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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

2888. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З  

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

ЗА АДВОКАТУРА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 10 септември 2012 година. 
 

      Бр. 07-3849/1                                  Претседател 
10 септември 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 АДВОКАТУРА 

 
Член 1 

Во Законот за адвокатура („Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 59/2002, 60/2006, 29/2007, 
106/2008 и 135/11), во членот 5 по зборовите: “Имени-
кот на адвокатите“ се додаваат зборовите: “Именикот 
на адвокатските друштва, Именикот на странските ад-
вокати, Именикот на странските адвокатски друштва,“. 

 
Член 2 

Во членот 6 ставот (3) се менува и гласи:  
“Адвокатите поединци се запишуваат во Именикот 

на адвокатите, а адвокатските друштва се запишуваат 
во Именикот на адвокатските друштва, коишто се во-
дат во Адвокатската комора на Република Македони-
ја.“ 

 
Член 3 

Во членот 12 став (1) алинеја 1 по зборот “Македо-
нија“ се додаваат зборовите: “или да е државјанин на 
држава земја членка на Европската унија“. 

Алинејата 3 се менува и гласи: 
“- има  стекнато  универзитетска  диплома за дип-

ломиран правник во  Република Македонија со заврше-
но четиригодишно високо образование на правни сту-

дии или со стекнати 300 кредити според Европскиот 
кредит - трансфер систем (ЕКТС) или нострифицирана 
диплома од правен факултет од странство,“. 

Алинејата 4 се брише. 
 

Член 4 
Во членот 13 ставови (1), (2), (3), (6) и (20) по збо-

ровите: “Именикот на адвокатите“ се додаваат зборо-
вите: “и Именикот на адвокатските друштва“. 

  
Член 5 

Во членот 25 ставот (1) се менува и гласи:  
“Bo Именикот на адвокатските приправници може 

да се запише државјанин на Република Македонија кој 
ги исполнува општите услови за засновање работен од-
нос во органите на државната управа и кој има  стекна-
то  универзитетска  диплома за дипломиран правник во  
Република Македонија со завршено четиригодишно 
високо образование на правни студии или со стекнати 
300 кредити според Европскиот кредит - трансфер си-
стем (ЕКТС) или нострифицирана диплома од правен 
факултет од странство.“ 

 
Член 6 

Во членот 26 ставот (2) се менува и гласи: 
“Адвокатскиот приправник стекнува право да пола-

га правосуден испит согласно со Законот за правосуд-
ниот испит.“ 

 
Член 7 

Во членот 34 став (2) точка 1 по зборот „адвокати-
те“ се додаваат зборовите: “Именикот на странските 
адвокати; Именикот на странските адвокатски друш-
тва“. 

По  точката 9 се додава нова точка 10, која гласи: 
“10) изготвува листа на дежурни адвокати согласно 

со Законот за кривичната постапка.“ 
 

Член 8 
Членот 37 се менува и гласи: 
“Со Статутот на Адвокатската комора на Република 

Македонија се уредуваат, особено: делокругот, органи-
зацијата и работата на органите на Комората; начинот 
и постапката за упис во Именикот на адвокатите; Име-
никот на адвокатските друштва; Именикот на стран-
ските адвокати; Именикот на странските адвокатски 
друштва; Именикот на адвокатските стручни соработ-
ници и Именикот на адвокатските приправници; орга-
ните што ја водат дисциплинската постапка и нивната 
надлежност и постапката за изрекување дисциплински 
мерки; актите и постапката за нивно донесување; воде-
ње на Именикот на адвокатите; Именикот на адвокат-
ските друштва, Именикот на странските адвокати, 
Именикот на странските адвокатски друштва; Имени-
кот на адвокатските стручни соработници и Именикот 
на адвокатските приправници и правата и должностите 
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на адвокатите, адвокатските стручни соработници и ад-
вокатските приправници, како и одредбите за осигуру-
вање на адвокатите од одговорност за штета.“ 
 

Член 9 
Во членот 37-а по ставот (1) се додаваат три нови 

ставови (2), (3) и (4), кои гласат: 
“(2) Најнискиот износ на осигурување за кој адво-

катот што е запишан во Именикот на адвокатите е дол-
жен да склучи договор за осигурување, изнесува 10.000 
евра во денарска противвредност.  

(3) Адвокатите, основачи на адвокатско друштво, 
подлежат на поединечно осигурување од одговорност 
за штета во износ утврден во ставот (2) на овој член, а 
најнискиот износ на осигурување на кој адвокатското 
друштво е должно да склучи договор за осигурување 
од одговорност за штета изнесува 50.000 евра во денар-
ска противвредност. 

(4) Адвокатите пред започнување со вршењето на 
адвокатската дејност што ќе се запишат во Именикот 
на адвокатите се должни да достават доказ за осигуру-
вање од одговорност за штета, согласно со ставот (1) на 
овој член.“ 

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

Во ставот (9) кој станува став (12) бројот „(8)“ се 
заменува со бројот „(11)“. 

Ставот (10) станува став (13).  
 

Член 10 
Во  Главата II-а член 37-б пред зборот "Обезбедува-

њето" се додава бројот "(1)". 
Во ставот (1) по зборовите: “Европската унија“ се 

додаваат зборовите: “кои според прописите на матич-
ната држава земја членка на Европската унија го стек-
нале правото за вршење на адвокатска дејност“. 

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
„(2) Под матична држава, во смисла на овој закон, 

се подразбира државата земја членка на Европската 
унија во која странскиот адвокат или странското адво-
катско друштво го стекнале правото да вршат адвокат-
ска дејност како професија.“ 

 
Член 11 

Во членот 37-в став (1) по зборовите: “Именикот на 
странски адвокати и" се додаваат зборовите: “Имени-
кот на странските". 

Во ставот (2) точката се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите: “со назначување на професионал-
ната организација која им дала дозвола за вршење на 
адвокатска дејност во матичната држава и надлежниот 
орган во кој се запишани во својата матична држава." 

По ставот (2) се додаваат 16 нови става (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) 
и (18), кои гласат: 

“(3) Странските адвокати кои се запишани во Име-
никот на странските адвокати, можат адвокатската деј-
ност да ја вршат како адвокатско друштво под називот 
на занимањето во својата матична држава, а можат да 
го користат и називот на адвокатското друштво во кое 
се членови во својата матична држава или во некоја 
друга држава земја членка на Европската унија.  

 (4) Странскиот адвокат кон барањето за упис во 
Именикот на странските адвокати мора да приложи по-
тврда за државјанство на земјата членка на Европската 
унија, доказ за осигурување од професионална одго-
ворност за штета, доказ од соодветен орган или профе-
сионална организација дека стекнал право да врши ад-
вокатска дејност во својата матична држава, како и до-
каз за членство во адвокатско здружение во матичната 
или во некоја друга држава земја членка на Европската 
унија.  

(5) Странскиот адвокат кој е запишан во Именикот 
на странските адвокати се ослободува во целост или 
делумно од осигурување за одговорност за штета од 
членот 37-а од овој закон, ако поднесе доказ дека во 
матичната држава во целост или делумно е осигуран во 
иста вредност од одговорност за штета, односно докол-
ку такво осигурување е еднакво според условите и сте-
пенот на покривање. 

(6) Исполнетоста на условите од ставот (4) на овој 
член се докажува со потврда издадена според прописи-
те на матичната држава на странскиот адвокат во заве-
рен превод на македонски јазик, која не смее да биде 
постара од три месеци. 

(7) За уписот во имениците од ставот (1) на овој 
член Адвокатската комора на Република Македонија ја 
известува професионалната организација во матичната 
држава на странскиот адвокат и странското адвокатско 
друштво која им дала дозвола за вршење на адвокатска 
дејност во матичната држава и надлежниот орган во 
кој се запишани во својата матична држава. 

(8) Странскиот адвокат или странското адвокатско 
друштво кој е запишан во имениците од ставот (1) на 
овој член, може да врши поединечни работи во рамки-
те на вршење на адвокатската дејност, односно да дава 
совети за правото на својата матична држава, за право-
то на Европската унија, за меѓународното право и за 
правото на Република Македонија. 

(9) Странскиот адвокат од ставот (1) на овој член не 
може да биде избран во органите на Адвокатската ко-
мора на Република Македонија, ниту да има адвокат-
ски приправник. 

(10) Странскиот адвокат кој е запишан во Именикот 
на странските адвокати, се претставува пред Адвокат-
ската комора на Република Македонија преку слободно 
избран адвокат запишан во Именикот на адвокатите, 
при што има право само да гласа за избор на адвокат во 
органите на Адвокатската комора на Република Маке-
донија.  
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(11) При вршење на адвокатска дејност, странскиот 
адвокат кој е запишан во Именикот на странските адво-
кати, е должен да ги почитува правилата од Кодексот 
за професионалната етика на адвокатите, адвокатските 
стручни соработници и адвокатските приправници на 
Адвокатската комора на Република Македонија.  

(12) Странскиот адвокат кој е запишан во Именикот 
на странските адвокати може да биде вработен кај ад-
вокат или адвокатско друштво во Република Македо-
нија.  

(13) Странскиот адвокат кој не е запишан во Име-
никот на странските адвокати може да врши поединеч-
ни работи во рамките на вршење на адвокатската деј-
ност, односно да дава совети за правото на својата ма-
тична држава, за правото на Европската унија, за меѓу-
народното право и за правото на Република Македони-
ја. 

(14) Странскиот адвокат кој има намера да ги врши 
работите од ставот (13) на овој член, е должен за тоа по 
писмен пат да ја извести Адвокатската комора на Ре-
публика Македонија и да ги приложи доказите од ста-
вот (4) на овој член, при што може да биде ослободен 
во целост или делумно од осигурување од членот 37-а 
од овој закон, ако во матичната држава во целост или 
делумно е осигуран во иста вредност од одговорност за 
штета, односно доколку таквото осигурување е еднакво 
според условите и степенот на покривање.  

(15) Во известувањето од ставот (14) на овој член 
мора да се наведе адресата или да се определи полно-
мошник за примање на писмена во Република Македо-
нија.  

(16) Врз основа на известувањето и доказите од ста-
вовите (14) и (15) на овој член, Адвокатската комора на 
Република Македонија му издава потврда на странски-
от адвокат дека може да ги врши работите од ставот 
(13) на овој член и ја известува професионалната орга-
низација во матичната држава на странскиот адвокат 
која му дала дозвола за вршење на адвокатска дејност 
во неговата матична држава и надлежниот орган во кој 
е запишан во својата матична држава. 

(17) При вршење на работите од ставот (13) на овој 
член и членот 37-г од овој закон, странскиот адвокат е 
должен да ги почитува правилата од Кодексот за про-
фесионалната етика на адвокатите, адвокатските струч-
ни соработници и адвокатските приправници на Адво-
катската комора на Република Македонија. 

(18) При вршење на работите од ставот (13) на овој 
член странскиот адвокат кој не е запишан во Именикот 
на странските адвокати, мора да го користи називот од 
својата матична држава земја членка на Европската 
унија изразен на службениот јазик или на еден од 
службените јазици на матичната држава со назначува-
ње на професионалната организација која му дала доз-
вола за вршење на адвокатска дејност во матичната др-
жава и надлежниот орган во кој е запишан во својата 
матична држава.“ 

Член 12 
Во членот 37-г зборовите: „став (1)“ се бришат. 
 

Член 13 
Во членот 37-д пред зборовите: "По уписот" се до-

дава бројот "(1)". 
Во ставот (1) зборовите: ,,и адвокатски друштва" се 

бришат. 
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
“(2) Странскиот адвокат кој е запишан во Именикот 

на адвокатите има право да ја користи релевантната 
професионална титула на својата земја изразена на 
службениот јазик или на еден од службените јазици на 
неговата земја членка, заедно со називот адвокат.“ 

 
Член 14 

Во членот 37-ѓ став (1) зборовите: “и адвокатски 
друштва“ се бришат. 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
“(3) Во решението на Комисијата за упис и брише-

ње на адвокати и адвокатски друштва на Адвокатската 
комора на Република Македонија со кое се одбива упис 
или се одлучува за бришење од Именикот од ставот (1) 
на овој член, во согласност со овој закон, Статутот на 
Адвокатската комора на Република Македонија и Ко-
дексот на професионалната етика на адвокатите, адво-
катските стручни соработници и адвокатските при-
правници на Адвокатската комора на Република Маке-
донија, мора да се наведат причините за неговото доне-
сување.“ 

Ставот (3) станува став (4). 
Во ставот (4) кој станува став (5) бројот „(3)“ се за-

менува со бројот „(4)“. 
Во ставот (5) кој станува став (6) бројот „(4)“ се за-

менува со бројот „(5)“. 
Ставот (6) ставува став (7). 
Во ставот (7) кој станува став (8) бројот „(4)“ се за-

менува со бројот „(5)“. 
Во ставот (8) кој станува став (9) бројот „(7)“ се за-

менува со бројот „(8)“. 
Во ставот (9) кој станува став (10) бројот „(8)“ се 

заменува со бројот „(9)“. 
Ставот (10) ставува став (11). 
Во ставот (11) кој станува став (12) бројот „(10)“ се 

заменува со бројот „(11)“. 
Во ставот (12) кој станува став (13) бројот „(11)“ се 

заменува со бројот „(12)“. 
Во ставот (13) кој станува став (14) бројот „(10)“ се 

заменува со бројот „(11)“. 
Во ставот (14) кој станува став (15) бројот „(13)“ се 

заменува со бројот „(14)“, бројот „(9)“ се заменува со 
бројот „(10)“, бројот „(10)“ се заменува со бројот 
„(11)“, бројот „(11)“ се заменува со бројот „(12)“ и бро-
јот „(12)“ се зманува со бројот „(13)“. 

Во ставот (15) кој станува став (16) бројот „(14)“ се 
заменува со бројот „(15)“. 
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Во ставот (16) кој станува став (17) бројот „(15)“ се 
заменува со бројот „(16)“. 

Во ставот (17) кој станува став (18) бројот „(16)“ се 
заменува со бројот „(17)“. 

Во ставот (18) кој станува став (19) бројот „(14)“ се 
заменува со бројот „(15)“. 

Во ставот (19) кој станува став (20) бројот „(12)“ се 
заменува со бројот „(13)“. 

Ставот (20) станува став (21). 
 

Член 15 
Во членот 37-е пред зборот "Привременото" се до-

дава бројот "(1)". 
По ставот (1) се додаваат седум нови става (2), (3), 

(4), (5), (6), (7) и (8), кои гласат: 
“(2) За барање да се покрене дисциплинска постап-

ка против странски адвокат, кој е запишан во Имени-
кот на странските адвокати, Дисциплинскиот обвини-
тел на Адвокатската комора на Република Македонија 
ја известува професионалната организација во матич-
ната држава на странскиот адвокат која му дала дозво-
ла за вршење на адвокатска дејност во неговата матич-
на држава и надлежниот орган во кој е запишан во сво-
јата матична држава. 

(3) Дисциплинскиот суд на Адвокатската комора на 
Република Македонија е должен на надлежниот орган 
во матичната држава на странскиот адвокат да му овоз-
можи да учествува во постапката со правна помош на 
адвокатот. 

(4) Дисциплинската мерка привремено престанува-
ње на правото на вршење адвокатска дејност во траење 
до една година изречена на странскиот адвокат, се при-
менува само во Република Македонија. 

(5) Странскиот адвокат, кој е запишан во Именикот 
на странските адвокати, дисциплински е одговорен и 
му се изрекуваат дисциплински мерки согласно со овој 
закон. 

(6) Во решението на Дисциплинскиот суд при Ад-
вокатската комора на Република Македонија за изреку-
вање на дисциплинска мерка, мора да се наведат при-
чините за неговото донесување.  

(7) Против решението од ставот (6) на овој член во 
рок од осум дена од денот на приемот на решението 
може да се изјави жалба до надлежниот орган на Адво-
катската комора на Република Македонија.  

(8) Против конечното решение за изрекување на 
дисциплински мерки може да се поведе управен спор 
пред надлежен суд определен со закон.“ 

 
Член 16 

Во членот 39 став (3) по зборовите: „Одредбите од“ 
се додаваат зборовите: „членот 12 став (1) алинеја 1 од 
овој закон во делот кој се однесува на државјаните на 
држава земја  членка на Европската унија, членовите 

34 став (2) точка 1 и 37 од овој закон во делот кој се од-
несува на Именикот на странските адвокати и Имени-
кот на странските адвокатски друштва“.  

 
Член 17 

Адвокатската комора на Република Македонија ќе 
изготви листа на дежурни адвокати од членот 34 став 
(2) точка 10 од овој закон до денот на започнувањето 
на примената на Законот за кривичната постапка 
(„Службен весник на Република Македонија” број 
150/10). 

Во рок од шест месеци од денот на влегувањето во 
сила на овој закон, адвокатите и адвокатските друштва 
што се запишани во Именикот на адвокатите и во Име-
никот на адвокатските друштва кои се водат во Адво-
катската комора на Република Македонија, се должни 
да достават до Адвокатската комора на Република Ма-
кедонија полиса за осигурување од одговорност за 
штета.  

 
Член 18 

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 AVOKATI 
 

Neni 1 
Në Ligjin për avokati (“Gazeta Zyrtare e Republikes së 

Maqedonise” numer 59/2002, 60/2006, 29/2007, 106/2008 
dhe 135/11), në nenin 5 pas fjaleve “Lista e avokateve” 
shtohen fjalet “Lista e shoqatave të avokateve, Lista e avo-
kateve të huaj, Lista e shoqerive të avokateve të huaj,“. 

 
Neni 2 

Në nenin 6 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:  
"Avokatet individe regjistrohen në Listen e avokateve,  

ndersa shoqerite e avokateve regjistrohen në Listen e sho-
qerive të avokateve, që mbahen në Dhomen e Avokateve të 
Republikes së Maqedonise”. 

 
Neni 3 

Në nenin 12 paragrafi (1) në alinene 1 pas fjales “Ma-
qedonise” shtohen fjalet “ose të jete shtetas i shtetit vend-
anetar i Bashkimit Evropian”. 

Alineja 3 ndryshohet si vijon: 
“- ka marre diplome universitare për jurist të diplomuar 

në Republiken e Maqedonise me arsim të kryer të larte ka-
tervjecar të studimeve juridike ose me 300 kredi të marra 
sipas Sistemit evropian të transferit të kredive (SETK) ose 
diplome të nostrifikuar nga fakulteti juridik i huaj”;.  

Alineja 4 shlyhet. 
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Neni 4 
Në nenin 13 në paragrafet (1), (2), (3), (6) dhe (20) pas 

fjaleve “Listen e avokateve” shtohen fjalet: “dhe Listen e 
shoqerive të avokateve”. 

 
Neni 5 

Në nenin 25 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  
“Në Listen e avokateve praktikante mund të regjistro-

het shtetasi i Republikes së Maqedonise që i ploteson kush-
tet e pergjithshme për themelimin e marredhenies së punes 
në organet e administrates shteterore dhe që ka marre dip-
lome universitare për jurist të diplomuar në Republiken e 
Maqedonise me arsim të kryer të larte katervjecar në studi-
met juridike ose me 300 kredi të sipas Sistemit evropian të 
transferit të kredive (SETK)  ose diplome të nostrifikuar 
nga fakulteti juridik i huaj.” 

 
Neni 6 

Në nenin 26 paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
"Avokati praktikant e merr të drejten për dhenien e pro-

vimit të jurisprudences në pajtim me Ligjin për provimin e 
jurisprudences.” 

 
Neni 7 

“Në nenin 34 paragrafi (2) pika 1 pas fjales “avokate-
ve”, shtohen fjalet “Listen e avokateve të huaj; Listen e 
shoqerive të avokateve të huaj;”. 

Pas pikes 9 shtohet pike e re 10, si vijon: 
“10) perpilon liste të avokateve kujdestare në pajtim 

me Ligjin për procedure penale”. 
 

Neni 8 
Neni 37 ndryshohet si vijon: 
“Me Statutin e Dhomes së Avokateve të Republikes së 

Maqedonise rregullohen, vecanerisht:  fusheveprimi, orga-
nizimi dhe puna e organeve të Dhomes; menyra dhe proce-
durat për regjistrim në Listen e avokateve; Listen e shoqe-
rive të avokateve, Listen e avokateve të huaj; Listen e sho-
qerive të avokateve të huaj; Listen e bashkepunetoreve të 
avokateve të huaj dhe Listen e avokateve praktikante; orga-
net që e udheheqin proceduren disiplinore dhe kompetenca 
e tyre dhe procedura për shqiptimin e masave disiplinore, 
aktet dhe procedura për miratimin tyre; mbajtja e Listes së 
avokateve, Listes e shoqerive të avokateve, Listes së avo-
kateve të huaj, Listes së shoqerive të avokateve të huaj, Li-
stes së bashkepunetoreve profesionale të avokateve dhe Li-
stes së avokateve praktikante dhe të drejtat dhe detyrat e 
avokateve, bashkepunetoreve profesionale të avokateve 
dhe avokateve praktikante, si dhe dispozitat për sigurimin e 
avokateve nga pergjegjesia nga demi.” 

 
Neni 9 

Në nenin 37-a pas paragrafit (1) shtohen tre paragrafe 
të rinj (2), (3) dhe (4) si vijojne: 

"(2) Shuma më e ulet e sigurimit për të cilin avokati që 
eshte i regjistruar në Listen e avokateve eshte i obliguar që 
të lidhe marreveshje për sigurim, eshte 10 000 euro në kun-
dervlere me denare.  

(3) Avokatet, themelues të shoqerise së avokateve i 
nenshtrohen sigurimit individual nga pergjegjesia për de-
min në shume të percaktuar në paragrafin (2) të ketij neni, 
ndersa shuma më e ulet e sigurimit për të cilen shoqeria e 
avokateve eshte e obliguar të lidhe marreveshje për sigurim 
nga pergjegjesia për demin eshte 50 000 euro në kunderv-
lere me denare. 

(4) Avokatet para fillimit të kryerjes së veprimtarise së 
avokatit, që do të regjistrohen në Listen e avokateve jane të 
obliguar të dorezojne deshmi për sigurim nga pergjegjesia 
për demin, në pajtim me paragrafin (1) të ketij neni”. 

Paragrafet (2), (3), (4), (5), (6), (7) dhe (8) behen para-
grafe (5), (6), (7), (8), (9), (10) dhe (11). 

Në paragrafin (9) që behet paragraf (12), numri “(8)” 
zevendesohet me numrin “(11)”. 

Paragrafi (10) behet paragraf (13).  
 

Neni 10 
Në “Kapitullin II-a” në nenin 37-b para fjales “Siguri-

mi” shtohet numri “(1)”. 
Në paragrafin (1) pas fjaleve: “Bashkimit Evropian” 

shtohen fjalet “të cilat sipas rregullave të shtetit amë – ane-
tar i Bashkimit Evropian e kane marre të drejten për kryer-
jen e veprimtarise së avokatit”. 

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon: 
“(2) Si shtet amë në kuptim të ketij ligji nenkuptohet 

shteti vend-anetar i Bashkimit Evropian në të cilen avokati 
i huaj ose shoqeria e avokateve të huaj e ka marre të drej-
ten të kryejne veprimtari të avokati si profesion.” 

 
Neni 11 

Në nenin 37-v paragrafi (1) pas fjaleve: “Listen e avo-
kateve të huaj dhe” shtohen fjalet: “Listen e shoqerive të 
avokateve të huaj”. 

Në paragrafin (2) pika zevendesohet me presje dhe 
shtohen fjalet: "me shenimin e organizates profesionale që 
u ka dhene leje për kryerjen e veprimtarise së avokatise në 
shtetin amë dhe organit kompetent në të cilin jane regjistru-
ar në shtetin e tyre amë”. 

Pas paragrafit (2) shtohen 16 paragrafe të rinj (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), 
(17) dhe (18), si vijojne: 

“(3) Avokatet e huaj që jane të regjistruar në Listen e 
avokateve të huaj, munden veprimtarine e avokait ta kryej-
ne si shoqeri e avokateve me titullin e veprimtarise në shte-
tin e tyre amë, ndersa mund ta shfrytezojne dhe titullin e 
shoqerise së avokateve në të cilen jane anetare në shtetin e 
tyre amë ose në ndonje shtet tjeter vend-anetar i Bashkimit 
Evropian.  

 (4) Avokati i huaj mej kerkese për regjistrim në Listen 
e avokateve të huaj doemos duhet të dorezoje vertetim për 
shtetesi të shtetit-anetar të Bashkimit Evropian, deshmi për 
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sigurim nga pergjegjesia profesionale për demin, deshmi 
nga organi perkates ose organizate profesionale se e ka 
marre të drejten të kryeje veprimtari të avokatit në shtetin e 
tij amë, si dhe deshmi për anetaresi në shoqate të avokateve 
në shtetin amë ose në ndonje shtet tjeter vend – anetar i 
Bashkimit Evropian.  

(5) Avokati i huaj që eshte i regjistruar në Listen e avo-
kateve të huaj lirohet plotesisht ose pjeserisht nga sigurimi 
për pergjegjesi për demin nga neni 37-a i ketij ligji, nese 
dorezon deshmi e parashtruar se në shtetin amë plotesisht 
ose pjeserisht eshte i siguruar në vleren e njejte nga perg-
jegjesia për demin, perkatesisht nese sigurimi i tille eshte i 
njejte sipas kushteve dhe shkalles së mbuleses. 

(6) Plotesimi i kushteve nga paragrafi (4) të ketij neni 
deshmohet me vertetim të leshuar sipas rregullave të shtetit 
amë të avokatit të huaj në perkthim të vertetuar në gjuhen 
maqedonase, që nuk guxon të jete më i vjeter se tre muaj. 

(7) Për regjistrimin në listat nga paragrafi (1) të ketij 
neni, Dhoma e Avokateve të Republikes së Maqedonise e 
njofton organizaten profesionale në shtetin amë të avokatit 
të huaj dhe shoqerine e avokateve të huaj që u ka dhene le-
je për kryerjen e veprimtarise së avokatit në shtetin amë 
dhe organin kompetent në të cilen jane regjistruar në shte-
tin e tyre amë. 

(8) Avokati i huaj ose shoqeria e avokateve të huaj që 
jane të regjistruar në listat nga paragrafi (1) i ketij neni, 
mund të kryejne pune individuale në kuader të kryerjes së 
veprimtarise së avokatise, perkatesisht të japin keshilla për 
të drejten e shtetit të tyre amë, për të drejten e Bashkimit 
Evropian për të drejten nderkombetare dhe për të drejten e 
Republikes së Maqedonise. 

(9) Avokati i huaj nga paragrafi (1) i ketij neni, nuk 
mund të zgjidhet në organet e Dhomes së Avokateve të Re-
publikes së Maqedonise, as të kete avokat praktikant. 

(10) Avokati i huaj që eshte i regjistruar në Listen e 
avokateve të huaj, paraqitet para Dhomes së Avokateve të 
Republikes së Maqedonise nepermjet avokati lirisht të 
zgjedhur në Listen e avokateve, me ç’rast ka të drejte vete 
të votoje për zgjedhje të avokati në organet e Dhomes së 
Avokateve të Republikes së Maqedonise.  

(11) Gjate kryerjes së veprimtarise së avokatise, avoka-
ti i huaj që eshte i regjistruar në Listen e avokateve të huaj, 
eshte i obliguar që t’i respektoje rregullat e Kodeksit të eti-
kes profesionale të avokateve, bashkepunetoreve profesio-
nale të avokateve dhe avokateve praktikante të Dhomes së 
Avokateve të Republikes së Maqedonise.   

(12) Avokati i huaj që eshte i regjistruar në Listen e 
avokateve të huaj, mund të jete i punesuar te avokat ose 
shoqeria e avokateve në Republiken e Maqedonise.   

(13) Avokati i huajj që nuk eshte i regjistruar në Listen 
e avokateve të huaj mund të kryej pune të vecanta në kua-
der të kryerjes së veprimtarise së avokatise, perkatesisht të 
jape keshilla për të drejten e shtetit të vet amë, për të drej-
ten e Bashkimit Evropian, për të drejten nderkombetare 
dhe për të drejten e Republikes së Maqedonise. 

(14) Avokati i huaj që ka perqellim t’i kryeje punet nga 
paragrafi (13) i ketij neni, eshte i obliguar që për kete me 
shkrim ta njoftoje Dhomen e Avokateve të Republikes së 
Maqedonise dhe t’i dorezoje deshmite nga paragrafi (4) i 
ketij neni, me ç’rast mund të lirohet plotesisht ose pjese-
risht nga sigurimi nga neni 37-a i ketij ligji, nese në shtetin 
amë plotesisht ose pjeserisht eshte i siguruar në vleren e 
njejte nga pergjegjesia për demin, perkatesisht nese siguri-
mi i tille eshte i barabarte sipas kushteve dhe shkalles së 
mbulimeses.  

(15) Në njoftimin nga paragrafi (14) i ketij neni, doe-
mos duhet të theksohet adresa ose të caktohet i autorizuari 
për pranimin e dokumenteve në Republiken e Maqedonise.  

(16) Në baze të njoftimit dhe deshmive nga paragrafet 
(14) dhe (15) të ketij neni, Dhoma e Avokateve të Republi-
kes së Maqedonise i leshon vertetim avokatit të huaj se 
mund t'i kryeje punet nga paragrafi (13) i ketij neni dhe e 
njofton organizaten profesionale në shtetin amë të avokatit 
të huaj që i ka dhene leje për kryerjen e veprimtarise së 
avokatise në shtetin e tij amë dhe organin kompetent në të 
cilen eshte regjistruar në shtetin e tij amë. 

(17) Gjate kryerjes së puneve nga paragrafi (13) të ketij 
neni dhe neni 37-g të ketij ligji, avokati i  huaj eshte i obli-
guar që t’i respektoje rregullat e Kodeksit për etike profesi-
onale të avokateve, bashkepunetoreve profesionale të avo-
kateve dhe të avokateve praktikante të Dhomes së Avoka-
teve të Republikes së Maqedonise.  

(18) Gjate kryerjes së puneve nga paragrafi (13) i ketij 
neni, avokati i huaj që nuk eshte i regjistruar në Listen e 
avokateve të huaj, doemos duhet ta shfrytezoje titullin nga 
shteti i tij amë vend – anetar i Bashkimit Evropian të shpre-
hur në gjuhen zyrtare ose në një nga gjuhet zyrtare të shte-
tit amë me shenimin e organizates profesionale që e ka 
dhene lejen për kryerjen e veprimtarise së avokatise në 
shtetin amë dhe organit kompetent në të cilin eshte regji-
struar në shtetin e tij amë”. 

 
Neni 12 

Në nenin 37-g fjalet: “paragrafi (1)” shlyhen. 
 

Neni 13 
Në nenin 37-d para fjaleve: “Pas regjistrimit” shtohet 

numri “(1)”. 
Në paragrafin (1) fjalet: "dhe shoqerite e avokateve” 

shlyhen. 
Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon: 
"(2) Avokati i huaj që eshte i regjistruar në Listen e 

avokateve ka të drejte që ta shfrytezoje titullin relativ pro-
fesional të vendit të tij, të shprehur në gjuhen zyrtare ose 
në një nga gjuhet zyrtare të vendit të tij anetar, së bashku 
me titulli avokat”. 

 
Neni 14 

Në nenin 37-gj paragrafi (1) pas fjaleve: "dhe shoqrite e 
avokateve” shlyhen. 

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon: 
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“(3) Në aktvendimin e Komisionit për regjistrim dhe 
shlyerje të avokateve dhe shoqerive të avokateve të Dho-
mes së Avokateve të Republikes së Maqedonise me të cilen 
refuzohet regjistrimi ose vendoset për shlyerje ga Lista nga 
paragrafi (1) i ketij neni, në pajtim me kete ligj, Statutin e 
Dhomes së Avokateve të Republikes së Maqedonise dhe 
Kodeksin e etikes profesionale të avokateve, bashkepune-
toreve profesionale të avokateve dhe avokateve praktikan-
teve të Dhomes së Avokateve të Republikes së Maqedoni-
se, doemos duhet të theksohen shkaqet për miratimin  tij." 

Paragrafi (3) behet paragraf (4).  
Në paragrafin (4), i cili behet paragraf (5), numri “(3)” 

zevendesohet me numrin “(4)”. 
Në paragrafin (5) i cili behet paragraf (6), numri “(4)” 

zevendesohet me numrin “(5)”. 
Paragrafi (6) behet paragraf (7). 
Në paragrafin (7) i cili behet paragraf (8), numri “(4)” 

zevendesohet me numrin “(5)”. 
Në paragrafin (8) i cili behet paragraf (9), numri “(7)” 

zevendesohet me numrin “(8)”. 
Në paragrafin (9) i cili behet paragraf (10), numri “(8)” 

zevendesohet me numrin “(9)”. 
Paragrafi (10) behet paragraf (11).  
Në paragrafin (11), i cili behet paragraf (12), numri 

“(10)” zevendesohet me numrin “(11)”. 
Në paragrafin (12) i cili behet paragraf (13), numri 

“(11)” zevendesohet me numrin “(12)”. 
Në paragrafin (13) i cili behet paragraf (14), numri 

“(10)” zevendesohet me numrin “(11)”. 
Në paragrafin (14), i cili behet paragraf (15), numri 

“(13)” zevendesohet me numrin “(14)”, numri “(9)” zeven-
desohet me numrin “(10)”, numri “(10)” zevendesohet me 
numrin “(11)”, numrin “(11)” zevendesohet me numrin 
“(12)” dhe numri “(12)” zevendesohet me numrin “(13)”. 

Në paragrafin (15) i cili behet paragraf (16), numri 
“(14)” zevendesohet me numrin “(15)”. 

Në paragrafin (16) i cili behet paragraf (17), numri 
“(15)” zevendesohet me numrin “(16)”. 

Në paragrafin (17) i cili behet paragraf (18), numri 
“(16)” zevendesohet me numrin “(17)”. 

Në paragrafin (18) i cili behet paragraf (19), numri 
“(14)” zevendesohet me numrin “(15)”. 

Në paragrafin (19) i cili behet paragraf (20), numri 
“(12)” zevendesohet me numrin “(13)”. 

Paragrafi (20) behet paragraf (21). 
 

Neni 15 
Në nenin 37-e para fjaleve “Heqja perkohesisht” shto-

het numri “(1)”. 
Pas paragrafit (1) shtohen shtate paragrafe të rinj (2), 

(3), (4), (5), (6), (7) dhe (8), si vijojne: 
"(2) Për kerkesen për ngritje të procedures disiplinore 

kunder avokatit të huaj që eshte i regjistruar në Listen e 
avokateve të huaj, Prokurori disiplinor i Dhomes së Avoka-
teve të Republikes së Maqedonise e njofton organizaten 
profesionale në shtetin amë të avokatit të huaj që i ka dhe-

ne leje për kryerjen e veprimtarise së avokatise në shtetin e 
tij amë dhe organin kompetent në të  cilen eshte regjistruar 
në shtetin e tij amë. 

(3) Gjykata disiplinore e Dhomes së Avokateve të Re-
publikes së Maqedonise eshte e obliguar që organit kompe-
tent në shtetin amë të avokatit të huaj t’i mundesoje të mar-
re pjese në procedure me ndihme juridike të avokatit. 

(4) Masa disiplinore nderprerja e perkohshme e të drej-
tes së kryerjkes së veprimtarise së avokatise në kohezgjatje 
prej një viti e shqiptuar avokatit të huaj, zbatohet vetem në 
Republiken e Maqedonise. 

(5) Avokatit i huaj, që eshte i regjistruar në Listen e 
avokateve të huaj, në menyre disiplinore eshte pergjegjes 
dhe i shqiptohet mase disiplinore në pajtim me kete ligj. 

(6) Në aktvendimin e Gjykates Disiplinore të Dhomes 
së Avokateve të Republikes së Maqedonise për shqiptimin 
e masave disiplinore, doemos duhet të theksohen shkaqet 
për miratimin e tij.  

(7) Kunder aktvendimit nga paragrafi (6) i ketij neni, 
në afat prej tete ditesh nga pranimi i aktvendimit mund të 
parashtrohet kerkese te organi kompetent i Dhomes së 
Avokateve të Republikes së Maqedonise.  

(8) Kunder aktvendimit perfundimtar për shqiptimin e 
masave disiplinore, mund të ngritet kontest administrativ 
para gjykates kompetente të percaktuar me ligj”. 

 
Neni 16 

Në nenin 39 paragrafi (3) pas fjaleve “Dispozitat nga” 
shtohen fjalet: “neni 12 paragrafi (1) alineja 1 në pjesen që 
ka të beje me shtetasit e shtetit vend – anetar i Bashkimit 
Evropian, nenet 34 paragrafi (2) pika 1 dhe 37 të ketij ligji 
në pjesen që ka të beje me Listen e avokateve të huaj dhe 
Listen e shoqerive të avokateve të huaj”.  

 
Neni 17 

Dhoma e Avokateve të Republikes së Maqedonise do 
të perpiloje liste të avokateve kujdestare nga neni 34 para-
grafi (2) pika 10 të ketij ligji, deri në diten e fillimit të zba-
timit të Ligjit për procedure penale (“Gazeta Zyrtare e Re-
publikes së Maqedonise” numer 150/10). 

Në afat prej gjashte muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të 
ketij ligji, avokatet dhe shoqerite e avokateve që jane të 
regjistruar në Listen e avokateve dhe në Listen  e shoqerive 
të avokateve që mbahen në Dhomen e Avokateve të Re-
publikes së Maqedonise, jane të obliguar që të dorezojne te 
Dhoma e Avokateve të Republikes së Maqedonise police 
për sigurim nga pergjegjesia për demin.  

 
Neni 18 

Ky ligj hyn në fuqi diten e tete nga dita e botimit në 
“Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise”. 
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2889. 

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

 
У К А З  

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

ЗА ЦАРИНСКАТА УПРАВА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 10 септември 2012 година. 
 

      Бр. 07-3850/1                                Претседател 
10 септември 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 ЦАРИНСКАТА УПРАВА 

 
Член 1 

Во Законот за Царинската управа ("Службен весник 
на Република Македонија" број 46/2004, 81/2005, 
107/2007, 103/2008, 64/2009, 105/2009, 48/10, 158/10 и 
53/11 ), во членот 63 по ставот (1) се додава нов став 
(2), кој гласи: 

"(2) Вработениот во Царинската управа, кој нема 
статус на царински службеник, може по потреба  да би-
де распореден на соодветно работно место на царински 
службеник, доколку ги исполнува условите утврдени 
во актот за систематизација на работните места во Ца-
ринската управа и да биде подложен на пробна работа 
најдолго 12 месеци, но не пократко од шест месеци, во 
зависност од работното место и во текот на пробната 
работа да го полага стручниот испит за стекнување ста-
тус на царински службеник согласно со условите, ро-
ковите и начинот утврдени во членовите 53 и 53-а од 
овој  закон." 

Ставовите (2), (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови 
(3), (4), (5), (6) и (7). 

 
Член 2 

Во членот  64 став (2) зборот "конкурс" се заменува 
со зборот "oглас", а зборот "конкурсот" се заменува со 
зборот "огласот". 

 
Член 3 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 

PËR DREJTORINE DOGANORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për Drejtorine Doganore (“Gazeta Zyrtare e 

Republikes së Maqedonise” numer 46/2004, 81/2005, 
107/2007, 103/2008, 64/2009, 105/2009, 48/10, 158/10 dhe 
53/11) në nenin 63 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri 
(2), si vijon: 

“(2) I punesuari në Drejtorine Doganore i cili nuk ka 
status të nepunesit doganor, sipas nevojes mund të sistemo-
het në vend perkates të punes të nepunesit doganor, nese i 
ploteson kushtet e percaktuara në aktin për sistematizimin 
e vendeve të punes në Drejtorine Doganore dhe t'i nensh-
trohet punes provuese më së shumti 12 muaj, por jo më pak 
se gjashte muaj, varesisht nga vendi i punes dhe gjate pu-
nes provuese ta jape provimin profesional për marrjen e 
statusit të nepunesit doganor në pajtim me kushtet, afatet 
dhe menyren, të percaktuara në nenet 53 dhe 53-a të ketij 
ligji”. 

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

 
Neni 2 

Në nenin 64 paragrafi (2) fjala “konkurs” zevendesohet 
me fjalen “shpallje”, ndersa fjala “konkursin” zevendeso-
het me fjalen “shpalljen”. 

  
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
“Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise”. 
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2890. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија, а во врска со членот 144 став 3 
алинеја 2 од Законот за малолетничка правда („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 87/2007, 
103/2008, 161/2008 и 145/10), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10 септември 
2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА 
ЕДЕН ЧЛЕН НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕН-
ЦИЈА  НА МАЛОЛЕТНИЧКО ПРЕСТАПНИШТВО 

 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на еден член на Државниот совет за 
превенција на малолетничко престапништво. 

2. За член на Државниот совет за превенција на ма-
лолетничко престапништво може да биде избрано лице 
кое ги исполнува следниве услови: 

- да е државјанин на Република Македонија и 
- да е истакнат научен и стручен работник кој рабо-

ти на заштитата на интересите на малолетниците. 
3. Заинтересираните кандидати, пријавите со по-

требните документи за докажување на исполнувањето 
на условите од точката 2 на оваа одлука, во оригинал 
или заверена фотокопија на нотар, да ги поднесат до 
Собранието на Република Македонија во рок од 15 де-
на од денот на објавувањето на оваа одлука во "Служ-
бен весник на Република Македонија". 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, 
„Вечер“ и „Лајм“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-3837/1                      Претседател на  

10 септември 2012 година      Собранието на Република 
   Скопје                                    Македонија, 

      Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2891. 
Врз основа на член 15 став 5 и член 71 став 2 од За-

конот за градежното земјиште („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 17/2011 и 53/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
15.8.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИ-
ШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДО-
НИЈА  АД ЗА ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ  

СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за давање под дол-

готраен закуп на градежно земјиште и за склучување до-
говор за давање под долготраен закуп на градежно зем-
јиште сопственост на Република Македонија со непо-
средна спогодба на правното лице ЕВН Електростопанс-
тво на Македонија АД за дистрибуција и снабдување со 

електрична енергија – Скопје, со седиште во Скопје на 
ул. „11-ти Октомври“ бр.9, на градежното земјиште кое 
претставува КП бр. 392/3 КО Кисела Вода 1 со површи-
на од 37м² (дел од парцела КП бр.392 КО Кисела Вода 1) 
евидентирано во Имотен лист бр. 34017. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-2690/1                     Заменик на претседателот 

15 август 2012 година            на Владата на Република  
          Скопје                             Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2892. 
Врз основа на член 5 став (5) од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 
158/2010, 53/2011 и 136/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на  21.8.2012 годи-
на, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ЗА 2012 ГОДИНА 

 
I 

Во Програмата за детални геолошки истражувања 
за 2012 година („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 16/12), во делот II, во точката II. МЕТА-
ЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ по алинејата 3 се 
додаваат четиринаесет нови алинеи кои гласат: 

- “локалитет “Гладница“ - општина Кавадарци за 
металични минерални суровини;  

- локалитет “с. Лакавица“ - општина Штип за мета-
лични минерални суровини;  

- локалитет “Рударе“ - општина Кратово за мета-
лични минерални суровини;  

- локалитет “с. Коњско“- општина Гевгелија за ме-
талични минерални суровини;  

- локалитет “с. Патишка Река“ - општина Сопиште 
за металични минерални суровини; 

-  локалитет “с. Стиник“ - општина Ново Село за 
металични минерални суровини;  

- локалитет “с. Винце“ -  општина Куманово за ме-
талични минерални суровини;  

- локалитет “Каменица“ - општина Македонска Ка-
меница за металични минерални суровини;  

- локалитет “Коњска Река“ - општина Гевгелија за 
металични минерални суровини;  

- локалитет “с. Сушица - Ново Село“ - општина Но-
во Село за металични минерални суровини;  

- локалитет  “с.  Карабичане“ - општина Куманово 
за металични минерални суровини;  

- локалитет “с. Лавци“ - општина Ресен за металич-
ни минерални суровини;  

- локалитет “с. Нивичино“ - општина Василево за 
металични минерални суровини и  

- локалитет “Саса“ - општина Македонска Камени-
ца за металични минерални суровини;“.  
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II 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањетo во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 41-6399/1                     Заменик на претседателот 

21 август 2012 година            на Владата на Република  
          Скопје                            Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

2893. 
Врз основа на член 420 алинеја 1 од Законот за без-

бедност на сообраќајот на патиштата („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.54/07, 86/08, 98/08, 
64/09, 161/09, 36/11 и 51/11), министерот за внатрешни 
работи во согласност со министерот за образование и 
наука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОБ-
НИТЕ ТЕСТОВИ И ТЕСТОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА  
ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ ОД ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ 

 
Член 1 

Во Правилникот за пробните тестови и тестови за 
полагање на теоретскиот дел од возачкиот испит 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
161/08), членовите 5 и 6 се менуваат и гласат: 

 
„Член 5 

Тестовите за полагање на теоретскиот дел на возач-
ки испит се поделени на: тест за полагање на теорет-
скиот дел на возачки испит од национални категории 
„Ф“, „Г“ и „М“, тест за полагање на теоретскиот дел на 
возачки испит од „А“ категорија и „А1“ поткатегорија, 
тест за полагање на теоретскиот дел на возачки испит 
од „Б“ категорија, тест за полагање на теоретскиот дел 
на возачки испит од „Ц“ категорија и „Ц1“ поткатего-
рија и тест за полагање на теоретскиот дел на возачки 
испит од „Д“ категорија и „Д1“ поткатегорија. 

 
Член 6 

(1) Тестот за полагање на теоретскиот дел на возач-
киот испит, за националните категории, категории и 
поткатегории од член 5 од овој правилник, е во еле-

ктронска форма и содржи лични податоци за кандида-
тот за возач на моторно возило, упатство за решавање 
на тестот, прашања групирани во четири области кои 
се вреднуваат со поени во зависност од содржината на 
прашањето, како и записник за извршеното тестирање. 

(2) Прашањата содржани во тестот од став 1 на овој 
член се групирани во четири области: 

- I област на прашања од сообраќајни правила и 

прописи кои се вреднувани по два и три поени, 

- II област на прашања од сообраќајни знаци и сиг-

нализација кои се вреднувани по еден или два поени, 

- III област на прашања од хумани односи и етика 

во сообраќајот кои  се вреднувани по два поени и 

- IV област на прашања од сообраќајни ситуации, 

крстосници, кружни крстосници и знаци што ги даваат 

униформирани полициски службеници при контрола и 

регулирање на сообраќајот на патиштата кои се вред-

нувани по  четири, пет и шест поени. 

(3) Кандидатот се смета дека го положил тестот од 

ставот 1 на овој член ако збирот на негативни поени не 

е поголем од: 12 поени за „Б“ категорија, 11 поени за 

„А“ категорија и „А1“ поткатегорија, 10 поени за наци-

онални категории „Ф“, „М“ и „Г“, шест поени за „Д“ 

категорија и „Д1“ поткатегорија и четири поени за „Ц“ 

категорија и „Ц1“ поткатегорија.  

(4) Одговорите на прашањата во тестот за полагање 

на теоретскиот дел од возачкиот испит на електронски 

начин се даваат согласно упатството за решавање на 

тестот од ставот 1 на овој член.“ 

 
Член 2 

Членот 7 се брише. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
Бр. 19-6441/2 Бр. 12.1-49218/1 

27 август 2012 година 16 август 2012 година 
Скопје Скопје 

Министер за образование Министер 
и наука, за внатрешни работи, 

м-р Панче Кралев, с.р. м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2894. 
Врз основа на член 101 став (3) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 49/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ ПОМОШ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, МАКСИ-
МАЛНИОТ  ИЗНОС  НА  ПОМОШТА,  НАЧИН  ЗА  ДОДЕЛУВАЊЕ  НА  ПОМОШТА,  СУБЈЕКТИТЕ   КОИ  

ИМААТ ПРАВО НА УЧЕСТВО ВО ПОСТАПКАТА, КАКО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Во Правилникот за поблиските критериуми за доделување помош за обезбедување на техничка поддршка 

во земјоделството, максималниот износ на помошта, начин за доделување на помошта, субјектите кои имаат 
право на учество во постапката, како и потребната документација („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 30/11, 177/11, 85/12 и 100/12) во член 2 ставот 1 се менува и гласи: 

„Поблиските критериуми за доделување помош за обезбедување на техничка поддршка во земјоделството 
од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година и максималните износи на помошта 
се определуваат според следните намени: 
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Во ставот 2 во табелата точката 1 се брише, а точка-
та 2 станува точка 1. 

 
Член 2 

Во член 3 став 4 зборовите: „став 2 точка 1“ се за-
менуваат со зборовите: „став 1 точка 10 и точка 11“. 

Во ставот 5 зборовите: „точка 2“ се заменуваат со 
зборовите: „точка 1“. 

 
Член 3 

Во член 5 ставот 2 се менува и гласи:  
„Право на учество во постапката од член 3 став 4 на 

овој правилник за реализација на помошта од член 2 
став 1 точка 10 и точка 11 на овој правилник имаат 
правни лица кои се регистрирани во Регистарот на про-
изводители на вино и вршат извоз на вино согласно За-
конот за вино и правни лица кои се регистрирани во 
Регистарот на оператори со храна и објектите од нежи-
вотинско потекло согласно Законот за безбедност на 
храна.“ 

 
Член 4 

Во член 6 ставот 4 се менува и гласи: 
„Кон барањето од став 3 на овој член се приложува-

ат и следните документи: 
1. Тековна состојба на подносителот на барањето 

од Централен регистар на Република Македонија; 
2. Решение за упис во Регистарот на производители 

на вино или Регистарот на оператори со храна и обје-
ктите од неживотинско потекло; 

3. ВИ -1 образец за извоз на вино во Европска унија 
и/или уверение за квалитет односно сертификат изда-
дени од Државниот инспекторат за земјоделство докол-
ку поднесува барање за помош за реализиран извоз на 
флаширано вино со потекло од Република Македонија 
во 2012 година; 

4. Финансиски документ за направени трошоци за 
амбалажа на флаширано и извезено вино со потекло од 
Република Македонија или за извезена преработка на 
зеленчук во стаклена амбалажа со потекло од Републи-
ка Македонија во 2012 година не постар од 1.1.2012 го-
дина (доколку поднесува барање за помош за реализи-
ран извоз на флаширано вино или за извезена прерабо-
тка на зеленчук со потекло од Република Македонија 
во 2012 година); 

5. Доказ за извезено вино со потекло од Република 
Македонија (царински документ и извозна фактура) во 
2012 година односно царински документ и извозна фа-
ктура за реализиран извоз на преработка на зеленчук со 
потекло од Република Македонија во 2012 година (до-
колку поднесува барање за помош за реализиран извоз 
на флаширано вино или за извезена преработка на зе-
ленчук со потекло од Република Македонија во 2012 
година);  

6. Испратница за транспорт на откупено винско 
грозје од регистрирано откупно место до регистриран 
капацитет за производство на вино не постар од 15 но-
ември 2012 година (доколку поднесува барање за по-
мош за за транспорт на откупено винско грозје од реги-
стриран откупен пункт до регистриран капацитет за 
производство на вино).“  

 
Член 5 

Во член 7 ставот 2 се менува и гласи: 
„Исплатата на помошта по корисници за намените 

од член 2 став 1 точка 10 и точка 11 на овој правилник 
се врши во износ од 100% од одобрената сума, а за на-
мената од член 2 став 2 точка 1 на овој правилник во 
висина на износот од фактура за трошоци за закуп на 
простор и трошоци за пропаганден материјал, но не по-
веќе од максималниот предвиден износ. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 02-7983/2                   Министер за земјоделство, 

10 септември 2012 година      шумарство и водостопанство, 
      Скопје                           Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
2895. 

Врз основа на член 7 став (4) од Законот за квали-
тет на земјоделски производи („Службен  весник  на  
Република  Македонија“  бр.140/10, 53/11 и 55/12),  ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанство 
донесе  

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МИНИ-
МАЛНИТЕ УСЛОВИ ЗА КВАЛИТЕТ, СВОЈСТВА  

И КЛАСИРАЊЕ НА ЖИТАТА И ОРИЗОТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за минималните услови за квали-

тет, својства и класирање на житата и оризот („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.104/11 и 
59/12) во членот 14 зборовите „ќе отпочнат да се при-
менуваат од 1 јули 2012 година“ се заменуваат со збо-
ровите „нема да се применуваат до 1 јули 2013 годи-
на“:   

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 08-7650/6 

3 септември 2012 година              Министер, 
    Скопје                         Љупчо Димовски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

2896. 
Врз основа на член 136 ставови (7) и (8), член 138 став (6), член 139 став (2) и член 144 од Законот за возду-

хопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12 и 80/12), дире-
кторот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ, ДОЗВОЛИ 
И ОВЛАСТУВАЊА НА ПИЛОТИ НА АВИОНИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на пилоти на авиони („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 44/08, 39/09 и 54/10)” во Прилогот 1, во точка JAR FCL 1.001 во пот-
точката JAR-FCL 1 Земја членка на JAA, по зборовите “на 11 Септември 1990 година“ се додаваат зборовите 
“и земја која добила Изјава за затворени забелешки (Statement of findings closure) по помината стандардизацио-
на инспекција на EASA”. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 10-1256/1 

6 септември 2012 година                                 Директор, 
   Скопје                                        д-р Дејан Мојсоски, с.р. 

__________ 

 
АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 

2897. 
Врз основа на член 10 точка 4, а во врска со член 81 став 2 од Законот за ветеринарно здравство („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11 и 136/11),  директорот на Агенцијата за храна и ветери-
нарство донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 
ЖИВОТНИ,  ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ  
СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ НА ТРАНСМИСИВНИ СПОНГИОФОРМНИ ЕНЦЕФАЛОПАТИИ 

 
1. Во Решението за забрана на увоз во Република Македонија на животни, производи, суровини и 

отпадоци од животинско потекло заради спречување на внесување на трансмисивни спонгиоформни ен-
цефалопатии („Службен весник на Република Македонија” бр. 57/09, 105/09, 150/09, 3/11, 41/11 и 
52/12),  Прилозите 1, 2 и 3  се заменуваат со нови Прилози 1, 2 и 3 кои се дадени во прилог и се соста-
вен дел на ова решение.  

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 19-3774/1 

5 септември 2012 година                                      Директор, 
    Скопје                                            Дејан Рунтевски, с.р. 
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ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

2898. 
Државниот инспекторат за локална самоуправа – 

Скопје, врз основа на член 23 став 1 од Законот за др-
жавниот инспекторат за локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија„ бр.158/10) на 
ден 6.9.2012 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Примената на Одлуката за пренесување на правото 

на сопственост на недвижна ствар од општина Велес на 
Општина Чашка, бр.07-3938/6 од 12.7.2012 година, а со 
поднесена исправка од 24.7.2012 година  донесена од 
Советот на Општина Велес, објавена во „Службен 
гласник на Општина Велес„ бр.09/2012 со наш архив-
ски 17-6/636/1 примен на ден  24.7.2012 година, СЕ  
ЗАПИРА. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Државниот инспекторат за локална самоуправа – 

Скопје, врз основа на член 23 став 1 од Законот за др-
жавниот инспекторат за локална самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија„ бр.158/10) извр-
ши надзор над законитоста на прописите донесени од 
страна на Советот на општина Велес кој градоначални-
кот на општина Велес ги достави до Државниот инспе-
кторат за локална самоуправа на ден 24.7.2012 година 
објавени во Службен гласник на општина Велес бр. 
9/2012.  

Од страна на советничка група во општина Велес 
на ден 27.8.2012 година до инспекторатот достави 
претставка за незаконита одлука донесена од страна на 
Советот на општина Велес на  седница на Советот од-
држана на ден 11.7.2012 година.  

Од страна на Државниот инспекторат за локална са-
моуправа (во понатамошниот текст: ДИЛС) на ден 
5.9.2012 година спроведен е вонреден инспекциски 
надзор во просториите на општина Велес и за истото е 
потпишан записник ДИЛС бр.17-1788/1 од 5.9.2012 го-
дина. Од страна на претставникот на  општина Велес, 
во текот на состанокот беше доставена следнава доку-
ментација: Статут на општина Велес („Службен глас-
ник на општина Велес„ бр.12/2006), Деловник за рабо-

та на Советот на општина Велес („Службен гласник на 
општина Велес„ бр.12/2007), Одлука за пренесување на 
право на сопственост на недвижна ствар од општина 
Велес на општина Чашка бр.07-3938/6 од 12.7.2012 го-
дина, Решение за свикување на 62-та седница на Сове-
тот на општина Велес бр.07-3706/1 од 4.7.2012 година 
Одлуката, Записник бр.07-4768/2 од 30.8.2012 година 
од 62-та седница на Советот на општина Велес одржа-
на на 11.7.2012 година кога е донесена споменатата 
Одлука, и Список за присуство на 62-та седница на Со-
ветот на општина Велес. Поради обемноста на доку-
ментацијата по предметот кој се водеше во управна по-
стапка за докажување на сопственоста на објектот во Г. 
Врановце, претсавникот од општина Велес беше задол-
жен комплетната документација со анализа на водената 
постапка да ја достави до ДИЛС во рок од 5 работни 
дена од денот на одржување на состанокот за спрове-
дување на вонреден инспекциски надзор. 

Од фактите утврдени во постапката на  извршениот 
надзор над законитоста на  цитираните прописи на оп-
штината, Органот заклучи  дека донесената одлука не е 
во согласност со член 66 став 1 и став 2 од Законот за 
локална самоуправа, како и со член 61 став 4 од Делов-
никот за  работа на Советот на општина Велес и со тоа 
не е во согласност со законските прописи. 

Имено донесената Одлука бр.07-3938/6 од 12.7.2012 
година, а со поднесена исправка од 24.7.2012 година  
донесена од Советот на Општина Велес, објавена во 
„Службен гласник на Општина Велес„ бр.09/2012 со 
наш архивски 17-6/636/1 примен на ден  24.7.2012 го-
дина за пренесување на правото на сопственост на нед-
вижна ствар од општина Велес на Општина Чашка е 
донесена спротивно на член 66 став 1 и став 2 од Зако-
нот за локална самоуправа каде изречно е наведено де-
ка општината може да ги продава стварите во сопстве-
ност на општината само по пат на јавно надавање??? 
Во конкретниот случај е недефинирана Одлуката за ка-
ков вид на пренос на правото на сопственост на нед-
вижна ствар се работи, дали е со купопродажба, дар, 
или некаков друг вид на отуѓување на сопственоста. 
Законот во овој случај за отуѓување на правото на 
сопственост на општински имот е дециден и предвиду-
ва единствено отуѓување по пат на јавно наддавање. 
Постапката е незаконска и од напред изнесеното немо-
же да произведува правно дејство заради што согласно 
член 66 став 1 и став 2 од Законот за локална самоупра-
ва постапката се запира. 
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Согласно член 61 став 4 од Деловникот за  работа 
на Советот на општина Велес, доколку е прифатен 
предлогот за симнување на некоја точка од предложе-
ниот дневен ред, неможе да се бара нејзино повторно 
внесување во дневниот ред??? Од извршениот увид од 
страна на овластен инспектор на ДИЛС констатирано е 
дека оваа точка по предлог на Претседателот на Сове-
тот е симната од дневен ред, за потоа претседателот на 
Советот да предложи по итна постапка поставување на 
нова точка на дневен ред, односно истата точка која 
претходно е повлечена од дневниот ред??? Ваквата по-
стапка е спротивна на Деловникот за работа на Советот 
на општина Велес и тоа оредбите од член 61 став 4, па 
според тоа и по овој основ донесената Одлука е неза-
конска и спротивна на закон па неможе да произведе 
правни дејствија, заради што истата се запира. 

Државниот инспекторат за локална самоуправа по 
извршениот увид над законитоста и прописите на наве-
дената Одлука бр.07-3938/6 од 12.7.2012 година, а со 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

поднесена исправка од 24.7.2012 година  донесена од 
Советот на Општина Велес, објавена во „Службен 
гласник на Општина Велес„ бр.9/2012 со наш архивски 
17-6/636/1 примен на ден  24.7.2012 година за пренесу-
вање на правото на сопственост на недвижна ствар од 
општина Велес на Општина Чашка е донесена спротив-
но на член 66 став 1 и став 2 од Законот за локална са-
моуправа како и член 61 став 4 од Деловникот за  рабо-
та на Советот на општина Велес. 

Од напред наведеното Државниот инспекторат за 
локална самоуправа донесе одлука како во диспозити-
вот од ова решение.  

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија„ а ќе се поведе и постапка пред 
Уставниот суд на Република Македонија за оценување 
на уставноста и законитоста на донесената одлука. 

 
Бр. 17-2514/1 

6 септември 2012 година                      Директор, 
    Скопје                               Ванчо Шехтански, с.р. 
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