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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2118. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА  ЗАКОНОТ  ЗА  КЛАСИФИЦИРАНИ   

ИНФОРМАЦИИ 
 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

класифицирани информации, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 20 јуни 2012 година. 
 

      Бр. 07-2914/1                                Претседател 
20 јуни 2012 година                на Република Македонија,                       
            Скопје                                   Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ 

 
Член 1 

Во Законот за класифицирани информации („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 9/2004, 
113/2007 и 145/10), во членовите 55 став 3 и 56 став 1  
зборовите: „надлежната второстепена комисија на Вла-
дата“ се заменуваат со зборовите: „Државната комиси-
ја за одлучување во управна постапка и постапка од ра-
ботен однос во втор степен“. 

 
Член 2 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR INFORMATA TË 

KLASIFIKUARA 
 

Neni 1 
Në Ligjin për informata të klasifikuara ("Gazeta Zyrta-

re e Republikes së Maqedonise" numer 9/2004, 113/2007 
dhe 145/10), në nenet 55 paragrafi 3 dhe 56 paragrafi 1 fja-
let: "komisionin kompetent të shkalles së dyte të Qeverise" 
zevendesohen me fjalet: "Komisionin Shteteror për Ven-
dimmarrje në Procedure Administrative dhe Procedure të 
Marredhenies së Punes në Shkalle të Dyte". 

 
Neni 2 

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

__________ 
2119. 

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

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

-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот научно-истражувачката дејност, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 20 јуни 2012 година. 
 

      Бр. 07-2916/1                                Претседател 
20 јуни 2012 година                на Република Македонија,                       
            Скопје                                   Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА  НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 
 

Член 1 
Во Законот за научно-истражувачката дејност 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 
46/2008, 103/2008 и 24/11), во членот 10 по ставот 5 се 
додава нов став 6, кој гласи: 

„На претседателот и членовите на Националниот 
комитет за развој им следи надоместок за работата во 
Националниот комитет за развој, чија висина ја утврду-
ва Владата врз основа на присуството на седниците на 
Комитетот.“ 

 
Член 2 

Во членот 11 став 2 алинеја 9 зборовите: „најмалку 
еднаш годишно“ се заменуваат со зборовите: „на секои 
шест месеци“. 

 
Член 3 

Во членот 12 став 3 зборот „четири“ се заменува со 
зборот „две“. 

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„На претседателот и членовите на Советот им следи 

надоместок за работата во Советот, чија висина ја утвр-
дува министерот врз основа на присуството на седни-
ците на Советот.“ 

 
Член 4 

Во членот 23 по ставот 2 се додава нов став 3, кој 
гласи: 

„Посебните критериуми за прогласување и надво-
решна евалуација на научните центри на извонредност 
врз основа на меѓународни стандарди, на предлог на 
Советот, ги пропишува министерот.“ 

Во ставот 3 кој станува став 4 зборовите: „условите 
од ставот 2“ се заменува со зборовите: „критериумите 
од ставовите 2 и 3“. 

Ставовите  4 и 5 стануваат ставови 5 и 6. 
 

Член 5 
Во членот 50 по ставот 1 се додаваат три нови става  

2, 3 и 4, кои гласат: 
„На предлог на Владата на Република Македонија и 

врз основа на мислење од Националниот комитет за 
развој, Министерството по пат на јавен конкурс може 
да финансира и научно-истражувачки проекти од посе-
бен научен и јавен интерес. 



 Стр. 4 - Бр. 80                                                                                          26 јуни  2012 
 
 

Министерството по пат на јавен конкурс може да 
финансира и творечки дејности  на високообразовните 
и научните установи со кои се поттикнува постојаната 
грижа за надоградување и поширока презентација на 
творечките дејности кои имаат значително влијание во 
развивањето на компетенциите на наставниот кадар, а 
со тоа и на компетенциите и на студентите.  

Посебните критериуми за финансирање на твореч-
ките дејности од ставот 3 на овој член ги пропишува 
министерот.“ 

Ставот 2 станува став 5. 
 

Член 6 
 Во членот 54 став 1 по алинејата 2 се додаваат две 

нови алинеи 3 и 4, кои гласат: 
„- база за докторски трудови, 
- база за проверка на плагијати на магистерски тру-

дови, специјалистички стручни трудови и семинарски 
работи,“. 

Во ставот 2 точката на крајот од реченицата се за-
менува со запирка и се додаваат зборовите: „освен ба-
зите од алинеите 3 и 4 кои се формираат и одржуваат 
во Министерството.“ 

По ставот 2 се додаваат три нови става 3, 4 и 5, кои 
гласат: 

„Докторскиот труд задолжително го внесува во ба-
зата за докторски трудови менторот на докторскиот 
труд, најмалку 30 дена пред одбраната на докторскиот 
труд. 

Магистерскиот труд, односно специјалистичкиот 
стручен труд задолжително го внесува во базата за 
проверка на плагијати менторот на магистерскиот, од-
носно специјалистичкиот стручен труд, најмалку 30 де-
на пред одбраната на магистерскиот, односно специја-
листичкиот стручен труд. 

Семинарската работа на студентот задолжително ја 
внесува во базата за проверка на плагијати наставникот 
по соодветниот наставен предмет, најмалку десет дена 
пред оценувањето на семинарската работа.“ 

Ставот 3 станува став 6. 
Во ставот 4 кој станува став 7 по зборот „Научно-

истражувачките“ се додаваат зборовите: „и високоо-
бразовните“. 

 
Член 7 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 
PËR VEPRIMTARI SHKENCORE HULUMTUESE 

 
Neni 1 

Në Ligjin për veprimtari shkencore hulumtuese (“Ga-
zeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise” numer 46/2008, 
103/2008 dhe 24/11), në nenin 10 pas paragrafit 5 shtohet 
paragraf i ri 6 si vijon: 

“Kryetarit dhe anetareve të Komitetit Nacional për 
Zhvillim u takon kompensim për pune në Komitetin Nacio-
nal për Zhvillim, lartesine e të cilit e percakton Qeveria, në 
baze të pranise në mbledhjet e Komitetit."  

 
Neni 2 

Në nenin 11 paragrafi 2 alineja 9 fjalet: “së paku një 
here në vit” zevendesohen me fjalet: “në çdo gjashte mu-
aj”. 

Neni 3 
Në nenin 12 paragrafi 3 fjala “kater” zevendesohet me 

fjalen “dy”. 
Pas paragrafit 5 shtohet paragraf i ri 6, si vijon: 
“Kryetarit dhe anetareve të Keshillit u takon kompen-

sim për pune në Keshill, lartesine e të cilit e percakton mi-
nistri, në baze të pranise në mbledhjet e Keshillit.” 

 
Neni 4 

Në nenin 23 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si 
vijon: 

“Kriteret e vecanta për shpallje dhe evaluim të jashtem 
të Qendrave Shkencore të Perkryerjes, në baze të standar-
deve nderkombetare, me propozim të Keshillit, i percakton 
ministri." 

Në paragrafin 3 që behet paragraf 4 fjalet: “kushtet nga 
paragrafi 2" zevendesohen me fjalet: “kriteret nga paragra-
fet 2 dhe 3”. 

Paragrafet 4 dhe 5 behen paragrafe 5 dhe 6. 
 

Neni 5 
Në nenin 50 pas paragrafit 1 shtohen tre paragrafe të 

rinj 2, 3 dhe 4, si vijojne:  
“Me propozim të Qeverise së Republikes së Maqedoni-

se dhe në baze të mendimit të Komitetit Nacional për 
Zhvillim, Ministria me konkurs publik mund të financoje 
edhe projekte shkencore hulumtuese me interes të vecante 
shkencor dhe publik.  

Ministria me konkurs publik mund të financoje edhe 
veprimtari krijuese të institucioneve shkencore dhe të arsi-
mit të larte me të cilat stimulohet kujdesi i vazhdueshem 
për persosje dhe prezantim më të gjere të veprimtarive kri-
juese që kane ndikim të konsiderueshem në zhvillimin e 
kompetencave të kuadrit arsimor, e me kete të kompetenca-
ve edhe të studenteve.   

Kriteret e vecanta për financim të veprimtarive krijuese 
nga paragrafi 3 i ketij neni, i percakton ministri." 

Paragrafi 2 behet paragraf 5. 
 

Neni 6 
 Në nenin 54 paragrafi 1 pas alinese 2 shtohen dy aline 

të reja 3 dhe 4, si vijojne:  
“- baze për punime të doktoratures, 
- baze për kontrollin e plagjiaturave të punimeve të 

magjistratures, punimeve profesionale specialistike dhe pu-
nimeve seminarike,”. 

Në paragrafin 2 pika në fund të fjalise zevendesohet me 
presje dhe shtohen fjalet: “pervec bazave nga alinete 3 dhe 
4 të cilat formohen dhe mbahen në Ministri.” 

Pas paragrafit 2 shtohen tre paragrafe të rinj 3, 4, dhe 5, 
si vijojne: 

"Punimin e doktoratures detyrimisht e fut në bazen e 
punimeve të doktoratures mentori i punimit të doktoratu-
res, së paku 30 dite para mbrojtjes së punimit të doktoratu-
res. 

Punimin e magjistratures, perkatesisht punimin profesi-
onal specialistik detyrimisht e fut në baze për kontrollin e 
plagjiaturave mentori i punimit të magjistratures, perkate-
sisht punimit profesional specialistik, së paku 30 dite para 
mbrojtjes së punimit të magjistratures, perkatesisht punimit 
profesional specialistik. 

Punimin seminarik të studentit detyrimisht e fut në ba-
ze për kontrollin e plagjiaturave mesimdhenesi i lendes 
perkatese mesimore, së paku dhjete dite para vleresimit të 
punimit seminarik.” 

Paragrafi 3 behet paragraf 6. 
Në paragrafin 4 që behet paragraf 7 pas fjaleve: 

“shkencore hulumtuese” shtohen fjalet: “dhe të arsimit të 
larte”. 
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Neni 7 
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 

“Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise”. 
__________ 

2120. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРАВАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО 
ЧИЈ ХРАНИТЕЛ Е ВОЈНИК НА СЛУЖЕЊЕ НА  

ВОЕНИОТ РОК 
 
Се прогласува Законот за престанување на важење-

то на Законот за правата на членовите на семејството 
чиј хранител е војник на служење на воениот рок, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 20 јуни 2012 година. 

 
      Бр. 07-2917/1                                Претседател 
20 јуни 2012 година                на Република Македонија,                       
            Скопје                                   Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПРАВАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈС-
ТВОТО ЧИЈ ХРАНИТЕЛ Е ВОЈНИК НА СЛУЖЕЊЕ  

НА ВОЕНИОТ РОК 
 

Член 1 
Со овој закон престанува да важи Законот за права-

та на членовите на семејството чиј хранител е војник 
на служење на воениот рок („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 12/94). 

 
Член 2 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR SHFUQIZIMIN E LIGJIT PËR TË DREJTAT E 
ANETAREVE TË FAMILJES, MBAJTESI I SË CI-
LES ESHTE USHTAR NË KRYERJEN E SHERBIMIT  

USHTARAK 
 

Neni 1 
Me kete ligj shfuqizohet Ligji për të drejtat e anetareve 

të familjes, mbajtesi i së ciles eshte ushtar në kryerjen e 
sherbimit ushtarak (“Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqe-
donise” numer 12/94). 

 
Neni 2 

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

2121. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И 
ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ 

 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за вработувањето и осигурување во случај на неврабо-
теност, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 20 јуни 2012 година. 

 
      Бр. 07-2919/1                                Претседател 
20 јуни 2012 година                на Република Македонија,                       
            Скопје                                   Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБО-
ТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА  

НЕВРАБОТЕНОСТ 
 

Член 1 
Во Законот за вработувањето и осигурување во слу-

чај на невработеност („Службен весник на Република 
Македонија“ број 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 
25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 
161/2008, 50/10, 88/10,  51/11 и 11/12), по членот 87 се 
додаваат  22  нови члена  87-а, 87-б, 87-в, 87-г,  87-д, 
87-ѓ, 87-е, 87-ж,  87-з,  87-s,  87-и, 87-ј,  87-к, 87-л, 87-
љ, 87-м, 87-н, 87-њ, 87-о, 87-п, 87-р и 87-с, кои гласат: 

 
„Член 87-а 

Управните, финансиските, стручните, администра-
тивните и другите работи за спроведување на вработу-
вањето и осигурувањето во случај на невработеност, 
утврдени со закон и Статутот на Агенцијата се работи 
од јавен интерес кои ги вршат вработените во Агенци-
јата. 

Вработените во  Агенцијата кои вршат работи од ја-
вен интерес согласно со закон, имаат статус на јавни 
службеници.  

Вработените во Агенцијата кои вршат помошни и 
технички работи немаат статус на јавни службеници и 
во однос на нивните права, обврски и одговорности од 
работниот однос се применуваат одредбите на општите 
прописи од работните односи. 

Вршењето на поединечни управни работи во управ-
на постапка за остварување на правата од вработување 
и осигурување во случај на невработеност во соглас-
ност со закон, има карактер на јавни овластувања кои 
ги врши Агенцијата. 

 
Член 87-б 

За вработените во Агенцијата кои имаат статус на 
јавни службеници за прашањата кои се однесуваат на 
вработувањето, правата и должностите,  одговорноста, 
оценувањето, престанокот на вработувањето, заштита-
та и одлучувањето за правата и обврските на јавниот 
службеник се применуваат одредбите од овој закон  и 
Законот за јавните службеници.  
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Член 87-в 
Во Агенцијата за вршење на работи од јавен инте-

рес може да се вработи лице кое ги исполнува општите 
и посебните услови утврдени со Законот за јавните 
службеници, како и другите услови пропишани со 
актот за систематизација на работните места на Аген-
цијата. 

За пополнување на слободно работно место за вр-
шење работи од јавен интерес во Агенцијата, директо-
рот на Агенцијата донесува одлука за потребата од вра-
ботување на јавен службеник. 

Со одлуката од ставот 2 на овој член се определува 
дали пополнувањето на слободното работно место се 
врши преку вработување на лице по пат на објавување 
на јавен оглас, со објавување на интерен оглас, со рас-
поредување од вработените јавни службеници,  презе-
мање на јавен службеник од друга институција или 
преземање на вработен од орган на државната или ло-
калната власт, други државни органи или институции. 

Доколку пополнувањето на слободното работно ме-
сто се врши по пат на објавување на јавен оглас, Аген-
цијата доставува барање до Агенцијата за администра-
ција заради објавување на јавен оглас за вработување. 

Објавувањето на огласот од ставот 4 на овој член и 
спроведувањето на постапката за избор се вршат сог-
ласно со Законот за јавните службеници. 

Во случаите кога пополнувањето на слободното ра-
ботно место се врши по пат на објавување на интерен 
оглас, интерниот оглас се објавува на веб страницата 
на Агенцијата. Огласот содржи податоци за работното 
место кое треба да се пополни, посебните услови утвр-
дени со членовите 15 и 19 од Законот за јавните служ-
беници, условите пропишани во актот за систематиза-
ција на работните места кои треба да ги исполнува јав-
ниот службеник и рокот за пријавување. 

 
Член 87-г 

Јавен службеник вработен во Агенцијата кој има 
соодветно образование, потребно работно искуство во 
струката и ги исполнува и другите услови утврдени во 
актот за систематизација на работните места, по потре-
ба на Агенцијата или по негово барање може да се рас-
пореди на друго работно место согласно со актот за си-
стематизација на работните места, или да се преземе во 
друга институција ако за тоа се согласат раководните 
лица на институциите. 

Вработен кој нема статус на јавен службеник, а има 
соодветно образование, потребно работно искуство и 
ги исполнува и другите услови утврдени во актот за си-
стематизација на работните места на Агенцијата, по 
потреба или по негово барање, може да биде преземен 
или  распореден, на работно место со соодветно звање 
во Агенцијата и да се стекне со статус на јавен службе-
ник. 

Вработениот од ставот 2 на овој член е должен во 
рок од шест месеци од денот на неговото преземање 
или распоредување, да положи испит за јавен службе-
ник. 

Лицата кои за прв пат се вработуваат во Агенцијата 
за вршење на работи од јавен интерес и лицата кои се 
вработуваат на повисоко работно место од претходно-
то во Агенцијата, задолжително извршуваат пробна ра-
бота. Пробната работа за избраниот кандидат за јавен 
службеник со високо образование трае 12 месеци, а за 
избраниот кандидат со средно образование и лицето 
кое се вработува на повисоко работно место од прет-
ходното, пробната работа трае шест месеци. 

На начинот на вршење на пробната работа и врабо-
тувањето на избраните лица од ставот 4 на овој член се 
применуваат одредбите од Законот за јавните службе-
ници. 

 
Член 87-д 

Јавниот службеник во  Агенцијата лично е одгово-
рен за вршењето на работите и работните задачи од ра-
ботното место. 

 
Член 87-ѓ 

Секој јавен службеник и друго лице, во согласност 
со закон има право да поднесе иницијатива за покрену-
вање на дисциплинска постапка против јавен службе-
ник во  Агенцијата која треба да биде образложена. 

Предлог за покренување на дисциплинска постапка 
против јавниот службеник поднесува непосредно прет-
поставениот јавен службеник, односно раководниот 
службеник или директорот  на Агенцијата. 

 
Член 87- е 

Предлог за поведување на постапка за утврдување 
на дисциплинска одговорност по правило ги содржи 
следниве елементи: 

- лично име на јавниот службеник за кого се подне-
сува предлогот за поведување на постапка за утврдува-
ње на дисциплинска одговорност, 

- работно место на кое е распореден јавниот служ-
беник за кого се поднесува предлогот, 

- опис на дејствието/та со кое е извршено кршење 
на работниот ред и дисциплина или неисполнување на 
работните обврски, 

- наведување на квалификација на дејствието/та од 
ставот 1  алинеја 3  на овој член со конкретно наведу-
вање дали тоа според оцена претставува полесно, од-
носно потешко кршење на работниот ред и дисциплина 
или неисполнување на работните обврски, 

- време, начин и место на вршење на дејствието со 
кое е извршено кршењето на работниот ред и дисцип-
лина и неисполнување на работните обврски, 

- последици што настанале на работниот ред и дис-
циплина и неисполнување на работните обврски, 

- наведување на доказ/и од кои се потврдува такво-
то однесување, односно доказ што е во прилог на фа-
ктот дека е извршено комплетно дејствие (службена 
белешка, писмен извештај, информација, пријави, изја-
ви од сведоци и слично), 

- наведување на лично име на лице кое може да би-
де повикано во својство на сведок, 

- податок дали јавниот службеник за кого се подне-
сува предлогот дотогаш одговарал за кршење на работ-
ниот ред и дисциплина или неисполнување на работни-
те обврски во Агенцијата и 

- податок во врска со претходни наградувања на 
јавниот службеник. 

Во прилог на предлогот од ставот 1 на овој член се 
доставуваат доказите што се наведени во истиот и дру-
ги документи што според оцена на предлагачот се од 
значење за конкретниот случај. 

 
Член 87-ж 

Директорот на  Агенцијата формира комисија за во-
дење на дисциплинска постапка за дисциплински пре-
стап во рок од осум дена од денот на поднесувањето на 
предлогот за покренување на дисциплинска постапка. 

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од 
претседател и двајца членови од кои едниот од нив е 
претставник  од синдикатот и нивни заменици.  
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При формирање на комисијата од ставот 1 на овој 
член се применува принципот на соодветна и правична 
застапеност на сите заедници во Република Македони-
ја. 

Претседателот на комисијата е раководен јавен 
службеник или јавен службеник кој не е со пониско 
звање на јавниот службеник против кого се води по-
стапка за дисциплински престап.  

Комисијата од ставот 1 на овој член, по спроведена-
та дисциплинска постапка, му предлага соодветна дис-
циплинска мерка на директорот на Агенцијата. 

Ако комисијата од ставот 1  на овој член утврди  
дека јавниот службеник не е одговорен или не се ис-
полнети условите за донесување на решенија за изре-
кување на дисциплинска мерка му предлага на дире-
кторот да го отфрли предлогот, односно да ја запре по-
стапката . 

Директорот на Агенцијата во рок од 60 дена од де-
нот на започнувањето на постапката, врз основа на 
предлог на Комисијата, донесува решение за изрекува-
ње на дисциплинска мерка за дисциплински престап.  

 
Член 87-з 

Дисциплинските мерки за дисциплинска неуред-
ност против јавниот службеник во Агенцијата ги изре-
кува директорот на Агенцијата, а по претходен писмен 
извештај од непосредно претпоставениот јавен службе-
ник. 

Пред изрекување на дисциплинската мерка јавниот 
службеник се известува писмено за наводите на изве-
штајот од ставот 1 на овој член што постојат против не-
го и истиот има право да даде устен или писмен одговор 
во рок кој не може да биде пократок од осум дена. 

Доколку јавниот службеник не сака  да го прими 
известувањето за наводите  во  извештајот од ставот 1  
на овој член во рок од три дена, истото ќе биде објаве-
но на огласната табла во седиштето на Агенцијата . 

Директорот на Агенцијата во рок од 30 дена од де-
нот на започнување на постапката донесува решение за 
изрекување на дисциплинска мерка за дисциплинска 
неуредност. 

Член 87-s 
Против решението за изрекување на дисциплинска 

мерка, јавниот службеник во Агенцијата има право на 
жалба во рок од осум дена до Агенцијата за админи-
страција. 

 
Член 87- и 

Јавниот службеник во Агенцијата е одговорен за 
штетата која на работа  или во врска со работата намер-
но или од крајна небрежност ја предизвикал на  Аген-
цијата. 

Директорот на Агенцијата формира комисија за 
утврдување на материјална одговорност на јавниот 
службеник. 

Комисијата од ставот 2 на овој член е составена од 
претседател и двајца членови од кои едниот од нив  е 
претставник на синдикатот и нивни заменици. При 
формирањето на комисијата од ставот 2 на овој член се 
применува принципот на соодветна и правична заста-
пеност на сите заедници во Република Македонија.  
Претседателот на комисијата е раководен јавен служ-
беник или јавен службеник кој не е со пониско звање 
од звањето на јавниот службеник против кого се  води 
постапка за материјалната  одговорност. 

Комисијата од ставот 2 на овој член ја утврдува ма-
теријалната одговорност за постоење на сторена мате-
ријална штета, нејзината висина и начинот на сторува-
ње, кој ја предизвикал штетата и кој ќе ја надомести. 

Комисијата од ставот 2  на овој член за утврдената 
фактичка состојба поднесува извештај врз основа на 
кој  директорот на Агенцијата  во рок од 60 дена  од де-
нот на започнување на постапката донесува решение за 
надоместок на штета. 

 
Член 87-ј 

Предлог за покренување на постапка за утврдување 
на материјална одговорност против јавниот службеник 
во Агенцијата поднесува непосредно претпоставениот 
јавен службеник, односно раководниот службеник или  
директорот на Агенцијата. 

 
Член 87-к 

Против решението од членот 87-и став 5 од овој за-
кон јавниот службеник во Агенцијата има право да из-
јави жалба до Агенцијата за администрација во рок од  
осум  дена од денот на врачувањето на решението. 

 
Член 87-л 

Јавниот службеник во Агенцијата врз основа на 
континуирано следење на работењето се оценува од не-
посредно претпоставениот раководен јавен службеник 
во  Агенцијата. 

 
Член 87-љ 

Оценувањето на јавниот службеник во Агенцијата 
се врши со цел да се добие реална слика за стручноста, 
квалитетот, ефикасноста и ефективноста во извршува-
њето на работите од јавен интерес утврдени со закон. 

 
Член 87-м 

Оценувањето на јавниот службеник во Агенцијата 
се врши врз основа на податоците за резултатите од ра-
ботата и личните квалитети имајќи ги предвид подато-
ците за обуките, наградите, дисциплинските мерки и 
отсуствата во претходна година. 

 
Член 87-н 

При оценување на резултатите од работата, се врши 
оценување на познавање и примена на прописите и 
практиките, остварување на работните цели, навремено 
извршување на работата, квалитетно извршување на 
работата и организирање на работата во  Агенцијата. 

 
Член 87- њ 

При оценување на личните квалитети се врши оце-
нување на креативност, иницијативност и заинтереси-
раност за работата, способноста за тимска работа, спо-
собноста за работа под притисок и комуникациските 
вештини. 

 
Член 87-о 

Оценувањето се врши на објективен и непристрасен 
начин, без влијание и притисок од непосредни претпо-
ставени и раководни јавни службеници  врз оценува-
чот. 

 
Член 87-п 

Оценувањето се врши како шестмесечен континуи-
ран процес на вреднување на резултатите од работата и 
личните квалитети на оценуваниот, кој опфаќа: 

- утврдување на работни цели и активности, 
- следење и прибирање на податоците во работење-

то на јавниот службеник во јавното претпријатие, 
- давање инструкции и совети за подобрување на 

работењето и 
- интервју со јавниот службеник. 
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Член 87-р 
Оценувачот во текот на периодот на оценување, по-

стојано ја следи работата на јавниот службеник во 
Агенцијата и прибира податоци што се од суштествено 
значење за оценувањето. 

Следењето и прибирањето на податоците подразби-
ра проверка и евидентирање на квалитетот  и квантите-
тот во остварување на работните задачи. 

При следењето на работата, оценувачот постојано 
го мотивира јавниот службеник во Агенцијата и му да-
ва инструкции и совети за подобрување на работењето, 
му укажува на конкретни детали во работата, на по-
стапките што водат кон успешно работење и на недо-
статоците  во неговото  работење.  

 
Член 87- с 

При оценувањето на работата на јавниот службеник 
во Агенцијата се применува образецот  за оценување 
на јавниот службеник пропишан согласно со Законот 
за јавните службеници.“ 

  
Член 2 

Статутот и актот за систематизација на работите и 
задачите на Агенцијата ќе се усогласат со одредбите од 
овој закон во рок од еден месец од денот на влегување-
то во сила на овој закон. 

 
Член 3 

Се овластува Законодавно-правната комисија при 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за вработувањето и осигурува-
ње во случај на невработеност.  

 
Член 4 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR PLOTESIMIN E LIGJIT PËR PUNESIM DHE 

SIGURIM NË RAST TË PAPUNESISE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për punesim dhe sigurim në rast të papunesi-

se ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 
37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 
4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/10, 
88/10,  51/11 dhe 11/12), pas nenit 87 shtohen 22 nene të 
reja 87-а, 87-b, 87-v, 87-g,  87-d, 87-gj, 87-e, 87-zh,  87-z,  
87-x,  87-i, 87-ј,  87-k, 87-ll, 87-l, 87-m, 87-n, 87-nj, 87-
o,87-p, 87-r dhe 87-s, si vijojne: 

 
"Neni 87-a 

Punet administrative, financiare, profesionale dhe punet 
tjera për realizimin e punesimit dhe sigurimit në rast të pa-
punesise, të percaktuara me ligj dhe Statutin e Agjencise 
jane pune me interes publik që i kryejne të punesuarit në 
Agjenci. 

Të punesuarit në Agjenci që kryejne pune me interes 
publik në pajtim me ligjin, kane status të nepunesve publi-
ke.  

Të punesuarit në Agjenci që kryejne pune ndihmese 
dhe teknike nuk kane status të nepunesve publike dhe lid-
hur me të drejtat, obligimet dhe pergjegjesite e tyre nga 
marredhenia e punes zbatohen dispozitat e rregullave të 
pergjithshme të marredhenieve të punes. 

Kryerja e puneve administrative individuale në proce-
dure administrative për realizimin e të drejtave nga punesi-
mi dhe sigurimi në rast të papunesise në pajtim me ligjin, 
ka karakter të autorizimeve publike që i kryen Agjencia. 

 
Neni 87-b 

Për të punesuarit në Agjenci që kane status të nepune-
sve publike për ceshtjet që kane të bejne me punesimin, të 
drejtat dhe obligimet, pergjegjesine, vleresimin, nderprer-
jen e punesimit, mbrojtjen dhe vendosjen për të drejta dhe 
obligime të nepunesit publik, zbatohen dispozitat e ketij 
ligji dhe të Ligjit për nepunes publike.  

 
Neni 87-v 

Në Agjenci, për kryerjen e puneve me interes publik 
mund të punesohet person që i ploteson kushtet e perg-
jithshme dhe të vecanta të percaktuara me Ligjin për nepu-
nes publike, si dhe kushtet tjera të percaktuara me aktin për 
sistematizimin e vendeve të punes në Agjenci. 

Për plotesimin e vendit të lire të punes për kryerjen e 
puneve me interes publik në Agjenci, drejtori i Agjencise 
miraton vendim për nevojen e punesimit të nepunesit pub-
lik. 

Me vendimin nga paragrafi 2 i ketij neni percaktohet 
nese plotesimi i vendit të lire të punes kryhet permes pune-
simit të personit nepermjet shpalljes së konkursit publik, 
me shpalljen e konkursit të brendshem, me sistemimin e 
nepunesve publike të punesuar, marrjen e nepunesit publik 
nga institucioni tjeter ose marrjen e të punesuarit nga orga-
ni i pushtetit shteteror ose lokal, organe ose institucione 
tjera shteterore. 

Nese plotesimi i vendit të lire të punes kryhet neperm-
jet shpalljes së konkursit publik, Agjencia parashtron ker-
kese te Agjencia e Administrates për shpalljen e konkursit 
publik për punesim. 

Shpallja e konkursit nga paragrafi 4 i ketij neni dhe 
zbatimi i procedures për zgjedhje kryhen në pajtim me Lig-
jin për nepunes publike. 

Në raste kur plotesimi i vendit të lire të punes kryhet 
nepermjet shpalljes së konkursit të brendshem, konkursi i 
brendshem shpallet në ueb faqen e Agjencise. Shpallja 
permban të dhena për vendin e punes që duhet të ploteso-
het, kushtet e vecanta të percaktuara me nenet 15 dhe 19 të 
Ligjit për nepunes publike, kushtet e percaktuara në aktin 
për sistematizimin e vendeve të punes që duhet t'i plotesoje 
nepunesi publik dhe afatin e paraqitjes. 

 
Neni 87-g 

Nepunesi publik i punesuar në Agjenci që ka arsim 
adekuat, pervoje pune të nevojshme në profesionin dhe i 
ploteson edhe kushtet tjera të percaktuara në aktin për si-
stematizimin e vendeve të punes, sipas nevojes së Agjenci-
se ose me kerkese të tij mund të sistemohet në vend tjeter 
pune në pajtim me aktin për sistematizim të vendeve të pu-
nes, ose të merret në institucion tjeter nese për kete pajto-
hen personat udheheqes të institucioneve. 

I punesuari që nuk ka status të nepunesit publik, e ka 
arsim adekuat, pervoje pune të nevojshme dhe i ploteson 
edhe kushtet tjera të percaktuara në aktin për sistematizim 
të vendeve të punes të Agjencise, sipas nevojes ose me ker-
kese të tij mund të merret ose të sistemohet në vendin e pu-
nes me titull perkates në Agjenci dhe ta marre statusin e 
nepunesit publik. 

I punesuari nga paragrafi 2 i ketij neni, eshte i obliguar 
që në afat prej gjashte muajsh nga dita e marrjes ose siste-
mimit të tij, ta jape provimin për nepunes publik. 
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Personat që për here të pare punesohen në Agjenci, për 
kryerjen e puneve me interes publik dhe personat që pune-
sohen në vend pune më të larte nga ai paraprak në Agjenci, 
detyrimisht kryejne pune provuese. Puna provuese për kan-
didatin e zgjedhur për nepunes publik me arsim të larte 
zgjat 12 muaj, ndersa për kandidatin e zgjedhur me arsim 
të mesem dhe personin që punesohet në vend pune më të 
larte nga ai paraprak, puna provuese zgjat gjashte muaj. 

Për menyren e kryerjes së punes provuese dhe të pune-
simit të personave të zgjedhur nga paragrafi 4 i ketij neni 
zbatohen dispozitat e Ligjit për nepunes publike. 

 
Neni 87-d 

Nepunesi publik në Agjenci personalisht eshte pergjeg-
jes për kryerjen e puneve dhe detyrave të punes në vendin e 
punes. 

Neni 87-gj 
Çdo nepunes publik dhe person tjeter, në pajtim me lig-

jin, ka të drejte të parashtroje iniciative për ngritjen e pro-
cedures disiplinore kunder nepunesit publik në Agjenci e 
cila duhet të arsyetohet. 

Propozim për ngritjen e procedures disiplinore kunder ne-
punesit publik parashtron nepunesi publik epror i drejtperdrej-
te, perkatesisht nepunesi udheheqes apo drejtori i Agjencise. 

 
Neni 87-e 

Propozimi për ngritjen e procedures për percaktimin e 
pergjegjesise disiplinore, sipas rregulles i permban keto 
elemente: 

- emrin personal të nepunesit publik për të cilin parash-
trohet propozimi për ngritjen e procedures për percaktimin 
e pergjegjesise disiplinore, 

- vendin e punes ku eshte sistemuar nepunesi publik për 
të cilin parashtrohet propozimi, 

- pershkrimin e veprimit/eve me të cilin eshte kryer 
shkelja e rendit dhe disiplines së punes ose mosplotesimi i 
obligimeve të punes, 

- paraqitjen e kualifikimit të veprimit/eve nga paragrafi 
1 alineja 3 e ketij neni, me shenim konkret nese ajo sipas 
vleresimit paraqet shkelje më të lehte, perkatesisht më të 
rende të rendit dhe disiplines së punes ose mosplotesim të 
obligimeve të punes, 

- kohen, menyren dhe vendin e kryerjes së veprimit me 
të cilin eshte kryer shkelja e rendit dhe disiplines së punes 
dhe mosplotesimi i obligimeve të punes, 

- pasojat që jane shkaktuar në rendin e punes dhe disip-
lines dhe mosplotesimit të obligimeve të punes, 

- paraqitjen e deshmise/ve nga të cilat vertetohet sjellja 
e atille, perkatesisht deshmise që eshte në shtojce të faktit 
se eshte kryer veprim i kompletuar (shenim zyrtar, raport 
me shkrim, informate, kerkese, deklarata nga deshmitaret 
dhe ngjashem), 

- shenimin e emrit personal të personit që mund të thir-
ret në cilesi të deshmitarit, 

- të dhene nese nepunesi publik për të cilin parashtrohet 
propozimi deri atehere eshte pergjigjur për shkeljen e ren-
dit dhe disiplines së punes ose mosplotesimit të obligimeve 
të punes në Agjenci dhe 

- të dhene lidhur me shperblimet paraprake të nepunesit 
publik. 

Në shtojce të propozimit nga paragrafi 1 i ketij neni do-
rezohen deshmite që jane shenuar në dokumentin e njejte 
dhe dokumente tjera që sipas vleresimit të propozuesit jane 
me rendesi për rastin konkret. 

 
Neni 87-zh 

Drejtori i Agjencise formon Komision për Udheheqjen 
e Procedures Disiplinore për Shkelje Disiplinore në afat 
prej tete ditesh nga dita e parashtrimit të propozimit për 
ngritjen e procedures disiplinore. 

Komisioni nga paragrafi 1 i ketij neni perbehet nga kr-
yetari dhe dy anetare nga të cilet njeri prej tyre eshte perfa-
qesues i sindikates dhe zevendesit e tyre.  

Gjate formimit të Komisionit nga paragrafi 1 i ketij ne-
ni, zbatohet principi i perfaqesimit të drejte dhe adekuat i të 
gjitha bashkesive në Republiken e Maqedonise. 

Kryetari i Komisionit eshte nepunes publik udheheqes 
ose nepunes publik i cili nuk eshte me titull më të ulet se 
nepunesit publik kunder të cilit udhehiqet procedura për 
shkelje disiplinore.  

Komisioni nga paragrafi 1 i ketij neni, pas procedures 
së zbatuar disiplinore i propozon mase adekuate disiplinore 
drejtorit të Agjencise. 

Nese Komisioni nga paragrafi 1 i ketij neni, konstaton 
se nepunesi publik nuk eshte pergjegjes ose nuk jane plote-
suar kushtet për miratim të aktvendimeve për shqiptim të 
mases disiplinore, i propozon drejtorit që ta hedh poshte 
propozimin, perkatesisht ta nderprese proceduren. 

Drejtori i Agjencise në afat prej 60 ditesh nga dita e fil-
limit të procedures, në baze të propozimit të Komisionit, 
miraton aktvendim për për shqiptim të mases disiplinore 
për shkelje disiplinore.  

 
Neni 87-z 

Masat disiplinore për parregullsi disiplinore kunder ne-
punesit publik në Agjenci i shqipton drejtori i Agjencise, e 
pas raportit paraprak me shkrim nga nepunesi publik epror 
i drejtperdrejte. 

Para shqiptimit të mases disiplinore nepunesi publik 
njoftohet me shkrim për provat e raportit nga paragrafi 1 i 
ketij neni që ekzistojne kunder tij dhe i njejti ka të drejte të 
jape pergjigje me shkrim ose gojarisht në afat i cili nuk 
mund të jete më i shkurter se tete dite. 

Nese nepunesi publik nuk deshiron ta pranoje njoftimin 
për provat në raportin nga paragrafi 1 i ketij neni në afat 
prej tri ditesh, i njejti do të shpallet në tabelen e shpalljeve 
në seline e Agjencise. 

Drejtori i Agjencise në afat prej 30 ditesh nga dita e fil-
limit të procedures  miraton aktvendim për shqiptimin e 
mases disiplinore për parregullsi disiplinore. 

 
Neni 87-x 

Kunder aktvendimit për shqiptimin e mases disiplinore, 
nepunesi publik në Agjenci ka të drejte ankese në afat prej 
tete ditesh në Agjencine e Administrates. 

 
Neni 87-i 

Nepunesi publik në Agjenci eshte pergjegjes për demin 
që në pune ose lidhur me punen me qellim ose nga pakuj-
desia e skajshme ia ka shkaktuar Agjencise. 

Drejtori i Agjencise formon Komision për Percaktimin 
e Pergjegjesise Materiale të Nepunesit Publik. 

Komisioni nga paragrafi 2 i ketij neni perbehet nga kr-
yetari dhe dy anetare nga të cilet njeri prej tyre eshte perfa-
qesues i sindikates dhe zevendesit e tyre. Gjate formimit të 
Komisionit nga paragrafi 2 i ketij neni zbatohet principi i 
perfaqesimit të drejte dhe adekuat i të gjitha bashkesive në 
Republiken e Maqedonise. Kryetari i Komisionit eshte ne-
punes publik udheheqes ose nepunes publik i cili nuk eshte 
me titull më të ulet se titulli i nepunesit publik kunder të ci-
lit udhehiqet procedura për shkelje disiplinore. 

Komisioni nga paragrafi 2 i ketij neni, e percakton 
pergjegjesine materiale për ekzistimin e demit të kryer ma-
terial, lartesine e tij dhe menyren e kryerjes, kush e ka 
shkaktuar demin dhe kush do ta kompensoje. 

Komisioni nga paragrafi 2 i ketij neni, për gjendjen e 
konstatuar faktike paraqet raport në baze të të cilit drejtori i 
Agjencise në afat prej 60 ditesh nga dita e fillimit të proce-
dures miraton aktvendim për kompensim të demit. 
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Neni 87-j 
Propozim për ngritjen e procedures për percaktim të 

pergjegjesise materiale kunder nepunesit publik në Agjen-
ci, parashtron nepunesi publik epror i drejtperdrejte, perka-
tesisht nepunesi udheheqes ose drejtori i Agjencise. 

 
Neni 87-k 

Kunder aktvendimit nga neni 87-i paragrafi 5 i ketij lig-
ji, nepunesi publik në Agjenci ka të drejte të parashtroje 
ankese në Agjencine e Administrates në afat prej tete di-
tesh nga dita e dorezimit të aktvendimit. 

 
Neni 87-ll 

Nepunesi publik në Agjenci në baze të percjelljes së 
vazhdueshme të punes vleresohet nga nepunesi publik ud-
heheqes epror i drejtperdrejte në Agjenci. 

 
Neni 87-l 

Vleresimi i nepunesit publik në Agjenci kryhet me qel-
lim që të fitohet pasqyre reale për kryerjen e puneve në 
menyre profesionale, kualitative, efikase dhe efektive me 
interes publik të percaktuara me ligj. 

 
Neni 87-m 

Vleresimi i nepunesit publik në Agjenci kryhet në baze 
të të dhenave për rezultatet e punes dhe kualitetet personale 
duke i pasur parasysh të dhenat për trajnimet, shperblimet, 
masat disiplinore dhe mungesat në vitin paraprak. 

 
Neni 87-n 

Gjate vleresimit të rezultateve të punes, kryhet vleresi-
mi i njohjes dhe zbatimit të rregullave dhe praktikave, rea-
lizimit të qellimeve të punes, kryerjes së punes në kohe, kr-
yerjes së punes në menyre kualitative dhe organizimit të 
punes në Agjenci. 

 
Neni 87-nj 

Gjate vleresimit të kualiteteve personale kryhet vlere-
sim i kreativitetit, iniciatives dhe interesimit për pune, afte-
sise për pune ekipore, aftesise për pune nën presion dhe 
aftesive të komunikimit. 

 
Neni 87-o 

Vleresimi kryhet në menyre objektive dhe të paanshme, 
pa ndikim dhe presion nga nepunesit publike eprore të 
drejtperdrejte dhe nepunesit publike udheheqes mbi vlere-
suesin. 

 
Neni 87-p 

Vleresimi kryhet si proces i vazhdueshem gjashtemujor 
i vleresimit të rezultateve të punes dhe kualiteteve persona-
le të të vleresuarit, që perfshin: 

- percaktimin e qellimeve të punes dhe aktiviteteve, 
- percjelljen dhe grumbullimin e të dhenave në punen e 

nepunesit publik në ndermarrje publike,  
- dhenien e instruksioneve dhe keshillave për permire-

simin e punes dhe 
- intervisten me nepunesin publik. 
 

Neni 87-r 
Vleresuesi gjate periudhes së vleresimit, vazhdimisht e 

percjell punen e nepunesit publik në Agjenci dhe grumbul-
lon të dhena që jane me rendesi esenciale për vleresimin. 

Percjellja dhe grumbullimi i të dhenave nenkupton kon-
trollin dhe evidentimin e kualitetit dhe kuantitetit në reali-
zimin e detyrave të punes. 

Gjate percjelljes së punes, vleresuesi vazhdimisht e 
motivon nepunesin publik në Agjenci dhe i jep instruksio-
ne dhe keshilla për permiresimin e punes, i sugjeron për 
detaje konkrete në pune, për procedurat që cojne në pune të 
suksesshme dhe për mangesite në punen e tij.   

Neni 87-s 
Gjate vleresimit të punes së nepunesit publik në Agjen-

ci aplikohet formulari për vleresimin e nepunesit publik i 
percaktuar në pajtim me Ligjin për nepunes publike."  

  
Neni 2 

Statuti dhe akti për sistematizimin e puneve dhe detyra-
ve të Agjencise do të harmonizohen me dispozitat e ketij 
ligji në afat prej një muaji nga dita e hyrjes në fuqi e ketij 
ligji. 

 
Neni 3 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të 
Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastru-
ar të Ligjit për punesim dhe sigurim në rast të papunesise.  

 
Neni 4 

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

__________ 
2122. 

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

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 20 јуни 2012 година. 
 

      Бр. 07-2921/1                                Претседател 
20 јуни 2012 година                на Република Македонија,                       
            Скопје                                   Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА 

 
Член 1 

Во Законот за јавна чистота („Службен весник на 
Република Македонија” број 111/2008, 64/2009, 88/10, 
114/10, 23/11 и 53/11), во членот 7 по ставот (2) се до-
даваат четири нови става  (3), (4), (5) и (6), кои гласат: 

„(3) Правното лице од ставот (2) на овој член треба 
да поседува дозвола за одржување на јавна чистота, из-
дадена од органот на државната управа надлежен за ра-
ботите од областа на комуналните работи. 

(4) За добивање на дозволата од ставот (3) на овој 
член правното лице поднесува барање до органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на 
комуналните работи  и  докази со кои ќе докаже дека 
ги исполнува следниве услови: 

- да има седиште во Република Македонија, 
- да е регистрирано за вршење на работите одржу-

вање на јавна чистота, 
- да не е поведена стечајна постапка или постапка 

за ликвидација, 
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- одговорното лице или член на органот на управу-
вање на правното лице да не е правосилно осудено за 
кривично дело во јавните финансии, пплатниот промет 
и стопанството или кривични дела против работните 
односи, додека траат последиците од пресудата, или да 
не му е изречена прекршочна санкција забрана за вр-
шење на дејност додека  трае забраната, 

- да достави документ за економска и финансиска 
способност издаден од Централниот регистар на Ре-
публика Македонија,  

- да е осигуран во осигурително друштво и да при-
ложи писмен доказ за способноста за надоместување 
на евентуална штета настаната по однос на одговорно-
ста во вршењето на неговата дејност во согласност со 
закон, 

- да има вработено најмалку пет лица кои подлежат 
на задолжителна  вакцинација  согласно со прописите 
за  заштита од заразни болести и  

- да има соодветна техничка опрема (едно специја-
лизирано возило за подигање на смет, ХТЗ опрема за 
вработените и неопходни технички средства за одржу-
вање на јавната чистота). 

(5) За издадените дозволи за одржување на јавната 
чистота органот на државната управа надлежен за ра-
ботите од областа на комуналните работи води реги-
стар за издадени дозволи за одржување на јавната чи-
стота, кој се објавува на неговата веб страница. 

(6) Формата и содржината на барањето, формата и 
содржината на образецот на дозволата, начинот на из-
давање и одземање на дозволата, формата и содржина-
та на регистарот од ставот (5) на овој член, како и на-
чинот на неговото водење, ги пропишува министерот 
кој раководи со органот на државната управа надлежен 
за работите од областа на комуналните работи.“ 

 
Член 2 

По членот 7 се додаваат два нови члена 7-а и 7-б,  
кои гласат: 

   
„Член 7- а 

(1) Ако се утврди дека правното лице од членот 7 
став (3) од овој закон  ги исполнува условите за доби-
вање на дозвола, органот на државната управа надле-
жен за работите од областа на комуналните работи ќе 
издаде дозвола за одржување на јавната чистота во рок 
од 15 дена од денот на приемот на барањето со цело-
купната документација, во спротивно ќе донесе реше-
ние со кое се одбива барањето за давање дозвола. 

(2) Против решението од ставот (2) на овој член мо-
же да се поднесе жалба  со кое се одбива барањето за 
добивање дозвола во рок од 15 дена од приемот на ре-
шението до Управен суд.   

(3) Дозволата за одржување на јавна чистота се од-
зема доколку правното лице престане да исполнува кој 
било од пропишаните услови во членот 7 став (4) од 
овој закон. 

 
Член 7-б 

(1) Доколку органот на државната управа надлежен 
за работите од областа на комуналните работи не ја из-
даде дозволата, односно не донесе решение за одбива-
ње на барањето за издавање на дозволата во рокот од 
членот 7-а од овој закон, подносителот на барањето 
има право во рок од три работни дена да поднесе бара-
ње до писарницата на министерот кој раководи со ор-
ганот на државната управа надлежен за работите од об-
ласта на комуналните работи.  

(2) Формата и содржината на барањето од ставот 
(1) на овој член ги пропишува министерот кој раководи 
со органот на државната управа надлежен за работите 
од областа на комуналните работи.  

(3) Кон барањето од ставот (1) на овој член барате-
лот доставува и копија од барањето од членот 7 став 
(4) од овој закон.  

(4) Министерот кој раководи со органот на држав-
ната управа надлежен за работите од областа на кому-
налните работи  е должен во рок од пет работни дена 
од денот на поднесување на барањето од ставот (1) на 
овој член до писарницата на министерот, да издаде 
дозвола или да донесе решение со кое се одбива бара-
њето за издавање на дозволата. Доколку министерот 
нема писарница, барањето се поднесува во писарница-
та на седиштето на органот на државната управа надле-
жен за работите од областа на комуналните работи.  

(5) Доколку министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на 
комуналните работи не издаде дозвола, односно не до-
несе решение со кое се одбива барањето за издавање на 
дозвола во рокот од ставот (4) на овој член, подносите-
лот на барањето може да го извести Државниот упра-
вен инспекторат во рок од пет работни дена.  

(6) Државниот управен инспекторат е должен во 
рок од десет дена од денот на приемот на известување-
то од ставот (5) на овој член да изврши надзор во орга-
нот на државната управа надлежен за работите од обла-
ста на комуналните работи дали е спроведена постап-
ката согласно со закон и во рок од три работни дена од 
денот на извршениот надзор го информира подносите-
лот на барањето за преземените мерки.  

(7) Инспекторот од Државниот управен инспекто-
рат по извршениот надзор согласно со закон донесува 
решение со кое го задолжува министерот кој раководи 
со органот на државната управа надлежен за работите 
од областа на комуналните работи во рок од десет дена 
да одлучи по поднесеното барање, односно да го одо-
бри или одбие барањето и да го извести инспекторот за 
донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија 
од актот со кој одлучил по поднесеното барање.  

(8) Доколку министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на 
комуналните работи не одлучи во рокот од ставот (7) 
на овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведу-
вање прекршочна постапка за прекршок предвиден со 
Законот за управната инспекција и ќе определи допол-
нителен рок од пет работни дена, во кој министерот кој 
раководи со органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на комуналните работи ќе одлучи 
по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го из-
вести инспекторот за донесениот акт. Кон известува-
њето се доставува копија од актот со кој одлучил по 
поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работ-
ни дена го информира подносителот на барањето за 
преземените мерки.  

(9) Доколку министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на 
комуналните работи не одлучи и во дополнителниот 
рок од ставот (8) на овој член, инспекторот во рок од 
три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот ја-
вен обвинител и во тој рок ќе го информира подносите-
лот на барањето за преземените мерки.  

(10) Доколку инспекторот не постапи по известува-
њето од ставот (5) на овој член, подносителот на бара-
њето во рок од пет работни дена има право да поднесе 
приговор до писарницата на директорот на Државниот 
управен инспекторат. Доколку директорот нема писар-
ница, барањето се поднесува во писарницата на седи-
штето на Државниот управен инспекторат.  
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(11) Директорот на Државниот управен инспекто-
рат е должен во рок од три работни дена да го разгледа 
приговорот од ставот (10) на овој член и доколку утвр-
ди дека инспекторот не постапил по известувањето од 
подносителот на барањето од ставот (5) на овој член 
и/или не поднел пријава согласно со ставот (9) на овој 
член, директорот на Државниот управен инспекторат 
ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка 
за инспекторот за прекршок предвиден со Законот за 
управната инспекција и ќе определи дополнителен рок 
од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши над-
зор во надлежниот орган дали е спроведена постапката 
согласно со закон и во рок од три работни дена од де-
нот на извршениот надзор да го информира подносите-
лот на барањето за преземените мерки.  

(12) Доколку инспекторот не постапи и во дополни-
телниот рок од ставот (11) на овој член, директорот на 
Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до 
надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во 
рок од три работни дена ќе го информира подносите-
лот на барањето за преземените мерки.  

(13) Во случајот од ставот (12) на овој член дире-
кторот на Државниот управен инспекторат веднаш, а 
најдоцна во рок од еден работен ден ќе овласти друг 
инспектор да го спроведе надзорот веднаш.  

(14) Во случаите од ставот (13) на овој член дире-
кторот на Државниот управен инспекторат во рок од 
три работни дена го информира подносителот на бара-
њето за преземените мерки.  

(15) Доколку директорот на Државниот управен 
инспекторат не постапи согласно со ставот (11) на овој 
член, подносителот на барањето може да поднесе при-
јава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум ра-
ботни дена.  

(16) Доколку министерот кој раководи со органот 
на државната управа надлежен за вршење на работите 
од областа на комуналните работи не одлучи во рок од 
ставот (8) на овој член, подносителот на барањето мо-
же да поведе управен спор пред Управниот суд.  

(17) Постапката пред Управниот суд е итна.  
(18) По објавувањето на подзаконскиот акт од ста-

вот (2) на овој член во “Службен весник на Република 
Македонија“ истиот веднаш, а најдоцна во рок од 24 
часа се објавува на веб страницата на Министерството 
за транспорт и врски.“  

 
Член 3 

Во членот 9 став (2) по зборовите: „јавната чисто-
та“ се додаваат зборовите: „и кои поседуваат дозвола 
за одржување на јавна чистота“. 

 
Член 4 

По членот 11 се додава нов член11-а, кој гласи: 
                                                   

“Член 11-а 
(1) Во постапката при вршење на контролата од 

членот 11 став (1) од овој закон, комуналните редари 
кога ќе затечат на самото место лице при извршување 
на прекршоците утврдени со членот 33 од овој закон, 
имаат овластување да го застанат лицето и да извршат 
утврдување на неговиот идентитет. 

(2) При преземањето на дејствијата од ставот (1) на 
овој член комуналниот редар е должен да се легитими-
ра и да го извести лицето за прекршокот кој го сторил 
на самото место.  

(3) Проверка на идентитетот на лице, комуналниот 
редар го врши со увид во неговата јавна исправа (лична 
карта или пасош) или друга исправа со негова фотогра-

фија од која може да се утврди идентитетот на лицето 
(возачка дозвола, здраствена легитимација и студент-
ска легитимација), а потоа веднаш му ја враќа исправа-
та на лицето.  

(4) Доколку лицето одбива да даде податоци за себе 
или нема да го докаже идентитетот со исправите од 
ставот (3) на овој член, комуналниот редар ја известува 
најблиската полициска станица за потребата од присус-
тво на полициски службеник на местото на сторување-
то на прекршокот.“  

 
Член 5 

Во членот 29 став (1) точка 1 по зборовите: „зимски 
услови (член 7)“ сврзникот “и“ се брише и се додаваат 
две нови точки 2 и 3, кои гласат:  

„2) не овласти лице за фотографирање и не ги чува 
фотографиите од извршена општокорисна работа (член 
40 став (6)); 

3) врши одржување на јавна чистота без поседува-
ње на дозвола (членови 7  и  9 став (2)) и“. 

Точката 2 станува точка 4. 
     

Член 6 
Во членот 29-а се додава нов став (2), кој гласи:  
„(2) Глоба во износ од 600 евра во денарска против-

вредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното 
лице во правното лице, доколку не изврши фотографи-
рање на лице при вршење на општокорисна работа 
(член 40 став (6)). 

 
Член 7 

Во членот 40 по ставот (5) се додава нов став (6), 
кој гласи: 

“(6) При вршењето на општокорисна работа јавното 
претпријатие или правното лице каде се врши општо-
корисната работа се должни да овластат лице кое три 
пати ќе го фотографира лицето кое врши општокорис-
на работа, и тоа: една фотографија со фотографирање 
на лицето и пошироката околина пред започнувањето 
на вршењето општокорисна работа, една фотографија 
при извршувањето и една фотографија по завршување-
то на општокорисната работа со фотографирање на ли-
цето и пошироката околина и се должни фотографиите 
да ги чуваат и користат на начин утврден согласно со 
прописите за заштита на личните податоци. Фотогра-
фиите јавното претпријатие или правното лице каде 
што се врши општокорисната работа ги чува  најмалку 
една година од извршувањето на општокорисната ра-
бота.“  

Ставовите (6), (7), (8), (9) и (10) стануваат ставови 
(7), (8), (9), (10) и (11).   

                                                     
Член 8 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 

PËR PASTERTI PUBLIKE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për pasterti publike ("Gazeta Zyrtare e Re-

publikes së Maqedonise" numer 111/2008, 64/2009, 88/10, 
114/10, 23/11 dhe 53/11 ), në nenin 7 pas paragrafit (2) 
shtohen kater paragrafe të rinj (3), (4), (5) dhe (6), si vijoj-
ne: 
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"(3) Personi juridik nga paragrafi (2) i ketij neni, duhet 
të posedoje leje për mirembajtjen e pastertise publike, të 
leshuar nga organi i administrates shteterore kompetent për 
punet nga sfera e puneve të komunaleve.  

(4) Për marrjen e lejes nga paragrafi (3) i ketij neni, 
personi juridik parashtron kerkese në organin e administra-
tes shteterore kompetent për punet nga sfera e puneve të 
komunaleve dhe deshmi me të cilat do të deshmoje se i 
ploteson kushtet si vijojne: 

- të kete seli në Republiken e Maqedonise, 
- të jete i regjistruar për kryerjen e puneve për mirem-

bajtjen e pastertise publike, 
- të mos jete ngritur procedure për falimentim ose pro-

cedure për likuidim,  
- personi pergjegjes ose anetari i organit menaxhues të 

personit juridik të mos jete i denuar në menyre të plotfu-
qishme për veper penale në financat publike, qarkullimin 
pagesor dhe ekonomi ose vepra penale kunder marredheni-
eve të punes, derisa zgjasin pasojat e aktgjykimit, ose të 
mos i jete kumtuar sanksion kundervajtes ndalim për ush-
trimin e veprimtarise derisa zgjat ndalimi,  

- të  dorezoje dokument për aftesi ekonomike dhe fi-
nanciare, të leshuar nga Regjistri Qendror i Republikes së 
Maqedonise, 

- të jete i siguruar në shoqeri të sigurimit dhe të paraqe-
se deshmi me shkrim për aftesine për kompensim të demit 
eventual të shkaktuar lidhur me pergjegjesine në ushtrimin 
e veprimtarise së tij në pajtim me ligj,  

- të kete të punesuar së paku pese persona, të cilet i 
nenshtrohen vaksinimit të detyrueshem në pajtim me rre-
gullat për mbrojtje nga semundjet ngjitese dhe  

- të kete pajisje teknike perkatese (një automjet të spe-
cializuar për marrjen e plehrave, pajisje MHT për të pune-
suarit dhe mjete teknike të domosdoshme për mirembajtjen 
e pastertise publike).  

(5) Për lejet e leshuara për mirembajtjen e pastertise 
publike, organi i administrates shteterore kompetent për 
punet nga sfera e puneve të komunaleve, mban regjister të 
lejeve të leshuara për mirembajtjen e pastertise publike, i 
cili publikohet në ueb faqen e tij.  

(6) Formen dhe permbajtjen e kerkeses, formen dhe 
permbajtjen e formularit të lejes, menyren e leshimit dhe 
heqjes së lejes, formen dhe permbajtjen e regjistrit nga pa-
ragrafi (5) i ketij neni, si dhe menyren e mbajtjes së tij, i 
percakton ministri i cili udheheq me organin e administra-
tes shteterore kompetent për punet nga sfera e puneve të 
komunaleve.” 

 
Neni 2 

Pas nenit 7 shtohen dy nene të reja 7-a dhe 7-b, si vijoj-
ne: 

   
"Neni 7-a 

(1) Nese konstatohet se personi juridik nga neni 7 para-
grafi (3) i ketij ligji, i ploteson kushtet për marrjen e lejes, 
organi i administrates shteterore kompetent për punet nga 
sfera e puneve të komunaleve, do të leshoje leje për mirem-
bajtjen e pastertise publike në afat prej 15 ditesh nga prani-
mi i kerkeses me dokumentacionin e plote, në të kunderten, 
do të miratoje aktvendim me të cilin refuzohet kerkesa për 
leshimin e lejes.  

(2) Kunder aktvendimit nga paragrafi (2) i ketij neni, 
mund të paraqitet ankese me të cilen refuzohet kerkesa për 
marrjen e lejes në afat prej 15 ditesh nga pranimi i aktven-
dimit në Gjykaten Administrative.    

(3) Leja për mirembajtjen e pastertise publike hiqet, ne-
se personi juridik pushon të plotesoje cilindo prej kushteve 
të percaktuara në nenin 7 paragrafi (4) të ketij ligji.  

Neni 7-b 
(1) Nese organi i administrates shteterore kompetent 

për punet nga sfera e puneve të komunaleve nuk e leshon 
lejen, perkatesisht nuk miraton aktvendim për refuzim të 
kerkeses për leshimin e lejes në afatin nga neni 7-a i ketij 
ligji, parashtruesi i kerkeses ka të drejte që në afat prej tri 
diteve të punes, të paraqese kerkese në sekretarine e mini-
strit i cili udheheq me organin e administrates shteterore 
kompetent për punet nga sfera e puneve të komunaleve.   

(2) Formen dhe permbajtjen e kerkeses nga paragrafi 
(1) i ketij neni, i percakton ministri i cili udheheq me orga-
nin e administrates shteterore kompetent për punet nga sfe-
ra e puneve të komunaleve.  

(3) Me kerkesen nga paragrafi (1) i ketij neni, kerkuesi 
dorezon edhe kopje të kerkeses nga neni 7 paragrafi (4) i 
ketij ligji.  

(4) Ministri që udheheq me organin e administrates shte-
terore kompetent për punet nga sfera e puneve të komunale-
ve, e ka për detyre që në afat prej pese diteve të punes nga 
dita e parashtrimit të kerkeses nga paragrafi (1) i ketij neni 
në sekretarine e ministrit, të leshoje leje ose të miratoje ak-
tvendim me të cilin refuzohet kerkesa për leshimin e lejes. 
Nese ministri nuk ka sekretari, kerkesa paraqitet në sekretari-
ne e selise së organit të administrates shteterore kompetent 
për punet nga sfera e puneve të komunaleve.   

(5) Nese ministri, i cili udheheq me organin e admini-
strates shteterore kompetent për punet nga sfera e puneve 
të komunaleve, nuk leshon leje, perkatesisht nuk miraton 
aktvendim me të cilin refuzohet kerkesa për leshimin e le-
jes në afatin nga paragrafi (4) i ketij neni, parashtruesi i 
kerkeses mund ta njoftoje Inspektoratin Shteteror Admini-
strativ në afat prej pese diteve të punes.   

(6) Inspektorati Shteteror Administrativ, e ka për detyre 
që në afat prej dhjete diteve të punes nga dita e pranimit të 
njoftimit nga paragrafi (5) i ketij neni, të kryeje mbikeqyrje 
në organin e administrates shteterore kompetent për punet 
nga sfera e puneve të komunaleve nese eshte zbatuar pro-
cedura në pajtim me ligj dhe në afat prej tri diteve të punes 
nga dita e mbikeqyrjes së kryer, e informon parashtruesin e 
kerkeses për masat e ndermarra.  

(7) Inspektori i Inspektoratit Shteteror Administrativ 
pas mbikeqyrjes së kryer në pajtim me ligj miraton aktven-
dim me të cilin e ngarkon ministrin i cili udheheq me orga-
nin e administrates shteterore për punet nga sfera e puneve 
të komunaleve që në afat prej dhjete diteve të punes të ven-
dose për kerkesen e parashtruar, perkatesisht ta miratoje 
ose ta refuzoje kerkesen dhe ta njoftoje inspektorin për 
aktin e miratuar. Me njoftimin dorezohet kopje e aktit me 
të cilin ka vendosur për kerkesen e parashtruar.  

(8) Nese ministri i cili udheheq me organin e admini-
strates shteterore kompetent për punet nga sfera e puneve 
të komunaleve nuk vendos në afatin nga paragrafi (7) i ke-
tij neni, inspektori do të paraqese kerkese për ngritje të pro-
cedures kundervajtese për kundervajtje të parapare me Lig-
jin për inspeksion administrativ dhe do të caktoje afat plo-
tesues prej pese diteve të punes, në të cilin ministri i cili 
udheheq me organin e administrates shteterore kompetent 
për punet nga sfera e puneve të komunaleve do të vendose 
për kerkesen e parashtruar, për cfare në afatin e njejte do ta 
njoftoje inspektorin për aktin e miratuar. Me njoftimin do-
rezohet kopje e aktit me të cilin ka vendosur për kerkesen e 
parashtruar. Inspektori në afat prej tri diteve të punes e in-
formon parashtruesin e kerkeses  për masat e ndermarra.   

(9) Nese ministri i cili udheheq me organin e admini-
strates shteterore kompetent për punet nga sfera e puneve 
të komunaleve nuk vendos as në afatin plotesues nga para-
grafi (8) i ketij neni, inspektori në afat prej tri diteve të pu-
nes do të paraqese kallezim te prokurori publik kompetent 
dhe në atë afat do ta informoje parashtruesin e kerkeses për 
masat e ndermarra.   
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(10) Nese inspektori nuk vepron pas njoftimit nga para-
grafi (5) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses në afat prej pe-
se diteve të punes, ka të drejte të parashtroje kundershtim 
në sekretarine e drejtorit të Inspektoratit Shteteror Admini-
strativ. Nese drejtori nuk ka sekretari, kerkesa parashtrohet 
në sekretarine e selise së Inspektoratit Shteteror Admini-
strativ.  

(11) Drejtori i Inspektoratit Shteteror Administrativ e 
ka për detyre që në afat prej tri diteve të punes ta shqyrtoje 
kundershtimin nga paragrafi (10) i ketij neni dhe nese kon-
staton se inspektori nuk ka vepruar pas njoftimit nga pa-
rashtruesi i kerkeses nga paragrafi (5) i ketij neni dhe /ose 
nuk ka paraqitur kallezim në pajtim me paragrafin (9) të 
ketij neni, drejtori i Inspektoratit Shteteror Administrativ 
do të paraqese kerkese për ngritjen e procedures kundervaj-
tese për inspektorin për kundervajtje të parapare me Ligjin 
për inspeksion administrativ dhe do të caktoje afat plotesu-
es prej pese diteve të punes, në të cilin inspektori do të kr-
yeje mbikeqyrje në organin kompetent nese procedura esh-
te zbatuar në pajtim me ligj dhe në afat prej tri diteve të pu-
nes nga dita e mbikeqyrjes së kryer ta informoje parashtru-
esin e kerkeses për masat e ndermarra.   

(12) Nese inspektori nuk vepron as në afatin plotesues 
nga paragrafi (11) i ketij neni, drejtori i Inspektoratit Shte-
teror Administrativ do të paraqese kallezim te prokurori 
publik kompetent kunder inspektorit dhe në afat prej tri di-
teve të punes do ta informoje parashtruesin e kerkeses për 
masat e ndermarra.   

(13) Në rastin nga paragrafi (12) i ketij neni, drejtori i 
Inspektoratit Shteteror Administrativ menjehere, e më së 
voni në afat prej një dite pune do të autorizoje inspektor 
tjeter që ta kryeje mbikeqyrjen menjehere.  

(14) Në rastet nga paragrafi (13) i ketij neni, drejtori i 
Inspektoratit Shteteror Administrativ në afat prej tri diteve 
të punes e informon parashtruesin e kerkeses për masat e 
ndermarra.   

(15) Nese drejtori i Inspektoratit Shteteror Administra-
tiv nuk vepron në pajtim me paragrafin (11) të ketij neni, 
parashtruesi i kerkeses mund të paraqese kallezim te pro-
kurori publik kompetent në afat prej tete diteve të punes.   

(16) Nese ministri i cili udheheq me organin e admini-
strates shteterore kompetent për kryerjen e puneve nga sfe-
ra e puneve të komunaleve nuk vendos në afatin nga para-
grafi (8) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses mund të ngrite 
kontest administrativ në Gjykaten Administrative.   

(17) Procedura në Gjykaten Administrative eshte urg-
jente.   

(18) Pas botimit të aktit nenligjor nga paragrafi (2) i ke-
tij neni në "Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise", 
ai menjehere, e më së voni në afat prej 24 oresh publikohet 
në ueb faqen e Ministrise së Transportit dhe Lidhjeve.” 

 
Neni 3 

Në nenin 9 paragrafi (2) pas fjaleve: “pastertise publi-
ke” shtohen fjalet: "dhe të cilet posedojne leje për mirem-
bajtjen e pastertise publike".  

 
Neni 4 

Pas nenit 11 shtohet nen i ri 11-a, si vijon: 
                                                              

"Neni 11-a 
(1) Në proceduren gjate kryerjes së kontrollit nga neni 

11 paragrafi (1) i ketij ligji, kujdestaret e komunaleve kur 
do të hasin aty për aty person gjate kryerjes së kundervajt-
jeve të percaktuara me nenin 33 të ketij ligji, kane autori-
zim që ta ndalin personin dhe të kryejne percaktim të iden-
titetit të tij. 

(2) Gjate ndermarrjes së veprimeve nga paragrafi (1) i 
ketij neni, kujdestari i komunaleve e ka për detyre që të 
legjitimohet dhe ta njoftoje personin për kundervajtjen që e 
ka kryer aty për aty.  

(3) Kontrollin e identitetit të personit, kujdestari i ko-
munaleve e kryen me shikim të dokumentit të tij publik (le-
ternjoftim ose pasaporte) ose dokument tjeter me fotografi-
ne e tij, nga i cili mund të percaktohet identiteti i personit 
(patente shoferi, legjitimacion shendetesor, legjitimacion të 
studentit), e pastaj menjehere ia kthen dokumentin perso-
nit.   

(4) Nese personi refuzon të jape të dhena për vete ose 
nuk do ta deshmoje identitetin me dokumentet nga paragra-
fi (3) i ketij neni, kujdestari i komunaleve e njofton stacio-
nin më të afert policor për nevojen e pranise së nepunesit 
policor në vendin e kryerjes së kundervajtjes."  

 
Neni 5 

Në nenin 29 paragrafi (1) pika 1 pas fjaleve: "kushte di-
merore (neni 7)" lidheza "dhe" shlyhet dhe shtohen dy pika 
të reja 2 dhe 3, si vijojne:   

"2) nuk autorizon person për fotografim dhe nuk i ruan 
fotografite nga puna e kryer me dobi të pergjithshme (neni 
40 paragrafi (6)); 

3) kryen mirembajtje të pastertise publike pa posedim 
të lejes (nenet 7 dhe 9 paragrafi (2)) dhe". 

Pika 2 behet pike 4. 
     

Neni 6 
Në nenin 29-a shtohet paragraf i ri (2), si vijon:  
"(2) Gjobe në shume prej 600 eurosh në kundervlere 

me denare do t’i kumtohet për kundervajtje personit të au-
torizuar në personin juridik, nese nuk kryen fotografim të 
personit gjate kryerjes së punes me dobi të pergjithshme 
(neni 40 paragrafi (6)). 

 
Neni 7 

Në nenin 40 pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), 
si vijon: 

"(6) Gjate kryerjes së punes me dobi të pergjithshme, 
ndermarrja publike ose personi juridik ku kryhet puna me 
dobi të pergjithshme, e kane për detyre që të autorizojne 
person i cili tri here do ta fotografoje personin i cili kryen 
pune me dobi të pergjithshme, edhe atë: një fotografi me 
fotografim të personit dhe rrethit më të gjere para fillimit të 
kryerjes së punes me dobi të pergjithshme, një fotografi 
gjate kryerjes  dhe një fotografi pas perfundimit të punes 
me dobi të pergjithshme me fotografim të personit dhe rret-
hit më të gjere dhe e kane për detyre që fotografite t’i ruaj-
ne dhe shfrytezojne në menyren e percaktuar në pajtim me 
rregullat për mbrojtjen e të dhenave personale. Fotografite, 
ndermarrja publike ose personi juridik ku kryhet puna me 
dobi të pergjithshme, i ruan së paku një vit nga kryerja e 
punes me dobi të pergjithshme."   

Paragrafet (6), (7), (8), (9) dhe (10) behen paragrafe 
(7), (8), (9), (10) dhe (11).  

                                                   
Neni 8 

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

__________ 
2123. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 
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У К А З  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ  И  ДОПОЛНУВАЊЕ  НА  ЗАКОНОТ   

ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 20 јуни 2012 година. 
 

      Бр. 07-2922/1                                Претседател 
20 јуни 2012 година                на Република Македонија,                       
            Скопје                                   Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

 
Член 1 

Во Законот за воздухопловство („Службен весник 
на Република Македонија“ број 14/2006, 24/2007, 
103/2008, 67/10 и 24/12), во членот 4 точка 71 зборови-
те: „панорамско летање“ се бришат. 

 
Член 2 

Во членот 7-б став (1) по алинејата 9 се додаваат 
две нови алинеи 10 и 11, кои гласат: 

„- врши заштита на правата на патници како и обез-
бедување на правата на лица со инвалидитет и лицата 
со намалена подвижност, 

- издава одобренија за летање и дезигнации за до-
машни авиопревозници,“. 

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
“(2) По исклучок од ставот (1) на овој член одреде-

ни активности од надлежност на Агенцијата ги врши 
EASA кога тоа е определено со овој закон, прописите 
донесени врз основа на овој закон и/или со Регулатива-
та 216/2008 на Европската унија, за заеднички правила 
во областа на цивилното воздухопловство и воспоста-
вување на   EASA, која е преземена со Анексот 1 од 
Мултилатералната спогодба за основање на Европска 
заедничка воздухопловна област (“Службен весник на 
Република Македонија“ број 27/2007 и 98/2009).“  

 
Член 3 

Во членот 9 ставот (5) се менува и гласи: 
„За претседател и член на Управниот одбор можат 

да бидат именувани лица од редот на вработените во 
Агенцијата, вработените во други правни лица што вр-
шат дејност од областа на цивилното воздухопловство 
основани од државата и вработените во други правни 
лица, освен ако тоа не претставува конфликт на инте-
реси согласно со закон.“  

 
Член 4 

Во членот 9-г став (2) зборот „именува“ се заменува 
со зборот „избира“. 

 
Член 5 

Во членот 9-д став (1) алинеја 11 зборовите: „по 
претходно добиена согласност на Управниот одбор“ се 
бришат. 

По алинејата 11 се додава нова алинеја 12, која гла-
си: 

„- издава наредби и/или оперативни директиви за 
безбедност и обезбедување од дејствија на незаконско 
постапување,“. 

 
Член 6 

Во членот 12 по ставот (5) се додаваат два нови ста-
ва (6) и (7), кои гласат: 

„(6) Агенцијата може да се финансира и од конце-
сискиот надоместок за користење на аеродромите во 
Република Македонија, уплатен за претходната година. 

(7) Собранието на Република Македонија на пред-
лог на Агенцијата донесува одлука за користење на 
средствата од ставот (6) на овој член по претходно до-
биено мислење од Владата на Република Македонија.“ 

 
Член 7 

Во членот 13 ставот (3) се менува и гласи: 
„Извештајот за реализација на годишната програма 

за работа и развој на Агенцијата за претходната година 
проследен со финансиско- сметководствени извештаи 
изработени во согласност со Меѓународните стандарди 
за финансиско известување, Управниот одбор на Аген-
цијата ги усвојува најдоцна до 25 февруари секоја го-
дина.“ 

Ставот (5) се менува и гласи: 
„Извештајот од независен ревизор се доставува до 

Управниот одбор на Агенцијата најдоцна до 1 јуни се-
која година.” 

 По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи: 
„(6) Извештајот за реализација на годишната про-

грама за работа и развој на Агенцијата за претходната 
година, Управниот одбор на Агенцијата го доставува 
на усвојување до Собранието на Република Македони-
ја најдоцна до 30 јуни заедно со извештајот од незави-
сен ревизор.“ 

Ставот (6) станува став (7). 
Ставот (7) се брише. 
 

Член 8 
Во членот 34 ставот (4) се брише. 
 

Член 9 
Во членот 53 ставовите (1) и (2) се менуваат и гла-

сат: 
„(1) Услугите на воздухопловната навигација се да-

ваат врз ексклузивна основа во рамките на посебни 
блокови на воздушниот простор кои спаѓаат под над-
лежност на Република Македонија од страна на дава-
тел на услуги на воздухопловна навигација кој треба да 
е дезигниран од страна на Владата на Република Маке-
донија под услов да поседува уверение за оспособеност 
за давање на услуги на воздухопловна навигација. 

(2) Во услови на постоење на функционален возду-
шен блок  воспоставен со меѓународен договор соглас-
но со членот 57 од овој закон, кој се протега преку воз-
душниот простор на Република Македонија, земјите 
потписнички заеднички дезигнираат со договорот еден 
или повеќе даватели на услуги на воздухопловна нави-
гација и ги определуваат нивните права и обврски.“ 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
„(3) Дезигнацијата од ставовите (1) и (2) на овој 

член се однесува на давање на ATС услуги и метеоро-
лошки услуги.“ 

Ставот (3) станува став (4). 
Ставот (4) кој станува став (5) се менува и гласи: 
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”(5) На даватели на услуги на воздухопловна нави-
гација кои имаат главно седиште или регистрирано 
претставништво во Република Македонија, уверението 
за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна 
навигација им го издава Агенцијата со рок на важење 
од две години.” 

Ставовите (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови (6), 
(7), (8) и (9). 

 
Член 10 

Членот 60-г се менува и гласи: 
„(1) Давателот на услуги на воздухопловна навига-

ција донесува програма за давање на услуги на возду-
хопловна навигација и годишен финансиски план по 
претходно добиена согласност од Агенцијата и ги до-
ставува на одобрување до Владата на Република Маке-
донија најдоцна до крајот на секоја година. 

(2) Годишниот финансиски извештај со завршната 
сметка, ревизорскиот извештај за претходната година и 
годишниот извештај за работа за претходната година, 
давателот на услуги на воздухопловна навигација ги до-
ставува до Владата на Република Македонија на одобру-
вање најдоцна до крајот на мај секоја година, по прет-
ходно добиено позитивно мислење од Агенцијата.“ 

 
Член 11 

Во членот 84 став (2) зборот „домашен“ се брише. 
Во ставот (3) зборовите: „домашните превозници“ 

се заменуваат со зборот „превозниците“.  
 

Член 12 
Во членот 126 по ставот (3) се додава нов став (4), 

кој гласи: 
“(4) Проверката на воздухоплов во лет ја врши ко-

мисија за испитување на воздухоплови во лет опреде-
лена од Агенцијата.” 

Во ставот (4) кој станува став (5) зборовите: „екипа-
жот и воздухопловно-техничкиот персонал кој се наоѓа 
во воздухопловот“ се заменуваат со зборовите: „коми-
сијата за испитување на воздухоплови во лет определе-
на од Агенцијата“. 

 
Член 13 

Во членот 146 по ставот (2) се додава нов став (3), 
кој гласи: 

„(3) Посебните услови, начин и постапка на утврду-
вање на здравствената способност на персоналот во 
воздухопловството кој врши и обезбедува работи од 
значење за безбедноста на воздухопловството, а кои се 
однесуваат на државните воздухоплови ги пропишува-
ат министерот за одбрана, министерот за внатрешни 
работи, односно министерот за финансии.“ 

Ставот (3) станува став (4).  
 

Член 14 
Во членот 147 по ставот (6) се додаваат два нови 

става (7) и (8), кој гласи: 
„(7) Здравствените прегледи на персоналот во воз-

духопловството кој врши и обезбедува работи од зна-
чење за безбедноста на воздухопловството, а кои се од-
несуваат на државните воздухоплови се вршат од 
здравствени установи или лекари поединци овластени 
од страна на министерот за одбрана, министерот за 
внатрешни работи, односно министерот за финансии. 

(8) Посебните услови, начин и постапка за овласту-
вање на здравствените установи или лекари поединци 
од ставот (7) на овој член ги пропишуваат министерот 
за одбрана, министерот за внатрешни работи, односно 
министерот за финансии.“ 

Член 15 
Во членот 163 став (1) по зборовите: „помошникот 

на контролорот на летање“ се додаваат зборовите: „кои 
работат во оперативни смени“. 

 
Член 16 

Членот 182 се менува и гласи: 
“(1) Во случај на повреда на одредбите од овој за-

кон или прописите донесени врз основа на овој закон 
инспекторот прави записник и подготвува решене кое 
го донесува директорот на Агенцијата. 

(2) Со решението од ставот (1) на овој член се: 
а) наредува на сторителот на повредата во опреде-

лен рок да преземе корективни мерки за отстранување 
на утврдените неправилности и недостатоци; 

б) забранува активности кои се вршат во спротив-
ност со одредбите од овој закон и прописите донесени 
врз основа на овој закон и 

в) задржува странски воздухоплов на аеродром и 
презема други мерки согласно со меѓународните дого-
вори кои ги ратификувала Република Македонија.” 

 
Член 17 

Во членот 188 став (1) точка 1 бројот „4“ се замену-
ва со бројот „3“. 

 
Член 18 

Во членот 190 став (1) точка 17 зборовите: „став 
(2)“ се бришат. 

 
Член 19 

Во членот 190-а зборот „инспекторот“ се брише, а 
зборовите: “ќе спроведе” се заменуваат со зборовите: 
„се спроведува“. 

 
Член 20 

Одредбите од членот 6 од овој закон со кој се дода-
ваат два нови става (6) и (7) во членот 12 од Законот за 
воздухопловство („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/10 и 
24/12) ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2013 
година. 

 
Член 21 

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

Член 22 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 

PËR AVIACION 
 

Neni 1 
Në Ligjin për aviacion ("Gazeta Zyrtare e Republikes 

së Maqedonise numer 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/10 
dhe 24/12), në nenin 4 pika 71, fjalet: "fluturim panora-
mik" shlyhen. 

 
Neni 2 

Në nenin 7-b paragrafi (1) pas alinese 9 shtohen dy ali-
ne të reja 10 dhe 11, si vijojne: 

"- e kryen mbrojtjen e të drejtave të udhetareve si dhe 
sigurimin e të drejtave të personave me invaliditet dhe të 
personave me levizje të zvogeluar; 
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- jep leje për fluturim dhe designacione për aviotrans-
portues të vendit,". 

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon: 
"(2) Me perjashtim nga paragrafi (1) i ketij neni, aktivi-

tete të caktuara në kompetence të Agjencise kryen EASA 
kur kjo eshte e percaktuar me kete ligj, rregullat e miratua-
ra në baze të ketij ligji dhe/ose me Rregullativen 216/2008 
të Bashkimit Evropian, për rregulla të perbashketa në sfe-
ren e aviacionit civil dhe themelim të EASA, që eshte mar-
re me Aneksin 1 të Marreveshjes multilaterale për theme-
lim të Hapesires së Perbashket Ajrore Evropiane ("Gazeta 
Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 27/2007 dhe 
98/2009)."       

 
Neni 3 

Në nenin 9 paragrafi (5) ndryshohet si vijon: 
"Kryetar dhe anetar të Keshillit Drejtues mund të eme-

rohen persona nga radhet e të punesuarve në Agjenci, të 
punesuarve te persona tjere juridike që kryejne veprimtari 
nga sfera e aviacionit civil të themeluar nga shteti dhe të 
punesuarve te persona tjere juridike, pervec nese kjo nuk 
paraqet konflikt të interesave në pajtim me ligjin."  

 
Neni 4 

Në nenin 9-g paragrafi (2) fjala "emeron" zevendesohet 
me fjalen "zgjedh". 

 
Neni 5 

Në nenin 9-d paragrafi (1) alineja 11 fjalet: "pas pelqi-
mit të marre paraprakisht të Keshillit Drejtues" shlyhen. 

Pas alinese 11 shtohet aline e re 12, si vijon: 
"- leshon urdhra dhe/ose direktiva operative për siguri 

dhe sigurim nga veprimet e sjelljes së paligjshme,". 
 

Neni 6 
Në nenin 12 pas paragrafit (5) shtohen dy paragrafe të 

rinj (6) dhe (7), si vijojne: 
"(6) Agjencia mund të financohet edhe nga kompensi-

mi i koncesionit për shfrytezimin e aeroporteve në Repub-
liken e Maqedonise, të paguar për vitin paraprak. 

(7) Kuvendi i Republikes së Maqedonise me propozim 
të Agjencise miraton vendim për shfrytezimin e mjeteve 
nga paragrafi (6) i ketij neni, pas mendimit të marre para-
prakisht nga Qeveria e Republikes së Maqedonise." 

 
Neni 7 

Në nenin 13 paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 
"Raportin për realizimin e programit vjetor për pune 

dhe zhvillim të Agjencise për vitin paraprak, të percjelle 
me raporte financiare të kontabilitetit të perpiluara në paj-
tim me Standardet nderkombetare për njoftim financiar, 
Keshilli Drejtues i Agjencise i miraton më së voni deri më 
25 shkurt çdo vit." 

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon: 
"Raporti i revizorit të pavarur dorezohet te Keshilli 

Drejtues i Agjencise më së voni deri më 1 qershor çdo vit." 
 Pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon: 
"(6) Raportin për realizimin e programit vjetor për pune 

dhe zhvillim të Agjencise për vitin paraprak, Keshilli Drej-
tues i Agjencise e dorezon për miratim në Kuvendin e Re-
publikes së Maqedonise, më së voni deri më 30 qershor së 
bashku me raportin e revizorit të pavarur." 

Paragrafi (6) behet paragraf (7). 
Paragrafi (7) shlyhet. 
 

Neni 8 
Në nenin 34 paragrafi (4) shlyhet. 

Neni 9 
Në nenin 53 paragrafet (1) dhe (2) ndryshohen si vijoj-

ne: 
"(1) Sherbimet e navigacionit ajror jepen në baze eksk-

luzive në kuader të blloqeve të vecanta të hapesires ajrore 
që bien në kompetence të  Republikes së Maqedonise nga 
dhenesi i sherbimeve të navigacionit ajror që duhet të jete i 
desiguar nga Qeverise së Republikes së Maqedonise me 
kusht që të posedoje certifikate aftesimi për dhenien e sher-
bimeve të navigacionit ajror. 

(2) Në kushte të ekzistimit të bllokut ajror funksional të 
vendosur me marreveshje nderkombetare në pajtim me ne-
nin 57 të ketij ligji, që shtrihet në hapesiren ajrore të Re-
publikes së Maqedonise, vendet nenshkruese bashkerisht 
designojne me marreveshje një ose më shume dhenes të 
sherbimeve të navigacionit ajror dhe i percaktojne të drejtat 
dhe obligimet e tyre." 

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon: 
"(3) Designacioni nga paragrafet (1) dhe (2) të ketij ne-

ni, ka të beje me dhenien e sherbimeve të KTA-së dhe 
sherbimeve meteorologjike." 

Paragrafi (3) behet paragraf (4). 
Paragrafi (4) që behet paragrafi (5), ndryshohet si vi-

jon: 
"(5) Dhenesve të sherbimeve të navigacionit ajror që 

kane seli kryesore ose perfaqesi të regjistruar në Republi-
ken e Maqedonise, certifikaten e aftesimit për dhenien e 
sherbimeve të navigacionit ajror ua leshon Agjencia në afat 
vlefshmerie prej dy vitesh." 

Paragrafet (5), (6), (7) dhe (8) behen paragrafe (6), (7), 
(8) dhe (9). 

 
Neni 10 

Neni 60-g ndryshohet si vijon: 
"(1) Dhenesi i sherbimeve të navigacionit ajror miraton 

program për dhenien e sherbimeve të navigacionit ajror 
dhe plan vjetor financiar, pas pelqimit të marre parapra-
kisht nga Agjencia dhe i dorezon për miratim në Qeverine 
e Republikes së Maqedonise më së voni deri në fund të çdo 
viti. 

(2) Raportin vjetor financiar me llogarine perfundimta-
re, raportin e revizorit për vitin paraprak dhe raportin vjetor 
të punes për vitin paraprak, dhenesi i sherbimeve të naviga-
cionit ajror i dorezon në Qeverine e Republikes së Maqe-
donise për miratim, më së voni deri në fund të majit çdo 
vit, pas marrjes së mendimit pozitiv nga Agjencia." 

 
Neni 11 

Në nenin 84 paragrafi (2) fjala "vendor" shlyhet. 
Në paragrafin (3) fjalet: "transportuesit vendore" ze-

vendesohen me fjalen "transportuesit".   
 

Neni 12 
Në nenin 126 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), 

si vijon: 
"(4) Kontrollin e mjetit fluturues gjate fluturimit e kr-

yen Komisioni për Inspektimin e Mjeteve Fluturuese gjate 
Fluturimit, i percaktuar nga Agjencia." 

Në paragrafin (4) që behet paragraf (5) fjalet: "ekuipaz-
hit dhe personelit teknik të aviacionit që gjendet në mjetin 
fluturues" zevendesohen me fjalet: "Komisioni për Inspe-
ktimin e Mjeteve Fluturuese gjate Fluturimit i percaktuar 
nga Agjencia". 

 
Neni 13 

Në nenin 146 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), 
si vijon: 
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"(3) Kushtet e vecanta, menyren dhe proceduren e per-
caktimit të aftesise shendetesore të personelit të aviacionit 
që kryen dhe siguron pune me rendesi për sigurine e avia-
cionit, e që kane të bejne me mjetet fluturuese shteterore, i 
percaktojne ministri i Mbrojtjes, ministri i Puneve të 
Brendshme, perkatesisht ministri i Financave."  

Paragrafi (3) behet paragraf (4). 
 

Neni 14 
Në nenin 147 pas paragrafit (6) shtohen dy paragrafe të 

rinj (7) dhe (8), si vijojne: 
"(7) Kontrollet shendetesore të personelit të aviacionit 

që kryen dhe siguron  pune me rendesi për sigurine e avia-
cionit, e që kane të bejne me mjetet fluturuese shteterore, 
kryhen nga institucione shendetesore ose mjeke individe të 
autorizuar nga ministri i Mbrojtjes, ministri i Puneve të 
Brendshme, perkatesisht ministri i Financave. 

(8)  Kushtet e vecanta, menyren dhe proceduren për au-
torizim të institucioneve shendetesore ose mjekeve indivi-
de nga paragrafi (7) i ketij ligji, i percaktojne ministri i 
Mbrojtjes, ministri i Puneve të Brendshme, perkatesisht 
ministri i Financave." 

 
Neni 15 

Në nenin 163 paragrafi (1) pas fjaleve: "ndihmeskon-
trollori i fluturimit" shtohen fjalet: "të cilet punojne në 
nderrime operative". 

 
Neni 16 

Neni 182 ndryshohet si vijon: 
"(1) Në rast të shkeljes së dispozitave të ketij ligji ose 

rregullave të miratuara në baze të ketij ligji, inspektori per-
pilon procesverbal dhe pergatit aktvendim të cilin e mira-
ton drejtori i Agjencise. 

(2) Me aktvendimin nga paragrafi (1) i ketij neni: 
a) urdherohet kryeresi i shkeljes që në afatin e caktuar 

të ndermarre masa korrigjuese për menjanimin e parregull-
sive dhe mangesive të konstatuara; 

b) ndalohen aktivitetet që kryhen në kundershtim me 
dispozitat e ketij ligji dhe me dispozitat e miratuara në baze 
të ketij ligji dhe 

v) mbahet mjeti fluturues i huaj në aeroport dhe merren 
masa tjera në pajtim me marreveshjet nderkombetare që i 
ka ratifikuar Republika e Maqedonise." 

 
Neni 17 

Në nenin 188 paragrafi (1) pika 1 numri "4" zevendeso-
het me numrin "3". 

 
Neni 18 

Në nenin 190 paragrafi (1) pika 17 fjalet: "paragrafi 
(2)" shlyhen. 

 
Neni 19 

Në nenin 190-a fjala "inspektori" shlyhet, ndersa fjalet: 
"do të zbatoje" zevendesohen me fjalen "zbatohet". 

 
Neni 20 

Dispozitat e nenit 6 të ketij ligji me të cilin shtohen dy 
paragrafe të rinj (6) dhe (7) në nenin 12 të Ligjit për aviaci-
on ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" 14/2006, 
24/2007, 103/2008, 67/10 dhe 24/12), do të fillojne të zba-
tohen nga 1 janari 2013. 

                                                         
Neni 21 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të 
Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastru-
ar të Ligjit për aviacion.  

Neni 22 
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 

"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise". 
__________ 

2124. 
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 

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

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И  ДОПОЛНУВАЊЕ  НА  ЗАКОНОТ   

ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 20 јуни 2012 година. 
 

      Бр. 07-2924/1                                 Претседател 
20 јуни 2012 година                на Република Македонија,                       
            Скопје                                   Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ 

 
Член 1 

Во Законот за железничкиот систем („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број  48/10 и 23/11), во 
членот 5 по ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи: 

„(8) На програмите од ставот (4) на овој член на Ак-
ционерското друштво за транспорт Македонски желез-
ници транспорт АД - Скопје согласност дава Владата 
на Република Македонија, а истите се доставуваат на 
увид до Агенцијата за регулирање на железничкиот се-
ктор.“ 

 
Член 2 

Во членот 7 по ставот (3) се додава нов став (4), кој 
гласи:  

„(4) На програмите од ставот (1) на овој член на 
Јавното претпријатие за железничката инфраструктура 
Македонски железници - Скопје согласност дава Вла-
дата на Република Македонија, а истите се доставуваат 
на увид до Агенцијата за регулирање на железничкиот 
сектор.“ 

  
Член 3 

Во членот 15 по ставот (5 ) се додаваат два  нови 
става (6) и (7), кои гласат:  

“(6) Дозволата се издава на македонски и на англи-
ски јазик.  

 (7) Составен дел на дозволата е и анексот за фи-
нансиско покритие за одговорност од вршење дејност 
со кои се гарантира дека барателот е способен да ја на-
домести евентуалната штета настаната по однос на од-
говорност во вршењето на дејноста и дека може да га-
рантира покривање на штета во случај на несреќа во 
однос на патниците, багажот, товарот, поштенските 
пратки, трети лица и животната средина.“   

Ставот (6) станува став (8). 
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По ставот (7) кој станува став (9) се додаваат два 
нови става (10) и (11), кои гласат: 

“(10) За издавање на дозволата од ставот (1) на овој 
член се плаќа надоместок. Висината на надоместокот ја 
утврдува Агенцијата со тарифник, врз основа на реал-
ните трошоци потребни за издавање на дозволата. На-
доместокот за издавање на дозволата се  уплаќа на сме-
тка на Агенцијата и претставува приход на Агенцијата. 

(11) Формата и содржината на образецот на барање-
то и упатството за пополнување на барањето за издава-
ње на дозволата, анексот за финансиско покритие за 
одговорност од вршење дејност, формата и содржина 
на образецот на дозволата, како и формата, содржината 
и начинот на водење на регистарот ги пропишува  
Агенцијата.“ 

 
Член 4 

Во членот 16 став (1) точка 4 по зборот „односи“ се 
додаваат зборовите: „вклучувајќи ги и кривичните дела 
кои се однесуваат на безбедност и здравје при работа“. 

Точката 5 се менува и гласи:  
“финансиски да е способен, односно своите сегаш-

ни и идни обврски, под нормални услови на работење, 
да може да ги исполнува во период од 12 месеци. Фи-
нансиската способност се потврдува врз основа на го-
дишните пресметки на превозникот или во случај кога 
барателот не е во можност да презентира годишни 
пресметки задолжително доставува податоци за:”. 

Точката 7 се менува и гласи: 
“да е осигуран во осигурително друштво и да при-

ложи полиса за осигурување на минимален осигурите-
лен износ од 500.000 евра во денарска противвредност 
според девизниот курс на Народната банка на Републи-
ка Македонија за покривање на штета настаната по од-
нос на одговорност во вршењето на дејноста во соглас-
ност со националното и меѓународното право и да до-
стави писмена изјава со која гарантира покривање на 
штета во случај на несреќа во однос на патниците, ба-
гажот, товарот, поштенските пратки, трети лица и око-
лината во согласност со закон и други прописи и со ме-
ѓународни договори кои ја обврзуваат Република Ма-
кедонија.” 

Ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат: 
„(2) Правното лице ќе се смета дека не е финанси-

ски способно доколку ги нема намирено обврските по 
основ на данок и по основ на придонеси на вработени, 
најмалку за последните три месеци. 

(3) Агенцијата може да бара поднесување на реви-
зорски извештаи и соодветни документи од банка де-
понент на правното лице кои ќе ја потврдат фактичката 
финансиска способност на барателот на дозволата.“  

  
Член 5 

Во членот 17 ставовите (12) и (13) се менуваат и 
гласат: 

„(12) Агенцијата ќе издаде дозвола на превозникот 
по поднесено писмено барање за издавање на дозвола 
што е можно во пократот рок, но не повеќе од три ме-
сеци по доставувањето на сите релевантни податоци,  а 
доколку барањето се одбива Агенцијата донесува ре-
шение во кое се наведуваат причините за одбивањето. 

(13) Против решението донесено од Агенцијата мо-
же да се поднесе тужба до Управниот суд на Република 
Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на 
решението.“ 

 
Член 6 

Во членот 18 по ставот (1) се додаваат пет нови ста-
ва (2), (3), (4), (5) и (6), кои гласат: 

“(2) Превозниците од ставот (1) на овој член, покрај 
дозволата за вршење јавен железнички превоз, се 
должни до Агенцијата да достават полиса за осигуру-
вање за одговорност од вршење дејност валидна за те-
риторијата на Република Македонија. 

(3) Документите од ставот (2) на овој член превоз-
ниците се должни да ги достават до Агенцијата во ко-
пија заверена на нотар. 

(4) Агенцијата за поднесените документи од ставот 
(2) на овој член издава потврда. 

(5) Агенцијата за превозниците од ставот (1) на овој 
член кои ги доставиле документите од ставот (2) на 
овој член води Регистар на дозволи за вршење јавен 
железнички превоз издадени од надлежни органи на 
земји членки на Европската унија. 

(6) Формата и содржината на Регистарот од ставот 
(5) на овој член го пропишува Агенцијата.” 

Ставот (2) станува став (7). 
 

Член 7 
Членот 20 се менува и гласи: 
„(1) Правните лица кои вршат превоз за сопствени 

потреби треба да имаат дозвола за вршење на превоз за 
сопствени потреби и сертификат за сигурност за врше-
ње на превоз за сопствени потреби. 

(2) Условите и начинот на издавањето на дозволата 
од ставот (1) на овој член се утврдени со членовите 16, 
17 и 18 од овој закон. 

(3) Условите и начинот на издавањето на сертифи-
катот од ставот (1) на овој член се утврдени со членот 
19 од овој закон. 

(4) За издавање на дозволата од ставот (1) на овој 
член се плаќа надоместок. Висината на надоместокот ја 
утврдува Агенцијата со тарифник врз основа на реал-
ните трошоци потребни за издавање на дозволата. На-
доместокот за издавање на дозволата се уплаќа на сме-
тка на Агенцијата и  е приход на Агенцијата. 

(5) За издавање на сертификатот од ставот (1) на 
овој член се плаќа надоместок. Висината на надоместо-
кот ја утврдува Управата за сигурност со тарифник, врз 
основа на реалните трошоци потребни за издавање на 
сертификатот, на кој согласност дава министерот кој 
раководи со органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на железничкиот сообраќај и же-
лезничката инфраструктура. 

(6) Формата и содржината на образецот на барање-
то и упатството за пополнување на барањето за издава-
ње на дозволата за вршење на превоз за сопствени по-
треби, анексот за финансиско покритие за одговорност 
од вршење дејност, формата и содржина на образецот 
на дозволата, како и формата, содржината и начинот на 
водење на регистарот ги пропишува  Агенцијата. 

(7) Формата и содржината на барањето и упатство-
то за пополнување на барањето за издавање на серти-
фикат за сигурност за вршење на превоз за сопствени 
потреби, формата и содржината на образецот на серти-
фикатот за сигурност, како и формата и содржината на 
регистарот ги пропишува министерот кој раководи со 
органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на железничкиот сообраќај и железничката ин-
фраструктура.” 

 
Член 8 

Во членот 21 став (3) точката 6 се менува и гласи: 
“да е осигуран во осигурително друштво и да при-

ложи полиса за осигурување на минимален осигурите-
лен износ од 500.000 евра во денарска противвредност 
според девизниот курс на Народната банка на Републи-
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ка Македонија и писмена изјава со која гарантира по-
кривање на штета настаната по однос на одговорност 
во вршењето на неговата дејност во согласност со за-
кон и други прописи, како и меѓународни договори кои 
ја обврзуваат Република Македонија.” 

Ставовите (4), (5) и (6) се менуваат и гласат: 
„(4) Агенцијата ќе издаде дозвола на управителот 

на железничката инфраструктура по поднесено писме-
но барање за издавање на дозвола што е можно во по-
кратот рок, но не повеќе од три месеци по доставува-
њето на сите релевантни податоци, а доколку барањето 
се одбива Агенцијата донесува решение во кое се наве-
дуваат причините за одбивањето. 

(5) Против решението донесено од Агенцијата мо-
же да се поднесе тужба до Управниот суд на Република 
Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на 
решението. 

(6) Составен дел на дозволата е и анексот за финан-
сиско покритие за одговорност од вршење дејност со 
кое се гарантира дека барателот е способен да ја надо-
мести евентуалната штета настаната по однос на одго-
ворност во вршењето на дејноста.“    

По ставот (6) се додаваат три нови става (7), (8) и 
(9), кои гласат: 

„(7) Дозволата се издава на македонски и на англи-
ски јазик. 

(8) За издавање на дозволата од ставот (2) на овој 
член се плаќа надоместок. Висината на надоместокот ја 
утврдува Агенцијата со тарифник врз основа на реал-
ните трошоци потребни за издавање на дозволата. На-
доместокот за издавање на дозволата се уплаќа на сме-
тка на Агенцијата и  е приход на Агенцијата. 

(9) Формата и содржината на образецот на барање-
то и упатството за пополнување на барањето за издава-
ње на дозволата, анексот за финансиско покритие за 
одговорност од вршење дејност, формата и содржина 
на образецот на дозволата, како и формата, содржината 
и начинот на водење на регистарот ги пропишува 
Агенцијата.“  

 
Член 9 

Во членот 22 по ставот (1) се додава нов став (2), 
кој гласи: 

„ (2) Одобрението од ставот (1)  на овој член се из-
дава на македонски и на англиски јазик.“ 

Ставовите (2), (3), (4), (5), (6) и (7) стануваат ставо-
ви (3), (4), (5), (6), (7) и (8). 

 
Член 10 

Во членот 24 ставот (2) се менува и гласи: 
“Составните делови на железничката инфрастру-

ктура од ставот (1) на овој член се утврдени со Законот 
за интероперабилност во железничкиот систем.“ 

 
Член 11 

По членот 28 се додава нов член 28-а, кој гласи: 
 

“Член 28-а 
(1) Изработка на проектната документација за из-

градба на железничка инфраструктура, покрај Јавното 
претпријатие за железничка инфраструктура може да 
врши и друг инвеститор, по добиено позитивно мисле-
ње од Јавното претпријатие за железничка инфрастру-
ктура, кој по изработката три примероци од ревидира-
ната проектна документација ја доставува до Јавното 
претпријатие за железничка инфраструктура. 

(2) Изградбата на железничка инфраструктура може 
да ја врши покрај Јавното претпријатие за железничка 
инфраструктура  и друг инвеститор по добиена соглас-
ност од Јавното претпријатие за железничка инфра-
структура. По изградбата, железничката инфраструкту-
ра се запишува во сопственост на Република Македо-
нија. 

(3) Начинот, постапката и условите врз основа на 
кои Јавното претпријатие за железничка инфраструкту-
ра ја дава согласноста од ставовите (1) и (2) на овој 
член ги пропишува министерот кој раководи со орга-
нот на државната управа надлежен за работите од обла-
ста на железничкиот сообраќај и железничката инфра-
структура.“ 

 
Член 12 

Во членот 30 став (1) зборовите: „со општи и посеб-
ни технички барања за изградба, реконструкција, ре-
монт и одржување на железничка пруга“ се заменуваат 
со зборовите: „основни барања, кои може да се општи 
и специфични  барања.“ 

Ставот (2) се менува и гласи: 
„Основните барања од ставот (1) на овој член се 

утврдени со Законот за интероперабилност во желез-
ничкиот систем.“ 

Ставот (3) се брише.  
 

Член 13 
Во членот 66 став (2) точката на крајот од речени-

цата се брише и се додаваат зборовите: „и до услужни-
те објекти.“  

 
Член 14 

Во членот 95 по ставот (1) се додава нов став (2), 
кој гласи: 

„(2) Имотот и средствата за работа на Агенцијата 
се сопственост на Република Македонија и со нив 
управува и ги користи Агенцијата.“ 

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

Ставот (6) се брише. 
 

Член 15 
По членот 95 се додава нов член 95-а, кој гласи: 
 

„Член 95-а 
Статут на Агенцијата 

 
(1) Работењето и организацијата на Агенцијата поб-

лиску се уредуваат со Статутот на Агенцијата. 
(2) Статутот на Агенцијата особено содржи одред-

би за: 
- заштитен знак и седиште на Агенцијата, 
- изработка и употреба на печати на Агенцијата, 
- застапување на Агенцијата, 
- постапка за именување и разрешување на директо-

рот на Агенцијата, 
- постапка за донесување на подзаконски акти и оп-

шти акти на Агенцијата, 
- постапка за вработување во Агенцијата, 
- постапка за наградување и казнување на вработе-

ните во Агенцијата, 
- постапка за стручно оспособување и усовршување 

на вработените во Агенцијата, 
- обврска за вработените во однос на чување на до-

верливост на податоците и 
- други одредби од значење за работењето на Аген-

цијата. 
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(3) Статутот на Агенцијата се објавува на веб стра-
ницата на Агенцијата. 

(4) На Статутот на Агенцијата согласност дава Со-
бранието на Република Македонија.“  

 
Член 16 

Во членот 97 став (1) алинеја 1 по зборот „за“ се до-
даваат зборовите: „дефинирање и“, а по зборот „над“ 
се додаваат зборовите: „критериумите за“. 

Алинејата 2 се менува и гласи:  
„- да врши мониторинг за почитување на правата на 

патниците,“.  
 По алинејата 8 се додаваат шест нови алинеи 9, 10, 

11, 12, 13 и 14, кои гласат: 
„-  да издава дозволи за вршење на јавен железнич-

ки превоз, согласно со членот 16 од овој закон, 
- да издава дозволи за вршење превоз за сопствени 

потреби, согласно со членот 20 од овој закон, 
- да издава дозволи за управување со железничката 

инфраструктура, согласно со членот 21 од овој закон, 
- да донесува и спроведува подзаконски акти врз 

основа на овој закон, 
- да води управни постапки и донесува одлуки во 

управна постапка согласно со одредбите од овој закон 
и Законот за општа управна постапка и 

- да дава мислење и учествува при подготвувањето 
на закони, прописи и други акти што се однесуваат на 
железничките услуги, како и при склучувањето, однос-
но пристапувањето на Република Македонија кон ме-
ѓународни договори од областа на железниците.“ 

По ставот (1) се додаваат пет нови става (2), (3), (4), 
(5) и (6), кои гласат: 

“(2) При вршење на работите од својата надлеж-
ност, Агенцијата соработува со други државни органи 
и институции и учествува во работата на меѓународни 
организации и здруженија на национални и регионални 
тела од областа на железничкиот сообраќај. 

(3) Агенцијата во вршењето на своите надлежности 
од ставот (1) на овој член донесува решенија. Донесе-
ните решенија во рамките на надлежностите на Аген-
цијата се обврзувачки.  

(4) Против решенијата на Агенцијата од ставот (3) 
на овој член управителот на инфраструктурата и пре-
возникот може да поднесат тужба за поведување на 
управен спор во рок од 30 дена од денот на приемот на 
решението и истата не го одлага извршувањето на ре-
шението.  

(5) Овластените лица од членот 97-в став (1) од овој 
закон имаат право да извршат проверка на исполнува-
њето на решенијата од ставот (3) на овој член. 

(6) Агенцијата поднесува барање за поведување 
прекршочна постапка пред надлежен суд во случај на 
непочитување на решенијата од ставот (3) на овој 
член.” 

Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (7), (8) и 
(9). 

 
Член 17 

По членот 97 се додаваат шест  нови члена 97-а, 97-
б, 97-в, 97-г, 97-д и 97-ѓ, кои гласат: 

 
„Член 97-а 

Контрола на квалитетот на услугите кои железничките 
превозници им ги обезбедуваат на патниците во  
железничкиот сообраќај и права на патниците. 

 
(1) Патниците во железничкиот сообраќај имаат 

право да добијат информации пред патувањето, за вре-
ме на патувањето и за минималните стандарди за ква-
литетот на услугите  согласно со Законот за договорите 
за превоз во железничкиот сообраќај. 

(2) На писмено барање на Агенцијата, заради врше-
ње на контрола на квалитетот на дадените услуги на 
патниците при вршењето на превозот, железничките 
превозници  без одлагање, а најдоцна во рок од десет 
работни дена доставуваат податоци до Агенцијата.  

(3) Критериумите за квалитетот на услугите и мето-
дологијата за вршење на контрола над квалитетот на 
дадените услуги од ставот (1) на овој член, како и обра-
зецот за мониторинг и доставување на бараните пода-
тоци од страна на железничките превозници ги пропи-
шува Агенцијата по птетходна согласност од Мини-
стерството за транспорт и врски и Акционерското 
друштво за транспорт Македонски железници Транс-
порт АД - Скопје. 

 
Член 97-б 

Контрола на квалитетот на услугите кои управителот 
на инфраструктурата им ги обезбедува  

на железничките превозници 
 
(1) На писмено барање на Агенцијата, заради врше-

ње на контрола на квалитетот на дадените услуги од 
страна на управителот на инфраструктурата, управите-
лот на инфраструктурата без одлагање, а најдоцна во 
рок од десет работни дена доставува податоци до Аген-
цијата. 

(2) Критериумите за квалитетот на услугите кои 
управителот на инфраструктурата им ги обезбедува на 
железничките превозници и методологијата за вршење 
на контрола над квалитетот на дадените услуги, како и 
образецот за доставување на бараните податоци од 
страна на управителот на инфраструктурата ги пропи-
шува Агенцијата по претходна согласност од Мини-
стерството за транспорт и врски и Јавното претприја-
тие за железничката инфраструктура Македонски же-
лезници - Скопје. 

Член 97-в 
Овластени лица 

 
(1) Спроведувањето на контролата на квалитетот на 

услугите кои железничките превозници им ги обезбе-
дуваат на патниците во железничкиот сообраќај и пра-
ва на патниците и контрола на квалитетот на услугите 
кои управителот на инфраструктурата им ги обезбеду-
ва на железничките превозници пропишани со овој за-
кон ги вршат стручни лица од Агенцијата, овластени за 
тоа со решение на директорот на Агенцијата (во ната-
мошниот текст: овластеното лице). 

(2) Директорот на Агенцијата на овластеното лице 
му издава службена легитимација која му служи за до-
кажување на неговото службено својство и која е дол-
жен да ја покаже при вршењето на контролата. 

(3) Службената легитимација на овластеното лице 
му се одзема кога му е одземено овластувањето или му 
престанал работниот однос во Агенцијата. 

(4) Овластеното лице има право и должност струч-
но да се оспособува за извршување на своите работи и 
задачи. 

(5) Формата и содржината на службената легитима-
ција од ставот (2) на овој член и начинот на издавање и 
одземање ги пропишува Агенцијата. 

 
Член 97-г 

Права и обврски на субјектот кој е предмет  
на контрола 

 
(1) Субјектот кој е предмет на контрола на квалите-

тот е должен на овластеното лице од членот 97-в став 
(1) од овој закон при вршење на контролата на квалите-
тот да му овозможи непречено вршење на контролата. 
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(2) Субјектот од ставот (1) на овој член е должен на 
овластеното лице заради вршење на контрола на квали-
тетот да му овозможи, стави на увид и на писмено ба-
рање на овластеното лице да ги даде сите потребни ин-
формации, податоци и документација без оглед на ме-
диумот на кој истите се чуваат. 

(3) Субјектот кој е предмет на контрола има право 
да дава писмени изјави на записникот од членот 97-д 
став (1) од овој закон и забелешки поврзани со контро-
лата со образложение за причините за истите. 

(4) Начинот и постапката на вршењето на контрола-
та на квалитетот на услугата го пропишува Агенцијата. 

 
Член 97-д 

Постапка за контрола на квалитетот на дадените  
услуги 

 
(1) За извршената контрола на квалитетот на даде-

ните услуги од управителот на инфраструктурата или 
железничкиот превозник (во натамошен текст: контро-
ла на квалитетот) овластеното лице составува записник 
од извршената контрола на квалитетот. 

(2) Записникот од ставот (1) на овој член треба да 
содржи приказ на утврдената фактичка состојба при 
контролата на квалитетот. 

(3) За резултатите од извршената контрола на ква-
литетот, овластеното лице е должно веднаш, а најдоцна 
во рок од три дена од денот на извршената контрола на 
квалитетот да го извести директорот на Агенцијата и 
да му поднесе записник заедно со сите списи од надзо-
рот.  

(4) Во случај на повреда односно непочитување на 
критериумите на квалитетот на дадените услуги од 
членовите 97-а став (3) и 97-б став (2) од овој закон 
или друг пропис донесен од страна на Агенцијата врз 
основа на овој закон, а која е утврдена од страна на ов-
ластеното лице и констатирана со записник, директо-
рот на Агенцијата донесува решение. 

(5) Со решението од ставот (4) на овој член се утвр-
дуваат услови и се наложуваат обврски, мерки и актив-
ности кои железничкиот превозник или управителот на 
инфраструктурата е должен да ги исполни и изврши за-
ради отстранување на утврдените неправилности, во 
рокови определени соодветно на природата и тежината 
на условите и обврските. 

(6) Железничкиот превозник и управителот на ин-
фраструктурата се должни да постапат по решението 
од ставот (4) на овој член и да ги отстранат утврдените 
неправилности во рокот утврден со решението. 

(7)  Овластеното лице од членот 97-в став (1) од 
овој закон има право да изврши проверка на исполну-
вањето на решението од ставот (4) на овој член. 

(8) Постапката за извршената контрола на квалите-
тот овластеното лице ја спроведува согласно со одред-
бите од овој закон. 

(9) Формата и содржината на записникот за изврше-
ната контрола на квалитетот ги пропишува Агенцијата. 

 
Член 97-ѓ 

Право на судска заштита 
 
(1) Решение на директорот на Агенцијата донесено 

во управна постапка е конечно. 
(2) Против решението од ставот (1) на овој член, 

управителот на инфраструктурата и превозникот мо-
жат да се поднесат тужба за поведување управен спор. 

(3) Тужбата за поведување на управен спор се подне-
сува во рок од 30 дена од денот на приемот на решение-
то и истата не го одлага извршувањето на решението.” 

Член 18 
Во членот 99 по ставот (6) се додава нов став (7), 

кој гласи: 
“(7) Овластеното лице од членот 97-в став (1) од 

овој закон има право да изврши проверка на исполну-
вањето на решението од ставот (4) на овој член.” 

Ставот (7) станува став (8). 
По ставот (8) се додава нов став (9), кој гласи: 
“(9) Тужбата од ставот (8) на овој член не го одлага 

извршувањето на решението од ставот (4) на овој член.” 
 

Член 19 
Во членот 102 став (1) во втората реченица точката 

на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборо-
вите: „по писмен предлог на директорот на Агенцијата 
или по писмен предлог на членовите на Управниот од-
бор. Претседателот на Управниот одбор претседава на 
седниците на Управниот одбор и го претставува 
Управниот одбор.“ 

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:  
“(4) Одлуките кои ги донесува Управниот одбор се 

објавуваат на веб страницата на Агенцијата во рок од 
седум дена од денот на одржувањето на седницата.“ 

 
Член 20 

Членот 103 се менува и гласи: 
„(1) Управниот одбор е надлежен да: 
- донесува Статут, 
- донесува подзаконски акти за спроведување на 

овој закон, 
- донесува општи акти за работењето на Агенција-

та, утврдени со Статутот на Агенцијата, по предлог на 
директорот на Агенцијата, 

- донесува деловник за работа на Управниот одбор во 
согласност со овој закон и со Статутот на Агенцијата, 

- го усвојува годишниот извештај за работата на 
Агенцијата за претходната година, 

- ја усвојува годишната програма за работа и развој 
на Агенцијата за наредната година, 

- го следи спроведувањето на годишната програма 
за работа и развој на Агенцијата преку кварталните из-
вештаи доставени од директорот на Агенцијата, 

- го именува и разрешува директорот на Агенцијата 
во согласност со овој закон и по постапка утврдена во 
Статутот на Агенцијата, 

- дава претходна согласност на решенијата донесе-
ни од страна на директорот по прашања од надлежност 
на Агенцијата, пропишани со членот 97 од овој закон,  

- доставува извештаи, препораки и предлози до Со-
бранието на Република Македонија и други државни 
органи и институции од областа на железничкиот соо-
браќај, 

- одлучува по жалбите на вработените кои произле-
гуваат од работниот однос, 

- донесува други акти на Агенцијата и 
- врши други работи утврдени со овој закон и Ста-

тутот на Агенцијата. 
(2) Работата на Управниот одбор и начинот на до-

несувањето на одлуки поблиску се уредува со Делов-
никот за работа на Управниот одбор.“ 

 
Член 21 

Во членот 104 ставот (2) се менува и гласи: 
„Не доставување на годишен извештај за работа за 

претходната година и годишна програма за работа и 
развој на Агенцијата за наредната година до Собрание-
то на Република Македонија е основ за колективно раз-
решување на претседателот  и членовите на Управниот 
одбор.“ 
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Член 22 
Во членот 106 алинејата 3 се менува и гласи:  
„- ги предлага Статутот, годишната програма за ра-

бота и развој  и годишниот извештај за работа на Аген-
цијата,“.  

По алинејата 8  се додаваат четири нови алинеи 9, 
10, 11 и 12, кои гласат: 

„- донесува решенија по прашања од надлежност на 
Агенцијата, 

- потпишува договори во име на Агенцијата, 
-  донесува одлуки по прашања за кои не одлучува 

Управниот одбор, 
- се грижи за спроведување на подзаконските и дру-

ги акти кои ги донесува Управниот одбор,“. 
 

Член 23 
Членот 109 се менува и гласи:  
 „(1) Агенцијата е должна до Собранието на Репуб-

лика Македонија да достави годишна програма за рабо-
та и развој за наредната година и годишен извештај за 
работата за претходната година. 

(2) Годишната програма за работа и развој на Аген-
цијата за наредната година Управниот одбор ја доста-
вува до Собранието на Република Македонија до 30 
ноември во тековната година, а Собранието на Репуб-
лика Македонија ја одобрува најдоцна до 31 декември 
истата година. 

(3) Годишната програма за работа и развој од ста-
вот (2) на овој член содржи: 

- програма за работа за наредната година и 
- финансиски план за нaредната година.   
(4) Годишниот извештај за работата за претходната 

година Управниот одбор го доставува до Собранието 
на Република Македонија најдоцна до 31 март во те-
ковната година, а Собранието на Република Македони-
ја го одобрува најдоцна до 30 април истата година. 

 (5) Годишниот извештај за работата од ставот (4) 
на овој член особено содржи: 

- извештај за извршени активности на Агенцијата 
во претходната година, 

- извештај за состојбата на пазарот на железничките 
услуги во Република Македонија во претходната годи-
на, 

- извештај за извршување на финансискиот план на 
Агенцијата за претходната година и 

финансиски извештај за претходната година (го-
дишна сметка) и 

- ревизорски извештај изработен од надворешен и 
независен ревизор. 

(6) Годишниот извештај за работа и годишната про-
грама за работа и развој на Агенцијата јавно се достап-
ни и истите се објавуваат на веб страницата на Агенци-
јата.  

(7) На барање на Собранието на Република Македо-
нија, Агенцијата е должна да поднесе извештај за рабо-
та и развој на Агенцијата и финансиски извештај за ра-
ботењето на Агенцијата и за период пократок од една 
година.“ 

 
Член 24 

Во членот 111 став (1) зборовите: „органот на др-
жавната управа надлежен за работите од областа на же-
лезниците и железничкиот сообраќај“ се заменуваат со 
зборовите: „Собранието на Република Македонија“.  

 
Член 25 

По членот 120 се додава нов член 120-а, кој гласи:  

„Член 120-а 
(1) Превозникот кој има склучено договор за вршење 

на јавна патничка услуга како услуга од јавен интерес во 
железничкиот превоз на патници со Владата на Републи-
ка Македонија или со градоначалниците на општините, 
односно со градоначалникот на градот Скопје и планира 
да ги прекине дел или сите услуги, за истото треба да 
побара согласност од Владата на Република Македонија 
или од градоначалниците на општините, односно од гра-
доначалникот на градот Скопје. 

(2) Одлуката за престанок на дел или на сите услуги 
донесена од Владата на Република Македонија се обја-
вува во „Службен весник на Република Македонија“, а 
одлуката за престанок на дел или на сите услуги доне-
сена од градоначалниците на општините, односно од 
градоначалникот на градот Скопје се објавува во 
службниот гласник на општината, односно во Служб-
ниот гласник на градот Скопје. 

(3) По добиената согласност од ставот (1) на овој 
член, превозникот е должен да го извести управителот 
на железничката инфраструктура за прекинот на дава-
њето на услуга од јавен интерес во железничкиот пре-
воз на патници, односно за измената на возниот ред и 
по 15 дена од известувањето да ја прекине услугата. 

(4) Превозникот кој нема склучено договор за врше-
ње на патничка услуга како услуга од јавен интерес во 
железничкиот превоз на патници со Владата на Републи-
ка Македонија или градоначалниците на општините, од-
носно градоначалникот на градот Скопје, а планира да 
ги прекине дел или сите услуги е должен да го извести 
управителот на железничката инфраструктура за измена 
на возниот ред. Управителот на инфраструктурата е дол-
жен во рок од три работни дена да изврши измена на 
возниот ред, истиот да го објави во најмалку два дневни 
весника и да го истакне на видно место во станичните 
објекти и друг вообичаен начин. По истекот на седум де-
на од објавувањето услугата престанува. 

(5) Управителот на инфраструктурата за случаите 
од ставовите (3) и (4) на овој член постапува согласно 
со членот 93 став (5) од овој закон.“    

 
Член 26 

Во членот 122  став (1)  по алинеја 2 се додава нова 
алинеја 3, која гласи: 

„- превезуваат воени и специјални пратки,“.  
 

Член 27 
Во членот 129 став (1) по алинејата 18 се додаваат 

две нови алинеи 19 и 20, кои гласат: 
“- не ги доставува бараните информации и подато-

ци до Агенцијата согласно со членовите 97 став (7), 97-
а став (2) и 97-б став (1) од овој закон и 

- не постапи по решенијата по прашања од надлеж-
ност на Агенцијата согласно со членовите 97 став (3), 
97-д став (5) и 99 став (2) од овој закон.“ 

 
Член 28 

Приватно домашно или странско правно лице може 
да врши јавен железнички превоз на патници и стока 
согласно со одредбите од овој закон по пристапување-
то на Република Македонија во Европската унија. 

Постапките за издавање на дозволи за вршење јавен 
железнички превоз на патници и стока, како и постап-
ките за издавање сертификати за сигурност за вршење 
на јавен железнички превоз на патници и стока соглас-
но со Законот за железничкиот систем (“Службен вес-
ник на Република Македонија” број 48/10 и 23/11) за-
почнати пред влегувањето во сила на овој закон, ќе за-
прат со денот на влегувањето во сила на овој закон.  
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Член 29 
Подзаконските прописи предвидени со овој закон 

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

 
Член 30 

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

 
Член 31 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E 

LIGJIT PËR SISTEM HEKURUDHOR 
 

Neni 1 
Në Ligjin për sistem hekurudhor ("Gazeta Zyrtare e 

Republikes së Maqedonise numer 48/10 dhe 23/11), në ne-
nin 5 pas paragrafit (7) shtohet paragraf i ri (8) si vijon: 

"(8) Për programet nga paragrafi (4) i ketij neni, të Sho-
qerise Aksionare për Transport Hekurudhat Maqedonase 
Transport SHA-Shkup, pelqim jep Qeveria e Republikes së 
Maqedonise, ndersa ato dergohen për shikim në Agjencine 
për Rregullim të Sektorit Hekurudhor." 

 
Neni 2 

Në nenin 7 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4) si 
vijon:  

"(4) Për programet nga paragrafi (1) i ketij neni, të 
Ndermarrjes Publike për infrastrukture hekurudhore Heku-
rudhat Maqedonase-Shkup, pelqim jep Qeveria e Republi-
kes së Maqedonise, ndersa ato dergohen për shikim në Ag-
jencine për Rregullim të Sektorit Hekurudhor." 

  
Neni 3 

Në nenin 15 pas paragrafit (5) shtohen dy paragrafe të 
rinj (6) dhe (7), si vijojne:  

"(6) Leja leshohet në gjuhen maqedonase dhe në gju-
hen angleze.  

(7) Pjese perberese e lejes eshte edhe aneksi për mbu-
lim financiar për pergjegjesi nga ushtrimi i veprimtarise, 
me të cilat garantohet se kerkuesi eshte i afte që  ta kom-
pensoje demin eventual të shkaktuar lidhur me pergjegjesi-
ne gjate ushtrimit të veprimtarise dhe se mund të garantoje 
mbulim të demit në rast të fatkeqesise në lidhje me udheta-
ret, bagazhin, peshen, dergesat postare, personat e trete dhe 
mjedisin jetesor."    

Paragrafi (6) behet paragraf (8). 
Pas paragrafit (7) i cili behet paragraf (9) shtohen dy 

paragrafe të rinj (10) dhe (11), si vijojne: 
"(10) Për leshimin e lejes nga paragrafi (1) i ketij neni 

paguhet kompensim. Lartesine e kompensimit e percakton 
Agjencia me liste tarifore, në baze të shpenzimeve reale të 
nevojshme për leshimin e lejes. Kompensimi për leshimin 
e lejes paguhet në llogarine e Agjencise dhe paraqet të hyra 
të Agjencise. 

(11) Formen dhe permbajtjen e formularit të kerkeses 
dhe udhezimit për plotesimin e kerkeses për leshimin e le-
jes, aneksit për mbulim financiar për pergjegjesine nga 
ushtrimi  i veprimtarise, formen dhe permbajtjen e formu-
larit të lejes, si dhe formen, permbajtjen dhe menyren e 
mbajtjes së regjistrit, i percakton Agjencia."   

Neni 4 
Në nenin 16 paragrafi (1) pika 4 pas fjaleve: "marred-

henieve të punes" shtohen fjalet: "duke perfshire edhe ve-
prat penale të cilat kane të bejne me sigurine dhe shendetin 
gjate punes". 

Pika 5 ndryshohet si vijon:  
"të jete i afte financiarisht, perkatesisht obligimet e veta 

të tanishme dhe të ardhshme, në kushte normale të punes, 
të mund t'i plotesoje në periudhe prej 12 muajsh. Aftesia fi-
nanciare percaktohet në baze të perllogaritjeve vjetore të 
transportuesit ose në rast kur kerkuesi nuk ka mundesi të 
prezantoje perllogaritje vjetore, detyrimisht dorezon të dhe-
na për:". 

Pika 7 ndryshohet si vijon: 
"të jete i siguruar në shoqeri të sigurimit dhe të paraqe-

se police për sigurim në shume minimale të sigurimit prej 
500 000 eurosh në kundervlere me denare sipas kursit devi-
zor të Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise për 
mbulimin e demit të shkaktuar në lidhje me pergjegjesine 
gjate ushtrimit të veprimtarise në pajtim me të drejten naci-
onale dhe nderkombetare dhe të dorezoje deklarate me 
shkrim, me të cilen garanton mbulim të demit në rast të fa-
tkeqesise në lidhje me udhetaret, bagazhin, ngarkesen, der-
gesat postare, peronat e trete dhe mjedisin, në pajtim me 
ligj dhe rregulla tjera dhe me marreveshje nderkombetare 
të cilat e obligojne Republiken e Maqedonise." 

Paragrafet (2) dhe (3) ndryshohen si vijojne: 
"(2) Personi juridik do të konsiderohet se nuk eshte i 

afte financiarisht nese nuk i ka shlyer detyrimet në baze të 
tatimit dhe në baze të kontributeve të të punesuarve, së pa-
ku për tre muajt e fundit. 

(3) Agjencia mund të kerkoje parashtrim të raporteve 
revizore dhe të dokumenteve perkatese nga banka deponu-
ese e personit juridik, të cilat do ta vertetojne aftesine fi-
nanciare faktike të kerkuesit të lejes."  

  
Neni 5 

Në nenin 17 paragrafet (12) dhe (13) ndryshohen si vi-
jojne: 

"(12) Agjencia do t'i leshoje leje transportuesit pas ker-
keses së parashtruar me shkrim për leshimin e lejes në afat 
sa më të shkurter që eshte e mundur, por jo më shume se 
tre muaj pas dorezimit të të gjitha të dhenave relevante, e 
nese kerkesa refuzohet, Agjencia miraton aktvendim në të 
cilin theksohen arsyet e refuzimit. 

(13) Kunder aktvendimit të miratuar nga Agjencia 
mund të paraqitet padi në Gjykaten Administrative të Re-
publikes së Maqedonise në afat prej 30 ditesh nga dita e 
pranimit të aktvendimit." 

 
Neni 6 

Në nenin 18 pas paragrafit (1) shtohen pese paragrafe 
të rinj (2), (3), (4), (5) dhe (6), si vijojne: 

"(2) Transportuesit nga paragrafi (1) i ketij neni, krahas 
lejes për kryerjen e transportit publik hekurudhor, detyro-
hen që në Agjenci të dorezojne police për sigurim për perg-
jegjesi nga ushtrimi i veprimtarise valide për territorin e 
Republikes së Maqedonise. 

(3) Dokumentet nga paragrafi (2) i ketij neni, transpor-
tuesit detyrohen që t'i dorezojne në Agjenci në kopje të ve-
rifikuar në noter. 

(4) Agjencia për dokumentet e parashtruara nga para-
grafi (2) i ketij neni, jep vertetim. 

(5) Agjencia për transportuesit nga paragrafi (1) i ketij 
neni të cilet i kane dorezuar dokumentet nga parafi (2) i ke-
tij neni mban Regjister të lejeve për kryerjen e transportit 
publik hekurudhor, të leshuara nga organet kompetente të 
vendeve anetare të Bashkimit Evropian. 
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(6) Formen dhe permbajtjen e Regjistrit nga paragrafi 
(5) i ketij neni e percakton Agjencia." 

Paragrafi (2) behet paragraf (7). 
 

Neni 7 
Neni 20 ndryshohet si vijon: 
"(1) Personat juridike të cilet kryejne transport për ne-

voja personale duhet të kene leje për kryerjen e transportit 
për nevoja personale dhe certifikate për siguri për kryerjen 
e transportit për nevoja personale.  

(2) Kushtet dhe menyra e leshimit të lejes nga paragrafi 
(1) i ketij neni jane percaktuar me nenet 16, 17 dhe 18 të 
ketij ligji. 

(3) Kushtet dhe menyra e leshimit të certifikates nga 
paragrafi (1) i ketij neni jane percaktuar me nenin 19 të ke-
tij ligji. 

(4) Për leshimin e lejes nga paragrafi (1) i ketij neni pa-
guhet kompensim. Lartesine e kompensimit e percakton 
Agjencia me liste tarifore, në baze të shpenzimeve reale të 
nevojshme për leshimin e lejes. Kompensimi për leshimin 
e lejes paguhet në llogarine e Agjencise dhe paraqet të hyra 
të Agjencise. 

(5) Për leshimin e certifikates nga paragrafi (1) i ketij 
neni paguhet kompensim. Lartesine e kompensimit e per-
cakton Drejtoria për siguri me liste tarifore, në baze të 
shpenzimeve reale të nevojshme për leshimin e certifikates, 
për të cilen pelqim jep ministri i cili udheheq me organin e 
administrates shteterore kompetent për punet nga sfera e 
komunikacionit hekurudhor dhe infrastruktures hekurudho-
re. 

(6) Formen dhe permbajtjen e formularit të kerkeses 
dhe udhezimit për plotesimin e kerkeses për leshimin e le-
jes për kryerjen e transportit për nevoja personale, aneksit 
për mbulimin financiar për pergjegjesi nga kryerja e vepri-
mit, formen dhe permbajtjen e formularit të lejes, si dhe 
formen, permbajtjen dhe menyren e mbajtjes së regjistrit, i 
percakton Agjencia.  

(7) Formen dhe permbajtjen e kerkeses dhe udhezimit 
për plotesimin e kerkeses për leshimin e certifikates për si-
guri për kryerjen e transportit për nevoja personale, formen 
dhe permbajtjen e formularit të certifikates për siguri, si 
dhe formen dhe permbajtjen e regjistrit i percakton ministri 
i cili udheheq me organin e administrates shteterore kom-
petent për punet nga sfera e komunikacionit hekurudhor 
dhe infrastruktures hekurudhore." 

 
Neni 8 

Në nenin 21 paragrafi (3) pika 6 ndryshohet si vijon: 
"të jete i siguruar në shoqeri të sigurimit dhe të paraqe-

se police për sigurim në shume minimale të sigurimit prej 
500.000 euro në kundervlere me denare sipas kursit devi-
zor të Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise për 
mbulimin e demit të shkaktuar në lidhje me pergjegjesine 
gjate ushtrimit të veprimtarise në pajtim me ligj dhe rregul-
la tjera, si dhe me marreveshje nderkombetare të cilat e ob-
ligojne Republiken e Maqedonise." 

Paragrafet (4), (5)  dhe (6) ndryshohen si vijojne: 
"(4) Agjencia do t'i leshoje leje drejtorit të infrastruktu-

res hekurudhore pas kerkeses së parashtruar me shkrim për 
leshimin e lejes në afat sa me të shkurter që eshte e mun-
dur, por jo më shume se tre muaj pas dorezimit të të gjitha 
të dhenave relevante, e nese kerkesa refuzohet Agjencia 
miraton aktvendim në të cilin theksohen arsyet e refuzimit. 

(5) Kunder aktvendimit të miratuar nga Agjencia mund 
të parashtrohet padi në Gjykaten Administrative të Repub-
likes së Maqedonise në afat prej 30 diteve nga dita e prani-
mit të aktvendimit. 

(6) Pjese perberese e lejes eshte edhe aneksi për mbu-
lim financiar për pergjegjesi gjate ushtrimit të veprimtarise, 
me të cilin garantohet se kerkuesi eshte i afte ta kompenso-
je demin eventual të shkaktuar në lidhje me pergjegjesine 
gjate ushtrimit të veprimtarise."     

Pas paragrafit (6) shtohen tre paragrafe të rinj (7), (8) 
dhe (9), si vijojne: 

"(7) Leja leshohet në gjuhen maqedonase dhe në gju-
hen angleze. 

(8) Për leshimin e lejes nga paragrafi (2) i ketij neni pa-
guhet kompensim. Lartesine e kompensimit e percakton 
Agjencia me liste tarifore, në baze të shpenzimeve reale të 
nevojshme për leshimin e lejes. Kompensimi për leshimin 
e lejes paguhet në llogarine e Agjencise dhe paraqet të hyra 
të Agjencise. 

(9) Formen dhe permbajtjen e formularit të kerkeses 
dhe udhezimit për plotesimin e kerkeses për leshimin e le-
jes, aneksit për mbulimin financiar për pergjegjesi gjate 
ushtrimit të veprimit, formen dhe permbajtjen e formularit 
të lejes, si dhe formen, permbajtjen dhe menyren e mbajtjes 
së regjistrit, i percakton Agjencia."   

 
Neni 9 

Në nenin 22 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) 
si vijon: 

"(2) Leja nga paragrafi (1) i ketij neni, leshohet në gju-
hen maqedonase dhe në gjuhen angleze." 

Paragrafet (2), (3), (4), (5), (6) dhe (7) behen paragrafe 
(3), (4), (5), (6), (7) dhe (8). 

 
Neni 10 

Në nenin 24 paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
"Pjeset perberese të infrastruktures hekurudhore nga 

paragrafi (1) i ketij neni jane percaktuar me Ligjin për inte-
roperabilitet në sistemin hekurudhor." 

 
Neni 11 

Pas nenit 28 shtohet nen i ri 28-a, si vijon: 
 

"Neni 28-a 
(1) Perpilim të dokumentacionit të projektit për nderti-

min e infrastruktures hekurudhore, krahas Ndermarrjes 
Publike për infrastrukture hekurudhore mund të kryeje ed-
he investues tjeter, pas marrjes së mendimit pozitiv nga 
Ndermarrja Publike për Infrastrukture Hekurudhore, i cili 
pas perpilimit tre ekzemplare nga dokumentacioni i revidu-
ar i projektit i dorezon te Ndermarrja Publike për Infrastru-
kture Hekurudhore. 

(2) Ndertimin e infrastruktures hekurudhore mund ta 
kryeje krahas Ndermarrjes Publike për Infrastrukture He-
kurudhore edhe investues tjeter pas marrjes së pelqimit nga 
Ndermarrja Publike për infrastrukture hekurudhore. Pas 
ndertimit, infrastruktura hekurudhore regjistrohet në prone-
si të Republikes së Maqedonise. 

(3) Menyren, proceduren dhe kushtet në baze të të cila-
ve Ndermarrja Publike për infrastrukture hekurudhore e jep 
pelqimin nga paragrafet (1) dhe (2) i ketij neni i percakton 
ministri i cili udheheq me organin e administrates shtetero-
re kompetent për punet nga sfera e komunikacionit heku-
rudhor dhe infrastruktures hekurudhore." 

 
Neni 12 

Në nenin 30 paragrafi (1) fjalet: "me kerkesa të perg-
jithshme dhe të vecanta teknike për ndertim, rikonstruktim, 
riparim dhe mirembajtje të hekurudhes" zevendesohen me 
fjalet: "kerkesa themelore, të cilat mund të jene kerkesa të 
pergjithshme dhe specifike." 
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Paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
"Kerkesat themelore nga paragrafi (1) i ketij neni jane 

percaktuar me Ligjin për interoperabilitet në sistemin heku-
rudhor." 

Paragrafi (3) shlyhet.  
 

Neni 13 
Në nenin 66 paragrafi (2) pika në fund të fjalise shlyhet 

dhe shtohen fjalet :"dhe deri në objektet sherbyese."  
   

Neni 14 
Në nenin 95 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) 

si vijon: 
"(2) Prona dhe mjetet për punen e Agjencise jane prone 

e Republikes së Maqedonise dhe ato i menaxhon dhe i 
shfrytezon Agjencia." 

Paragrafet (2), (3), (4) dhe (5) behen paragrafe (3), (4), 
(5) dhe (6).  

Paragrafi (6) shlyhet. 
 

Neni 15 
Pas nenit 95 shtohet nen i ri 95-a si vijon: 
 

"Neni 95-a 
Statuti i Agjencise 

 
(1) Puna dhe organizimi i Agjencise më afer rregullo-

hen me Statutin e Agjencise. 
(2) Statuti i Agjencise vecanerisht permban dispozita 

për: 
- shenjen mbrojtese dhe seline e Agjencise, 
- perpunimin dhe perdorimin e vulave të Agjencise, 
- perfaqesimin e Agjencise, 
- proceduren për emerim dhe shkarkim të drejtorit të 

Agjencise, 
- proceduren për miratim të akteve nenligjore dhe akte-

ve të pergjithshme të Agjencise, 
- proceduren për punesim në Agjenci, 
- proceduren për shperblim dhe ndeshkim të të punesu-

arve në Agjenci, 
- proceduren për aftesim dhe persosje profesionale të të 

punesuarve në Agjenci,    
- obligimin për të punesuarit në lidhje me ruajtjen e 

fshehtesise së të dhenave dhe 
- dispozitat  tjera me rendesi për punen e Agjencise 
(3) Statuti i Agjencise shpallet në ueb faqen e Agjencise. 
(4) Për Statutin e Agjencise jep pelqim Kuvendi i Re-

publikes së Maqedonise."  
 

Neni 16 
Në nenin 97 paragrafi (1) alineja 1 pas fjales “për” 

shtohen fjalet: "definim dhe", ndersa pas fjales “mbi” shto-
hen fjalet: “kriteret për”. 

Alineja 2 ndryshohet si vijon:  
" - të kryeje monitorim për respektimin e të drejtave të 

udhetareve,”.  
Pas alinese 8 shtohen gjashte aline të reja 9, 10, 11, 12, 

13 dhe 14, si vijojne: 
"- të leshoje leje për kryerjen e transportit hekurudhor 

publik, në pajtim me nenin 16 të ketij ligji,  
- të leshoje leje për kryerjen e transportit për nevojat 

personale, në pajtim me nenin 20 të ketij ligji,  
- të leshoje leje për menaxhim me infrastrukturen heku-

rudhore, në pajtim me nenin 21 të ketij ligji,  
- të miratoje dhe të zbatoje akte nenligjore në baze të 

ketij ligji, 
- të udheheqe procedura juridike dhe të miratoje vendime 

në procedure juridike në pajtim me dispozitat e ketij ligji dhe 
Ligjit për procedure të pergjithshme administrative, 

- të jape mendim dhe të marre pjese gjate pergatitjes së 
ligjeve, rregullave dhe akteve tjera që kane të bejne me 
sherbimet hekurudhore, si dhe gjate lidhjes, perkatesisht 
pranimit të Republikes së Maqedonise të marreveshjeve 
nderkombetare në sferen e hekurudhave." 

Pas paragrafit (1) shtohen pese paragrafe të rinj (2), (3), 
(4), (5) dhe (6), si vijojne: 

"(2) Gjate kryerjes të puneve në kompetence të saj, Ag-
jencia bashkepunon me organet dhe institucionet tjera shte-
terore dhe merr pjese në punen e organizatave dhe shoqata-
ve nderkombetare të trupave nacionale dhe rajonale në fus-
hen e komunikacionit hekurudhor. 

(3) Agjencia në kryerjen e kompetencave të saj nga pa-
ragrafi (1) i ketij neni miraton aktvendime. Aktvendimet e 
miratuara në kuader të kompetencave të Agjencise jane ob-
ligative.  

(4) Kunder aktvendimeve të Agjencise nga paragrafi 
(3) i ketij neni, drejtori i infrastruktures dhe transportuesi 
mund të paraqesin padi për ngritjen e kontestit administra-
tiv në afat prej 30 diteve nga dita e pranimit të aktvendimit 
dhe ajo nuk e prolongon zbatimin e aktvendimit.  

(5) Personat e autorizuar nga neni 97-v paragrafi (1) i 
ketij ligji kane të drejte të kryejne kontroll të realizimit të 
aktvendimeve nga paragrafi (3) i ketij neni. 

(6) Agjencia parashtron kerkese për ngritje të procedu-
res penale në gjykaten kompetente në rast të mosrespekti-
mit të aktvendimeve nga paragrafi (3) i ketij neni." 

Paragrafet (2), (3) dhe (4) behen paragrafe (7), (8) dhe 
(9). 

 
Neni 17 

Pas nenit 97 shtohen gjashte nene të reja 97-a, 97-b, 
97-v, 97-g, 97-d dhe 97-gj, si vijojne: 

 
"Neni 97-a 

Kontrolli i kualitetit të sherbimeve që transportuesit heku-
rudhore ua sigurojne udhetareve në komunikacionin heku-

rudhor dhe të drejtat e udhetareve 
 
(1) Udhetaret në komunikacionin hekurudhor kane të 

drejte të marrin informata para udhetimit, gjate udhetimit 
dhe për standardet minimale për kualitetin e sherbimeve në 
pajtim me Ligjin për marreveshjet për transport në komuni-
kacionin hekurudhor. 

(2) Me kerkese me shkrim nga Agjencia, për kryerje të 
kontrollit të kualitetit të sherbimeve të dhena për udhetaret 
gjate kryerjes së transportit, transportuesit hekurudhore pa 
prolongim, e më së voni në afat prej 10 diteve të punes do-
rezojne të dhena në Agjenci.  

(3) Kriteret për kualitetin e sherbimeve dhe metodolog-
jine për kontroll të cilesise së sherbimeve të ofruara nga 
paragrafi (1) i ketij neni, si dhe formen e monitorimit dhe 
dorezimin e të dhenave të kerkuara nga transportuesit he-
kurudhore i percakton Agjencia pas pelqimit paraprak nga 
Ministria e Transportit dhe Lidhjeve dhe Shoqeria Aksio-
nare për Transport Hekurudhat Maqedonase Transport 
SHA-Shkup.“ 

 
Neni 97-b 

Kontrolli i kualitetit të sherbimeve të cilat drejtori i infra-
struktures ua siguron transportuesve hekurudhore 

 
(1) Me kerkese me shkrim nga Agjencia, për kryerje të 

kontrollit të kualitetit të sherbimeve të dhena nga drejtori i 
infrastruktures, drejtori i infrastruktures pa prolongim, e 
më së voni në afat prej 10 diteve të punes, dorezon të dhe-
na në Agjenci. 
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(2) Kriteret për kualitetin e sherbimeve të cilat drejtori i 
infrastruktures ua siguron transportuesve hekurudhore dhe 
metodologjine e kryerjes së kontrollit mbi kualitetin e sher-
bimeve të dhena, si dhe formularin për dorezim të të dhe-
nave të kerkuara nga drejtori i infrastruktures, i percakton 
Agjencia, pas pelqimit paraprak nga Ministria e Transportit 
dhe Lidhjeve dhe Ndermarrja Publike për infrastrukture he-
kurudhore Hekurudhat Maqedonase-Shkup. 

 
Neni 97-v 

Personat e autorizuar 
 
(1) Kryerjen e kontrollit të kualitetit të sherbimeve, të 

cilat transportuesit hekurudhore ua sigurojne udhetareve në 
komunikacionin hekurudhor dhe të drejtat e udhetareve dhe 
kontrollin e kualitetit të sherbimeve të cilat drejtori i infra-
struktures ua siguron transportuesve hekurudhore të perca-
ktuar me kete ligj, i kryejne persona profesionale të Agjen-
cise, të autorizuar për kete me aktvendim të drejtorit të Ag-
jencise (në tekstin e metejme: person i autorizuar). 

(2) Drejtori i Agjencise personit të autorizuar  i jep leg-
jitimacion zyrtar që i sherben për deshmimin e cilesise së 
tij zyrtare dhe të cilin detyrohet ta tregoje gjate kryerjes së 
kontrollit. 

(3) Legjitimacioni zyrtar personit të autorizuar i hiqet 
kur i eshte hequr autorizimi ose i eshte nderprere marred-
henia e punes në Agjenci. 

(4) Personi i autorizuar ka të drejte dhe detyre në men-
yre profesionale të aftesohet për realizimin e puneve dhe 
detyrave të tij. 

(5) Formen dhe permbajtjen e legjitimacionit zyrtar nga 
paragrafi (2) i ketij neni dhe menyren e leshimit dhe heq-
jes, i percakton Agjencia.  

 
Neni 97-g 

Të drejtat dhe obligimet e subjektit që eshte lende  
e kontrollit 

 
(1) Subjekti i cili eshte lende e kontrollit të kualitetit 

detyrohet që personit të autorizuar nga neni 97-v paragrafi 
(1) i ketij ligji, gjate kryerjes së kontrollit të kualitetit t'i 
mundesoje kryerje të papenguar të kontrollit. 

(2) Subjekti nga paragrafi (1) i ketij neni, detyrohet që 
personit të autorizuar për kryerje të kontrollit të kualitetit 
t’i mundesoje, t’i vë në shikim dhe me kerkese me shkrim 
të personit të autorizuar t’i jape të gjitha informatat e ne-
vojshme, të dhenat dhe dokumentacionin pa marre pa-
rasysh mediumin në të cilin ato ruhen.  

(3) Subjekti i cili eshte lende e kontrollit ka të drejte të 
jape deklarata me shkrim në procesverbalin  e nenit 97-d  
paragrafi (1) të ketij ligji dhe verejtje të lidhura me kontrol-
lin me arsyetim për shkaqet për to.  

(4) Menyren dhe proceduren e kryerjes së kontrollit të 
kualitetit të sherbimit e percakton Agjencia. 

 
Neni 97-d 

Procedura për kontroll të kualitetit të sherbimeve të dhena 
 
(1) Për kontrollin e kryer të kualitetit të sherbimeve të 

dhena nga drejtori i infrastruktures ose transportuesi heku-
rudhor (në tekstin e metejshem: kontrolli i kualitetit), per-
soni i autorizuar perpilon procesverbal nga kontrolli i kryer 
i kualitetit.  

(2) Procesverbali nga paragrafi (1) i ketij neni duhet të 
permbaje pasqyre të gjendjes faktike të percaktuar gjate 
kontrollit të kualitetit. 

(3) Për rezultatet e kontrollit të kryer të kualitetit, per-
soni i autorizuar detyrohet që menjehere, e më së voni në 
afat prej tri diteve nga dita e kontrollit të kryer të kualitetit 
ta njoftoje Drejtorin e Agjencise dhe t'i paraqese procesver-
bal së bashku me të gjitha shkresat nga mbikeqyrja.  

(4) Në rast të shkeljes, perkatesisht mosrespektimit të 
kritereve të kualitetit të sherbimeve të ofruara nga nenet 
97-a paragrafi (3) dhe 97-b paragrafin (2) të ketij ligji ose 
rregull tjeter të miratuar nga Agjencia në baze të ketij ligji, 
e i cili eshte percaktuar nga personi i autorizuar dhe i kon-
statuar me procesverbal, drejtori i Agjencise miraton ak-
tvendim. 

(5) Me aktvendimin nga paragrafi (4) i ketij neni perca-
ktohen kushtet dhe imponohen detyrime, masa dhe aktivitete 
të cilat transportuesi hekurudhor ose drejtori i infrastruktures 
detyrohet t'i plotesoje dhe t'i kryeje, për menjanimin e parre-
gullsive të percaktuara, në afate të caktuara në perputhje me 
natyren dhe peshen e kushteve dhe obligimeve. 

(6) Transportuesi hekurudhor dhe drejtori i infrastru-
ktures detyrohen të veprojne sipas aktvendimit nga para-
grafi (4) i ketij neni dhe t'i menjanojne parregullsite e per-
caktuara në afatin e percaktuar me aktvendim. 

(7) Personi i autorizuar nga neni 97-v paragrafi (1) i ke-
tij ligji, ka të drejte të kryeje kontroll  të realizimit të ak-
tvendimit nga paragrafi (4) i ketij neni. 

(8) Proceduren për kontrollin e kryer të kualitetit perso-
ni i autorizuar e zbaton në pajtim me dispozitat e ketij ligji. 

(9) Formen dhe permbajtjen e procesverbalit për kon-
trollin e kryer të kualitetit i percakton Agjencia. 

 
Neni 97-gj 

E drejta për mbrojtje gjyqesore 
 
(1) Aktvendimi i drejtorit të Agjencise i miratuar në 

procedure administrative eshte perfundimtar. 
(2) Kunder aktvendimit nga paragrafi (1) i ketij neni, 

drejtori i infrastruktures dhe transportuesi mund të paraqe-
sin padi për ngritjen e kontestit administrativ . 

(3) Padia për ngritjen e kontestit administrativ parash-
trohet në afat prej 30 diteve nga dita e pranimit të aktvendi-
mit dhe ajo nuk e prolongon zbatimin e aktvendimit." 

 
Neni 18 

Në nenin 99 pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7), 
si vijon: 

"(7) Personi i autorizuar nga neni 97-v paragrafi (1) i 
ketij ligji ka të drejte të kryeje kontroll të realizimit të ak-
tvendimit nga paragrafi (4) i ketij neni." 

Paragrafi (7) behet paragraf (8). 
Pas paragrafit (8) shtohet paragraf i ri (9), si vijon: 
"(9) Padia nga paragrafi (8) i ketij neni nuk e prolongon 

zbatimin e aktvendimit, sipas paragrafit (4) të ketij neni." 
 

Neni 19 
Në nenin 102 paragrafi (1) në fjaline e dyte pika në 

fund të fjalise shlyhet dhe shtohen fjalet: "me propozim me 
shkrim të drejtorit të Agjencise ose me propozim me 
shkrim të anetareve të Bordit Drejtues. Kryetari i Bordit 
Drejtues i kryeson mbledhjet e Bordit Drejtues dhe e pre-
zanton Bordin Drejtues." 

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:  
"(4) Vendimet që i miraton Bordi Drejtues shpallen në 

ueb faqen e Agjencise në afat prej shtate ditesh nga dita e  
mbajtjes së mbledhjes." 

 
Neni 20 

Neni 103 ndryshohet si vijon: 
"(1) Bordi Drejtues eshte kompetent që: 
- ta miratoje Statutin, 
- të miratoje akte nenligjore për zbatimin e ketij ligji, 
- të miratoje akte të pergjithshme për punen e Agjenci-

se, të percaktuara me Statutin e Agjencise, me propozim të 
drejtorit të Agjencise, 
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- ta miratoje rregulloren e punes të Bordit Drejtues në 
pajtim me kete ligj dhe me Statutin e Agjencise, 

- ta miratoje raportin vjetor për pune të Agjencise për 
vitin e kaluar, 

- ta miratoje programin vjetor për pune dhe zhvillim të 
Agjencise për vitin e ardhshem,  

- ta percjelle realizimin e programit vjetor për pune dhe 
zhvillim të Agjencise nepermjet raporteve tremujore të do-
rezuara nga  drejtori i Agjencise, 

- ta emeroje dhe shkarkoje drejtorin e Agjencise, në 
pajtim me kete ligj dhe me procedure të percaktuar në Sta-
tutin e Agjencise, 

- të jape pelqim paraprak për aktvendimet e miratuara 
nga drejtori për ceshtje në kompetence të Agjencise, të per-
caktuara me nenin 97 të ketij ligji;  

- të dorezoje raporte, rekomandime dhe propozime në 
Kuvendin e Republikes së Maqedonise dhe organet dhe in-
stitucionet  tjera shteterore në sferen e komunikacionit he-
kurudhor, 

- të vendose për ankesat e të punesuarve që dalin nga 
marredhenia e punes, 

- të miratoje akte tjera të Agjencise dhe 
- të kryeje detyra tjera të percaktuara me kete ligj dhe 

Statutin e Agjencise. 
(2) Puna e Bordit Drejtues dhe  menyra e miratimit të 

vendimeve më afer rregullohet me Rregulloren për pune të 
Bordit Drejtues." 

Neni 21 
Në nenin 104 paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
"Mosdorezimi i raportit vjetor për pune për vitin para-

prak dhe programit vjetor për punen dhe zhvillimin e Ag-
jencise për vitin e ardhshem në Kuvendin e Republikes së 
Maqedonise eshte baze për shkarkim kolektiv të kryetarit 
dhe anetareve të Bordit Drejtues." 

 
Neni 22 

Në nenin 106 alineja 3 ndryshohet si vijon:  
"- i propozon Statutin, programin vjetor për pune dhe 

zhvillim dhe raportin vjetor për punen e Agjencise,".  
Pas alinese 8 shtohen kater aline të reja 9, 10, 11 dhe 

12, si vijojne: 
"- miraton aktvendime për ceshtje në kompetence të 

Agjencise,  
- nenshkruan marreveshje në emer të Agjencise,  
-  miraton vendime për ceshtje për të cilat nuk vendos 

Bordi Drejtues,  
- kujdeset për zbatimin e akteve nenligjore dhe akteve 

tjera që i miraton Bordi Drejtues,". 
 

Neni 23 
Neni 109 ndryshohet si vijon:  
"(1) Agjencia detyrohet që në Kuvendin e Republikes 

së Maqedonise të dorezoje program vjetor për punen dhe 
zhvillimin për vitin e ardhshem dhe raport vjetor për punen 
për vitin paraprak.  

(2) Programin vjetor për pune dhe zhvillim të Agjenci-
se për vitin e ardhshem, Bordi Drejtues e dorezon në Ku-
vendin e Republikes së Maqedonise deri më 30 nentor në 
vitin rrjedhes, kurse Kuvendi i Republikes së Maqedonise e 
miraton më së voni deri më 31 dhjetor të vitit të njejte. 

(3) Programi vjetor për pune dhe zhvillim nga paragrafi 
(2) i ketij neni permban: 

- program për pune për vitin e ardhshem dhe  
- plan financiar për vitin e ardhshem.   
(4) Raportin vjetor të punes për vitin paraprak, Bordi 

Drejtues e dorezon në Kuvendin e Republikes së Maqedo-
nise më së voni deri më 31 mars në vitin rrjedhes, kurse 
Kuvendi i Republikes së Maqedonise e miraton më voni 
deri më 30 prill të vitit të njejte.   

(5) Raporti vjetor për punen nga paragrafi (4) i ketij ne-
ni vecanerisht permban: 

- raport për aktivitetet e realizuara të Agjencise në vitin 
paraprak, 

- raport për gjendjen e tregut të sherbimeve hekurudho-
re në Republiken e Maqedonise në vitin paraprak,  

- raport për zbatimin e planit financiar të Agjencise për 
vitin paraprak dhe raport financiar për vitin paraprak (llo-
gari vjetore) dhe   

- raport të revizorit të hartuar nga revizor i jashtem dhe 
i pavarur.  

(6) Raporti vjetor për pune dhe programi vjetor për pu-
ne dhe zhvillim të Agjencise jane të kapshme për publikun 
dhe ato publikohen në ueb faqen e Agjencise.  

(7) Me kerkese të Kuvendit të Republikes së Maqedo-
nise Agjencia detyrohet të paraqese raport për pune dhe 
zhvillim të Agjencise dhe raport financiar për punen e Ag-
jencise edhe për periudhe më të shkurter se një vit." 

 
Neni 24 

Në nenin 111 paragrafi (1) fjalet: "organi i administra-
tes shteterore kompetent për punet nga sfera e hekurudhave 
dhe komunikacionit hekurudhor," zevendesohen ne fjalet: 
"Kuvendi i Republikes së Maqedonise". 

 
Neni 25 

Pas neni 120 shtohet nen i ri 120-a, si vijon:  
 

"Neni 120-a 
(1) Transportuesi, i cili ka lidhur marreveshje për kr-

yerjen e sherbimit publik të udhetareve si sherbim me inte-
res publik në transportin hekurudhor të udhetareve me Qe-
verine e Republikes së Maqedonise ose me kryetaret e ko-
munave, perkatesisht me kryetarin e qytetit të Shkupit dhe 
planifikon t'i nderprese një pjese ose të gjitha sherbimet, 
për kete duhet të kerkoje pelqim nga Qeveria e Republikes 
së Maqedonise ose nga kryetaret e komunave, perkatesisht 
nga kryetari i qytetit të Shkupit. 

(2) Vendimi për nderprerjen e një pjese ose të gjitha 
sherbimeve, i miratuar nga Qeveria e Republikes së Maqe-
donise botohet në "Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqe-
donise", kurse vendimi për nderprerjen e një pjese ose të 
gjitha sherbimeve, i miratuar nga kryetaret e komunave, 
perkatesisht nga kryetari i qytetit të Shkupit botohet në fle-
toren zyrtare të komunes, perkatesisht në Fletoren zyrtare 
të qytetit të Shkupit. 

(3) Pas marrjes së pelqimit nga paragrafi (1) i ketij ne-
ni, transportuesi detyrohet ta njoftoje drejtorin e infrastru-
ktures hekurudhore për nderprerjen e dhenies së sherbime-
ve me interes publik në transportin hekurudhor të udhetare-
ve, perkatesisht për ndryshimin e orarit të trenave dhe pas 
15 diteve nga njoftimi ta nderprese sherbimin. 

(4) Transportuesi i cili nuk ka lidhur marreveshje për 
kryerjen e sherbimeve të udhetimit si sherbim me interes 
publik në transportin hekurudhor të udhetareve me Qeveri-
ne e Republikes së Maqedonise ose kryetaret e komunave, 
perkatesisht kryetarin e qytetit të Shkupit, e planifikon t'i 
nderprese një pjese ose të gjitha sherbimet detyrohet ta njo-
ftoje drejtorin e infrastruktures hekurudhore për ndryshi-
min e orarit të trenave. Drejtori i infrastruktures detyrohet 
që në afat prej tri diteve të punes ta beje ndryshimin e ora-
rit të trenave, të njejtin ta shpall së paku në dy gazeta ditore 
dhe ta vendos në vend të dukshem në objektet e stacionit 
dhe menyre tjeter të zakonshme. Pas kalimit të shtate dite-
ve nga shpallja, sherbimi nderpritet. 

(5) Drejtori i infrastruktures për rastet nga paragrafet 
(3) dhe (4) të ketij neni vepron në pajtim me nenin 93 para-
grafi (5) të ketij ligji."    
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Neni 26 
Në nenin 122 paragrafi (1) pas alinese 2 shtohet aline e 

re 3, si vijon: 
"- transportojne dergesa ushtarake dhe speciale,".  
 

Neni 27 
Në nenin 129 paragrafi (1) pas alinese 18 shtohen dy 

aline të reja 18 dhe 19, si vijojne: 
"- nuk i dorezon informatat e kerkuara dhe të dhenat në 

Agjenci, në pajtim me nenet 97 paragrafi (7), 97-a paragra-
fi (2), 97-b paragrafi (1) të ketij ligji dhe 

- nuk vepron sipas aktvendimeve për ceshtje në kompe-
tence të Agjencise në pajtim me nenet 97 paragrafi (3), 97-
d paragrafi (5) dhe 99 paragrafi (2) të ketij ligji." 

 
Neni 28 

Personi juridik privat ose personi juridik i huaj mund të 
kryeje transport publik hekurudhor të udhetareve dhe mal-
lrave në pajtim me dispozitat e ketij ligji pas aderimit të 
Republikes së Maqedonise në Bashkimin Evropian.   

Procedurat për dhenien e lejeve për kryerjen e transpor-
tit publik hekurudhor të udhetareve dhe mallrave, si dhe 
procedurat për dhenien e certifikatave për siguri për kryer-
jen e transportit publik hekurudhor të udhetareve dhe mal-
lrave, në pajtim me Ligjin për sistem hekurudhor ("Gazeta 
Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 48/10 dhe 
23/11), të filluara para hyrjes në fuqi të ketij ligji, do të 
nderpriten me diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji.  

 
Neni 29 

Rregullat nenligjore të parapara me kete ligj do të mira-
tohen në afat prej gjashte muajsh nga dita e hyrjes në fuqi e 
ketij ligji.  

 
Neni 30 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të 
Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastru-
ar të Ligjit për sistem hekurudhor.  

 
Neni 31 

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

__________ 
 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2125. 
Врз основа на член 62 став 3 од Законот за еле-

ктронските комуникации („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.13/05, 14/07, 55/07, 98/08 и 83/10), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 16.6.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ  НА ПОЧЕТНИОТ 
ИЗНОС НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА РАДИО-
ФРЕКВЕНЦИИТЕ, КАКО ЕДНОКРАТЕН НАДО-
МЕСТОК ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ОД РАДИО-
ФРЕКВЕНЦИСКИОТ ОПСЕГ 1720-1730/1815-1825 МHZ 

 
Член 1 

Се дава согласност на почетниот износ на пазарната 
вредност на радиофреквенциите, како еднократен на-
доместок за доделување на 1 (едно) одобрение за кори-
стење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот 
опсег 1720-1730/1815-1825 MHz на целата територија 
на Република Македонија, а што е предложен од страна 
на Агенцијата за електронски комуникации. 

Член 2 
Почетниот износ на пазарната вредност на радио-

фреквенциите, како еднократен надоместок за добива-
ње на одобрение за користење на радиофреквенции од 
член 1 на оваа одлука изнесува 5,000,000.00 (пет мили-
они) евра. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-247/1                    Заменик на претседателот 

16 јуни 2012 година             на Владата на Република 
    Скопје                                  Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2126. 

Врз основа на член 94 став 1 алинеја 2 од Законот 
за водостопанствата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 85/03, 95/05, 103/08 и 1/12), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
16.6.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СТАТУТОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА  
„ВОДОСТОПАНСТВО ТИКВЕШ“ - КАВАДАРЦИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се одобрува Статутот за изменување 
и дополнување на Статутот на „Водостопанство Ти-
квеш“ – Кавадарци бр.02-730/3 од 6.6.2012 година, до-
несен од Одборот на корисници на вода на Водосто-
панство Тиквеш, на седницата, одржана на 6.6.2012 го-
дина.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-2031/1                 Заменик на претседателот 

16 јуни 2012 година            на Владата на Република 
    Скопје                                  Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2127. 

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 16.6.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТА ЗА ПЕРИ-
ОД 1.01.-31.12.2011 ГОДИНА НА ЈП ЗА ВОДОС-
НАБДУВАЊЕ  СО ХИДРОСИСТЕМОТ „ДОЈРАНСКО  

ЕЗЕРО“ СТАР ДОЈРАН 
 
1. Со  оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка и Извештајот за работа за период 1.01.-
31.12.2011 година на ЈП за водоснабдување  со хидро-
системот „Дојранско Езеро“ Стар Дојран, бр.02-60/1 од 
9.3.2012 година, усвоени од Управниот одбор на ова 
јавно претпријатие, на седницата одржана на 9.3.2012 
година. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 41-3121/1                                                                                                               Заменик на претседателот 

16 јуни 2012 година                                                                                                          на Владата на Република 
    Скопје                                                                                                                                   Македонија, 
                                                                                                                                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2128. 

Врз основа на член 11 став 4 од Законот за Филмскиот фонд на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 70/06,  92/08, 36/11 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 16.6.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА –ФИЛМСКИ ФОНД НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Националната 

установа – Филмски фонд на Република Македонија бр. 07-227/2 од 28.3.2012 година, донесена од Управниот 
одбор на Националната установа – Филмски фонд на Република Македонија. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

 
Бр. 41-3920/1                                                                                                             Заменик на претседателот 

16 јуни 2012 година                                                                                                        на Владата на Република 
    Скопје                                                                                                                               Македонија, 
                                                                                                                                м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2129. 

Врз основа на член 54–а став 1 од Законот за користење и  располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.08/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29.5.2012 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ПРИРОДНО  

- МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 
 

Член  1 
Со оваа Одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука му престанува користе-

њето на движните ствари: 



26 јуни  2012  Бр. 80 - Стр. 31 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа oдлука се даваат 

на трајно користење на Природно - математички фа-
култет - Скопје, без надомест. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со деканот на Природно - математички факултет - 
Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движните ствари од член 1 на оваа одлука.                                                                

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-
ка  Македонија”. 

 
Бр. 41-4064/1                  Заменик на претседателот 

29 мај 2012 година               на Владата на Република 
    Скопје                                   Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2130. 

Врз основа на член 135-a став 3 од Законот за за-
штита на природата (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 
47/2011 и 148/2011), Владата на Република Македонија  
на седницата одржана на 16.6.2012 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБАТА 
СО СУБЈЕКТИ КОИ ВРШАТ ДЕЈНОСТ ВО ЗАШТИ-
ТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА 

 
Член 1 

Се дава согласност на Спогодбата за регулирање на 
меѓусебните права и обврски со субјекти кој вршат деј-
ност во заштитено подрачје Национален парк Галичица 
– телекомуникациски услуги, склучена помеѓу Јавната 
установа Национален парк Галичица – Охрид, како 
субјект задолжен за управување со заштитеното по-
драчје и Друштво за комуникациски услуги ВИП Опе-
ратор ДООЕЛ Скопје, застапувани од нивниот помош-
ник, компанијата Мобиинстал ДОО Скопје, како суб-
јект кој врши дејност во заштитено подрачје. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-4147/1                Заменик на претседателот 

16 јуни 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје                                 Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2131. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005,150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 16.6.2012 година, 
донесе 

O Д Л У К A 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И  ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ВИШИОТ УПРАВЕН СУД 

 
Член 1 

Во Одлуката за престанок и за давање на трајно ко-
ристење на движни ствари на Вишиот управен суд 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.86/11 
година), во Прилогот - „Пописна листа“, во табелата 
под реден број 178, зборовите „АУДИ А-4 1,9 ТДИ" се 
заменуваат со зборовите „AUDI AUDI А4, број на ша-
сија WAUZZZ8EX4A273493, број на мотор AVF/6245-
55, година на производство 2004 боја ка каросерија 99. 
METALIK ЅINA“, а под реден број 179; зборовите 
„Опел Астра Класик" се заменуваат со зборовите 
„OPEL ASTRA G СС, број на шасија WOLOTGF486G-
004801, број на мотор Z14XEP/19FR6168, година на 
производство 2005 боја на каросерија TEMNO ЅINA 98“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-4173/1              Заменик на претседателот 

16 јуни 2012 година          на Владата на Република 
     Скопје                                Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2132. 

Врз основа на член 146 став 2 од Законот за радио-
дифузната дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 100/05, 19/07, 103/08, 6/10, 145/10, 97/11 
и 13/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16.6.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ  
РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 

 
1.Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса 

обврзниците во населеното место Плетвар, што не се 
покриени со радиодифузни сигнали, односно немаат 
прием на програмите на Јавното радиодифузно прет-
пријатие „Македонска радиотелевизија“, и тоа: 

- Друштво за производство, трговија и услуги ЧЕ - 
ОИЛ увоз- извоз Прилеп, ДООЕЛ, за објектот во насе-
леното место Плетвар, на ул. „Населено место без ули-
чен систем“ Плетвар Прилеп, и 

- Трговец поединец за угостителски услуги Але-
ксандар Атанас Димов ЧЕ с. Плетвар, Прилеп ТП, за 
објектот во населеното место Плетвар, на ул. „Населе-
но место без уличен систем“ Плетвар Прилеп. 

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса 
наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење 
до обезбедување на покриеност со радиодифузен сиг-
нал на обврзниците од точка 1 на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 41-4358/1             Заменик на претседателот 

16 јуни 2012 година         на Владата на Република 
     Скопје                                Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2133. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија,” број 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 16.6.2012 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНО  КООРДИ-
НАТИВНО ТЕЛО ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, НАМАЛУВА-
ЊЕ НА РИЗИЦИТЕ И ЗАШТИТА ОД ХЕМИСКИ, 
БИОЛОШКИ, РАДИЈАЦИОНИ И НУКЛЕАРНИ  

ОРУЖЈА И МАТЕРИЈАЛИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се формира Национално координа-

тивно тело за превенција, намалување на ризиците и 
заштита од хемиски, биолошки, радијациони и нукле-
арни оружја и материјали. 

 
Член 2 

Делокругот на Национално координативно тело за 
превенција, намалување на ризиците и заштита од хе-
миски, биолошки, радијациони и нуклеарни оружја и 
материјали се состои од: координација на надлежните 
органи инволвирани во предметната област, следење и 
координација на процесите кои произлегуваат од пред-
метната област, обезбедување на конзистентност во на-
ционалните политики на ова поле, следење на импле-
ментацијата на проектните и други релевантни актив-
ности во рамки на иницијативата за формирање на 
Центрите за извонредност, предлагање и иницирање на 
проекти кои би се финансирале од други меѓународни 
организации, остварување на меѓународна соработка,  
следење на меѓународните политики во оваа област и 
обезбедување на стручна помош во спроведувањето на 
националните политики.  

 
Член 3 

Националното координативно тело за превенција, 
намалување на ризиците и заштита од хемиски, биоло-
шки, радијациони и нуклеарни оружја и материјали е 
составено од претставници на следниве институции и 
органи на управа: Министерството за одбрана, Мини-
стерството за внатрешни работи, Министерството за 
надворешни работи, Министерство за правда, Мини-
стерство за финансии, Министерство за здравство (На-
ционална комисија за имплементација на Конвенцијата 
за забрана на развивање, производство, складирање и 
употреба на хемиски оружја во Република Македони-
ја), Министерство за економија (Национална комисија 
за извоз на стоки и технологии со двојна намена), Ми-
нистерство за животна средина и просторно планира-
ње, Министерство за локална самоуправа, Национални-
от координативен центар за гранично управување,  Ди-
рекцијата за радијациона сигурност, Царинската упра-
ва, Агенцијата за храна и ветеринарство, Дирекцијата 
за заштита и спасување и Центарот за управување со 
кризи.  

Член 4 
Со Национално  координативно тело за превенција, 

намалување на ризиците и заштита од хемиски, биоло-
шки, радијациони и нуклеарни оружја и материјали 
претседава претставник на Министерството за надво-
решни работи, во својство на Национален координатор.  

 
Член 5 

Национално  координативно тело за превенција, на-
малување на ризиците и заштита од хемиски, биоло-
шки, радијациони и нуклеарни оружја и материјали за 
своето работење донесува Деловник за работа. 

 
Член 6 

Национално  координативно тело за превенција, на-
малување на ризиците и заштита од хемиски, биоло-
шки, радијациони и нуклеарни оружја и материјали за-
седава најмалку два пати годишно, а за својата работа 
ја известува Владата на Република Македонија најмал-
ку еднаш годишно. 

 
Член 7 

Во работата на Национално  координативно тело за 
превенција, намалување на ризиците и заштита од хе-
миски, биолошки, радијациони и нуклеарни оружја и 
материјали може да се вклучат и претставници на дру-
ги министерства, органи на државна управа и државни 
органи, како и други и институции. За нивното вклучу-
вање во работата на телото одлучува Националниот ко-
ординатор за превенција, намалување на ризиците и за-
штита од хемиски, биолошки, радијациони и нуклеар-
ни оружја и материјали.  

 
Член 8 

Националното координативно тело за превенција, 
намалување на ризиците и заштита од хемиски, биоло-
шки, радијациони и нуклеарни оружја и материјали мо-
же да соработува со експерти од одделни области.  

 
Член 9 

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

 
Бр. 41-4420/1                  Заменик на претседателот 

16 јуни 2012 година              на Владата на Република 
     Скопје                                     Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2134. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи  
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 16.6.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АКАДЕМИЈАТА  

ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за правда му престанува користењето на 
следните движни ствари, и тоа:  
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Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Академија за су-
дии и јавни обвинители. 

 
Член 3 

Министерот за правда склучува договор со дире-
кторот на Академијата за судии и јавни обвинители, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-4479/1                 Заменик на претседателот 

16 јуни 2012 година             на Владата на Република 
    Скопје                                  Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2135. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 
5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 16.6.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦАТА НА АРМИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО НА ЗАЕДНИЧКА ОБУКА ВО РАМКИТЕ НА 
„ЦРНОМОРСКИ РОТАЦИСКИ СИЛИ 12“ ВО  

НОВО СЕЛО, РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА 
 
1. За учество на заедничка обука со припадниците 

на вооружените сили на Република Бугарија, Републи-
ка Украина  и Маринскиот корпус на САД за Европа за 
операции за поддршка на мирот во периодот 22 јуни до 
4 август 2012 година во Ново Село, Република Бугари-
ја, се испраќа единица од 50 припадници од постојани-
от состав на Армијата на Република Македонија. 

2. Финансиските трошоци за реализација на обука-
та во кои влегува сместувањето, транспортот и исхра-
ната на учесниците на обуката ги обезбедуваат Соеди-
нетите Американски Држави, а финансиските трошоци 
за аеродромски услуги на аеродромот „Александар Ве-
лики“ во Скопје за леталата на вооружените сили на 
САД кои ќе извршат транспорт на учесниците на 
активноста се на товар на Министерството за одбрана 
на  Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците на 
заедничката обука, ќе ги изврши Министерството за 
одбрана. 

4. По завршувањето на обуката, Министерството за 
одбрана поднесува извештај пред Владата на Републи-
ка Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
Бр. 41-4498/1                Заменик на претседателот 

16 јуни 2012 година            на Владата на Република 
    Скопје                                  Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2136. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за безбед-

ност на храната („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 157/10, 53/11 и 1/12), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 16.6.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА  ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТА-
ТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРС-
ТВО ЗА ПЕРИОДОТ 1.01.2011-31.12.2011 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се одобрува Извештајот за работата 
на Агенцијата за храна и ветеринарство за периодот 
1.01.2011-31.12.2011 година, бр.02-2526/1 од 30.5.2012 
година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-4521/1                Заменик на претседателот 

16 јуни 2012 година             на Владата на Република 
    Скопје                                 Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2137. 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓуна-
родни рестриктивни мерки (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 36/2011), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 16.6.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕР-
КА СОГЛАСНО СО ОДЛУКАТА 2012/150/ЗНБП 
НА СОВЕТОТ ОД 13 МАРТ 2012 ГОДИНА ЗА ИЗ-
МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/872/ЗНБП ЗА 
АЖУРИРАЊЕ НА СПИСОКОТ НА ЛИЦА, ГРУПИ 
И ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ЧЛЕНО-
ВИТЕ 2, 3 И 4 ОД ЗАЕДНИЧКАТА ПОЗИЦИЈА 
2001/931/ЗНБП ЗА ПРИМЕНА НА ПОСЕБНИ МЕРКИ  

ЗА БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се воведува рестриктивната мерка 

согласно со Одлуката 2012/150/ЗНБП на Советот од 13 
март 2012 година за изменување на Одлуката 
2011/872/ЗНБП за ажурирање на списокот на лица, гру-
пи и правни лица кои подлежат на членовите 2, 3 и 4 од 
Заедничката позиција 2001/931/ЗНБП за примена на 
посебни мерки за борба против тероризмот.  

 
Член 2 

Оваа одлука се однесува на меѓународни рестри-
ктивни финансиски мерки.  

 
Член 3 

Се определуваат Министерството за финансии, 
Управата за финансиско разузнавање, Министерството 
за внатрешни работи, Министерството за одбрана и 
Министерството за надворешни работи за надлежни 
органи за спроведување на рестриктивната мерка.  
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Член 4 
Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат 

надзор над спроведувањето на рестриктивната мерка. 
 

Член 5 
Спроведувањето на рестриктивната мерка се врши 

на начин утврден со Заедничката позиција на Советот 
на ЕУ 2001/931/ЗНБП од 28 декември 2001 година во 
врска со примената на посебните мерки за борба про-
тив тероризмот и  Одлуката 2012/150/ЗНБП на Советот 
од 13 март 2012 година за изменување на Одлуката 
2011/872/ЗНБП за ажурирање на списокот на лица, гру-
пи и правни лица кои подлежат на членовите 2, 3 и 4 од 
Заедничката позиција 2001/931/ЗНБП  за примена на 
посебни мерки за борба против тероризмот.  

 
Член 6 

Одлуката 2012/150/ЗНБП на Советот од 13 март 
2012 година за изменување на Одлуката 
2011/872/ЗНБП за ажурирање на списокот на лица, гру-
пи и правни лица кои подлежат на членовите 2, 3 и 4 од 
Заедничката позиција 2001/931/ЗНБП  за примена на 
посебни мерки за борба против тероризмот, во ориги-
нал на англиски и во превод на македонски јазик е да-
дена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.   

 
Член 7 

Рестриктивната мерка се воведува на неодредено 
време 

 
Член 8 

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

 
Бр. 41-4570/1                Заменик на претседателот 

16 јуни 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје                                  Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2138. 

Врз основа на член 54-a став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија“ бр.8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 16.6.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ФОНДОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерство за здравство му престанува користењето на 
движнaта  ствар: 

- патничко моторно возило   Фолксфаген Голф 1.9, 
број на шасија WWWZZZ1JZ1W733224, регистарски 
број ОХ 714 -УЦ, и  вредност од 150.000,00 денари.   

 
Член 2 

Движната ствар  од член 1 на оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Фондот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија, со кој се уредуваат  правата и обврските за 
движната ствар   од член 1  на оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето на „Службен весник на  Република 
Македонија“. 

 
Бр. 41-4589/1                Заменик на претседателот 

16 јуни 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје                                  Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2139. 

Врз основа на член 172-а став 3 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.80/93, 3/94, 71/96, 
32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 85/03, 50/04, 4/05, 
101/05, 70/06, 153/07, 152/08, 161/08, 81/09, 156/09, 
83/10, 156/10, 24/11, 51/11 и 11/12), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 16.6.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРО-
ДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИ-
СКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА НА ЈАВНИ БЕРЗАНСКИ АУКЦИИ 

 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

продажба на акциите на Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија на јавни берзан-
ски аукции бр.02-3443/1, од 15.6.2012 година, донесена 
од Управниот одбор на Фондот, на седницата, одржана 
на 15.6.2012 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 41-4672/1               Заменик на претседателот 

16 јуни 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје                                 Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2140. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (,,Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/08 и 145/10), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 16.6.2012 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА  ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Член 1 
Со  оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за труд и социјална политика бр. 
07-1744/3 од 14.6.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-4907/1               Заменик на претседателот 

16 јуни 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје                                 Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2141. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (,,Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/08 и 145/10), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 16.6.2012 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА  ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Со  оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за здравство бр. 07-1326/4 од 
15.6.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-4907/2               Заменик на претседателот 

16 јуни 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје                                  Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2142. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” број 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 16.6.2012 година,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАВАЧ, ЧЛЕНОВИ И 
ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНОТО  
КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, НА-
МАЛУВАЊЕ НА РИЗИЦИТЕ И ЗАШТИТА ОД 
ХЕМИСКИ, БИОЛОШКИ, РАДИЈАЦИОНИ И  

НУКЛЕАРНИ ОРУЖЈА И МАТЕРИЈАЛИ 
 
1. За претседавач со Национално координативно те-

ло за превенција, намалување на ризиците и заштита од 
хемиски, биолошки, радијациони и нуклеарни оружја и 
материјали, Национален координатор за превенција, 
намалување на ризиците и заштита од хемиски, биоло-
шки, радијациони и нуклеарни оружја и материјали, се 
именува Светлана Гелева, Раководител на Сектор за 
политички мултилатерални односи во Министерство за 
надворешни работи. 

2. За членови на Национално координативно тело за 
превенција, намалување на ризиците и заштита од хе-
миски, биолошки, радијациони и нуклеарни оружја и 
материјали, се именуваат:  

- Томислав Ризески, Министерство за одбрана, 

- Ирена Георгиевска, Министерство за внатрешни 
работи, 

- Сања Димовска, Министерство за правда, 
- Јасмина Петреска, Министерство за финансии, 
- Лидија Савиќ, Министерство за здравство,  
- Илир Шабани, Министерство за економија,  
- Лендита Дика, Министерство за животна средина 

и просторно планирање,  
-  Ели Чакар, Министерство за локална самоуправа, 
- Фиданчо Ковачки, Национален координативен 

центар за гранично управување,  
- Горан Трајков, Дирекција за радијациона сигур-

ност, 
- Горан Затуроски, Царинска управа,  
- Димче Петрески, Агенција за храна и ветеринарс-

тво, 
- Грозданка Наумовска, Дирекција за заштита и 

спасување,  
- Урим Вејсели, Центар за управување со кризи.  
3. За заменици-членови на Национално  координа-

тивно тело за превенција, намалување на ризиците и 
заштита од хемиски, биолошки, радијациони и нукле-
арни оружја и материјали, се именуваат:  

-  Сафет Мециновиќ, Министерство за одбрана, 
- Едвард Митевски, Министерство за надворешни 

работи, 
- Весна Антиќ, Министерство за внатрешни работи, 
- Јасер Асани, Министерство за правда, 
- Тоше Пановски, Министерство за финансии, 
- Елона Чилку, Министерство за здравство,  
- Достанка Стојанова, Министерство за економија,  
- Дарко Блинков, Министерство за животна средина 

и просторно планирање,  
-  Сервет Демири, Министерство за локална самоу-

права,  
- Дејан Арсов, Национален координативен центар 

за гранично управување,  
- Горан Ангеловски, Дирекција за радијациона си-

гурност, 
- Звонко Николовски, Царинска управа,  
- Илија Георгиев, Агенција за храна и ветеринарс-

тво, 
- Блага Цветковска, Дирекција за заштита и спасу-

вање,  
- Драги Трачуговски, Центар за управување со кри-

зи.  
4. Ова решение влегува со сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
Бр. 41-4420/2            Заменик на претседателот 

16 јуни 2012 година        на Владата на Република 
     Скопје                              Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2143. 

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за земјо-
делското земјиште (“Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/2007, 18/2011 и 148/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
16.6.2012 година, донесе  
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П Р О Г Р А М А
ЗА ДАВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА ПЛОДОУЖИВАЊЕ 

НА ОДРЕДЕНА  КАТЕГОРИЈА СОЦИЈАЛНО НЕОБЕЗБЕДЕНИ ЛИЦА 
 

Член 1 
Со оваа програма се утврдува категоријата на социјално необезбедени лица, фондот на земјоделско земји-

ште во државна сопственост, постапката за давање на земјоделското земјиште во државна сопственост на 
плодоуживање, инфраструктурата на земјиштето, носителот на активностите.   

 
Член 2 

Социјално необезбедени лица кои имаат право на плодоуживање согласно оваа програма се лица способ-
ни за работа, материјално необезбедени и кои според други прописи неможе да обезбедат средства за егзи-
стенција, кои се корисници на социјална парична помош, во согласност со одредбите на Законот за социјална 
заштита и согласно член 7 од оваа програма. 

 
Член 3 

Предмет на постапка за давање на плодоуживање според оваа програма е земјоделско земјиште во држав-
на сопственост со вкупна површина од 854ха 14ари 60м2, во следните региони:  
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Член 4 
Земјоделското земјиште во државна сопственост се 

дава на плодоуживање во постапка што ја спроведува 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство.  

Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство објавува јавен повик за доставување на 
барања од страна на заинтересираните лица од член 2 
на оваа програма во рок од 15 дена од денот на донесу-
вањето на Програмата. 

Јавниот повик од став 1 на овој член ќе се објави во 
најмалку три дневни весници кои се издaваат во Репуб-
лика Македонија, од кои еден од весниците што се из-
дава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од гра-
ѓаните кои зборуваат службен  јазик различен од маке-
донскиот јазик. 

Заинтересираните лица можат да поднесуваат бара-
ња за доделување на земјоделско земјиште во државна 
сопственост на плодоуживање најдоцна во рок од  30 
дена од денот на објавувањето на јавниот повик. 

 
Член 5 

Постапката по јавниот повик ја спроведува Комиси-
ја составена од пет члена формирана од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, во која два 
члена се претставници од Министерството за труд и 
социјална политика.  

  
Член 6 

Комисијата од член 5 на оваа програма земјодел-
ското земјиште во државна сопственост може да го да-
де на плодоуживање најмногу до 4 хектари во систем 
за наводнување и најмногу до 8 хектари надвор од си-
стем на наводнување. 

Во зависност од планираниот начин на користење 
на земјоделското земјиште на плодоуживање, се доде-
лува: 

 
 
 
 
 
 
 
-за одгледување на житни, фуражни и индустриски 

култури, за поединец – плодоуживател максимум до 4 
хектари во систем за наводнување, и за здружени двај-
ца плодоуживатели максимум 8 хектари во систем за 
наводнување; 

-за одгледување на градинарски култури, за поеди-
нец – плодоуживател максимум до 0,6 хектари во систем 
за наводнување, и за здружени двајца плодоуживатели 
максимум до 1,2  хектари во систем за наводнување. 

 
Член 7 

На лице – корисник на социјална парична помош 
му се доделува земјоделско земјиште во државна сопс-
твеност на плодоуживање и тоа: 

1. По основ на времетраење на користење на право-
то на социјална парична помош: 

- до една година        – 10 бода 
- од една до три години      – 20 бода 
- од три до пет         - 25 бода 
- над пет години        – 30 бода 
2. По основ на број на членови во заедничко дома-

ќинство: 
- до еден член        – 10 бода 
- до два члена        – 20 бода 
- до три члена        – 25 бода 
- до четири члена       – 30 бода 
- над пет члена        – 35 бода 
3. По основ на член во заедничкото домаќинство 

кое е инвалиднo лице: 
- домаќинство со едно инвалидно лице  -  5 бода 
- домаќинство со две и повеќе  
инвалидни лица             – 10 бода 
4. По основ на самохран родител: 
-  со едно дете          - 5 бода 
-  со две деца               – 10 бода 
-  со три и повеќе деца            – 15 бода 
5. По основ на згрижување или старателство на де-

те без родители и родителска грижа или возрасно лице 
со одземена деловна способност 
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- едно дете/лице во згрижувачко семејство  
или под старателство              -  5 бода 
- две  деца/лица во згрижувачко семејство  
или под старателство            -  10 бода 
- над три деца/лица во згрижувачко семејство  
или под старателство            -  15 бода 
 

Член 8 
Барањето за давање на земјоделско земјиште во др-

жавна сопственост на плодоуживање, се поднесува до 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство.  

Формата и содржината на образецот на барањето од 
став 1 на овој член е даден во Прилог,  кој е составен 
дел на оваа програма.  

Кон барањето од став 1 на овој член, заинтересира-
ните лица ја приложуваат следната документација: 

- фотокопија од важечка лична карта; 
- потврда од Агенцијата за катастар на недвижности 

- одделение за катастар на недвижности дека лицето не 
е запишано како носител на право во катастар на земји-
ште/катастар на недвижности  издадена на име на под-
носителот на барањето и  

- производствен план потпишан од Агенцијата за 
поттикнување и развој на земјоделството. 

- потврда од Центар за социјална работа за период 
на користење на правото,  

- решение за остварено право на социјална парична 
помош ( износ и број нa членови) 

- за инвалидно лице – наод и мислење за видот и 
степенот на попреченопста од надлежна институција 

- потврда од Центар за социјални работи  за само-
хран родител 

- потврда од Центар за социјални работи  за згрижу-
вање лице во згрижувачко семејво  

- решение за старател на дете без родители и роди-
телска грижа или лице со одземена деловна способ-
ност. 

Доколку се поднесени две или повеќе барања за  
исто земјоделско земјиште а подносителите ги испол-
ниле условите од оваа програма, земјоделското земји-
ште се дава на барателот кој има освоено повеќе бодо-
ви согласно член 7 на оваа програма.          

 
Член 9 

Врз основа на одлуката на Комисијата, од член 5 на 
оваа програма, министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство и барателот на правото на плодоужи-
вање склучуваат договор за давање на земјоделско зем-
јиште во државна сопственост на плодоуживање. 

Договорот од став 1 на овој член особено содржи 
податоци за плодоуживателот, земјиштето што се дава 
на плодоуживање (катастарски ознаки, површина, мес-
носта каде што се наоѓа, култура, класа и др.), начинот 
на користење на земјоделското земјиште, времетраење 
на договорот, условите за престанување и раскинување 
на договорот и други услови утврдени со закон. 

Во договорот се определува видот и висината на 
помошта која се обезбедува за почнување на плодоу-
живањето. 

Еден примерок од договорот по неговото потпишу-
вање, се доставува до Министерството за труд и соци-
јална политика и Агенцијата за вработување на Репуб-
лика Македонија.  
 

Член 10 
Договорот за давање на земјоделско земјиште во 

државна сопственост на плодоуживање, се склучува за 
период од пет години. 

 
Член 11 

Земјоделското земјиште во државна сопственост се 
дава на плодоуживање според податоците утврдени во 
катастарската евиденција. 

Воведување во владение на плодоуживателите на 
земјоделското земјиште се врши комисиски со запис-
ник на денот на предавањето на земјиштето. 

 
Член 12 

Со денот на влегувањето во сила на оваа програма 
престанува да важи Програмата за давање на земјодел-
ско земјиште во сопственост на државата на одредени 
категории на социјално необезбедени лица („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.103/2010 и 
114/2010). 

 
Член 13 

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

 
Бр. 41-1888/1                Заменик на претседателот 

16 јуни 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје                                  Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2144. 

Врз основа на членот 3 став 6 од Законот за изменување и дополнување на Законот за основање на Аген-

цијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија (“Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 59/2012) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.6.2012 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА 

ТУРИЗМОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА 

 

Член 1 

Во Програмата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија за 2012 година („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 16/12)  во членот 1 по зборовите: 

“расходна ставка 425 – Договорени услуги во износ од 6.747.000,00 денари“ се додава запирка и се дода-

ваат зборовите “ставка 462 – Субвенции за приватни претпријатија во износ од 48.000.000,00 денари.  

 

Член 2 

Во членот 2 по точката 8 се додава нова точка 9 која гласи: 

,,9. Субвенционирање 

Средствата за субвенционирање се наменети за туроператори и туристички агенции кои носат странски 

гости во Република Македонија, со цел поттикнување на надворешен организиран туристички промет во на-

шата земја. Под туроператори и туристтички агенции се сметаат субјектите од членот 6 од Законот за тури-

стичка дејност. 

Услови за остварување на субвенции: 

(1) Субвенција можат да остварат организатори на пакет аранжмани за странски гости. 

(2) Ако организаторот со истиот автобус собира група на туристи на повеќе попатни станици му се приз-

нава километражата од местото на поаѓање со првата група до местото на одредиштето на последната група. 

Ако туристите на една организирана група при поаѓање и враќање користат ист автобус или воз на повеќе по-

патни дестинации субвенцијата се признава за оддалеченоста до крајната дестинација. 

(3) Ако повеќе организатори на патувањето користат исто превозно средство закупен целосно,  барање за 

субвенција може да поднесе организаторот кој е закупопримач, со тоа што ќе поднесе целосна документација 

од сите организатори. 

(4) Барање за субвенција може да поднесе посебно секој организатор со писмена согласност од организа-

торот кој го закупил целосно превозното средство.  

Видови на субвенции за одделен вид на превоз: 

- субвенции за автобуски превоз, 

- субвенции за воздушен превоз, 

- субвенции за чартер превоз, 

- субвенции за железнички превоз, 

- субвенции за комбиниран превоз и 

- субвенции за кружни патувања и тури низ Македонија. 
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Општите одредби, основната документација и начинот на исплата на субвенциите се пропишани во 

Упатство за субвенционирање на странскиот организиран туристички промет (“Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 57/2010). 

За оваа активност се предвидени 48.000.000,00 денари.“ 

Во табелата по точката 8 се додава точка 9 која гласи: 

“9. Субвенционирање на  

 

 

донесени групи на туристи 

 

 

АППТ 

 

континуирано 

 

48.0000.000,00". 

 

 

Член 3 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Републи-

ка Македонија”. 

 

Бр. 41-3300/1                                      Заменик на претседателот 

16 јуни 2012 година                                  на Владата на Република 

    Скопје                                                          Македонија, 

                                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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