица ќе поднесе барање 
за поведување на прекршочна постапка до надлежниот 
суд. 

 
Член 39 

Кога општинскиот комунален инспектор, односно 
комуналниот инспектор на градот Скопје, односно 
униформираниот полициски службеник  и комунални-
от редар ќе утврди дека е сторен прекршок од членови-
те 31 став 5, 33, 34 ставови 3 и 4 и 36 на овој закон, на 
сторителот  ќе му врачи покана за плаќање на глобата 
во рок од осум дена од денот на врачувањето на пока-
ната.  

Доколку сторител на прекршок е малолетник  во тој 
случај се постапува согласно со членовите 33, 34, 35 и 
52 од Законот за прекршоците („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 62/2006). 

Ако сторителот на прекршокот од ставот 1 на овој 
член не ја плати глобата во рокот предвиден во ставот 
1 на овој член општинскиот комунален инспектор, од-
носно комуналниот инспектор на градот Скопје, др-
жавниот комунален инспектор, односно униформира-
ниот полициски службеник ќе поднесе барање за пове-
дување прекршочна постапка пред надлежен суд.  

Во случај на водење на прекршочна постапка судот 
на сторителот  му изрекува глоба во трикратен износ 
од утврдениот со одредбите на членовите наведени од 
ставот 1 на овој член. 

Ако сторителот на прекршокот од ставот 1 на овој 
член не ја плати глобата во рокот предвиден во ставот 
1 на овој член комуналниот редар  е должен да поднесе 
предлог до општинскиот комунален инспектор, однос-
но комуналниот инспектор на градот Скопје, за покре-
нување на прекршочна постапка пред надлежен суд. 

 
Член 40 

За прекршоците од членовите 31 став 5, 33, 34 став 
4 и 36 на овој закон  општинскиот комунален инспе-
ктор,  односно комуналниот инспектор на градот Скоп-
је, униформираниот полициски службеник и комунал-
ниот редар се должни на сторителот на прекршокот да 
му предложат постапка за порамнување пред да подне-
сат барање за прекршочна постапка. 

Кога сторителот на прекршокот е согласен за пове-
дување на постапка  за порамнување, општинскиот ко-
мунален инспектор, односно комуналниот инспектор 
на градот Скопје, униформираниот полициски службе-
ник и комуналниот редар составуваат записник во кој 
се забележуваат битните елементи  на прекршокот, 
времето, местото и начинот на  сторување на прекршо-
кот, описот на дејствието на прекршокот и лицата за-
текнати  на самото место. 

Во записникот се утврдува начинот на кој ќе се от-
странат штетните последици од прекршокот, како и на-
чинот на надминување на последиците од сторување на 
прекршокот. 

Општинскиот комунален инспектор, односно кому-
налниот инспектор на градот Скопје, униформираниот 
полициски службеник и комуналниот редар можат да 
му предложат на сторителот надминување на последи-
ците од прекршокот да се стори со вршење или стору-
вање на општокорисна работа во траење од најмалку 
24 работни часа или доделување на средства за вршење 
на општокорисна работа на општините, општините во 
градот Скопје и градот Скопје. Собраните средства се 
користат наменски за одржување на јавната чистота. 

Ако сторителот на прекршокот од ставот 1 на овој 
член, во рок од осум дена прифати, а не врши  општо-
корисна работа или не додели средства за вршење на 
општокорисна работа, општинскиот комунален инспе-
ктор, односно комуналниот инспектор на градот Скоп-
је, униформираниот полициски службеник и комунал-
ниот редар ќе поднесат барање за поведување на пре-
кршочна постапка пред надлежен суд. 

Министерот за транспорт и врски го утврдува ви-
дот, висината и чинењето на општокорисната работа за 
секој прекршок одделно, како и начинот на нејзиното 
извршување  во согласност со министерот за правда. 
Висината на средствата наменети за општокорисна ра-
бота не може да биде повисока од висината на пропи-
шаната глоба за прекршокот при што вредноста на 1 
час општокорисна работа изнесува најмалку 50, а најм-
ногу 125 денари во зависност од видот и сложеноста на 
општокорисната работа. 



Стр. 8 - Бр. 111 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 септември 2008 
 

Општинскиот комунален инспектор, односно кому-
налниот инспектор на градот Скопје, униформираниот 
полициски службеник и комуналниот редар се должни 
да водат евиденција за покренатите постапки за порам-
нување и за  нивниот исход.  

 
Член 41 

За прекршоците од членовите 29, 31 став 1,  32, 34, 
35 и 37 на овој закон  општинскиот комунален инспе-
ктор,  односно на градот Скопје, може на сторителот на 
прекршокот да му предложи посредување и  постигну-
вање на согласност со која сторителот на прекршокот 
треба да ја плати глобата, другите давачки или да ги 
отстрани последиците од прекршокот. 

Инспекторот од ставот 1 на овој член составува за-
писник за прекршокот во кој се констатира согласноста 
на двете страни за покренување на постапка за посре-
дување на кој се потпишува и сторителот на прекршо-
кот. 

Постапката за посредување се покренува со доста-
вување на записникот од ставот 2 на овој член до Ко-
мисијата за посредување, кој инспекторот е должен да 
го достави во рок од три дена од денот на составување-
то и потпишувањето. 

Постапката за посредување се води пред Комисија 
за посредување формирана од министерот за транспорт 
и врски. 

Комисијата за посредување е составена од три чле-
на од кои еден ја врши функцијата на претседател. Чле-
новите на Комисијата се избираат од редот на држав-
ните службеници вработени во Министерството за 
транспорт и врски од кои еден е дипломиран правник. 

Претседателот на Комисијата е должен постапката 
да ја започне во рок од 24 часа од денот на доставува-
њето на записникот. 

Комисијата работи на седница на која задолжител-
но присуствуваат претставници на сторителот на пре-
кршокот и  општинскиот комунален инспектор на оп-
штината односно на градот Скопје. 

За постигнатата согласност во постапката на посре-
дување се склучува спогодба со сторителот на прекр-
шокот. 

Во спогодбата се утврдуваат обврските на сторите-
лот на прекршокот, а особено: 

1) висината и начинот на плаќање на глобата; 
2) висината и начинот на плаќање на другите давач-

ки и трошоци и 
3) мерките кои треба да ги преземе сторителот за 

отстранување на последиците од прекршокот. 
Во случаите во кои е постигната согласност во по-

стапката за посредување, глобата на сторителот за сто-
рениот прекршок може да биде намалена за најмногу 
половина од максимум пропишаната глоба за прекршо-
кот. 

Министерот за транспорт и врски донесува делов-
ник за работа на Комисијата за посредување. 

Комисијата за посредување е должна да води еви-
денција за поведените постапки за посредување и за 
нивниот исход.  

Спогодбата од ставот 8 на овој член има сила на из-
вршна исправа. 

Ако постапката на посредување не успее се подне-
сува барање за поведување прекршочна постапка пред 
надлежниот суд за прекршоци. 

 
Член 42 

Прекршочната постапка за прекршоците предвиде-
ни во овој закон ја води надлежниот суд. 

Пред поднесување на барање за прекршочна по-
стапка за прекршоците предвидени во овој закон, Ми-
нистерството за транспорт и врски води постапка за 
порамнување согласно со Законот за прекршоците. 

 
VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 43 

Поблиските прописи предвидени со овој закон ќе се 
донесат во рок од три месеца од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

 
Член 44 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-
станува да важи Законот за одржување на јавната чи-
стота, собирање и транспортирање на комуналниот 
цврст и технолошки отпад („Службен  весник на Ре-
публика Македонија“ број 37/98). 

 
Член 45 

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

____________ 
 

L I G J 
PËR HIGJIENËN PUBLIKE 

 
DISPOZITAT THEMELORE 

 
Neni 1 

Me këtë ligj rregullohen kushtet dhe mënyra e 
mirëmbajtjes së higjienës publike, të drejtat dhe obligimet 
e pjesëmarrësve në mirëmbajtjen e higjienës publike, 
sipërfaqet dhe objektet në të cilat bëhet mirëmbajtja e 
higjienës publike, grumbullimi i hedhurinës, pastrimi i 
borës në kushte dimërore.  

 
Neni 2 

Mirëmbajtja e higjienës publike, grumbullimi i 
hedhurinës dhe pastrimi i borës në kushte dimërore janë 
veprimtari me interes publik me rëndësi lokale. 

  
Neni 3 

Mirëmbajtja e higjienës publike është proces në 
kontinuitet që siguron pastrimin e përhershëm dhe 
kualitativ të sipërfaqeve publike, të lokaleve të hapura në 
objektet publike dhe sipërfaqeve në oborret e objekteve 
kolektive dhe individuale për banim, për shkak të sigurimit 
të mjedisit të shëndoshë dhe të pastër. 

 
Neni 4 

Dispozitat e këtij ligji nuk kanë të bëjnë me 
mirëmbajtje e higjienës publike në rrethana të 
jashtëzakonshme dhe në kushtet e fatkeqësive elementare. 

 
Neni 5 

Disa shprehje të përdorura në këtë ligj e kanë kuptimin 
si vijon: 

1. “Mirëmbajtje e higjienës publike” është pastrimi 
(fshirja dhe larja) i sipërfaqeve publike dhe lokaleve të 
hapura, si dhe pastrimi i borës në kushtet e dimrit; 

2. “Grumbullimi i mbeturinës” është mënjanimi i 
mbeturinës nga mirëmbajtja e higjienës publike të 
sipërfaqeve dhe objekteve publike dhe vendosja në enë për 
mbeturina; 
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3. “Mbeturinë” është grumbulli i hedhurinave që 
grumbullohen gjatë mirëmbajtjes së higjienës publike;  

4. “Sipërfaqe publike dhe lokale të hapura të objekteve 
publike” janë rrugët, trotuaret, rrugicat për biçikleta, 
sheshet, brigjet e lumenjve, nënkalimet, mbikalimet, urat, 
parkingjet, shkallët që i lidhin sipërfaqet e trafikut publik, 
parqet e qytetit, malet-park, sipërfaqet rrugore me barë, 
fushëpamjet, vendkalimet kufitare, stacionet hekurudhore, 
stacionet e autobusëve, pompat e benzinës, dhe stacionet e 
taksive dhe objektet tjera të infrastrukturës komunale, 
kabinat telefonike, kopshtet zoologjike, varrezat e qytetit, 
panairet, tregjet, magazinat, depot, objektet rekreative-
sportive (fushat sportive, hipodromet, poligonet për qitje) 
banjat publike dhe sipërfaqet e hapura pranë objekteve 
tjera publike; 

5. “Dhënës të shërbimit” janë ndërmarrjet publike ose 
personat juridikë të cilëve u është besuar kryerja e punëve 
të higjienës publike; 

6. “Shfrytëzues të shërbimeve” janë shfrytëzuesit e 
sipërfaqeve publike dhe të lokaleve të hapura në objekte 
publike, dhe  

7. “Sipërfaqe e oborrit” është sipërfaqja pranë 
objekteve kolektive dhe individuale për banim. 

       
II. KUSHTET DHE MËNYRA E MIRËMBAJTJES SË 

HIGJIENËS PUBLIKE 
 

Neni 6 
Shfrytëzuesit respektivisht pronarët e lokaleve të 

hapura në objektet publike dhe sipërfaqet e oborreve të 
objekteve kolektive dhe individuale për banim janë të 
detyruar që të njëjtat në mënyrë të rregullt t’i mirëmbajnë 
në mënyrë me të cilën nuk ndotet dhe nuk degradohet 
sipërfaqja në mjediset urbane dhe rregullisht ta mënjanojnë 
mbeturinën nga të njëjtat.  

 
Neni 7 

Mirëmbajtja e higjienës publike dhe pastrimi i borës 
dhe i akullit në kushtet e dimrit në sipërfaqet publike bëhet 
nëpërmjet ndërmarrjes publike për shërbime komunale, të 
themeluar nga komuna, komunat e Qytetit të Shkupit dhe 
Qyteti i Shkupit.                                                             

Punët e mirëmbajtjes së higjienës publike, komuna, 
komunat në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i Shkupit me 
vendim të Këshillit mund t’ia transmetojë për kryerje 
personit juridik të regjistruar për kryerjen e këtyre punëve, 
në pajtim me ligjin. 

 
Neni 8 

Të drejtat dhe obligimet ndërmjet komunave dhe 
Qytetit të Shkupit dhe personit juridik nga neni 7 paragrafi 
2 i këtij ligji rregullohen me marrëveshje e cila përmban: 

- llojin dhe vëllimin e punëve, 
- mënyrën dhe afatin e pagesës për kryerjen e punëve, 
- garantimin për plotësimin e obligimeve të 

marrëveshjes etj.          
Marrëveshja nga paragrafi 1 i këtij neni mund të lidhet 

më së gjati për një periudhë prej katër vjetësh. 
                                                       

Neni 9 
Mirëmbajtjen e higjienës publike në lokalet e hapura të 

objekteve publike në pronë shtetërore, respektivisht në 
pronë komunale e kryen komuna, komunat e Qytetit të 
Shkupit dhe Qyteti i Shkupit, ndërsa atë të objekteve në 
pronë private dhe në sipërfaqet e oborreve të objekteve 
kolektive dhe individuale për banim e bën pronari i 
objektit.  

Neni 10 
Për rregullimin më të afërt të marrëdhënieve për 

mirëmbajtjen e higjienës publike, Këshilli i komunës dhe i 
komunave të Qytetit të Shkupit dhe Këshilli i Qytetit të 
Shkupit merr vendim.  

Me vendimin nga paragrafi 1 i këtij neni rregullohet: 
mirëmbajtja e higjienës publike të sipërfaqeve publike, 
mënyra e shfrytëzimit të sipërfaqeve publike dhe 
grumbullimi i mbeturinave, pastrimi i borës dhe akullit, 
mënjanimi i sendeve që e rrezikojnë higjienën publike, si 
dhe masat për zbatimin e vendimit.  

         
Neni 11 

Kontrollin e mirëmbajtjes së higjienës publike në 
pajtim me vendimin nga neni 10 paragrafi 1 i këtij ligji e 
bëjnë kujdestarët komunalë. 

Kujdestarët komunalë nga paragrafi 1 i këtij neni duhet 
të kenë së paku shkollim të mesëm. 

Kujdestarët komunalë gjatë kryerjes së kontrollit 
detyrimisht mbajnë veshje zyrtare dhe legjitimacion zyrtar.  

Legjitimacionin zyrtar nga paragrafi (3) i këtij neni e 
lëshon kryetari i komunës, kryetarët e komunave të Qytetit 
të Shkupit dhe kryetari i Qytetit të Shkupit. 

Ngjyrën dhe modelin e veshjes zyrtare, formën dhe 
përmbajtjen dhe mënyrën e lëshimit dhe të tërheqjes së 
legjitimacionit zyrtar të kujdestarëve komunalë i përcakton 
ministri i Transportit dhe Lidhjeve. 

 
Neni 12 

Për kryerjen e punëve të mirëmbajtjes së higjienës 
publike komunat, komunat e Qytetit të Shkupit dhe Qyteti i 
Shkupit çdo vit miratojnë program vjetor i cili përmban: 
llojin dhe vëllimin e punëve që duhet të bëhen, mjetet 
financiare, afatet kohore për kryerjen e punëve, dinamikën 
dhe mënyrën e kryerjes së punëve. 

Programi nga paragrafi 1 të këtij neni përmban edhe 
sigurimin e nyjeve sanitare publike dhe vendosjen e enëve 
përkatëse për qitjen e hedhurinave në sipërfaqet publike 
dhe në lokalet e hapura para objekteve publike. 

Mënyra e vendosjes së enëve përkatëse për qitjen e 
hedhurinave rregullohet në vendimin nga neni 10 të këtij 
ligji. 

Personat zyrtarë në organet e komunës, të komunave në 
Qytetin e Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit, janë të obliguar 
që si persona përgjegjës me kohë dhe në mënyrë efikase të 
ndërmarrin masa për zbatimin e dispozitave nga paragrafi 2 
dhe 3 të këtij neni. 

 
III. OBLIGIMET E PJESËMARRËSVE NË 
MIRËMBAJTJEN E HIGJIENËS PUBLIKE 

 
Neni 13 

Çdo person fizik dhe juridik është i detyruar që të 
kujdeset për mirëmbajtjen e higjienës publike.  

 
Neni 14 

Për shkak të sigurimit të higjienës publike në sipërfaqet 
publike ndalohet:  

- hedhja dhe lënia e hedhurinave të materialeve 
ndërtimore (hedhurinë ndërtimore),  

- hedhja dhe lënia e letrës, bishtave të cigares, 
çamçakëzëve, ambalazheve, dheut, hedhurinave të bimëve, 
rërës dhe hedhurinave tjera përveç në vendet e përcaktuara 
për atë dedikim, 

- lënia e sendeve të vjetra të amvisërisë dhe 
mbeturinave nga kryerja e veprimtarive pranë enëve për 
grumbullimin e mbeturinës, përveç në vende të përcaktuara 
nga komuna,  

- ndezja, futja në dhe, dhe asgjësimi i mbeturinës, 
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- lënia e fekaleve të kafshëve shtëpiake dhe kafshëve të 
ngordhura, shpezëve dhe zogjve në enë për hedhurina, 

- therja e pulave, shpendëve dhe kafshëve të tjera, 
- lëshimi i ujërave të zeza dhe lëngjeve tjera nga 

sipërfaqet e oborreve dhe objekteve, 
- derdhja dhe lëshimi i lëngjeve në enë për hedhurina, 

në rrugë, në kanale, në lumenj dhe në liqene, 
- larja e veturave dhe kamp rimorkiove dhe sendeve 

tjera të amvisërisë dhe nga kryerja e veprimtarisë, 
- prerja, vendosja, çarja e druve, thëngjillit etj. 
- parkimi i automjeteve në distancë prej dhjetë metrash 

nga enët për hedhurina dhe enët tjera për grumbullimin e 
mbeturinës dhe lënia e mjeteve transportuese për ngarkim 
përveç në vende të caktuara për atë dedikim, 

- lënia e karrocave, traktorëve, makinave bujqësore dhe 
pajisjeve, 

- ruajtja dhe kullotja e kafshëve dhe shpendëve, 
- shitja dhe prezantimi i produkteve bujqësore dhe 

industriale, 
- transporti i rërës, dheut, çimentos, argjilës, plehrave 

bujqësore, sanës, hedhurinës ose materialeve të ngjashme 
pa përgatitje paraprake dhe mbulimin e materialit me 
kapak,  

- riparimi, servisimi i automjeteve dhe kryerja e punëve 
të ndryshme të zejeve, 

- lënia e automjeteve të paregjistruara, të prishura, 
rimorkiove dhe kamp rimorkiove, 

- përzierja e betonit, llaçit, përveç në vendet që do t’i 
caktojë komuna, 

- derdhja e mbeturinës nga thasët, enët për hedhurina 
dhe enët tjera për grumbullimin e mbeturinës, 

- hedhja, respektivisht lënia e mbeturinës pranë enëve 
dhe llojeve tjera të enëve, 

- hedhja e mbeturinës nga cili do kat i ndërtesës ose 
shtëpisë, në oborr, 

- vendosja e kovave dhe llojeve tjera të enëve për 
grumbullimin e mbeturinës jashtë vendeve të caktuara për 
vendosjen e tyre, në pajtim me dedikimin e tyre, 

- ndezja dhe asgjësimi i enëve për grumbullimin e 
mbeturinës, 

- asgjësimi i pajisjes urbane dhe pajisjeve tjera 
(karrigeve, shatërvanëve, bilbordeve, pajisjeve të 
kopshteve për fëmijë), 

- të pështirit ose pastrimi i hundëve në sipërfaqe 
publike, 

- ngjitja e afisheve në cilindo vend publik, dhe 
- kryerja e nevojave fiziologjike. 
 

Neni 15 
Pronari, respektivisht personi i cili administron me 

objekt publik, është i detyruar që ta mirëmbajë higjienën 
publike në objektin publik dhe sipërfaqen e oborrit të tij, 
me ç’ duhet të sigurojë: 

- pastrimin e rregullt dhe mirëmbajtjen e lokaleve në 
objekt; 

- enë për hedhjen e mbeturinave dhe  
- instalimet në nyjë sanitare të jenë në gjendje të 

rregullt dhe të pastra dhe të sigurojë letër tualeti, makina 
për terjen e duarve ose letër në çdo kohë; 

 
Neni 16 

Brenda respektivisht në korridoret e objekteve publike 
ndalohet hedhja e mbeturinave, pështyma, hedhja e 
bishtave të cigareve, çamçakëzëve dhe sendeve tjera ose 
futja e kafshëve shtëpiake përveç me leje nga administruesi 
i objektit publik.  

Neni 17 
Në vende publike ndalohet shkrimi i grafiteve, vizatimi 

dhe ngjitja e afisheve. 
 

Neni 18 
Personat juridikë dhe fizikë pronarë të objekteve, 

respektivisht pronarët dhe shfrytëzuesit e lokaleve të 
hapura në objekte publike që janë për përdorimin e rregullt 
të këtyre objekteve publike janë të detyruar që ato lokale 
rregullisht t’i mirëmbajnë në atë mënyrë që nuk do të 
krijojnë mbeturina dhe hedhurina tjera si dhe ta 
mirëmbajnë gjelbërimin e atyre lokaleve. 

 
Neni 19 

Në lokalet e hapura të objekteve publike, përveç në 
vendet e përcaktuara për hedhjen dhe lënien e mbeturinave 
ndalohet: 

- hedhja dhe lënia e lëndëve nga amvisëritë, gjetheve, 
degëve, rrënjëve të bimëve, rërës, hedhurinave të materialit 
ndërtimor, llojeve të ndryshme të ambalazhit dhe 
hedhurinave të përcaktuara për atë dedikim, 

- lënia e mbeturinës nga kryerja e veprimtarive të 
personave juridikë dhe fizikë pranë enëve për 
grumbullimin e mbeturinave, 

- ndezja, futja në dhe, dhe asgjësimi i mbeturinës, 
- lënia e kafshëve të ngordhura, shpendëve dhe zogjve 

përveç në vende të caktuara për atë qëllim në pajtim me 
ligjin, 

- lëshimi i ujërave të zeza dhe lëngjeve tjera nga 
sipërfaqet e oborreve dhe objekteve, 

- larja e veturave dhe kamp rimorkiove, sendeve tjera të 
amvisërisë dhe sendeve të personave juridik, 

- prerja, vendosja e drunjve, thëngjillit etj.  
- prodhimi, pjekja e gëlqeres dhe thëngjillit, si dhe 

vendosja dhe ruajtja e materialit ndërtimor pa leje të dhënë 
nga organi kompetent, 

- parkimi i automjeteve, 
- riparimi, servisimi i automjeteve dhe kryerja e punëve 

të ndryshme të zejeve, 
- lënia e automjeteve të paregjistruara, të prishura, 

rimorkiove dhe kamp rimorkiove, dhe 
- lënia e sekretit të kafshëve shtëpiake dhe kafshëve 

shtëpiake. 
               

Neni 20 
Organizatorët e manifestimeve publike (kulturore, 

sportive, dhe manifestimeve tjera) të mitingjeve, 
kremtimeve, dhe tubimeve tjera janë të detyruar që pas 
mbarimit të manifestimit respektivisht tubimit ta mbledhin 
mbeturinën e bërë nga pjesëmarrësit e manifestimit 
respektivisht tubimit dhe ta lënë në vendin e caktuar për atë 
dedikim.   

Gjatë vizitës në vende pikniku vizitorët janë të detyruar 
që para kthimit nga vendi i piknikut ta grumbullojnë 
mbeturinën dhe ta lënë në vendin e caktuar të paraparë për 
atë dedikim. 

 
Neni 21 

Shfrytëzuesit e instilacioneve në nyjat sanitare publike 
dhe në nyjet sanitare në objektet publike, me qëllim të 
sigurimit të higjienës publike janë të detyruar që pas 
shfrytëzimit të të njëjtave detyrimisht ta shkarkojnë ujin. 

 
Neni 22 

Në kushte dimri gjatë reshjeve të dëborës komunat, 
komunat në Qytetin e Shkupit dhje Qyteti i Shkupit janë të 
detyruar ta pastrojnë dëborën nga sipërfaqet publike më së 
voni në afat prej 6 orësh nga fillimi i reshjeve të dëborës. 
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Në kushte dimri gjatë reshjeve të dëborës të gjithë 
pronarët, përkatësisht shfrytëzues të objekteve janë të 
detyruar që menjëherë të fillojnë me pastrimin e dëborës në 
hapësirat e hapura para objekteve publike, me çka do të 
siguroj qasje të pandërprerë në objektet.  

 
Neni 23 

Të gjithë pronarët, përkatësisht shfrytëzues të objekteve 
janë të detyruar në mënyrë të rregullt ta grumbullojnë dhe 
vendosin në vende të caktuara për atë destinim.  

Personat juridik që i bëjnë punët e mirëmbajtjes së 
higjienës publike janë të detyruar që mbeturinat nga 
sipërfaqet publike në mënyrë të rregullt t'i grumbullojnë 
dhe vendosin në vende të caktuara  për atë destinim. 

 
IV. MJETET PËR MIRËMBAJTJEN E HIGJIENËS 

PUBLIKE 
                                                    

Neni 24 
Për mirëmbajtjen e higjienës publike paguhet 

kompensim. 
Lartësinë e kompensimit nga paragrafi 1 i këtij neni e 

përcakton Këshilli i komunës, këshillat e komunave në 
Qytetin e Shkupit dhe Këshilli i Qytetit të Shkupit varësisht 
prej ndërtimit, rregullimit të sipërfaqeve publike dhe 
nevojës - vëllimit për mirëmbajtjen e sipërfaqeve publike 
në rajonin e tyre. 

Këshilli i komunës, këshillat e komunave në Qytetin e 
Shkupit dhe këshilli i Qytetit të Shkupit e përcakton njësinë 
matëse sipas së cilës do të paguhet kompensimi nga 
paragrafi 1 i këtij neni. 

                                                     
Neni 25 

Arkëtimi i kompensimit për mirëmbajtjen e higjienës 
publike bëhet përmes dërgimit të faturave për 
grumbullimin dhe transportimin e hedhurinave komunale 
dhe të llojeve të tjera të hedhurinave të parrezikshme, i cili 
shprehet ndaras në faturë. 

Me përjashtim të paragrafit 1 arkëtimi i kompensimit 
për mirëmbajtjen e higjienës publike mund të bëhet edhe 
ndaras përmes dërgimit të faturës së veçantë shfrytëzuesit 
të shërbimit, kur mirëmbajtjen e higjienës publike e bën 
personi juridik  i ndryshëm nga personi i cili bën 
grumbullimin dhe transportimin e hedhurinave komunale 
dhe llojeve të tjera hedhurinash të parrezikshme.  

Mjetet e grumbulluara nga kompensimi për 
mirëmbajtjen e higjienës publike janë të hyra të komunës, 
të komunave në Qytetin e  Shkupit dhe të Qytetit të 
Shkupit dhe shfrytëzohen për financimin e punëve të 
higjienës publike.  

 
V. MBIKËQYRJA 

 
Neni 26 

Mbikëqyrjen mbi zbatimin e këtij ligji dhe dispozitat e 
miratuara në bazë të këtij ligji e bën organi i administratës 
publike kompetent për kryerjen punëve nga sfera e punëve 
komunale.  

Mbikëqyrjen inspektuese e bëjnë inspektorët komunal 
të komunës.  

Inspektorati Shtetëror Komunal bën mbikëqyrje 
inspektuese nga paragrafi 2 i këtij neni në rast kur komuna 
përkatësisht Qyteti i Shkupit nuk ka emëruar inspektor 
komunal dhe të njëjtën e  kryen në llogari të komunës. 

Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese inspektori 
komunal i Komunës  kontrollon nëse: 

- rregullisht mirëmbahet higjiena publike në sipërfaqet 
publike nga ana e Ndërmarrjes publike ose personit juridik 
të cilit i janë besuar punët për mirëmbajtjen  higjienës 
publike, 

- mirëmbahet higjiena publike në hapësirat e  hapura të 
objekteve publike dhe në sipërfaqet e oborreve të objekteve 
kolektive dhe individuale për banim, 

- pastrohet dëbora, 
- janë siguruar enë për hedhjen e hedhurinave në 

brendësi, përkatësisht në korridoret e objekteve publike 
dhe të nyjeve sanitare, 

- gjatë mbajtjes së manifestimeve publike, janë pastruar 
mbeturinat, 

- në vende pikniku janë pastruar mbeturinat.  
 

Neni 27 
Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese inspektori 

komunal i komunës për parregullsitë e konstatuara përpilon 
procesverbal dhe merr vendim me caktimin  e afatit për 
mënjanimin  e parregullsive.  

Kundër vendimit të inspektorit komunal të komunës, 
përkatësisht inspektorit komunal të Qytetit të Shkupit 
mund t'i parashtrohet ankesë ministrit  kompetent për 
kryerjen e punëve nga sfera e çështjeve  komunale në afat 
prej 15 ditësh nga dita e dorëzimit të vendimit.  

Ankesa nuk e shtyn zbatimin e vendimit. 
 

Neni 28 
Nëse në afatin e përcaktuar në nenin 27 paragrafin 2 të 

këtij ligji personi nuk vepron sipas vendimit të inspektorit 
komunal të komunës, mënjanimin e mbeturinave, 
përkatësisht pastrimin e dëborës do ta bëjë ofruesi i 
shërbimit  në llogari të personit të theksuar në vendim. 

 
VI. DISPOZITA PËR KUNDËRVAJTJE 

 
Neni 29 

Gjobë në shumë prej 2 000 deri në 3 000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje 
personit juridik nga neni 7 i këtij ligji, nëse nuk siguron 
mirëmbajtje në mënyrë kualitative dhe të rregullt të 
higjienës publike dhe spastrim të dëborës në kushte dimri 
të sipërfaqeve publike. 

Gjobë në shumë prej 500 euro deri 1 000 euro në 
kundërvlerë me denarë për kundërvajtje nga paragrafi 1 i 
këtij neni do t’i kumtohet edhe personit përgjegjës në 
personin juridik. 

 
Neni 30 

Gjobë në shumë prej 300 deri në 600 euro me 
kundërvlerë në denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje 
personit zyrtar nëse vepron në kundërshtim me nenin 12 të 
këtij ligji. 

 
Neni 31 

Gjobë në shumë prej 3 000 deri në 4 000 euro në 
kundërvlerë me denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje 
personit juridik i cili vepron në kundërshtim me dispozitat 
e nenit 14 alineja 1 të këtij ligji. 

Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në 
kundërvlerë me denarë për kundërvajtje nga paragrafi 1 i 
këtij neni do t’i kumtohet edhe personit përgjegjës në 
personin juridik. 
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Gjobë në shumë prej 2 000 deri në 3 000 euro në 
kundërvlerë me denarë, do t'i kumtohet personit juridik i 
cili vepron në kundërshtim me dispozitat nga neni 14 
alinetë 2 deri në 20 të këtij ligji. 

Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në 
kundërvlerë me denarë për kundërvajtje nga paragrafi 3 i 
këtij neni do t’i kumtohet edhe personit përgjegjës në 
personin juridik. 

Gjobë në shumë prej 50 euro në kundërvlerë me 
denarë, në procedurë mandatore në pajtim me dispozitat të 
këtij ligji, do t'i kumtohet personit fizik i cili vepron në 
kundërshtim me dispozitat nga neni 14 të këtij neni. 

 
Neni 32 

Gjobë në shumë prej 2 000 deri në 3 000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje 
personit juridik i cili është pronar ose menaxhon me objekt 
publik, nëse nuk vendos enë për hedhjen e hedhurinave dhe 
nuk siguron instilacione funksionale në nyje sanitare të 
objektit, nuk posedon letër tualeti, aparate për tharjen e 
duarve ose letër në çdo kohë (neni 15). 

Gjobë në shumë prej 500 euro deri në 1 000 euro në 
kundërvlerë me denarë për kundërvajtje nga paragrafi 1 i 
këtij neni do t’i kumtohet edhe personit përgjegjës në 
personin juridik. 

 
Neni 33 

Gjobë në shumë prej 50 euro në kundërvlerë me 
denarë, në procedurën mandatore do t’i kumtohet personit 
fizik, nëse:  

- hedh mbeturina, bishta cigaresh, çamçakëzë dhe gjëra 
të tjera, pështyn ose fut kafshë shtëpie pa leje të organit 
kompetent në brendësinë, përkatësisht në korridoret e 
objekteve publike (neni 16), dhe 

- në objektet publike shkruan grafitë, vizaton ose ngjet 
pllakate (neni 17).  

 
Neni 34 

Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje 
personit juridik nëse vepron në kundërshtim me nenet 18 
dhe 19 të këtij ligji.   

Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje 
tregtarit individ nëse vepron në kundërshtim me nenet 18 
dhe 19 të këtij ligji.  

Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në 
kundërvlerë me denarë për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i 
këtij neni do t’i kumtohet edhe personit përgjegjës në 
personin juridik. 

Gjobë në shumë prej 50 euro në kundërvlerë me denarë 
për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni, do t’i 
kumtohet edhe personit fizik. 

 
Neni 35 

Gjobë në shumë prej 2 000 deri në 3 000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje 
personit juridik nëse vepron në kundërshtim me nenin 20 të 
këtij ligji.  

Gjobë në shumë prej 2 000 deri në 3 000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje 
tregtarit individ nëse vepron në kundërshtim me nenin 20 
të këtij ligji.  

Neni 36 
Gjobë në shumë prej 50 euro në kundërvlerë me 

denarë, në procedurën mandatore  do t'i kumtohet personit 
fizik nëse vepron në kundërshtim me nenin 20 paragrafin 2 
dhe nenin 21 të këtij ligji. 

 
Neni 37 

Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i kumtohet personit juridik 
pronar, përkatësisht shfrytëzues i objektit nëse  nuk e 
pastron dëborën nga hapësirat e hapura para objektit (neni 
22 paragrafi 1).      

Gjobë në shumë prej 1 000 euro në kundërvlerë me 
denarë për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni do t’i 
kumtohet edhe personit përgjegjës në personin juridik. 

 
Neni 38 

Kur inspektori komunal i komunës, përkatësisht 
nëpunësi i uniformuar policor do të konstatojë se është 
kryer kundërvajtje nga nenet 29, 31 paragrafi 1, 32 dhe 35 
të këtij ligji do t'i parashtrojë kërkesë për ngritjen e 
procedurës për kundërvajtje gjykatës kompetente. 

Në rast të verifikimit të moskryerjes së punëve nga neni 
12 paragrafi 4 të këtij ligji, inspektori komunal i komunës 
ose personi i uniformuar i policisë kundër personave 
zyrtarë do t’i denoncojë kërkesë për zbatimin e procedurës 
për kundërvajtje gjykatës kompetente. 

 
Neni 39 

Kur inspektori komunal i komunës, përkatësisht 
inspektori komunal i Qytetit të Shkupit, përkatësisht 
nëpunësi i uniformuar policor dhe kujdestari komunal do të 
konstatojë se është kryer kundërvajtje nga nenet 31 
paragrafi 5, 33, 34 paragrafët 3 e 4 dhe 36 të këtij ligji, 
kryerësit do t'i dorëzojë thirrje për pagimin e gjobës në afat 
prej 8 ditësh nga dita dorëzimit të thirrjes. Nëse kryerësi i 
kundërvajtjes është i mitur në atë rast veprohet në pajtim 
me  nenet 33, 34, 35 dhe 52 të Ligjit për kundërvajtje 
(''Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë'' numër 
62/2006 62/06). 

Nëse kryerësi i kundërvajtjes nga paragrafi 1 i këtij 
neni nuk e paguan gjobën në afatin e paraparë në 
paragrafin 1 të këtij neni inspektori komunal i  komunës, 
inspektori komunal shtetëror, përkatësisht nëpunësi i 
uniformuar policor do të parashtrojë kërkesë për ngritjen e 
procedurën për kundërvajtje para gjykatës kompetente.  

Në rast të mbajtjes së procedurës për kundërvajtje 
gjykata kryerësit i kumton gjobë në shumë të trefishtë nga 
e përcaktuara me dispozitat të neneve të theksuara nga 
paragrafi 1 i këtij neni. 

Nëse kryerësi i kundërvajtjes nga paragrafi 1 i këtij 
neni nuk e paguan gjobën në afatin e paraparë në 
paragrafin 1 të këtij neni kujdestari komunal  është e 
detyruar t'i parashtrojë propozim inspektorit komunal të 
komunës për ngritjen e procedurën për kundërvajtje para 
gjykatës kompetente. 

 
Neni 40 

Për kundërvajtjet nga nenet 31, paragrafi 5, 33, 34 
paragraf 3 dhe 36 i këtij ligji inspektoi komunal i komunës 
përkatësisht inspektori komunal i Qytetit të Shkupit, 
nëpunësi i uniformuar policor dhe kujdestari komunal janë 
të detyruar që kryerësit të kundërvajtjes t'i propozojnë 
procedurë për barazim para se të parashtrojnë kërkesë për 
procedurë për kundërvajtje. 
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Kur  kryerësi i kundërvajtjes pajtohet për ngritjen e 
procedurës për barazim, inspektori komunal i komunës, 
përkatësisht inspektori komunal i Qytetit të Shkupit, 
nëpunësi i uniformuar policor dhe kujdestari komunal 
përpilojnë procesverbal në të cilin shënohen elementet më 
qenësore të kundërvajtjes, koha, vendi dhe mënyra e 
kryerjes së kundërvajtjes, përshkrimi i veprimit të 
kundërvajtjes dhe personat e gjetur në vendin e ngjarjes. 

Në procesverbal përcaktohet mënyra në të cilën do të 
mënjanohen pasojat e  dëmshme nga kundërvajtja, si dhe 
mënyra e tejkalimit të pasojave për kryerjen e 
kundërvajtjes. 

Inspektori komunal i komunës, përkatësisht inspektori 
komunal i Qytetit të Shkupit, nëpunësi i uniformuar policor 
dhe kujdestari komunal mund t'i propozojnë kryerësit që 
tejkalimi i pasojave nga kundërvajtja të bëhet me kryerjen 
ose bërjen e punës me dobi të përgjithshme me kohëzgjatje 
së paku 24 orë pune ose ndarjen e mjeteve për kryerjen e 
punëve me dobi të përgjithshme të komunave, komunave 
në Qytetin e Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit. Mjetet e 
grumbulluara shfrytëzohet me dedikim për mirëmbajtjen e 
higjienës publike. 

Nëse kryerësi i kundërvajtjes nga paragrafi 1 i këtij 
neni, në afat prej 8 ditësh pranon, ndërsa nuk kryen punë 
me interes të përgjithshëm ose nuk ndan mjete për kryerjen 
e punëve me interes të përgjithshëm, inspektori komunal i 
komunës, përkatësisht inspektori komunal i Qytetit të 
Shkupit, nëpunësi i uniformuar policor  dhe kujdestari 
komunal do të parashtrojnë kërkesë për ngritjen e 
procedurës për kundërvajtje para gjykatës kompetente. 

Ministri i Transportit dhe Lidhjeve e përcakton llojin, 
lartësinë e vlerës së punës me interes të përgjithshëm për 
çdo kundërvajtje të bërë veç e veç, si dhe mënyrën  e 
kryerjes së tyre në pajtim me ministrin e Drejtësisë. 
Lartësia e mjeteve të dedikuara për punë me interes të 
përgjithshëm nuk mund të jetë më e lartë nga lartësia e 
gjobës së përcaktuar për kundërvajtjen me ç’rast vlera e një 
(1) ore pune me dobi të përgjithshm eparaqet së paku 50, e 
mës së shumti 125 denarë varësisht nga lloji dhe ndërlikimi 
i punës me dobi të përgjithshme. 

Inspektori komunal i komunës, përkatësisht inspektori 
komunal i Qytetit të Shkupit, nëpunësi i unioformuar 
policor dhe kujdestari komunal janë të detyruar të mbajnë 
evidencë për procedurat e ngritura për barazim dhe për 
rezultatin e tyre. 

 
Neni 41 

Për kundërvajtjet nga nenet 29, 31 paragrafi 1, 32, 34, 
35 dhe 37 të këtij ligji inspektori komunal i komunës, 
përkatësisht i Qytetit të Shkupit, mundet kryerësit të 
kundërvajtjes t'i propozojë ndërmjetësim dhe arritjen e 
pajtueshmërisë me të cilën kryerësi i kundërvajtjes duhet ta 
paguajë gjobën, detyrimet e tjera ose t'i mënjanojë pasojat 
nga kundërvajtja.  

Inspektori nga paragrafi 1 i këtij neni përpilon 
procesverbal për kundërvajtjen në të cilën konstatohet 
pajtueshmëria e të dyja palëve për ngritjen e procedurës për 
ndërmjetësim në të cilën nënshkruhet edhe kryerësi i 
kundërvajtjes. 

Procedura për ndërmjetësim ngrihet me dorëzimin e 
procesverbalit nga paragrafi 2 i këtij neni Komisionit për 
ndërmjetësim, të cilën inspektori është i detyruar ta dërgojë 
në afat prej 3 ditësh nga dita e përpilimit dhe nënshkrimit. 

Procedura për ndërmjetësim mbahet para Komisionit 
për ndërmjetësim i formuar nga ministri i Transportit dhe 
Lidhjeve. 

Komisioni për ndërmjetësim përbëhet prej tre anëtarësh 
nga të cilët njëri e kryen funksionin e kryetarit. Anëtarët e 
Komisionit zgjidhen nga radhët  e nëpunësve shtetërorë të 
punësuar në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve nga të 
cilët njëri është jurist i diplomuar. 

Kryetari i komisionit është i detyruar që procedurën ta 
fillojë në afat prej 24 orësh nga dita e dorëzimit të 
procesverbalit. 

Komisioni punon në seancë në të cilën detyrimisht 
marrin pjesë përfaqësues të kryerësit të kundërvajtjes dhe 
inspektori komunal i komunës, përkatësisht i Qytetit të 
Shkupit. 

Për pajtueshmërinë  e arritur në procedurën për 
ndërmjetësim lidhet marrëveshje me kryerësin  
kundërvajtjes. 

Në marrëveshje përcaktohen detyrimet e kryerësit të 
kundërvajtjes, e veçanërisht: 

1) Lartësia dhe mënyra  e pagesës së gjobës; 
2) Lartësia dhe mënyra e pagimit të detyrimeve të tjera 

dhe shpenzimeve dhe 
3) Masat të cilat doemos duhet t'i ndërmarrë kryerësi 

për mënjanimin e pasojave  nga kundërvajtja. 
Në rastet në të cilat është arritur pajtueshmëria në 

procedurën për ndërmjetësim, gjoba për kundërvajtjen e 
kryer mund t'i ulet kryerësit më së shumti për  gjysmën e 
gjobës së përcaktuar për kundërvajtjen.    

Ministria e Transportit dhe Lidhjeve nxjerr rregullore 
për punën  e komisionit për ndërmjetësim. 

Komisioni për ndërmjetësim është e detyruar të mbajë 
evidencë për procedurat e ngritura për ndërmjetësim dhe 
për rezultatin e tyre. 

Marrëveshja nga paragrafi 8 i këtij neni ka fuqinë e 
dokumentit përmbarues. 

Nëse procedura e ndërmjetësimit nuk ka sukses 
parashtrohet kërkesë për ngritjen e procedurës për 
kundërvajtje para gjykatës kompetente për kundërvajtje. 

 
Neni 42 

Procedurën për kundërvajtje, për kundërvajtjet e 
parapara në këtë ligj e mban organi kompetent. 

Para parashtrimit të kërkesës për procedurën për 
kundërvajtje, për kundërvajtjet e parapara me këtë ligj, 
Ministria e Transportit dhe Lidhjeve mban procedurë për 
barazim në pajtim me Ligjin për kundërvajtje. 

  
VII. DISPOZITA KALIMTARE DHE 

PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 43 
Dispozitat më të përafërta të parapara me këtë ligj do të 

miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi 
të këtij ligji. 

 
Neni 44 

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji pushon të vlejë 
Ligji për mirëmbajtjen e higjienës publike, grumbullimin 
dhe transportimin e hedhurinave të forta dhe teknologjike 
komunale ''Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë''numër 37/1998). 

 
Neni 45 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
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2219. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат 
 

У К А З  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2006 ГОДИНА 
 
Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 2006 година, 
што Собранието на Република Македонија ја донесе на седницата одржана на 2 септември 2008 година. 
 

         Бр. 07-3730/1                                                     Претседател 
2 септември 2008 година                             на Република Македонија,     
            Скопје                                                        Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 
 

Член 1
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Член 3 
Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 2006 година се објавува во 

“Службен весник на Република Македонија”.  
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2220. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 11 од Уставот 

на Република Македонија и член 6 од Законот за сто-
ковните резерви („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 68/2004), Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 2 септември 2008 го-
дина, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ 
ЗА ПЕРИОД 2008-2010 ГОДИНА 

 
I. 

1. Со оваа среднорочна Програма за формирање на 
стоковните резерви за периодот 2008-2010 година, сог-
ласно со Законот за стоковните резерви (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 68/2004), се утврду-
ва видот и количината на стоковните резерви. 

2. Стоковните резерви се формираат од производи 
кои се од исклучително значење за животот на населе-
нието во Република Македонија. 

3. Стоковните резерви ги сочинуваат: пченица, 
пченка, јачмен, готварска сол, масло за јадење, нафте-
ни деривати, лекови и медицински помагала. 

4. Количините на одделни стоки во стоковните ре-
зерви се димензионираат така што да обезбедат покри-
еност на потрошувачката за: 

- пченица       за 90 дена, 
- пченка         за 60 дена, 
- јачмен       за 60 дена, 
- готварска сол     за 45 дена, 
- масло за јадење     за 45 дена, 
- нафтени деривати    за 50 дена просечно, 
пресметано според просечната дневна потрошувач-

ка во претходната календарска година. 
5. Заради полесно чување и одржување, маслото за 

јадење ќе се чува во вид на сурово сончогледово масло. 
6. Под нафтени деривати се подразбира: моторен 

бензин, дизел гориво, екстра лесно гориво ЕЛ и мазут. 
7. Структурата и количините на лекови и медицин-

ски потрошен материјал во стоковните резерви ги 
предлага Министерството за здравство и се димензио-
нираат така што да обезбедат опфаќање на сите неоп-
ходни лекови по фармакодинамски групи кои ги по-
криваат потребите на населението во воена, вонредна 
состојба и елементарни непогоди, сметајќи ги тука и 
серумите, дијагностиците и вакцините кои ќе се наба-
ват со пресметан ризик дека не ќе можат да бидат по-
трошени во рок на траење. 

 
II. 

1. Постојната состојба на количините на стоки во 
стоковните резерви е следнава: 

- пченица        за 67 дена, 
- пченка        за 24 дена, 
- јачмен        за 21 ден, 
- готварска сол      за 45 дена, 
- масло за јадење      за 43 дена, 
- моторен бензин      за 50 дена, 
- дизел гориво Д      за 44 дена, 
- екстра лесно гориво ЕЛ    за 65 дена, 
- мазут М2       за 29 дена.           
2. До крајот на 2010 година ќе се изврши дополну-

вање на стоковните резерви, и тоа со: 
- пченица        до 90 дена, 
- пченка          до 60 дена, 
- јачмен        до 60 дена, 
- готварска сол      до 45 дена, 
- масло за јадење      до 45 дена, 
- нафтени деривати (просечно)  до 50 дена. 

III. 
1. Оваа програма влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
        Бр. 07 - 3731/1                            Претседател 
2 септември 2008 година   на Собранието на Република 

      Скопје                                 Македонија, 
      Трајко Вељаноски, с.р. 

____________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2221. 

Врз основа  на член  36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 19.08.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 
ЗА НАБАВКА НА УЧИЛИШЕН ИНВЕНТАР ВО 
НОВАТА УЧИЛИШНА ЗГРАДА НА ОУ„ЈАН АМОС 
КОМЕНСКИ“  ВО ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се обезбедуваат финансиски средс-
тва на ОУ „Јан Амос Коменски“ во општина Карпош – 
Скопје, во вкупен износ од 3.600.000 денари, за наба-
вка на нов училишен инвентар во новоизградената учи-
лишна зграда на училиштето. 

 
Член 2 

Финансиските средства се обезбедени со Буџетот 
на Република Македонија за 2008 година, Раздел 16001 
-Министерството за образование и наука, програма 2  - 
основно образование, Потпрограма 20 - основно обра-
зование, ставка 483 - купување мебел, опрема, возила и 
машини. 

 
Член 3 

Финансиските средства од член 1 на оваа одлука, да 
се префрлат на жиро-сметка на корисникот ОУ „Јан 
Амос Коменски“. 

 
Член 4 

Се задолжува Министерството за образование и на-
ука да ја изврши оваа одлука. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 19-3950/1                     Заменик на претседателот 

19 август 2008 година             на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
2222. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26.08.2008 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ УПРАВЕН ОДБОР ЗА ВОСПО-
СТАВУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИСКО-КОМУНИКА-
ЦИСКИ СИСТЕМ ЗА ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО 
УПРАВУВАЊЕ И ЗА ИНТЕГРАЛНО КОМПЈУТЕР-
СКО ПОВРЗУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 

И НИВНО ПОВРЗУВАЊЕ СО БРИСЕЛ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се формира Управен одбор за вос-

поставување на информациско-комуникациски систем 
за интегрирано гранично управување и за интегрално 
компјутерско поврзување на граничните премини и 
нивно поврзување со Брисел (во натамошниот текст: 
Управен одбор) и се уредува неговата работа, задачи и 
структурата на неговиот состав. 

 
Член 2 

Управниот одбор е координативно тело кое оства-
рува координација, следење и воспоставување на ин-
формациско-комуникациски систем за интегрирано 
гранично управување и за интегрално компјутерско по-
врзување на граничните премини и нивно поврзување 
со Брисел. 

 
Член 3 

Управниот одбор ќе донесе Деловник за работа во 
кој ќе се дефинира правилата и процедурите за работа 
на Управниот одбор. 

Деловникот за работа од став 1 на овој член ќе се 
донесе со двотретинско мнозинство од членовите на 
Управниот одбор, а по претходно прибавено мислење 
од Националната комисија за интегрирано гранично 
управување и Националниот координативен центар за 
гранично управување. 

Со актот од став 1 на овој член ќе се дефинираат 
сите работни процеси и начинот на функционирање и 
комуникацијата на Управниот одбор со Националната 
комисија за интегрирано гранично управување и Наци-
оналниот координативен центар за гранично управува-
ње. 

Управниот одбор ќе донесе План и Елаборат за вос-
поставување на информациско-комуникациски систем 
за интегрирано гранично управување и за интегрално 
компјутерско поврзување на граничните премини и 
нивно поврзување со Брисел. По предлог – Планот и 
предлог – Елаборатот за воспоставување на информа-
циско – комуникациски систем за интегрирано гранич-
но управување и за интегрално компјутерско поврзува-
ње на граничните премини и нивно поврзување со Бри-
сел мислење даваат Националната комисија за интегри-
рано гранично управување и Националниот координа-
тивен центар за гранично управување. 

Стручно административните работи на Управниот 
одбор ќе ги врши Националниот координативен центар 
за гранично управување поддржано и од Министерс-
твото за информатичко општество. 

 
Член 4 

Управниот одбор се состои од: 
- претседател, 
- заменик на претседателот, 
- координатор, 
- 16 членови. 
 

Член 5 
Претседател на Управниот одбор е министерот над-

лежен за информатичкото општество. 

Член 6 
Заменик на претседателот на Управниот одбор е 

Координаторот на Националниот координативен цен-
тар за гранично управување. 

 
Член 7 

Координатор е раководен работник од областа на 
информатичкото општество на предлог на министерот 
за информатичко општество. 

 
Член 8 

Членови на Управниот одбор се: 
- претседателот на Националната комисија за инте-

грирано гранично управување; 
- по еден член од министерствата и институциите 

кои имаат надлежности во воспоставувањето на инте-
грираното гранично управување од областа на инфор-
матичкото општество; 

- претставник од Дирекцијата за класифицирани по-
датоци; 

- претставник од Дирекцијата за заштита на лични 
податоци; 

- два претставника од бизнис секторот на Републи-
ка Македонија, по еден претставник од Сојузот на сто-
пански комори и Стопанска комора на Република Ма-
кедонија. 

 
Член 9 

Управниот одбор најмалку на секој два месеци до 
Владата на Република Македонија доставува извештај 
за својата работа. Управниот одбор пред да го достави 
извештајот до Владата на Република Македонија, исти-
от го доставува на мислење до Националната комисија 
за интегрирано гранично управување и Националниот 
координативен центар за гранично управување. 

 
Член 10 

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

 
      Бр. 19-4062/1                      Заменик на претседателот 
26 август 2008 година               на Владата на Република 
           Скопје                                          Македонија, 
                                                        Ивица Боцевски, с.р. 

__________ 
2223. 

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 август 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИ НА УПРА-
ВЕН ОДБОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ИН-
ФОРМАЦИСКО-КОМУНИКАЦИСКИ СИСТЕМ 
ЗА ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ 
И ЗА ИНТЕГРАЛНО КОМПЈУТЕРСКО ПОВРЗУ-
ВАЊЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ И НИВНО  

ПОВРЗУВАЊЕ СО БРИСЕЛ 
 
1. За претседател, заменик на претседателот и чле-

нови на Управниот одбор за воспоставување на инфор-
мациско-комуникациски систем за интегрирано гра-
нично управување и за интегрално компјутерско повр-
зување на граничните премини и нивно поврзување со 
Брисел се именуваат: 
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а) за претседател 
- Иво Ивановски-министер за информатичко оп-

штество 
б) за заменик на претседателот 
- Д-р Гоце Џуклески, координатор на Национални-

от координативен центар за гранично управување 
в) за координатор 
- Дарко Дамјански-помошник на министерот за вна-

трешни работи за секторот за информатика при МВР 
г) за членови 
- Љупчо Фармакоски-претседател на Националната 

комисија за интегрирано гранично управување 
- Џенк Сејфула-Секретаријат за европски прашања 
- Дејан Рајчановски-Царинска управа 
- Сашо Котевски-Министерство за надворешни ра-

боти 
- Лиле Стојковска-Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство 
- Жаклина Чагоровска-Министерство за здравство 
- Благојче Крстевски-Министерство за транспорт и 

врски 
- Драган Кеврешан-Министерство за одбрана 
- Игор Пауновски-Министерство за животна среди-

на и просторно планирање 
- Ангелина Мишева-Дирекција за радијациона си-

гурност 
- Сали Емрула-Министерство за локална самоуправа 
- Слободан Карајованович-Државен завод за стати-

стика 
- Ивица Георгиевски-Дирекција за безбедност на 

класифицирани податоци 
- Ангел Тодоровски-Дирекција за заштита на лични 

податоци 
- Владимир Матевски-Сојуз на стопанските комори 
- Љубица Нури-Стопанска комора на Република 

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

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
     Бр. 19-4062/2                    Заменик на претседателот 
26 август 2008 година               на Владата на Република 
       Скопје                                      Македонија, 
                                                        Ивица Боцевски с.р. 

____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
2224. 

Врз основа на член 545-а од Законот за трговски 
друштва („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007 и 87/2008), министерот за  
економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ ЗА ВПАРИЧУВАЊЕ НА ИМОТОТ 
НА ДРУШТВОТО ВО ЛИКВИДАЦИЈА 

 
Член 1 

Со овој правилник се уредува начинот за впаричу-
вање на имотот на друштвото во ликвидација кој пред-
ставува ликвидациона маса по пат на: јавно наддавање; 
јавен оглас за прибирање на понуди и непосредна спо-
годба. 

 
Член 2 

Одредени изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. ,,Проценета  вредност  на имотот на друштвото 
во ликвидација,,  е вредноста определена од вешто ли-
це (проценител), заснована на ликвидационата вред-
ност на предметниот имот согласно меѓународните 
стандарди за проценка. 

2. ,,Ликвидациона вредност,, е паричен износ кој 
може да се оствари со поединечна продажба на делови 
од имотот на друштвото во ликвидација на дадениот 
пазар во краток временски период. 

3. ,,Продажна документација,,  е документација из-
готвена во врска со продажбата на имотот и се состои 
од: пописна листа со опис на имотот, означување на 
намената на имотот, проценета вредност на имотот, ка-
ко и сите дополнителни информации за имотот кои се 
од значење за определување на неговата вредност. 

4. ,,Почетна цена,, е вредност врз основа на која  за-
почнува постапката за јавно наддавање или постапката 
на јавниот оглас за прибирање на понуди.  

5. ,,Депозит,, е уплатување на паричен износ или 
депонирање на неотповиклива првокласна банкарска 
гаранција на начин определен од страна на ликвидато-
рот.  

6. ,,Јавно наддавање,, е начин на впаричување  на 
имотот на друштвото во ликвидација кој се спроведува 
така што по огласување и прифаќање на почетната це-
на, заинтересираните купувачи јавно ги истакнуваат 
своите безусловни понуди за купување на имотот кои 
треба да се повисоки од претходно истакнатата понуда.  

7. ,,Јавен оглас за прибирање на понуди,,  е начин 
на впаричување на имотот на друштвото во ликвидаци-
ја кој се спроведува така што заинтересираните купува-
чи ги истакнуваат своите понуди по писмен пат во за-
творени пликови кои се отвораат на јавно објавено ме-
сто и во присуство на претставници на понудувачите и 
други лица.  

8. ,,Непосредна спогодба,, е начин на впаричување 
на имотот на друштвото во ликвидација кој се спрове-
дува така што ликвидаторот директно го известува по-
тенцијалниот купувач или идните купувачи за условите 
за продажбата.  

 
Член  3 

(1) Впаричувањето по пат на јавно наддавање го ор-
ганизира и спроведува ликвидаторот. При спроведува-
ње на постапката на ликвидаторот можат да му помага-
ат  и други  лица кои тој ќе ги овласти или ангажира. 

 (2) Кога впаричувањето  на имотот се спроведува 
со јавно наддавање, ликвидаторот  во рок од 15 дена од 
денот на донесувањето на одлуката на органот на упра-
вување:   

1)  го објавува огласот за начинот на впаричување-
то;  

2)  води евиденцијата  на уплатените односно при-
мени депозити;                                                        

3)  ги регистрира учесниците на јавното наддавање; 
4)  го спроведува јавното наддавање; 
5)  води записник за текот на јавното наддавање; 
6) констатира кој од пријавените учесници на јавно-

то наддавање понудил најдобра цена и се стекнал со 
право да го купи имотот предмет на јавното наддавање; 

7) го доставува записникот и другите писмени дока-
зи од спроведеното јавно наддавање до органот на 
управување на друштвото во ликвидација. 

(3) Ликвидаторот впаричувањето на имотот со јав-
но наддавање го огласува во  најмалку еден дневен вес-
ник од трите најтиражни дневни весници кои се ди-
стрибуираат на целата територија на Република Маке-
донија. 
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(4) Ликвидаторот може да го објави огласување на 
јавното наддавање и во еден странски весник, преку 
ВЕБ страница на Министерството за економија, како и 
со директно известување на потенцијалните купувачи 
за продажбата. Овие начини на огласување на впаричу-
вањето се спроведуваат особено во случај ако процене-
тата вредност на имотот предмет на впаричувањето го 
поминува износот од еден милион евра во денарска 
противвредност.  

 
Член  4 

(1) Огласот за впаричување на имотот по пат на јав-
но наддавање содржи: 

1) начин и услови на впаричувањето;  
2) време и место  за разгледување на  имотот пред-

мет на впаричувањето; 
3) време и место на одржување на јавното наддава-

ње;  
4) краток опис на имотот кој се впаричува со пода-

тоци за неговата намена и реални товари ако ги има 
(право на службеност, заштитени права на трети лица и 
сл.);  

5) почетна цена на имотот предмет на јавното над-
давање;  

6) висина на депозитот кој заинтересираните учес-
ници на јавното наддавање се должни да го уплатат, 
како и начинот и рокот на уплата на депозитот, како и  
начинот и местото на преземањето на обрасците со из-
јава на заинтересираниот учесник на јавното наддава-
ње дека се согласува со начинот на губење односно со 
правото за враќање на депозитот во случаите утврдени 
во овој правилник; 

7) опис на постапката за јавно наддавање и услови 
под кои ќе биде определен  понудувачот кој се стекнал 
со право да го купи предметниот имот; 

8) рокот во кој понудувачот кој се стекнал со право 
да го купи предметниот имот  е должен да ја уплати 
понудената цена; и 

9) други податоци за кои ликвидаторот смета дека 
се од значење за успешно впаричување на имотот со 
јавното наддавање. 

(2) Условите за впаричувањето треба да содржат и 
информација за начинот и условите на доставување на 
продажната документација на сите заинтересирани 
учесници на јавното наддавање, со јасна ознака дека 
информациите се доставуваат само за потребите за 
нивното учество на јавното наддавање. Продажната до-
кументација задолжително содржи известување дека 
податоците содржани во таа документација не се зас-
новани на личен заклучок и истражување на ликвида-
торот за имотот кој се продава, односно дека ликвида-
торот не гарантира за недостатоците на имотот кој е 
предмет на впаричувањето, како и дека купувачите 
треба да ги прифатат како конечни наведените количи-
ни, карактеристики и намена на имотот. Ликвидаторот 
заинтересираните купувачи  ги известува за сите недо-
статоци на предметниот имот за кои има сознание до 
моментот на впаричувањето.  

(3) Со потпишување на образецот за изјавата за гу-
бење на правото односно за враќање на депозитот, 
учесникот на јавното наддавање  се согласува депози-
тот да не му биде вратен во следните случаи:   

1) Ако учесникот на јавното наддавање не се реги-
стрира во рокот утврден пред започнување на јавното 
наддавање; 

2) Ако учесникот на јавното наддавање не се појави 
на местото и во времето за кога е определено одржува-
њето на јавното наддавање за продажба на имотот на 
должникот; 

3) Ако ниту еден од учесниците на јавното наддава-
ње не ја прифати утврдената почетна цена на имотот 
предмет на јавното наддавање; 

4) Ако учесникот на јавното наддавање кој се стек-
нал со правото да го купи предметниот имот не ја упла-
ти понудената цена во рок од 15 дена од денот кога се 
стекнал со правото да го купи предметниот имот. 

(4) Доколку при јавното наддавање ликвидаторот 
оствари средства по основ на задржување на уплатени-
те депозити тие се уплаќаат на сметката на друштвото 
во ликвидација.  

(5) Впаричувањето на имотот по пат на јавно надда-
вање по правило се врши во просториите на друштвото 
во ликвидација. Ако ликвидаторот процени дека во 
конкретниот случај поцелисходно е впаричувањето да 
се одржи на местото каде се наоѓа имотот, или на некое 
друго место, ликвидаторот тоа место ќе го определи со 
огласот за впаричувањена имотот по пат на јавно над-
давање, како место за впаричување. 

(6) При определување на времето  на јавното надда-
вање ликвидаторот  води сметка истото да биде опре-
делено на тој начин што ќе им овозможи  присуство на 
сите заинтересирани  учесници. 

(7) Ликвидаторот го истакнува известувањето за 
впаричувањето на имотот со јавно наддавање на видно 
место на местото каде се наоѓа имотот кој е предмет на 
впаричувањето. 

(8) Ликвидаторот обезбедува еднакви услови за си-
те заинтересирани купувачи, кога е во прашање разгле-
дување на имотот кој се впаричува. Разгледувањето на 
имотот може да се врши само преку ден и во точно 
определени временски интервали. 

(9) Учесниците на јавното наддавање можат да го 
разгледуваат имотот најдоцна седум дена пред денот 
на одржување на јавното наддавање. 

(10) Депозитот кој што учесниците на јавното над-
давање треба да го уплатат за да учествуваат на јавното 
наддавање изнесува 10% од почетната цена на впари-
чувањето на имотот. 

(11) Впаричувањето на имотот со јавно наддавање 
се спроведува во перидот од 8 до 15 дена од денот на 
објавувањето на огласот за продажба. 

(12) Ликвидаторот води посебна евиденција на уп-
латените депозити. Уплатата на депозитот се смета ка-
ко пријава за учество на јавното наддавање. 

(13) Ликвидаторот го спроведува јавното наддавање 
така што: 

1) ги регистрира лицата кои имаат право на учество 
на јавното наддавање; 

2) го отвора јавното наддавање со читање на прави-
лата за наддавање; 

3) ги повикува учесниците да ја истакнат цената ко-
ја се спремни да ја платат; 

4) одржува ред на јавното наддавање; 
5) констатира дека определен учесник на јавното 

наддавање предложил највисока цена  во случај кога  
некој друг учесник на јавното наддавање нема да 
истакне повисока цена од последната понудена цена 
ниту по третиот повик од страна на ликвидаторот; 

6) го потпишува записникот за јавното наддавање. 
(14) Под регистрација на лицата од став 13 точка 10 

од овој член се подразбира: 
1) Проверка на идентитетот на учесникот на јавно-

то наддавање или неговиот полномошник и потврда за 
уплатен депозит; 

2) Издавање на  картичка; 
3) Потпис на учесникот на јавното наддавање или 

неговиот полномошник на листата на учесници. 
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(15) Учесникот на јавното наддавање кој нема да се 
регистрира на пропишаниот начин или не дојде на јав-
ното наддавање за продажба на предметниот имот, го 
губи правото на враќање на депозитот. 

(16) Ликвидаторот  започнува со регистрација на 
учесниците на местото на одржување на јавното надда-
вање два часа пред почетокот на јавното наддавање. 
Регистрацијата на учесниците треба да заврши 15 ми-
нути пред времето определено за почеток на јавното 
наддавање.. 

(17) Во времето кое е определено со огласот за јав-
ното наддавање како време на започнување на јавното 
наддавање, ликвидаторот го отвора јавното наддавање 
со тоа што: 

1) го наведува имотот кој е предмет на јавното над-
давање; 

2) ја соопштува почетната цена на имотот предмет 
на јавното наддавање и ја објаснува понатамошната по-
стапка за спроведување на јавното наддавање; 

3) ги повикува учесниците да побараат појаснување 
во врска со имотот кој е предмет на продажба, почетна-
та цена, како и понатамошната постапка на јавното 
наддавање. 

(18) Во случај кога на јавното наддавање е реги-
стриран само еден учесник на јавното наддавање, исти-
от се повикува да ја прифати почетната цена со подига-
ње на картицата. Ако учесникот на јавното наддавање 
ја прифати почетната цена се констатира дека истиот ја 
доставил и најдобрата понуда, а почетната цена на јав-
ното наддавање се прогласува за продажна цена. 

(19) Ако пред почетокот на јавното наддавање 
уредно се регистрирале повеќе учесници на јавното 
наддавање, ликвидаторот го започнува јавното надда-
вање со тоа што ја објавува почетната цена, го утврду-
ва секое наредно зголемување на цената и ги повикува 
учесниците да истакнат понуди со подигнување на кар-
тиците. Апсолутниот износ на зголемувањето на цена-
та не може да биде поголем од износот на депозитот 
кој што учесниците на јавното наддавање го уплатиле 
и истиот го утврдува ликвидаторот. 

(20) Утврдувањето на новата цена се повторува се 
додека учесниците истакнуваат понуди на утврдената 
цена. Доколку учесниците по вториот повик од ликви-
даторот не истакнале понуда на последната утврдена 
цена, ликвидаторот го упатува последниот повик за 
истакнување на понуди. Кога ниту по третиот повик на 
ликвидаторот нема да биде истакната нова понуда, ли-
квидаторот го прогласува јавното наддавање за заврше-
но и констатира дека  учесникот кој понудил највисока 
цена е најповолен понудувач и се стекнал со право да 
го купи предметниот имот. 

(21) Ако ниту еден од учесниците на јавното надда-
вање не ја прифати почетната цена, јавното наддавање 
се прогласува за неуспешно, а учесниците го губат пра-
вото на враќање на депозитот. 

(22) Ликвидаторот определува лице кое ќе го води 
записникот за јавното наддавање. Записникот ги содр-
жи следните елементи: 

1) список на регистрирани учесници; 
2) утврдена почетна цена; 
3) висина на зголемувањето на цената; 
4) текот на јавното наддавање; 
5) конечна продажна цена постигната на јавното 

наддавање;  
6) податоци за учесникот кој понудил највисока це-

на и се стекнал со право да го купи предметниот имот 
и податоци за учесникот кој понудил втора највисока 
цена; 

7) име и презиме на ликвидаторот и записничарот;  

8) датум и час на почеток и завршување на јавното 
наддавање; и 

9) име и презиме на членовите на органот на упра-
вување кои биле присутни на јавното наддавање. 

(23) Записникот за јавното наддавање го потпишу-
ваат: 

1) ликвидаторот и записничарот;  
2) учесникот кој понудил највисока цена и се стек-

нал со правото да го купи предметниот имот или него-
виот овластен застапник; и 

3) учесникот на јавното наддавање кој понудил вто-
ра највисока цена или неговиот овластен застапник.  

(24) Впаричувањето по објавениот оглас за јавно 
наддавање се смета дека не успеало ако: 

1) ниту еден учесник не се пријавил и не уплатил 
депозит; 

2) ниту еден од учесниците на јавното наддавање не 
ја прифатил почетната цена; 

3) доколку учесникот на јавното наддавање кој како 
втор е прогласен за купувач не ја уплати купопродажна-
та цена во пропишаниот рок и по пропишана постапка, и 
во тој случај се губи правото на поврат на депозитот. 

(25) Ако впаричувањето на првото јавно наддавање 
е неуспешно, ликвидаторот, следнато впаричување на 
предметниот имот ќе го спроведе,  по пат на јавно над-
давање со повторно објавување на огласот за јавно над-
давање со почетна цена која неможе да биде помала од 
половина на проценетата вредност.  

 
Член 5 

(1) Впаричување на имотот на друштвото во ликви-
дација по пат на јавен оглас за прибирање на понуди ја 
организира и спроведува ликвидаторот. При спроведу-
вање на постапката на ликвидаторот можат да му пома-
гаат  и други  лица кои тој ќе ги овласти или ангажира, 
во согласност со овој правилник. 

(2) Кога впаричувањето на имотот се спроведува по 
пат на јавен оглас за прибирање на понуди ликвидато-
рот треба да: 

1) ја објави продажбата на имотот; 
2) ги собере понудите; 
3) ги отвори пристигнатите понудите; 
4) ги отфрли или  ги одбие понудите, како и да кон-

статира која од доставените понуди е најповолна; и  
5) ги информира учесниците за резултатите од јав-

ниот оглас за прибирање на понуди. 
(3) Ликвидаторот  впаричувањето на имотот по пат 

на јавно прибирање на понуди го огласува во најмалку 
еден дневен весник од трите најтиражни дневни весни-
ци кои се дистрибуираат на целата територија на Ре-
публика Македонија.  

(4) Ликвидаторот може огласот за прибирање на  
понуди, да го објави во еден странски весник, и на ВЕБ 
страницата на Министерството за економија. Ликвида-
торот, ваквиот начин на објавување на огласот за впа-
ричување на имотот по пат на прибирање на понуди го  
врши, во случај кога проценетата вредност на имотот 
кој е предмет на продажба го надминува износот од 
еден милион евра во денарска противвредност. 

 
Член 6 

(1) Јавниот оглас за впаричување на имотот на 
друштвото во ликвидација со прибирање на понуди  
содржи: 

1) начин и услови на впаричување, како и место и 
време во кое може заинтересираните учесници да ја по-
дигнат продажната документација; 

2) време и место   за разгледување на  имотот ; 
3) место и краен рок за доставување на понуди; 
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4) краток опис на имотот кој се впаричува со пода-
тоци за намената и евентуалните реални товари (права 
на службеност, заштитени права на трети лица и сл.); 

5) проценета вредност на имотот, со напомена дека 
проценетата вредност не е минимално прифатлива 
вредност, ниту пак на било кој друг начин е обврзувач-
ка или определувачка  за понудувачот при одредување 
на висината на понудата; 

6) износ на депозитот, кој заинтересираните учес-
ници се должни да  го уплатат 5 дена пред крајниот рок 
за доставување на понуди; 

7) известување дека отворањето на понудите се вр-
ши 15 минути по истекот на рокот за доставување на 
понуди, на определеното место, како и известување  до 
заинтересираните учесници да присуствуваат на отва-
рањето на понудите по јавниот оглас за прибирање на 
понуди; и 

8) други податоци за кои ликвидаторот ќе оцени де-
ка се од значење за успешното впаричување на имотот 
по пат на јавен оглас за прибирање на понуди. 

(2) Ликвидаторот го истакнува известувањето за 
впаричувањето по пат на јавен оглас за прибирање на 
понуди на видно место во седиштето на друштвото во 
ликвидација и на местото на кое се наоѓа  имотот кој се 
продава, како и обезбедува доволен број копии за усло-
вите на продажба кои можат да се подигнат. 

(3) Условите за впаричување ги содржат следните 
информации: местото на превземање на продажната 
документација, попис  и опис на имотот, општата наме-
на на имотот и проценетата вредност на имотот со со-
одветната документација. Во условите за впаричување 
треба јасно да биде означено дека погоре наведените 
информации им се даваат само за потребите на учество 
на заинтересираните учесници во продажбата со јавно  
прибирање на писмени понуди. Исто така, ликвидато-
рот во  документација  ги наведува сите недостатоци на 
предметниот имот за кои има сознанија до моментот на 
впаричувањето. 

(4) Продажната документација треба да содржи и 
известување дека податоците содржани во неа не се 
засноваат врз оценка на ликвидаторот за имотот кој се 
впаричува, односно дека ликвидаторот не гарантира за 
недостатоците на имотот кои се предмет на впаричува-
ње, како и тоа дека купувачите треба да ги прифатат 
како конечни наведените количини, карактеристики и 
намена на имотот. 

(5) Ликвидаторот  да обезбедува еднакви услови за 
сите заинтересирани учесници на јавнниот оглас, по 
однос на  разгледување на имотот кој се продава. Разг-
ледување на имотот може да се врши само преку ден, 
во одредени временски интервали. 

(6) Разгледувањето на имотот предмет на впаричу-
вањето,  може да се  изврши  најдоцна во рок од  осум 
дена  пред последниот ден кој е определен  за доставу-
вање на понудите. 

(7) Депозитот, кој треба заинтересираниот учесник 
да го уплати за да може да поднесе писмена понуда, из-
несува  10% од проценетата вредност на имотот. 

(8) Заинтересираните учесници  понудите  ги доста-
ваат во писмена форма. Како уредни ќе се сметаат и ќе 
бидат прифатени писмените понуди  запечатени со наз-
нака  “Понуда” на  пликот  и назнака дека понудата се 
однесува  на впаричувањето на имот на одреденото 
друштво во ликвидација на кое се однесува јавниот ог-
лас за прибирање на понуди. 

(9) Ликвидаторот на секој плик од доставените по-
нуди го запишува точното време на прием. Усните по-
нуди од заинтересираните учесници ликвидаторот не-
ма да ги земе во разгледување. 

(10) Ликвидаторот ги евидентира пристигнати по-
нуди така што ги запишува сите понуди кои што при-
стигнале до рокот означен во огласот, забележувајќи го 
датумот  и точното  време на прием на секоја понуда. 

(11) Откако пристигнатите понуди ќе бидат  отво-
рени, ликвидаторот  го запишува  на понудениот износ 
и за кој имот се однесува понудата. Увид  во евиденци-
јата на понуди можат да вршат сите заинтересирани 
учесници кои ги исполниле условите од огласот  за 
поднесување на понуди и побарале да извршат увид во 
истата. 

(12) Ликвидаторот ги отвара понудите: 
1) во времето, местото  и  на начинот  назначен  во 

огласот за продажба на  имотот  по пат на  објавување 
на јавен оглас за прибирање на понуди; 

2) во присуство на членовите на органот на управу-
вање на друштвото во ликвидација. Доколку, во време-
то на отварањето  на понудите не се присутни членови-
те на органот на управување, ликвидаторот  може да 
пристапи кон отворање на понудите и без нивно при-
суство;. 

3) во присуство на сите заинтересирани учесници 
на јавниот оглас кои поднеле писмени понуди. Во слу-
чај кога учесниците кои поднеле писмени понуди не 
присуствуваат на отворањето на понудите, ликвидато-
рот ќе го констатира тоа во записникот и ќе пристапи 
кон отворањето на пристигнатите понуди. 

(13) Ликвидаторот  нема да ја прифати понудата во 
која не е наведен точно определен износ туку истата 
содржи процентуален износ  кој може  да се пресмета 
единствено во однос на друга понуда, од причина што 
ваквата понуда не е во согласност со условите на впа-
ричувањето. 

(14) Ликвидаторот ќе ги отфрли како нецелосни 
или неуредни писмените понуди доставени од заинте-
ресираните учесници кои се составени спротивно на 
правилата утврдени во овој правилник, а особено ако 
на пликот се напишани податоци кои се однесуваат на 
заинтересираниот учесник и ставен е печат од кој може 
да се утврди од кого е поднесена, нема доказ за упла-
тен депозит пет дена пред крајниот рок за доставување 
на понудите, понудата не содржи потпис и печат  на за-
интересираниот учесник, износот кој заинтересираниот 
учесник го нуди за имотот кој е предмет на впаричува-
њето не е правилно напишан. 

(15) Ликвидаторот за текот на отворањето на пис-
мените понуди  води записник во кој се запишува: во 
колку часот започнало отворањето на пристигнатите 
понуди, бројот на пристигнатите понуди, редоследот 
на отворањето на пристигнатите понуди со наведување 
на податоците на заинтересираниот учесник и висината 
на цената на понудата и за кој имот на друштвото во 
ликвидација се однесува. По спроведувањето на отво-
рањето на писмените понуди, записникот го потпишу-
ваат ликвидаторот, записничарот, и присутните заинте-
ресирани учесници. 

(16) Ликвидаторот  веднаш по отворањето на при-
стигнатите понуди ќе констатира кој од учесниците 
поднел најповолна понуда, согласно условите на огла-
сот и тоа се го објави на присутните  учесници. 

(17) Ликвидаторот, целокупната писмена докумен-
тација во врска со јавниот оглас за прибирање на пону-
ди како и записникот во кој е констатирано која понуда 
поднесена од учесниците на јавниот оглас е најповолна  
ги доставува до органот на управување на друштвото 
во ликвидација. 
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 (18) Ако учесникот на огласот чија понуда е при-
фатена не ја уплати  понудената цена во рок од 15 дена 
од денот на отворањето на понудите,  го губи правото 
на  враќање на депозитот. 

 (19) Ликвидаторот не гарантира дека имотот кој се 
продава има одредени  карактеристики во смисла на 
квантитет, квалитет или да одговара  на целта  за која 
ја предвидел  учесникот на огласот чија понуда е при-
фатена. Ликвидаторот   на идните купувачи  јасно  им  
става до знаење дека треба сами да ги утврдат  каракте-
ристиките на имотот кој е предмет на продажба, освен 
кога се во прашање недостатоци за кои  ликвидаторот 
имал сознание до моментот на продажба.  

 (20) Ликвидаторот води грижа за тоа дека некои од 
лицата кои се ангажирани во ликвидационата постапка 
или пак биле вработени кај друштвото во ликвидација, 
нема да изнесуваат какво било мислење поврзано со 
имотот кој се продава. 

(21) Во случај постигнатата цена на најдобрата по-
нуда на учесниците на огласот да била пониска од про-
ценетата вредност,  ликвидаторот ќе одлучи за начинот 
на продажбата на предметниот имот согласно одредби-
те од овој правилник.  

(22) Во случај кога предметниот имот  не може да 
се впаричи по цена пониска од проценетата вредност, 
ликвидаторот може да одлучи  следното впаричување 
на предметниот имот по пат на прибирање на писмени 
понуди да биде без почетна цена. Ликвидаторот во тој 
случај повторното впаричување на предметниот имот 
ќе го спроведе согласно одредбите од овој правилник 
кои се однесуваат на впаричување на имотот на друш-
твото во ликвидација по пат на јавен оглас за прибира-
ње на понуди.  

 
Член 7 

(1) Кога имотот предмет на впаричување, не бил 
впаричен ниту по два последователни огласи за јавно 
наддавање или по пат на објавување на два јавни огла-
си за прибирање на понуди, во тој случај истиот може 
да биде впаричен по пат на непосредна спогодба. 

(2) При продажба на имотот по пат на непосредна 
спогодба ликвидаторот: 

1) го  утврдува начинот на огласување кој е најпо-
годен, со цел да обезбеди најголема  можна конкурен-
ција; 

2) директно контактира со потенцијалните купува-
чи; 

3) може да ангажира консултантски куќи специја-
лизирани за финансиски трансакции кои ќе бидат обвр-
зани да го осмислат маркетингот на продажбата, во за-
висност од атрактивноста и вредноста на имотот пред-
мет  на продажба; 

4) во подготовката и дистрибуцијата на рекламниот  
материал води сметка за чување на доверливите пода-
тоци кои се однесуваат на предметниот имот, односно 
бара од заинтересираните купувачи при превземање на 
рекламниот материјал да потпишат договор за чување 
на доверливи податоци; 

5) ги запознава заинтересираните купувачи со сите 
податоци (оперативни, правни и финансиски) поврзани 
со предметот на продажба за кои тој има сознание и со 
фактот дека не одговара  за физичките недостатоци кои 
дополнително ќе се утврдат и ги предупредува дека са-
мите треба да ги утврдат карактеристиките на имотот 
што е предмет на продажба. 

(3) При впаричување на подвижни предмети кои се 
дел од опрема која не го нарушува технолошкиот про-
цес: репроматеријали, недовршени производи, инвен-
тар, отпадни материјали, производи со рок на траење и 
слично, ликвидаторот  може да пристапи кон впаричу-
вање по пат на непосредна спогодба и по пониска цена 
од проценетата. 

 
Член 8 

(1) Впаричувањето на акциите кои се дел од ликви-
дационата маса се врши преку берза. Ликвидаторот, 
впаричувањето на акциите по однос на цената и начи-
нот на продажбата го врши согласно Законот за хартии 
од вредност. 

(2) Продажбата на удели кои се дел од ликвидацио-
ната маса ликвидаторот  ја изврши  согласно одредбите 
на Законот за трговски друштва и овој правилник. 

(3) Доколку уделот кој е предмет на продажба е во 
друштво каде друштвото во ликвидација било содруж-
ник, ликвидаторот пред да ја започне продажбата  на 
уделот треба да ги информира останатите содружници 
кои имаат приоритетно право да го купат. Останатите 
содружници може да учествуваат во продажбата на 
уделот која ќе се спроведе според одредбите од овој 
правилник, кои се однесуваат на јавното наддавање, 
при што истите немаат обврска да ја покачуваат пону-
дената цена, туку само да ја прифаќаат со зборовите 
„прифаќам“. 

Во случај уделот кој е предмет на продажба да е во 
друштво основано од должникот како единствен со-
дружник, ликвидаторот веднаш ќе започне продажба 
по пат на јавно наддавање. 

 
Член 9 

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

 
Бр.16-6393/1 

20 август 2008 година                            Министер,  
   Скопје                                  Фатмир Бесими, с.р. 

_____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
2225. 

Врз основа на член 80-ѓ, став 7, од Законот за ос-
новното образование („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 
35/2006 и 51/2007), министерот за образование и наука 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА I-ВО ОДДЕЛЕНИЕ 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по македонски 

јазик за I-во одделение во основното образование. 
Автор: Михаил Јанушев. 
2. Издавач: Друштво за издавачка и образовна деј-

ност, производство и промет „МАКЕДОНСКА ИСК-
РА“ ДООЕЛ Увоз-Извоз – Скопје, ул. „Божидар Аџија“ 
бр. 7, Скопје. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Државниот просветен инспекторат. 
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4. Со влегување во сила на ова решение престанува 
да важи Решението бр. 07-1026/1 од 05.02.2008 година. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
      Бр. 07-6002/1                                    Министер, 
20 август 2008 година                Перо Стојановски, с.р. 
           Скопје 

__________ 
2226. 

Врз основа  на член  80-ѓ, став 7, од Законот за ос-
новното образование (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 
35/2006 и 51/2007), министерот за образование и наука 
донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО МАТЕМАТИКА ЗА I-ВО ОДДЕЛЕНИЕ 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по МАТЕМА-

ТИКА за I-во одделение во основното  образование. 
Автори: Д-р Билјана Крстевска и Кети Темелкова. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства “ПРОСВЕТНО ДЕЛО“ – 
Скопје, ул. “Димитрие Чуповски“ бр. 15. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Државниот просветен инспекторат. 

4. Со влегување во сила на ова решение престанува 
да важи Решението бр. 07-1023/1 од 05.02.2008 година. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
  Бр.07-6003/1                                    Министер, 

20 август 2008 година                Перо Стојановски, с.р. 
      Скопје 

__________ 
2227. 

Врз основа  на член  80-ѓ, став 7, од Законот за ос-
новното образование (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 
35/2006 и 51/2007), министерот за образование и наука 
донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО МАТЕМАТИКА ЗА I-ВО ОДДЕЛЕНИЕ 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по МАТЕМА-

ТИКА за I-во одделение во основното образование. 
Автори: Д-р Слаѓана Јаќимовиќ, Валентина Ангел-

ковска и Весна Недановска. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства “ПРОСВЕТНО ДЕЛО“ – 
Скопје, ул. “Димитрие Чуповски“ бр. 15. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Државниот просветен инспекторат. 

4. Со влегување во сила на ова решение престанува 
да важи Решението бр. 07-1022/1 од 05.02.2008 година. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
  Бр.07-6004/1                                    Министер, 

20 август 2008 година                Перо Стојановски, с.р. 
      Скопје 

2228. 
Врз основа  на член  80-ѓ, став 7, од Законот за ос-

новното образование (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 
35/2006 и 51/2007), министерот за образование и наука 
донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА I-ВО ОДДЕЛЕНИЕ 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по МАКЕДОН-

СКИ ЈАЗИК за I-во одделение во основното  образова-
ние. 

Автор: Д-р Марија Тофовиќ Ќамилова. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства “ПРОСВЕТНО ДЕЛО“ – 
Скопје, ул. “Димитрие Чуповски“ бр. 15. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Државниот просветен инспекторат. 

4. Со влегување во сила на ова решение престанува 
да важи Решението бр. 07-1028/1 од 05.02.2008 година. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
  Бр.07-6005/1                                    Министер, 

20 август 2008 година                Перо Стојановски, с.р. 
      Скопје 

__________ 
2229. 

Врз основа  на член  80-ѓ, став 7, од Законот за ос-
новното образование (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 
35/2006 и 51/2007), министерот за образование и наука 
донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА I-ВО ОДДЕЛЕНИЕ 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по МАКЕДОН-

СКИ ЈАЗИК за I-во одделение во основното образова-
ние. 

Автори: Елеонора Стрезовска (родена Зеговска), Ја-
дранка Симитковска (родена Георгиева), Татјана Нече-
ска (родена Шотароска) и Александра Митровска.    

2. Издавач: ТОПЕР ДООЕЛ Скопје, ул. “Дане Крап-
чев“ бр. 21, Скопје. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Државниот просветен инспекторат. 

4. Со влегување во сила на ова решение престанува 
да важи Решението бр. 07-1027/1 од 05.02.2008 година. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
  Бр.07-6006/1                                    Министер, 

20 август 2008 година                Перо Стојановски, с.р. 
      Скопје 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
2230. 

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 07/2008), Комисијата за 
хартии од вредност на седницата одржана на ден 
20.08.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛ-
ГОРОЧНИ 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 – втора емисија 
на 2.277 обични акции во износ од 227.700 евра, однос-
но во денарска противвредност од 13.927.293 денари 
по средниот курс на НБРМ на денот пред донесување-
то на одлуката за втора емисија на акции. 

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, Одлуката бр.01-465 од 24.07.2008 
година за издавање на втора емисија на акции по пат на 
приватна понуда, со преобразба на добивката на друш-
твото и Одлуката бр. 01-461 од 24.07.2008 година за 
распределба на акумулирана добивка на друштвото и 
зголемување на основна главнина од средства на друш-
твото. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од реа-
лизацијата на емисијата да го пријави за упис зголемува-
њето на основната главнина во трговскиот регистар. 

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. 07-1489/9           Комисија за хартии од вредност 
20 август 2008 година                   Претседател, 
            Скопје                 Марина Наќева Кавракова, с.р. 

__________ 
2231. 

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 07/2008), Комисијата за 
хартии од вредност, на седницата одржана на ден 
20.08.2008 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 Акционерското друштво за осигурување 

Евроинс осигурување Скопје се дава одобрение за из-
давање на долгорочни хартии од вредност по пат на 
приватна понуда – четврта емисија на 557 обични ак-
ции во износ од 23.115.500,00 денари согласно Одлука 
бр. 02-265/4-5 од 30.05.2008 година за зголемување на 
основната главнина од средства на друштвото, преку 
издавање на четврта емисија на обични акции и Одлука 
бр. 03-420 од 30.07.2008 година за изменување и до-
полнување на Одлуката на Собранието на акционери за 
зголемување на основната главнина од средства на 
друштвото, преку издавање на четврта емисија на 
обични акции број 02-264/4-5 од 30.05.2008 година. 

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, Одлуката бр. 02-265/4-5 од 
30.05.2008 година за зголемување на основната главни-
на од средства на друштвото, преку издавање на четвр-
та емисија на обични акции и Одлуката бр. 03-420 од 
30.07.2008 година за изменување и дополнување на 
Одлуката на Собранието на акционери за зголемување 
на основната главнина од средства на друштвото, пре-
ку издавање на четврта емисија на обични акции број 
02-264/4-5 од 30.05.2008 година. 

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. 07-2549/5          Комисија за хартии од вредност 

20 август 2008 година                    Претседател, 
            Скопје                  Марина Наќева Кавракова, с.р. 

___________ 
2232. 

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 07/2008), Комисијата за 
хартии од вредност, на седницата одржана на ден 
20.08.2008 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО  ПАТ  

НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. На Силекс банка АД Скопје се дава одобрение за 

издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на 
приватна понуда – тринаесетта емисија на 92.038 обич-
ни акции во вкупен износ на емисијата од 3.999.971,48 
евра односно 244.674.255,46 денари согласно Одлука 
бр. 01-1548/13 од 20.06.2008 година за издавање на но-
ви акции од тринаесетта емисија по пат на приватна 
понуда. 

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. 01-1548/13 од 
20.06.2008 година за издавање на нови акции од трина-
есетта емисија по пат на приватна понуда. 

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 на 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 на 
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. 07-2889/4           Комисија за хартии од вредност 

20 август 2008 година                Претседател, 
    Скопје                Марина Наќева Кавракова, с.р. 

__________ 
2233. 

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 07/2008), Комисијата за 
хартии од вредност, на седницата одржана на ден 
20.08.2008 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 Друштвото за управување со фондови Илири-

ка Фунд Менаџмент АД Скопје се дава одобрение за 
издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на 
приватна понуда – втора емисија на 15.000 обични ак-
ции во вкупен износ на емисијата од 150.000 евра од-
носно 9.178.470 денари, согласно Одлуката бр. 02-

118/2 од 15.07.2008 година за зголемување на основна-
та главнина со издавање на нови акции од втора емиси-
ја по пат на приватна понуда и Одлуката бр. 03-135/2 
од 06.08.2008 година, за измена и дополнување на Од-
лука за зголемување на основната главнина со издава-
ње на нови акции од втора емисија. 

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, Одлуката бр. 02-118/2 од 
15.07.2008 година за зголемување на основната главни-
на со издавање на нови акции од втора емисија по пат 
на приватна понуда и Одлуката бр. 03-135/2 од 
06.08.2008 година за измена и дополнување на Одлука 
за зголемување на основната главнина со издавање на 
нови акции од втора емисија. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од реа-
лизацијата на емисијата да го пријави за упис зголемува-
њето на основната главнина во Трговскиот регистар. 

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. 07-2958/5         Комисија за хартии од вредност 

20 август 2008 година                Претседател, 
            Скопје               Марина Наќева Кавракова, с.р. 

___________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2234. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно Правилникот за постапката и критериу-
мите за следење и оценување на работата на судиите 
донесен на ден 7.02.2008 година, на седницата одржана 
на ден 26.08.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
Се усвојуваат обрасците за следење и оценување на 

работата на судиите, заедно со упатствата за нивно по-
полнување. 

Обрасците за следење и оценување на работата на 
судиите, заедно со упатствата за нивно пополнување да 
се објават во “Службен весник на РМ“. 

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето 
во “Службен весник на РМ“. 

 
   Бр. 07-1718/1                               Судски совет 

29 август 2008 година             на Република Македонија 
      Скопје                                       Претседател, 
                                                     Беќир Исени, с.р. 
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2235. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 32, член 47 став 1 алинеја 3 и член 
50 од Законот за Судски совет на Република Македони-
ја (“Службен весник на РМ“ бр. 60/2006), на седницата 
одржана на ден 26.08.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

Виолета Муратовска Николовска, судија на Апелацио-
ниот суд Скопје, поради исполнување на условите за 
старосна пензија. 

Со денот на  престанокот на судиската функција на 
судијата му престанува правото на плата како судија, 
заклучно со 26.08.2008 година. 

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то и ќе се објави во “Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
   Бр. 07-1733/1                               Судски совет 

2 септември 2008 година        на Република Македонија 
      Скопје                                       Претседател, 
                                                   Беќир Исени, с.р. 

__________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2236. 

Врз основа на член 39, став 1од Законот за енерге-
тика („Службен весник на РМ“ бр. 63/2006, 36/2007) и 
член 3 став 2 од Правилникот за условите, начинот и 
постапката за менување и одземање на лиценци за вр-
шење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ” бр. 47/05 и бр. 64/08), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија на седницата 
одржана на 01 септември 2008 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА 

ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. На ЈП за изградба на инфраструктурни објекти 

“КУМАНОВО-ГАС“ – Куманово,со седиште на ул. 
“Фетка Наскова” бр. 22 Куманово, му сe издава лицен-
ца за вршење на енергетската дејност дистрибуција на 
природен гас. 

2. Енергетската дејност дистрибуција на природен 
гас носителот на лиценцата ќе ја врши преку дистрибу-
тивната мрежа и објектите и постројките за дистрибу-
ција на природен гас кои се изградени или треба да се 
изградат согласно издадените одобренија за градење 
бр.21-8092/8 од 11.12.2006 година и бр.21-10299/5 од 
19.12.2007 година на потегот: Дел од градска дистри-
бутивна гасоводна мрежа – од автопатот Куманово – 
Белград, до раскрсницата на булевар “3-та МУБ” со бу-
левар “Октомвриска револуција“ со должина од 3500 
метри и со номинален пречник NO 150, како и дел од 
градска дистрибутивна гасоводна мрежа приклучена  
кај “Феријален дом” во должина од 800 метри и со но-
минален пречник NO 150.  

3. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во однос на изградбата на објектот од точка 2.  на оваа 
одлука се утврдени во: 

- Одлуката за основање на ЈП “КУМАНОВО-ГАС“–
Куманово (“Службен гласник на Општина Куманово” 
бр.13/03) од 13 октомври 2005 година, донесена од 
Советот на Општина Куманово;  

- Програма за работа на Ј.П. “КУМАНОВО - ГАС“ 
– Куманово во 2006 година, бр. 01-35/1 од 24.05.2006 
година со Заклучок за усвојување на програмата, 
донесен на седницата на Советот на Општина Кумано-
во, на 31 мај 2006 година, бр. 01-45/1 од 19.06.2006 го-
дина; 

4. Правата и обврските во однос на вршењето на 
енергетската дејност дистрибуција на природен гас ќе 
бидат утврдени во прилог кон оваа одлука, кој како со-
ставен дел на оваа одлука ке биде објавен во „Службен 
весник на Република Македонија“, по доставувањето 
до Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија на Одобрението за употреба на објектот и 
документите кои што треба да се достават согласно 
член 15 од  Правилникот за условите, начинот и по-
стапката за менување и одземање на лиценци за врше-
ње на енергетски дејности (“Службен весник на РМ” 
бр. 47/05 и бр. 64/08).  

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ а ќе влезе во сила по исполнува-
њето на условите утврдени во точка 4 од оваа одлука.   

    
         Бр. 02-1426/1  
1 септември 2008 година                     Претседател, 
              Скопје                             Славе Ивановски, с.р. 

______________ 
 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2237. 
Врз основа на член 9  од Законот за Советот на Јав-

ните обвинители на Република Македонија  (Службен  
весник РМ бр.150/07), Советот на јавните обвинители 
на Република Македонија, на втората седница одржана 
на 01.09.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ЈАВНИ ОБВИ-
НИТЕЛИ  НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА И ЈАВ-
НИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА 

 
Член 1 

Бројот на јавни обвинители на јавните обвинителс-
тва и на јавни обвинители во јавните обвинителства во 
Република Македонија се определува и тоа во: 

 
I 

1. Јавен обвинител на  Република Македонија и  
единаесет (11) јавни обвинители во  Јавното обвини-
телство на Република Македонија   

 
II 

2. Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвини-
телство во Битола   и седум  (7) јавни обвинители во  
Вишото јавно обвинителство,  
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3. Јавен обвинител  на Вишото јавно обвинителство 
во Гостивар и четири (4) јавни обвинители во Вишото 
јавно обвинителство,  

4. Јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство 
во Скопје  и четиринаесет (14) јавни обвинители во Ви-
шото јавно обвинителство,  

5. Јавен обвинител  на Вишото јавно обвинителство 
во Штип и четири (4) јавни обвинители во  Вишото јав-
но обвинителство, 

 
III 

6. Основен Јавен обвинител на  Основното јавно об-
винителство во Берово и еден  (1)  јавен  обвинител во 
Основното јавно обвинителство,   

7. Основен Јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство во Битола  и осум (8) јавни обвинители во 
Основното јавно обвинителство, 

8. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство во Гевгелија и три (3) јавни  обвинители 
во Основното јавно обвинителство,  

9. Основен Јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство во Гостивар и седум (7)  јавни  обвините-
ли  во Основното јавно  обвинителство, 

10. Основен јавен обвинител на  Основното јавно 
обвинителство во Дебар и еден(1) јавен обвинител Ос-
новното  јавно обвинителство, 

11. Основен Јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство во Делчево и еден јавен обвинител во 
Основното јавно обвинителство,  

12. Основен Јавен обвинител на  Основното јавно 
обвинителство во Кавадарци и четири (4) јавни  обви-
нители  во  Основното јавно обвинителство, 

13. Основен Јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство во Кичево и   три  (3) јавни обвинители 
во  Основното  јавно обвинителство, 

14. Основен Јавен обвинител на  Основното јавно 
обвинителство во Крива Паланка и еден (1)  јавен об-
винител во Основното јавно обвинителство, 

15. Основен Јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство во Кочани и четири(4) јавни обвините-
ли во Основното  јавно обвинителство, 

16. Основен Јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство во Куманово и десет (10) јавни обвини-
тели во Основното  јавно обвинителство, 

17. Основен Јавен обвинител на  Основното јавно 
обвинителство во Охрид и четири (4)  јавни обвини-
тели во Основното   јавно обвинителство, 

18. Основен Јавен обвинител на  Основното јавно 
обвинителство во Прилеп и седум јавни  обвинители во 
Основното јавното обвинителство, 

19. Основен Јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство во Радовиш и еден(1)  јавен обвинител 
во  Основното јавно обвинителство,. 

20. Основен Јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство во Ресен и еден (1)  јавен обвинител во 
Основното јавно обвинителство, 

21. Основен Јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство во Свети Николе и еден(1) јавен обви-
нител во Основното  јавно обвинителство, 

22. Основен Јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство во Скопје и педесет и пет(55)  јавни об-
винители во Основното јавно обвинителство, 

23. Основен Јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство во Струга и три (3)  јавни  обвинители 
во Основното јавно обвинителство, 

24. Основен Јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство во Струмица и седум (7) јавни обвини-
тели во основното  јавно обвинителство, 

25. Основен Јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство во Велес и седум (7) јавни обвинители 
во Основното јавно обвинителство, 

26. Основен Јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство во Тетово и осум (8) јавни  обвинители 
во основното  јавно обвинителство, 

27. Основен Јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство во штип и пет (5)  јавни обвинители во 
Основното јавно обвинителство, 

28. Основен јавен обвинител на  Основното јавно 
обвинителство за организиран криминал и корупција и 
девет  (9) јавни обвинители  во Основното јавното об-
винителство. 

 
Член 2 

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

      
 
                  Совет на јавните обвинители 
                                 на Република Македонија 
                                   Претседател, 
                              Елена Гошева, с.р. 

__________ 
         

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
2238. 

Врз основа на член 63 од Законот за данокот на до-
бивка – пречистен текст („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 27/2006 година), Државниот завод 
за статистика го утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ 

НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
МЕСЕЦ АВГУСТ 2008 ГОДИНА 

 
Движењето на цените на мало во Република Маке-

донија во периодот јануари-август 2008 година во од-
нос на просечните цени на мало во 2007 година изнесу-
ва 6,7%. 

 
                                                       Директор, 
                                      м-р Благица Новковска, с.р. 
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www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.    
Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 
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