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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3003. 
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 ЕЛЕКТРОНСКИТЕ  

КОМУНИКАЦИИ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 25 септември 2012 година.   
 Бр. 07- 4036/1                                Претседател 

25 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 ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ 

 
Член 1 

Во Законот за електронските комуникации (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 13/2005, 
14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/10, 13/12 и 59/12), во чле-
нот 29-а по ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи: 

“(8) Операторите и/или давателите на јавни мобил-
ни комуникациски услуги се должни бесплатно да 
обезбедат пренос на СМС пораки кои содржат инфор-
мации од Електронскиот дневник (Е-дневник) што го 
обезбедува Министерството за образование и наука.“ 

Ставот (8) станува став (9). 
Во ставот (9) кој станува став (10) зборовите: “ста-

вот (7)“ се заменуваат со зборовите: “ставот (9)“. 
Ставовите (10) и (11) стануваат ставови (11) и (12).   

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 
__________ 

 
L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 
PËR KOMUNIKIME ELEKTRONIKE 

 
Neni 1 

Në Ligjin për komunikime elektronike ("Gazeta Zyrta-
re e Republikes së Maqedonise" numer 13/2005, 14/2007, 
55/2007, 98/2008, 83/10, 13/12 dhe 59/12), në nenin 29-a 
pas paragrafit (7) shtohet paragraf i ri (8), si vijon: 

"(8) Operatoret dhe/ose dhenesit e  sherbimeve të ko-
munikimeve mobile publike, jane të detyruar që falas të si-
gurojne bartjen e porosive SMS që permbajne informata 
nga Ditari elektronik (E - Ditari) që e siguron Ministria e 
Arsimit dhe Shkences." 

Paragrafi (8) behet paragraf (9). 
Në paragrafin (9) që behet paragraf (10) fjalet: "para-

grafi (7)" zevendesohen me fjalet: "paragrafi (9)". 
Paragrafet (10) dhe (11) behen paragrafe (11) dhe (12). 
  

Neni 2 
Ky ligj hyn në fuqi në diten e botimit në "Gazeten Zyr-

tare të Republikes së Maqedonise". 

3004. 
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 ПРЕСТАНУВА-
ЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА ИЗГРАДБА НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ПРУГА 
КУМАНОВО-БЕЉАКОВЦЕ-КРИВА ПАЛАНКА –ДЕ-
ВЕ БАИР (ГРАНИЦА СО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА)  

ВО 1994, 1995 И 1996 ГОДИНА 
 

 
Се прогласува Законот за престанување на важењето 

на Законот за обезбедување на средства за финансирање 
на програмата за изградба на железничката пруга Кумано-
во-Бељаковце-Крива Паланка –Деве Баир (граница со Ре-
публика Бугарија) во 1994, 1995 и 1996 година, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 25 септември 2012 година. 

  
 Бр. 07- 4037/1                                Претседател 

25 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 ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА НА ЖЕЛЕЗ-
НИЧКАТА ПРУГА КУМАНОВО-БЕЉАКОВЦЕ-КРИ-
ВА ПАЛАНКА –ДЕВЕ БАИР (ГРАНИЦА СО РЕПУБ-
ЛИКА БУГАРИЈА) ВО 1994, 1995 И 1996 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со овој закон престанува да важи Законот за обез-
бедување на средства за финансирање на програмата за 
изградба на железничката пруга Куманово -Бељаковце 
- Крива Паланка - Деве Баир (граница со Република Бу-
гарија) во 1994, 1995 и 1996 година („Службен весник 
на Република Македонија“ број 70/94).  

Член 2 
Договорите и Анексот кон договорите склучени ме-

ѓу правните лица -изведувачи и Јавното претпријатие 
“Македонски железници” Ц.О. Скопје и неговите орга-
низациони единици или неговите правни наследници, 
за реализација на Програмата за изградба на железнич-
ката пруга Куманово -Бељаковце - Крива Паланка - Де-
ве Баир (граница со Република Бугарија) во 1994, 1995 
и 1996 година предвидена согласно со Законот за обез-
бедување на средствата за финансирање на програмата 
за изградба на железничката пруга Куманово - Беља-
ковце - Крива Паланка - Деве Баир (граница со Репуб-
лика Бугарија) во 1994, 1995 и 1996 година,  кои во рок 
од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој за-
кон ќе се раскинат спогодбено согласно со Законот за 
облигационите односи, за износите на отпишаните по-
барувања и обврски кои произлегуваат од тие договори 
и анекси, се ослободуваат од плаќањето на данок на до-
бивка.  

  
Член 3 

Правните лица - изведувачи од членот 2 од овој за-
кон се должни на Јавното претпријатие за железничка 
инфраструктура Македонски железници - Скопје како 
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правен наследник на Јавното претпријатие “Македон-
ски железници” Ц.О. Скопје да му ја достават целокуп-
ната техничка документација изработена согласно со 
договорите од членот 2 од овој закон, како и преоста-
натите градежни материјали кои им се дадени за из-
градба на пругата, во рок од 30 дена од денот на раски-
нувањето на договорите од членот 2 од овој закон. 

 
Член 4 

Јавното претпријатие за железничка инфраструкту-
ра Македонски железници - Скопје како правен нас-
ледник на Јавното претпријатие “Македонски железни-
ци” Ц.О. Скопје, по истекот на рокот за раскинување 
на договорите од членот 2 од овој закон може да го ос-
твари правото на нивно еднострано раскинување.  

 
Член 5 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR SHFUQIZIM TË LIGJIT PËR SIGURIMIN E 
MJETEVE PËR FINANCIMIN E PROGRAMIT PËR 
NDERTIMIN E HEKURUDHES KUMANOVE - BE-
LAKOVC - KRIVA PALLANKE - DEVE BAIR (KU-
FIRI ME REPUBLIKEN E BULLGARISE) NË VITIN 

1994, 1995 DHE 1996 
 

Neni 1 
Me kete ligj shfuqizohet Ligji për sigurimin e mjeteve 

për financimin e programit për ndertimin e hekurudhes Ku-
manove - Belakovc - Kriva Pallanke - Deve Bair (kufiri me 
Republiken e Bullgarise) në vitin 1994, 1995 dhe 1996 
(“Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise” numer  
70/94).  

Neni 2 
Marreveshjet dhe Aneksi i marreveshjeve të lidhura 

ndermjet personave juridike-realizues dhe Ndermarrjes 
Publike “Hekurudhat Maqedonase” P.P. Shkup dhe njesive 
të saja organizative ose trasheguesve të saj juridike, për re-
alizimin e Programit për ndertimin e hekurudhes Kumano-
ve-Belakovc-Kriva Pallanke-Deve Bair (kufiri me Republi-
ken e Bullgarise) në vitin 1994, 1995 dhe 1996, të parapare 
sipas Ligjit për sigurimin e mjeteve për financimin e pro-
gramit për ndertimin e hekurudhes Kumanove-Belakovc-
Kriva Pallanke-Deve Bair (kufiri me Republiken e Bullga-
rise) në vitin 1994, 1995 dhe 1996, të cilat në afat prej 90 
ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji, do të prishen 
me ujdi sipas Ligjit për marredhenie obliguese, për shumat 
e kerkesave dhe detyrimeve të shlyera që dalin nga ato 
marreveshje dhe anekse, lirohen nga pagesa e tatimit mbi 
fitim.     

Neni 3 
Personat juridike-realizues nga neni 2 i ketij ligji, det-

yrohen që Ndermarrjes Publike për Infrastrukture Heku-
rudhore Hekurudhat Maqedonase-Shkup, si trashegues ju-
ridik i Ndermarrjes Publike “Hekurudhat Maqedonase” P. 
P.  Shkup, t‘ia dorezojne dokumentacionin e plote teknik të 
perpiluar në pajtim me marreveshjet nga neni 2 i ketij ligji, 
si dhe materialet tjera ndertimore që u jane dhene për nder-
timin e hekurudhes, në afat prej 30 ditesh nga dita e prish-
jes së marreveshjeve nga neni 2 i ketij ligji.   

Neni 4 
Ndermarrja Publike për Infrastrukture Hekurudhore 

Hekurudhat Maqedonase - Shkup si trashegues juridik i 
Ndermarrjes Publike “Hekurudhat Maqedonase” P. P. 
Shkup, pas kalimit të afatit për prishjen e marreveshjeve 
nga neni 2 i ketij ligji, mund ta realizoje të drejten e prish-
jes së tyre të njeanshme.   

Neni 5 
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 

“Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise”.   
__________ 

3005. 
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 КОМУНАЛНИТЕ  

ТАКСИ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за комуналните такси, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 25 септември 2012 година. 

  
 Бр. 07- 4038/1                                Претседател 

25 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 КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ 

 
Член 1 

Во Законот за комуналните такси (“Службен весник 
на Република Македонија” број 61/2004, 64/2005 и 
92/2007),  во членот 5 по ставот (4) се додава нов став 
(5), кој гласи: 

“(5) Комуналната такса за користење на просторот 
за паркирање од членот 3 став (1) точка 8 од овој закон 
се утврдува во процентуален износ од цената на напла-
тената услуга за користење на просторот за паркира-
ње.“ 

 
Член 2 

Во членот 20 Тарифа за комуналните такси тарифен 
број 8 ставот 1 се менува и гласи: 

“За користење на просторот за паркирање на пат-
нички моторни возила, товарни моторни возила, авто-
буси и приколки на јавни паркиралишта се наплаќа ко-
мунална такса во висина од 10% до 20% од цената на 
наплатената услуга за користење на просторот за пар-
кирање.“  

 
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 TAKSA KOMUNALE  
Neni 1 

Në Ligjin për taksa komunale ("Gazeta Zyrtare e Re-
publikes së Maqedonise", numer 61/2004, 64/2005 dhe 
92/2007), në nenin 5 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri 
(5), si vijon: 

"(5)Taksa komunale për shfrytezimin e hapesires për 
parkim nga neni 3 paragrafi (1) pika 8 të ketij ligji, perca-
ktohet në shume procentuale nga cmimi i sherbimit të arke-
tuar për shfrytezimin e hapesires për parkim." 
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Neni 2 
Në nenin 20 Tarifa për taksa komunale numri tarifor 8 

paragrafi 1 ndryshohet si vijon: 
"Për shfrytezimin e hapesires për parkim të automjete-

ve të udhetareve, automjeteve ngarkuese, autobuseve dhe 
rimorkiove në parkingjet publike, arketohet takse komuna-
le në lartesi prej 10% deri në 20% nga cmimi i sherbimit të 
arketuar për shfrytezimin e hapesires për parkim."  

 
Neni 3 

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

__________ 
3006. 

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 НАРОД-
НАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за Народната банка на Република Маке-
донија, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 25 септември 2012 година. 

  
 Бр. 07- 4039/1                                Претседател 

25 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 ЗАКО-
НОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Во Законот за Народната банка на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 158/10), по членот 42 се додава нов наслов и нов 
член 42-а, кои гласат:  

„Издавање на ковани пари за колекционерски цели  Член 42-а 
(1) Народната банка може да издава ковани пари за 

колекционерски цели.  
(2) Советот на Народната банка ги пропишува на-

чинот и постапката за издавање и формата и содржина-
та на кованите пари од ставот (1) на овој член, како и 
располагањето со нив.“  

Член 2 
Во членот 47 став 1 по точката 22 се додава нова 

точка 23, која гласи: 
„23) одлучува за издавање на ковани пари за колек-

ционерски цели;“. 
Точките 23 и 24 стануваат точки 24 и 25. 
 

Член 3 
Во членот 124 став (1) зборот „две“ се заменува со 

зборот “три“. 
Во ставот (3) зборот „четири“ се заменува со зборот 

„шест“. 
Член 4 

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 BANKEN POPULLORE TË REPUBLIKES SË 

MAQEDONISE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për Banken Popullore të Republikes së Ma-

qedonise (“Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise” 
numer 158/10), pas nenit 42 shtohet titulli i ri dhe neni i ri 
42-a si vijojne:   

“Emetimi i monedhave për qellime koleksionimi   
Neni 42-а 

(1) Banka Popullore mund të emetoje monedha për qel-
lime koleksionimi.   

(2) Keshilli i Bankes Popullore i percakton menyren 
dhe proceduren për emetimin dhe formen dhe permbajtjen 
e monedhave nga paragrafi (1) i ketij neni, si dhe disponi-
min me to."   

Neni 2 
Në nenit 47 paragrafi 1 pas pikes 22 shtohet pika e re 

23, si vijon:  
“23) vendos për emetimin e monedhave për qellime ko-

leksionimi;”.   
Pikat 23 dhe 24 behen pika 24 dhe 25.  
 

Neni 3 
Në nenin 124 paragrafi (1) fjala “dy” zevendesohet me 

fjalen “tre”.  
Në paragrafin (3) fjala “kater” zevendesohet me fjalen 

“gjashte".   
Neni 4 

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

__________ 
3007. 

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 ДОПОЛНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот за 

високото образование, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 25 септември 2012 година. 
  
 Бр. 07- 4040/1                                Претседател 

25 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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Член 1 

Во Законот за високото образование („Службен 
весник на Република Македонија“ број 35/2008, 
103/2008,  26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/10, 17/11 и 
51/11), во членот 179 по ставот (5) се додава нов став 
(6), кој гласи: 

„(6) Универзитетот „Свети Климент Охридски" во 
Битола, Државниот универзитет во Тетово,  Универзи-
тетот „Гоце Делчев“ во Штип и јавните здравствени 
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установи и универзитетските клиники, склучуваат спо-
годба за уредување на меѓусебните односи во вршење-
то на образовната, научно-истражувачката и здравстве-
ната дејност, како функционална целина, согласно со 
потребите за спроведување на студиските програми, 
како и за уредување на работниот однос, најдоцна во 
рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на 
овој закон.“ 

 
Член 2 

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 ARSIM TË LARTE 

 
Neni 1 

Në Ligjin për arsim të larte ("Gazeta Zyrtare e Republi-
kes së Maqedonise" numer 35/2008, 103/2008,  26/2009, 
8320/09, 9920/09, 115/10, 17/11 dhe 51/11), në nenin 179 
pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon: 

"(6) Universiteti "Shen Klimenti i Ohrit" në Manastir, 
Universiteti Shteteror në Tetove, Universiteti "Goce Dell-
cev" në Shtip dhe institucionet shendetesore publike dhe 
klinikat universitare, lidhin marreveshje për rregullimin e 
marredhenieve të ndersjella në kryerjen e veprimtarise arsi-
more, shkencore-hulumtuese dhe shendetesore, si teresi 
funksionale, në pajtim me nevojat për zbatimin e progra-
meve studimore, si dhe për rregullimin e marredhenies së 
punes, më së voni në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes 
në fuqi të ketij ligji.”  

 
Neni 2 

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

__________ 
3008. 

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 ТУРИСТИЧКАТА  

ДЕЈНОСТ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за туристичката  дејност, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 25 септември 2012 година. 

  
 Бр. 07- 4041/1                                Претседател 

25 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 ТУРИСТИЧКАТА  ДЕЈНОСТ 

 
Член 1 

Во Законот за туристичката дејност („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број  62/2004,  89/2008, 
12/2009, 17/11, 47/11 и 53/11), по членот 37 се додава 
нов член 37-а, кој гласи: 

“Член 37-а 
Странска туристичка агенција која носи туристи во 

Република Македонија, без посредство на домашна ту-
ристичка агенција со лиценца А, или без склучен дого-
вор со туристички водич во Република Македонија, 
има обврска во рок од 24 часа од часот на влегувањето 
во Република Македонија, да ангажира домашен тури-
стички водич со склучување договор со еден од след-
ниве вршители на туристичка дејност:  

- Здружението на туристички водичи и придружни-
ци,  

- туристичка агенција со лиценца А,  
- туристичко биро или  
- физичко лице - туристички водич. 
За обврската од ставот 1 на овој член странската ту-

ристичка агенција се информира од страна на вршите-
лот на угостителската дејност кој управува со објектот 
за сместување.“ 

 
Член 2 

Во членот 60 став 1 зборовите: “од мал обем“ се 
бришат.  

 
Член 3 

Во членот 61 став 1 по зборот “точка“  броевите “1, 
4 и 6“ се бришат. 

 
Член 4 

Во членот 71 став 1 точка 7 точката се заменува со 
сврзникот “и“ и се додава нова точка 8, којa гласи: 

“8) странска туристичка агенција која носи туристи 
во Република Македонија, без посредство на домашна 
туристичка агенција со лиценца А, или без склучен до-
говор со туристички водич во Република Македонија, 
не постапи согласно со членот 39 став 2 од овој закон.“ 

Во ставот 2 по бројот “1“ се додаваат зборовите: 
“точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7“.  

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:  
“Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече на самото место на од-
говорното лице на странската туристичка агенција, за 
организираната група туристи, за дејствието од ставот 
1 точка 8 на овој член.“ 

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5. 
 

Член 5 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за туристичката дејност. 

                                                                     
Член 6 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRSHIMIN DHE PLOTESIMIN 

E LIGJIT PËR VEPRIMTARI TURISTIKE 
                                                    

Neni 1 
Në Ligjin për veprimtari turistike ("Gazeta Zyrtare e 

Republikes së Maqedonise" numer 62/2004, 89/2008, 
12/2009, 17/11, 47/11 dhe 53/11), pas nenit 37 shtohet neni 
i ri 37-a si vijon: 

 
"Neni 37-a 

Agjencia turistike e huaj që sjell turiste në Republiken 
e Maqedonise, pa ndermjetesimin e agjencise turistike të 
vendit me licence A, ose pa marreveshje të lidhur me ud-
herrefyes turistik në Republiken e Maqedonise, ka për obli-
gim që në afat prej 24 oresh nga ora e hyrjes në Republiken 
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së Maqedonise, të angazhoje udherrefyes turistik të vendit 
me lidhje të marreveshjes me një nga kryeresit të veprimta-
rise turistike si vijojne:   

- Shoqaten e Udherrefyesve dhe Shoqeruesve Turistike,  
- agjencine turistike me licence A,  
- byrone turistike ose  
- personin fizik-udherrefyes turistik. 
Për obligimin nga paragrafi 1 i ketij neni agjencia turi-

stike e huaj informohet nga kryeresi i veprimtarise hotelie-
re që menaxhon me objektin për vendosje." 

 
Neni 2 

Në nenin 60 paragrafi 1 fjalet: "me vellim të vogel" 
shlyhen.  

 
Neni 3 

Në nenin 61 paragrafi 1 pas fjales "pika" numrat "1, 4 
dhe 6" shlyhen. 

 
Neni 4 

Në nenin 71 paragrafi 1 pika 7,pika zevendesohet me 
lidhezen "dhe" dhe shtohet pike e re 8, si vijon: 

"8) Agjencia turistike e huaj që sjell turiste në Republi-
ken e Maqedonise, pa ndermjetesimin e agjencise turistike 
të vendit me licence A, ose pa marreveshje të lidhur me ud-
herrefyes turistik në Republiken e Maqedonise, nuk vepron 
në pajtim me nenin 39 paragrafi 2 të ketij ligji."  

Në paragrafin 2 pas numrit "1" shtohen fjalet: "pikat 1, 
2, 3, 4, 5, 6 dhe 7".  

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:  
"Gjobe në shume prej 1 000 deri në 2 000 euro në kun-

dervlere me denare do t'i kumtohet aty për aty personit 
pergjegjes të agjencise turistike të huaj, për grupin e orga-
nizuar të turisteve, për veprimin nga paragrafi 1 pika 8 të 
ketij neni." 

Paragrafet 3 dhe 4 behen paragrafe 4 dhe 5. 
 

Neni 5 
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të 

Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastru-
ar të Ligjit për veprimtari turistike. 

                                                                     
Neni 6 

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

__________ 
 
3009. 

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 ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА 

ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ 
 

Се прогласува Законот за дополнување на Законот 
за приватизација на државниот капитал, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 25 септември 2012 година. 

  
 Бр. 07- 4042/1                                Претседател 

25 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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВА-

ТИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ 
 

Член 1 
Во Законот за приватизација на државниот капитал 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 
37/96, 25/99, 81/99, 49/2000, 6/2002 и 74/2005), по чле-
нот 9 се додава нов член 9-а, кој гласи: 

 
„Член 9-а 

Во постапката на приватизација на државен капи-
тал по пат на јавен повик продавачот може да пропише 
можност избраниот најповолен понудувач  да основа 
друштво за посебна намена (ДПН) кое може да учес-
твува единствено во реализација на договорот за купо-
продажба на акции, односно удели. Доколку најповол-
ниот понудувач одлучи да основа ДПН, продавачот мо-
же да го склучи договорот за купопродажба со ДПН. 

Продавачот во јавниот повик, како и во тендерската 
документација задолжително однапред треба да ја 
определи можноста правното лице или конзорциумот, 
кој е избран за најповолен понудувач, да основа ДПН 
со седиште во Република Македонија кое ќе го склучи 
договорот за купопродажба на акции, односно удели.   

Договорот за купопродажба на акции или удели не 
ма да биде склучен доколку не се достави банкарската 
гаранција со која се гарантира исплата на договорните 
казни која била објавена во јавниот повик и без оглед 
дали договорот ќе го склучи понудувачот или за таа 
цел основаното ДПН. 

Банкарската гаранција со која се гарантира исплата-
та на договорните казни треба да биде безусловна, не-
отповиклива, наплатлива на прв повик и издадена од 
банка со седиште во Република Македонија или од 
банка со седиште надвор од Република Македонија.“ 

 
Член 2 

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

Член  3 
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 PRIVATIZIM TË 

KAPITALIT SHTETEROR 
 

Neni 1 
Në Ligjin për privatizim të kapitalit shteteror (“Gazeta 

Zyrtare e Republikes së Maqedonise” numer 37/96, 25/99, 
81/99, 49/2000, 6/2002 dhe 74/2005), pas nenit 9 shtohet 
nen i ri 9-a, si vijon:  

“Neni 9-a 
Në proceduren e privatizimit të kapitalit shteteror ne-

permjet thirrjes publike shitesi mund të percaktoje mundesi 
që ofertuesi më i volitshem i zgjedhur të themeloje shoqeri 
për dedikim të vecante (SHDV) që mund të marre pjese ve-
tem në realizimin e marreveshjes për shitblerje të aksione-
ve, perkatesisht pjesemarrjeve. Nese ofertuesi më i volits-
hem vendos të themeloje SHDV, shitesi mund të lidhe 
marreveshje për shitblerje me SHDV-në. 

Shitesi në thirrjen publike, si dhe në dokumentacionin e 
tenderit detyrimisht paraprakisht duhet ta percaktoje mun-
desine që personi juridik apo konzorciumi që eshte zgjed-
hur si ofertues më i volitshem, të themeloje SHDV me seli 
në Republiken e Maqedonise që do ta lidhe marreveshjen 
për shitblerje të aksioneve, perkatesisht pjesemarrjeve.   
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Marreveshja për shitblerje të aksioneve apo pjesemarr-
jeve nuk do të lidhet nese nuk dorezohet garanci bankare 
me të cilen garantohet pagesa e denimeve kontraktuese që 
eshte shpallur në konkursin publik dhe pa marre parasysh 
nese marreveshjen do ta lidhe ofertuesi apo SHDV-ja e the-
meluar për atë qellim. 

Garancia bankare me të cilen garantohet pagesa e deni-
meve kontraktuese duhet të jete e pakushtezuar, e parevo-
kueshme, e arketueshme në thirrje të pare dhe e leshuar nga 
banka me seli në Republiken e Maqedonise apo nga banka 
me seli jashte Republikes së Maqedonise.” 

 
Neni 2 

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

 
Neni 3 

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

__________ 
3010. 

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 ДОПОЛНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ 

 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал,  

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 25 септември 2012 година. 

  
 Бр. 07- 4043/1                                Претседател 

25 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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРАНСФОРМА-
ЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕН  

КАПИТАЛ 
 

Член 1 
Во Законот за трансформација на претпријатијата 

со општествен капитал („Службен весник на Република 
Македонија“ број 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 
81/99, 49/2000, 6/2002, 31/2003, 38/2004, 35/2006 и 
84/2007), во членот 48 став (3) по зборовите: „комисија 
составена од“ се додава зборот „најмалку“. 

 
Член 2 

Средствата (објекти, машини и друга опрема, вло-
гови во други правни субјекти и друго), за кои  треба  
да се постапи согласно со членот 89-а став (1) од овој 
закон, а кои се наоѓаат надвор од Република Македони-
ја во држава во која согласно со законодавството на таа 
држава  не може да се запишат во сопственост на Ре-
публика Македонија, а кои се запишуваат на име на 
Акционерското друштво за изградба и стопанисување 
со станбен простор и со деловен простор од значење на 
Република Македонија се  средства кои претставуваат 
имот во сопственост на Република Македонија. 

Член 3 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за трансформација на претпри-
јатијата со општествен капитал. 

 
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 MBI TRANSFORMIMIN E 

NDERMARRJEVE ME KAPITAL SHOQEROR 
 

Neni 1 
Me Ligjit për transformimin e ndermarrjeve me kapital 

shoqeror ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" 
numer 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/2000, 
6/2002, 31/2003, 38/2004, 35/2006 dhe 84/2007), në nenin 
48 paragrafi (3) pas fjaleve: "komisioni i perbere prej" 
shtohen fjalet: "së paku". 

 
Neni 2 

Mjetet (objekte, makina dhe pajisje tjeter, depozitime 
në subjekte tjera juridike etj.), për të cilat duhet vepruar në 
pajtim me nenin 89-a paragrafi (1) të ketij ligji, e që ndod-
hen jashte Republikes së Maqedonise në shtetin në të cilin 
në pajtim me legjislacionin e atij shteti nuk mund të regji-
strohen në pronesi të Republikes së Maqedonise, e të cilat 
regjistrohen në emer të Shoqerise aksionare për ndertim 
dhe ekonomizim me hapesire banesore dhe hapesire afari-
ste me rendesi për Republiken e Maqedonise, jane mjete që 
paraqesin prone në pronesi të Republikes së Maqedonise. 

 
Neni 3 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të  
Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të pastru-
ar të Ligjit për transformimin e ndermarrjeve me kapital 
shoqeror.  

 
Neni 4 

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

__________ 
3011. 

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 ВОЗИЛА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 25 септември 2012 година. 
  
 Бр. 07- 4044/1                                Претседател 

25 септември 2012 година     на Република Македонија,                       
     Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗИЛА 
 

Член 1 
Во Законот за возила („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ број 140/2008 и 53/11), во членот 3 
став (1) точка 13 зборовите: „со исклучок на мотоцик-
ли“ се бришат. 

Точката 23 се менува и гласи: 
„23. „Мобилна машина“ е возило на сопствен погон 

кое е проектирано и произведено да изведува специ-
фични работи и кое поради своите конструктивни кара-
ктеристики не е погодно за превоз на лица и стоки. Ма-
шините поставени на шасија на моторно возило не се 
сметаат за мобилни машини;“. 

Точката 32 се менува и гласи: 
„32. „Трактор“ е возило на моторен погон, вклучу-

вајќи земјоделски или шумски трактор со тркала или 
со гасеници со сопствен погон, кој има најмалку две 
оски и максимална конструкциски определена брзина 
не помала од 6 km/h, на кој главна функција му е влеч-
на моќност и е посебно конструиран за влечење, потис-
нување, носење и да дава погон на определена прик-
лучна опрема која е конструирана за вршење на земјо-
делски или шумски работи, односно за влечење на зем-
јоделски или шумски приколки, може да биде прилаго-
ден за превоз на товар во рамките на земјоделските и 
шумските работи и/или може да биде опремен со седи-
шта за патници;“. 

Точката 64 се брише 
Точките 65, 66, 67 и  68 стануваат точки 64, 65, 66 и 67. 

 
Член 2 

По членот 4 се додава нов член 4-а, кој  гласи: 
 

„Член 4-а 
Супсидијарна примена 
(1) На постапките утврдени со овој закон соодветно 

се применуваат одредбите од Законот за општа управ-
на постапка, доколку со овој закон поинаку не е утвр-
дено. 

(2) На постапките за инспекциски надзор се приме-
нуваат одредбите од Законот за инспекциски надзор, 
Законот за Државниот пазарен инспекторат, Законот за 
Државниот земјоделски инспекторат, Законот за поли-
ција, Законот за животната средина, доколку со овој за-
кон поинаку не е утврдено.“ 

 
Член 3 

Во членот 5 став (1) по зборовите: „се означени“ се 
додаваат зборовите: „со идентификациски ознаки (број 
на шасија и број на мотор)“. 

 
Член 4 

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

„Член 5-а 
Информирање за новите патнички возила 

(1) Производителот за новите патнички возила од 
категорија М1, кои се пуштаат на пазар, на потрошува-
чите треба да им обезбеди информации за потрошувач-
ката на гориво и емисиите на CO2 заради нивна инфор-
мираност при избор на ново патничко возило. 

(2) Забранети се информациите и начинот на ин-
формирање за потрошувачката на гориво и емисиите 
на CO2 кои не се во согласност со прописот донесен 
врз основа на членот 11 став (1) алинаја 8 од овој закон 
и кои можат да предизвикаат недоразбирање кај потен-
цијалните потрошувачи на нови патнички возила од ка-
тегороја М1. 

(3) Глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно 
лице што постапува спротивно на одредбите од ставо-
вите (1) и (2) на овој член.  

(4) Глоба во износ од 100 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече за прекршок и на одговорното 
лице во правното лице за сторен прекршок од ставови-
те  (1) и (2) на овој член.“ 

 
Член 5 

Во членот 6 став (1) алинеја 3 зборот „работни“ се 
заменува со зборот „мобилни“. 

 
Член 6 

Во членот 10 став (1) по алинејата 3 се додава нова 
алинеја 4, која гласи: 

„- возила одземени со правосилна судска одлука во 
кривична или прекршочна постапка во корист на Ре-
публика Македонија, согласно со Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка,“. 

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
„(4) Алтернативните барања од ставот (3) на овој 

член ги пропишува министерот за економија.“ 
 

Член 7 
Во членот 11 став (1) алинеја 5 зборот “музејска“ се 

заменува со зборот “историска“. 
По алинејата 6 се додаваат десет нови алинеи 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, кои гласат: 
“- техничките барања за возилата кои вршат превоз 

на лесно расипливи прехранбени производи, согласно 
со Спогодбата за меѓународен превоз на лесно расип-
ливи прехранбени производи и опремата на специјал-
ните возила за нивен превоз (АТП), 

- информации кои се на располагање на потрошува-
чот за потрошувачката на гориво и емисиите на CO2 во 
однос на продажбата на новите патнички возила, сог-
ласно со членот 5-а од овој закон, 

- формата и содржината на образецот на барањето 
од членот 12 став (4) од овој закон,  

- формата, содржината и начинот на водење на еви-
денцијата за издадени одобренија за тип од членот 12 
став (6) од овој закон, 

- формата, содржината и начинот на водење на еви-
денцијата за издадени  единечни одобренија од членот 
17 став (25) од овој закон, 

- висината на трошоците за единечно одобрување 
од страна на техничките служби, согласно со членот 17 
од овој закон, 

- висина на трошоците согласно со членот 19 од 
овој закон во постапката за возила кои се еднаш одо-
брени, а на кои се извршени преправки или поправки 
во рамките на реално потребните трошоци за негово 
издавање, 

- формата и содржината на образецот на барањето 
за доделување на идентификациска ознака (број на ша-
сија) од членот 20 став (4) од овој закон, 

- формата, содржината и начинот на водење на еви-
денцијата за издадени одобренија од членот 20 став  (7) 
од овој закон, 

- начинот и постапката за обележување и поништу-
вање на идентификациските ознаки на шасијата и/или 
моторот на возилото,“. 

 
Член 8 

Во членот 12 по ставот (5) се додава нов став (6), 
кој гласи: 

„(6) Органот за одобрување води евиденција за из-
дадените одобренија од ставот (3) на овој член.“ 
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Член 9 
Во членот 17 став (2) по зборовите: „број на шаси-

ја“ се додаваат зборовите: „и број на мотор“.  
По ставот (24) се додава нов став (25), кој гласи: 
„(25) Органот за одобрување води евиденција за из-

дадените единечни одобренија од ставот (3) на овој 
член.“ 

 
Член 10 

Во членот 18 став (2) во првата реченица по зборо-
вите: „ за посебна намена“ се става запирка и се дода-
ваат зборовите: „како што се возилата за превоз на 
опасни материи согласно со Европската спогодба за 
меѓународен патен превоз на опасни материи (АДР), 
возилата за превоз на лесно расипливи прехранбени 
производи согласно со Спогодбата за меѓународен пре-
воз на лесно расипливи прехранбени производи и опре-
мата на специјалните возила за нивен превоз (АТП)“. 

Во ставот (4) по зборот „сопственикот“ се додава 
зборот „на“. 

 
Член 11 

Во членот 20 по ставот (5) се додаваат два нови ста-
ва (6) и (7), кои гласат: 

„(6) Доколку возилото е произведено од физичко 
или правно лице како уникатно возило, органот за одо-
брување ќе му издаде одобрение со доделена иденти-
фикациска ознака (број на шасија) на производителот 
кој е должен да ја втисне на соодветно место на вози-
лото. 

(7) Органот за одобрување води евиденција за изда-
дените одобренија од ставовите (1) и (6) на овој член.“ 

Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (8) и (9). 
Во ставот (8) кој станува став (10) зборовите: “ста-

вовите (6) и (7)“ се заменуваат со зборовите: “ставови-
те (8) и (9)“. 

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

заменува со бројот “(11)“. 
 

Член 12 
Во членот 22 став (2) по зборовите: „ја издава“ се 

додаваат зборовите: „техничка служба или“. 
По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), 

кои гласат: 
„(4) Техничката служба и правните лица за технич-

ки преглед, овластени за постапката за идентификација 
и/или идентификација и оцена на техничката состојба 
на возилото, по истекот на тековниот месец, до органот 
за одобрување доставуваат фотокопија од секоја сог-
ласност за регистрација која ја имаат издадено и во 
прилог на истата го доставува документот врз чија ос-
нова е одлучено дека предметното возило ги исполнува 
условите во постапката за идентификација и/или иден-
тификација и оцена на техничката состојба на возило-
то. Фотокопиите се доставуваат во текот на првата не-
дела од наредниот месец за месецот кој е изминат. Фо-
токопиите се потврдуваат со ставен оригинален печат 
од техничката служба и правното лице за технички 
преглед овластени за постапката за идентификација 
и/или идентификација и оцена на техничката состојба 
на возилото. 

(5) Органот за одобрување води евиденција за изда-
дените согласности за регистрација кои се издадени од 
страна на техничката служба и правното лице за тех-
нички преглед овластено за постапката за идентифика-
ција и/или идентификација и оцена на техничката со-
стојба на возилото.“ 

Ставот (4)  стануваат став (6). 
Во ставот (5) кој станува став (7) бројот “(5)“ се  за-

менува со бројот “(6)“. 

Член 13 
Во членот 23 став (1) зборот „ново“ се брише.  
 

Член 14 
Во членот 24 став (1) по точката 5 се додава нова 

точка 6, која гласи: 
„6) органите на државната управа на Република Ма-

кедонија, другите државни органи, единиците на ло-
калната самоуправа, јавните претпријатија основани од 
државата, јавни установи, невладини организации ре-
гистрирани во Република Македонија и правни лица на 
кои со закон им е доверено вршење на јавни функции 
доколку добиваат донирани возила од државна инсти-
туција, државен орган, дипломатско-конзуларно прет-
ставништво, јавно претпријатие, невладина институци-
ја или хуманитарна организација  и правно или физич-
ко лице од друга земја;“.  

Точките 6 и 7 стануваат точки 7 и 8. 
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:  
„(5) За докажување на статус на донирано возило 

од ставот (1) точка 6 на овој член, потребно е до орга-
нот за одобрување да достават доказ дека предметното 
возило е донирано од субјект од  ставот (1) точка 6 на 
овој член  и доказ за прифаќање на донираното возило. 
Овие возила не смеат да се отуѓуваат во наредните пет 
години од денот на добивањето на одобрувањето.“ 

 
Член 15 

Во членот 25 во насловот и во целиот текст зборот 
„музејска“ се заменува со зборот „историска“. 

 
Член 16 

Членот 26 се менува и гласи: 
“Услов за учествување во сообраќајот на патиштата 
(1) За учество во сообраќајот на патиштата, возила-

та треба да: 
- бидат регистрирани,  
- бидат означени со налепница за извршена реги-

страција,  
- имаат важечка сообраќајна дозвола или важечка 

потврда за пробно возење и 
- бидат означени со пропишани регистарски таблици. 
(2) Возачот на возилото е обврзан со возилото да носи 

сообраќајна дозвола или потврда за пробно возење.  
(3) Во сообраќајот на патиштата се пуштаат и вози-

ла чија конструкциска брзина не поминува 25 км/h и 
лесни приколки, доколку имаат исправни системи, со-
ставни делови, самостојни технички единици и опрема. 
Лесните приколки треба да бидат означени со повторе-
на регистарска таблица на влечно возило и треба да 
имаат важечки доказ за извршен технички преглед на 
којшто е означен рокот кога треба да се изврши тех-
нички преглед на возилото. 

(4) Возило на дипломатски и конзуларни претстав-
ништва и мисии на странски држави и на претставници 
на меѓународни организации во Република Македонија 
и на нивните вработени, на странски трговски, сообра-
ќајни, културни и други претставништва, на странски 
дописништва и на постојаните странски дописници, 
односно на странски државјани вработени во странски 
дописништва и моторните и приклучните возила на 
странски државјани на кои заради школување, специја-
лизација, научни истражувања, вработувања или врше-
ње на професионална дејност, давање азил или призна-
вање на статус бегалец, кои постојано или повремено 
престојуваат во Република Македонија повеќе од шест 
месеци, како и други возила кои се во Република Маке-
донија врз основа на  царински декларации за пуштање 
на стока во слободен промет, или за привремен увоз, 
кој трае повеќе од шест месеци, можат да учествуваат 
во сообраќајот на патиштата, доколку се регистрирани 
во Република Македонија. 
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(5) Одредбата од ставот (4) на овој член не се одне-
сува за возила кои постојано или привремено престоју-
ваат во Република Македонија повеќе од шест месеци 
и се регистрирани во една од земјите членки на Европ-
ската унија. 

(6) Возила регистрирани во странство можат да 
учествуваат во сообраќајот на патиштата доколку има-
ат регистарска таблица, документи за регистрација на 
возилата и ознака на државата каде што возилото е ре-
гистрирано, согласно со одредбите од ратификуваната 
Конвенција за сообраќајот на патиштата. Ознаката  на 
државата може, наместо на посебни налепници, да би-
де поставена на регистарските таблици. 

(7) Во сообраќајот на патиштата можат да учеству-
ваат и возила кои се означени со странски регистарски 
таблици за пробно возење или со постојани таблици 
што се технички исправни и задолжително имаат склу-
чено осигурување од одговорност во меѓународниот 
сообраќај и важечки документи за пробно возење, од-
носно важечки документи за регистрација. 

(8) Возило регистрирано во Република Македонија 
не може да ја напушти територијата на Република Ма-
кедонија, ако не носи истакната меѓународна ознака на 
Република Македонија. 

(9) Глоба во износ од 500 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече за прекршок на возач кој по-
стапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (4) 
на овој член. 

(10) Глоба во износ од 100 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече за прекршок на возач кој по-
стапува спротивно на одредбите од ставот (1) на овој 
член, доколку од истекување на важењето на сообра-
ќајната дозвола не поминале повеке од 30 дена. 

(11) Глоба во износ од 50 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече на возач кој постапува спро-
тивно на одредбите од ставот (2) на овој член. 

(12) Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правно лице што постапува спротивно на одредбите од 
ставовите (1) и (4) на овој член. 

(13) Глоба во износ од 500 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече за прекршок и на одговорното 
лице во правното лице за сторен прекршок од ставот 
(12) на овој член. 

(14) Глоба во износ од 200 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече за прекршок на возач кој по-
стапува спротивно на одредбите од ставовите (4) и (6) 
на овој член. 

(15) Глоба во износ од 50 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече за прекршок на возач за вози-
ло регистрирано во странство, кое нема ознаки на др-
жавата во која е регистрирано. 

(16) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правно лице што постапува спротивно на одредбите од 
ставот (3) на овој член. 

(17) Глоба во износ од 200 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното 
лице во правното лице за сторен прекршок од ставот 
(16) на овој член.“ 

 
Член 17 

Во членот 27 став (1) по алинејата 4 се додава нова 
алинеја 5, која гласи: 

„- форма, содржина, квалитет и начин на поставува-
ње на налепница за извршена регистрација,“. 

 
Член 18 

Во членот 28 став (1) точката се брише и се додава-
ат зборовите: „и издавање на налепница за извршена 
регистрација“. 

Член 19 
Во членот 30 ставот (1) зборовите: „или правни ли-

ца за технички преглед на возила што ќе ги овласти 
Министерството за внатрешни работи” и  зборовите: 
„(во натамошниот текст: правното лице за регистрација  
на возила)“  се бришат, а на крајот од реченицата по 
зборовите: „користење на возилото“ се става точка. 

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

(3), (4) и (5). 
 

Член 20 
Во насловот на членот 32 по зборот „дозвола“ се 

става запирка и се додаваат зборовите: „налепница за 
извршена регистрација“. 

Во ставот (1) по зборот „дозвола“ се става запирка 
и се додаваат зборовите: „налепница за извршена реги-
страција“. 

Во ставовите (2), (3) и (4) по зборот “дозволи“ се 
става запирка и се додаваат зборовите: „налепници за 
извршена регистрација“. 

 
Член 21 

Во членот 33 став (6) по зборовите: „Министерство 
за внатрешни работи“ зборовите: „или правното лице 
за регистрација на возила“ се бришат. 

Во ставот (8) зборот „Работна“ се заменува со збо-
рот „Мобилна“. 

Во ставот (10) по зборовите: „Министерство за вна-
трешни работи“ зборовите: „или правното лице за ре-
гистрација на возила“ се бришат. 

Во ставот (15) износот „200“ се заменува со износот 
„100“. 

Во ставот (16) износот „200“ се заменува со износот 
„100“. 

 
Член 22 

Насловот на  Третиот дел од ГЛАВАТА III се мену-
ва и гласи: „Сообраќајна дозвола и налепница за извр-
шена регистрација“. 

 
Член 23 

По членот 33 се додава нов член 33-а, кој гласи:  
 

„Член 33-а 
Налепница за извршена регистрација 

(1) Налепницата за извршена регистрација ја изра-
ботува правно или физичко лице овластено од Мини-
стерството за внатрешни работи.  

(2) Налепницата за извршена регистрација задолжи-
телно треба да има квалитет и заштита утврдени во 
прописот од членот 27 став (1) алинеја 5 од овој закон. 

(3) Не е дозволено да се менува налепницата за из-
вршената регистрација на возилото. Возилото не може 
да биде во сообраќај на патиштата со поинаква налеп-
ница за извршена регистрација од пропишаната или со 
променета налепница за извршена регистрација. 

(4) Налепницата за извршена регистрација треба да 
биде поставена на начин утврден во прописот од чле-
нот 27 став (1) алинеја 5 од овој закон.  

(5) Налепницата за извршена регистрација треба да 
биде добро видлива и читлива, да не е оштетена.  

(6) Глоба во износ од 100 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече за прекршок на сопственик на 
возилото што постапува спротивно на одредбите од 
ставовите (3), (4) и (5) на овој член.“ 

 
Член 24 

Во членот 36 став (5) износот „300“ се заменува со 
износот „100“. 
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Член 25 
Во членот 38 став (4) по зборовите: „непосредно 

или“  зборовите:  „преку правното лице за регистрација 
на возила“ се заменуваат со зборовите:  „правно лице 
за вршење технички преглед на возила“. 

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи: 
„(7) Глоба во износ од 500 евра во денарска против-

вредност ќе му се изрече на возач кој управува мотор-
но возило во сообраќај на пат на територијата на Ре-
публика Македонија без да поседува потврда за пробно 
возење и пробна таблица.“ 

 
Член 26 

Во членот 40 став (4) по зборовите: „Министерство 
за внатрешни работи“ зборовите: „или правното лице 
за регистрација на возила“ се бришат. 

 
Член 27 

Во членот 41 став (2)  по зборовите: „Министерство 
за внатрешни работи“ зборовите: „или правното лице 
за регистрација на возила“ се бришат. 

 
Член 28 

Членот 46 се менува и гласи: 
„Задолжителна опрема на моторни возила, велоси-

педи, трактори и запрежни возила 
(1) Моторните возила, велосипедите, тракторите и 

запрежните возила во сообраќајот на патиштата треба 
да ја имаат задолжителната опрема на возилата соглас-
но со одредбите од овој закон и прописите донесени 
врз основа на овој закон. 

(2)  Глоба во износ од 100 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече за прекршок на возач што по-
стапува спротивно на одредбите од ставот (1) на овој 
член.“ 

 
Член 29 

Во членот 48 став (1)  алинеја 6 точката и запирката 
се заменуваат со сврзникот „и“. 

Во алинејата 7 сврзникот „и“ се заменува со точка. 
Алинејата 8 се брише. 
 

Член 30 
Во членот 50 став (1) зборот „работни“ се заменува 

со зборот „мобилни“. 
 

Член 31 
Во членот 51 став (1)  алинејата 3 се менува и гла-

си: 
„- мобилни машини,“. 
По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи: 
„(7) Глоба во износ од 300 евра во денарска против-

вредност ќе му се изрече на сопственикот на моторно 
возило кој постапува спротивно на одредбите од ставот 
(3) на овој член.“ 

 
Член 32 

Во членот 52 ставот (3) се брише. 
 

Член 33 
По членот 52 се додава нов член 52-а, кој  гласи: 
 

„Член 52-а 
Утврдување на идентификациските ознаки 

(1) На возилата регистрирани во Република Маке-
донија кај кои од кои било причини идентификациска-
та ознака на рамката на возилото (шасијата) или иден-
тификациската ознака на моторот на возилото се оште-
тени/нечитливи и истото е утврдено при вршење на 
технички преглед, правното лице за вршење на технич-
ки преглед го известува Министерството за внатрешни 
работи. 

(2) Врз основа на известувањето од ставот (1) на 
овој член Министерството за внатрешни работи врши 
увид на возилото, ги утврдува вистинските идентифи-
кациски ознаки на возилото и издава упатница за втис-
нување на истите. 

(3) Доколку врз основа на извршениот увид Мини-
стерството за внатрешни работи утврди дека возилото 
е предмет на прекршочна или кривична постапка исто-
то се одзема. 

(4) Втиснувањето на идентификациската ознака на 
возилото (шасијата) или поставување на идентифика-
циска ознаката на моторот на возилото се врши врз ос-
нова на упатница издадена од Министерството за вна-
трешни работи во овластена техничка служба за втис-
нување на идентификациски ознаки.“  

Член 34 
Во членот 56 ставот (2) се менува и гласи: 
„Правното лице од ставот (1) на овој член за доби-

вање на овластување поднесува барање до органот за 
одобрување, кој во рок од 15 дена од денот на приемот 
на барањето доставува предлог до министерот за еко-
номија.“ 

По ставот (2) се додаваат 19 нови става (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), 
(18), (19), (20) и (21), кои гласат: 

„(3) Формата  и содржината на барањето од ставот 
(2) на овој член и потребната придружна документаци-
ја ги пропишува министерот за економија. 

(4) Доколку предлогот од органот за одобрување е 
негативен, министерот за економија во рок од 15 дена 
од денот на приемот на предлогот донесува решение со 
кое го одбива барањето на правното лице за техничка 
служба. 

(5) Доколку предлогот од органот за одобрување е 
позитивен, министерот за економија во рок од 15 дена 
од денот на приемот на предлогот донесува решение за 
овластување на правното лице за техничка служба. 

(6) Доколку министерот за економија  не го донесе 
решението во рокот од ставот (4) или (5) на овој член 
правното лице има право во рок од три работни дена од 
истекот на тој рок, да поднесе  барање  до  писарницата  
на  министерот за донесување на решение по поднесе-
ното барање.  

(7) Формата и содржината на барањето од ставот 
(6) на овој член ги пропишува министерот за економи-
ја. 

(8) Министерот за економија е должен да донесе ре-
шение најдоцна во рок од пет работни дена   од денот 
на приемот на барањето од ставот (6) на овој член со 
кое ќе го уважи или одбие барањето.  

(9) Доколку министерот не донесе решение во ро-
кот од ставот (8) на овој член, подносителот на барање-
то може да го извести Државниот управен инспекторат 
во рок од пет работни дена.  

(10) Државниот управен инспекторат е должен во 
рок од десет дена од денот на приемот на известување-
то од ставот (9) на овој член да изврши надзор во над-
лежниот орган дали е спроведена постапката согласно 
со закон и во рок од три работни дена од денот на извр-
шениот надзор да го информира подносителот на бара-
њето за преземените мерки.  

(11) Инспекторот од Државниот управен инспекто-
рат по извршениот надзор согласно со закон донесува 
решение со кое го задолжува министерот за економија 
во рок од десет дена да одлучи по поднесеното барање, 
односно да го одобри или одбие барањето и да го изве-
сти инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето 
се доставува копија од актот со кој одлучил по подне-
сеното барање.  

(12) Доколку министерот за економија не одлучи во 
рокот од ставот (11) на овој член, инспекторот ќе под-
несе барање за поведување на прекршочна постапка за 
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прекршок утврден во Законот за управната инспекција 
и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена, 
во кој функционерот кој раководи со органот ќе одлучи 
по поднесеното  барање  за  што  во  истиот  рок  ќе  го  
извести  инспекторот  за  донесениот  акт.  Кон  изве-
стувањето  се  доставува  копија  од  актот  со  кој  од-
лучил  по  поднесеното  барање. Инспекторот во рок од 
три работни дена ќе го информира подносителот на ба-
рањето за преземените мерки.  

(13) Доколку министерот за економија не одлучи и 
во дополнителниот рок од ставот (10) на овој член, 
инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе 
пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој рок ќе 
го информира подносителот на барањето за преземени-
те мерки.  

(14) Доколку инспекторот не постапи по известува-
њето од ставот (9) 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.  

(15) Директорот на Државниот управен инспекто-
рат е должен во рок од три работни дена да го разгледа 
приговорот од ставот (14) на овој член и доколку утвр-
ди дека инспекторот не постапил по известувањето од 
подносителот на барањето согласно со ставовите (9) и 
(10) и/или не поднесе пријава согласно со ставовите 
(11) и (12) на овој член, директорот на Државниот 
управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување 
на прекршочна постапка за прекршок утврден во Зако-
нот за управната инспекција за инспекторот и ќе опре-
дели дополнителен рок од пет работни дена во кој инс-
пекторот ќе изврши надзор во надлежниот орган дали е 
спроведена постапката согласно со закон и во рок од 
три работни дена од денот на извршениот надзор да го 
информира подносителот на барањето за преземените 
мерки.  

(16) Доколку инспекторот не постапи и во дополни-
телниот рок од ставот (15) 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.  

(17) Во случајот од ставот (16) 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.  

(18) Во  случаите  од  ставот  (17)  на  овој  член  
директорот  на  Државниот  управен инспекторат во 
рок од три работни дена ќе го информира подносите-
лот на барањето за преземените мерки.  

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

(20) Доколку министерот за економија не одлучи во 
рокот од ставот (13) на овој член, подносителот на ба-
рањето може да поведе управен спор пред Управниот 
суд. 

(21) Постапката пред Управниот суд е итна.“ 
Ставот (3) станува став (22). 
Во ставот (4) кој станува  став (23) бројот „(3)“ се 

заменува со бројот „(22)“.  
Член 35 

По членот 56 се додава нов член 56-а,  кој  гласи: 
 

„Член 56-а 
(1) По исклучок од членот 56 став (1) од овој закон, 

за возилата за превоз на опасни материи, работите на 
техничките служби ги извршуваат правни лица кои вр-

шат единечно одобрување на возила кои се овластени 
со решение од министерот за внатрешни работи, а врз 
основа на акредитација од органот за оцена на компе-
тентност.  

(2) Правното лице од ставот (1) на овој член за до-
бивање на овластување поднесува барање до министе-
рот за внатрешни работи. 

(3) Формата  и содржината на барањето од ставот 
(2) на овој член и потребната придружна документаци-
ја ги пропишува министерот за внатрешни работи. 

(4) Решението од ставот (1) на овој член се донесу-
ва во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето 
од правното лице. 

(5) Доколку министерот за внатрешни работи не до-
несе решение за овластување, односно не донесе реше-
ние за одбивање на барањето за донесување на реше-
ние за овластување во рокот од ставот (4) на овој член, 
подносителот на барањето има право во рок од три ра-
ботни дена од истекот на тој рок да поднесе барање до 
писарницата на министерот за внатрешни работи зара-
ди донесување на решение од страна на министерот за 
внатрешни работи.  

(6) Формата и содржината на образецот на барање-
то од ставот (5) на овој член ги пропишува министерот 
за внатрешни работи. 

(7) Министерот за внатрешни работи е должен во 
рок од пет работни дена од денот на поднесувањето на 
барањето од ставот (5) на овој член до писарницата на 
министерот за внатрешни работи да донесе решение со 
кое барањето за донесување на решение е уважено или 
одбиено. Доколку министерот за внатрешни работи не-
ма писарница, барањето се поднесува во писарницата 
на седиштето на Министерството за внатрешни работи. 

(8) Кон барањето за донесување на решението од 
ставот (5) на овој член подносителот на барањето до-
ставува и копија од барањето од ставот (2) на овој 
член. 

(9) Доколку министерот за внатрешни работи не до-
несе решение во рокот од ставот (4) на овој член, под-
носителот на барањето може да го извести Државниот 
управен инспекторат во рок од пет работни дена. 

(10) Инспекторот е должен во рок од десет дена од 
денот на приемот на известувањето од ставот (9) на 
овој член да изврши инспекциски надзор во Мини-
стерството за внатрешни работи и да утврди дали е 
спроведена постапката согласно со закон и во рок од 
три работни дена од денот на извршениот надзор да го 
извести подносителот на барањето за утврдената со-
стојба при извршениот надзор. 

(11) Инспекторот по извршениот надзор согласно 
со закон донесува решение со кое го задолжува мини-
стерот за внатрешни работи во рок од десет дена да од-
лучи по поднесеното барање, односно да го уважи или 
одбие барањето и за преземените мерки во истиот рок 
да го извести инспекторот и да му достави примерок од 
актот со кој е одлучено по барањето. 

(12) Доколку министерот за внатрешни работи не 
одлучи во рокот од ставот (11) на овој член, инспекто-
рот ќе поднесе барање за поведување на прекршочна 
постапка и ќе определи дополнителен рок од пет работ-
ни дена во кој министерот за внатрешни работи ќе од-
лучи по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го 
извести инспекторот за донесениот акт. Кон известува-
њето се доставува копија од актот со кој одлучувал по 
поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работ-
ни дена го информира подносителот на барањето за 
преземените мерки. 

(13) Доколку министерот за внатрешни работи не 
одлучи и во дополнителниот рок од ставот (10) на овој 
член, инспекторот во рок од три работни дена ќе под-
несе пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој 
рок ќе го информира подносителот на барањето за пре-
земените мерки. 
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(14) Доколку инспекторот не постапи по известува-
њето од ставот (10) 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.  

(15) Директорот на Државниот управен инспекто-
рат е должен во рок од три работни дена од денот на 
приемот да го разгледа приговорот од ставот (14) на 
овој член и доколку утврди дека инспекторот не поста-
пил по известувањето од подносителот на барањето од 
ставот (9) на овој член или не поднел пријава согласно 
со ставот (13) на овој член, директорот на Државниот 
управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување 
на прекршочна постапка за инспекторот и ќе определи 
дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекто-
рот ќе изврши надзор во Министерството за внатрешни 
работи дали е спроведена постапката согласно со закон 
и во рок од три работни дена од денот на извршениот 
надзор да го информира подносителот на барањето. 

(16) Доколку инспекторот не постапи и во дополни-
телниот рок од ставот (15) 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. 

(17) Во случајот од ставот (16) 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.  

(18) Во случајот од ставот (17) на овој член дире-
кторот на Државниот управен инспекторат во рок од 
три работни дена ќе го информира подносителот на ба-
рањето за преземените мерки.   

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

(20) Доколку министерот за внатрешни работи не 
одлучи во рокот од ставот (13) на овој член, подносите-
лот на барањето може да поведе управен спор пред 
надлежниот суд. 

(21) Постапката пред Управниот суд е итна. 
(22) Глоба во износ од 2.500 до 3.500 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правно лице што извршува работи на техничката служ-
ба без овластување од ставот (1) на овој член. 

(23) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на одговорно-
то лице во правното лице за сторен прекршок од ставот 
(22) на овој член.“  

  
Член 36 

Во членот 57 став (1) алинеја 4 по зборовите: „еди-
нечно одобрување на возило“ се додаваат зборовите: 
„и возило за посебна намена“, а сврзникот „и“ на кра-
јот од алинејата се брише и се става запирка. 

По алинеја 4 се додава нова алинеја 5, која гласи: 
„- втиснување на идентификациски ознаки  и“. 
 

Член 37 
Во членот 58 став (3) по зборовите: „единечно одо-

брување“ се додаваат зборовите: „на возило и возило за 
посебна намена“. 

 
Член 38 

Во членот 59 став (1) по зборовите: „правното ли-
це“ се додаваат зборовите: „за секој објект во кој врши 
испитување“. 

Член 39 
Членот 62 се менува и гласи: 
„Овластување на министерот за економија 
(1) Работите на идентификација и идентификација 

и оцена на техничката состојба можат да ги извршуваат 
правни лица за технички преглед кои се овластени со 
решение од министерот за економија. 

(2) За добивање на овластувањето од ставот (1) на 
овој член, правното лице за вршење на технички прег-
лед поднесува барање до Министерството  за економи-
ја. 

(3) Формата и содржината на барањето од ставот 
(2) на овој член ги пропишува министерот за економи-
ја. 

(4) Правното лице за технички преглед не може да 
врши идентификација и идентификација и оцена на 
техничката состојба на сопствените возила. 

(5) Решението од ставот (1) на овој член се донесу-
ва во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето 
од правното лице за технички преглед. 

(6) Доколку министерот за економија  не донесе ре-
шение за овластување, односно  не донесе решение за 
одбивање на барањето во рокот од ставот (5) на овој 
член, правното лице за технички преглед има право во 
рок од три работни дена од истекот на тој рок, да под-
несе  барање  до  писарницата  на  министерот за еко-
номија за донесување на решение по поднесеното бара-
ње.  

(7) Формата и содржината на барањето од ставот 
(6) на овој член ги пропишува министерот за економи-
ја. 

(8) Министерот за економија е должен да донесе ре-
шение најдоцна во рок од пет работни дена   од денот 
на приемот на барањето со кое ќе го уважи или одбие 
барањето.  

(9) Доколку министерот за економија не донесе ре-
шение во рокот од ставот (8) на овој член, подносите-
лот на барањето може да го извести Државниот упра-
вен инспекторат во рок од пет работни дена.  

(10) Државниот управен инспекторот е должен во 
рок од десет дена од денот на приемот на известување-
то од ставот (9) на овој член да изврши надзор во Ми-
нистерството за економија дали е спроведена постапка-
та согласно со закон и во рок од три работни дена од 
денот на извршениот надзор да го информира подноси-
телот на барањето за преземените мерки.  

(11) Инспекторот од Државниот управен инспекто-
рат по извршениот надзор согласно со закон донесува 
решение со кое го задолжува министерот за економија 
во рок од десет дена да одлучи по поднесеното барање, 
односно да го одобри или одбие барањето и да го изве-
сти инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето 
се доставува копија од актот со кој одлучил по подне-
сеното барање.  

(12) Доколку министерот за економија не одлучи во 
рокот од ставот (11) на овој член, инспекторот ќе под-
несе барање за поведување на прекршочна постапка за 
прекршок утврден во Законот за управната инспекција 
и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена 
во кој министерот за економија ќе одлучи по поднесе-
ното  барање  за  што  во  истиот  рок  ќе  го  извести  
инспекторот  за  донесениот  акт.  Кон  известувањето  
се  доставува  копија  од  актот  со  кој  одлучил  по  
поднесеното  барање. Инспекторот во рок од три ра-
ботни дена ќе го информира подносителот на барањето 
за преземените мерки.  

(13) Доколку министерот за економија не одлучи и 
во дополнителниот рок од ставот (12) на овој член, 
инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе 
пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој рок ќе 
го информира подносителот на барањето за преземени-
те мерки.  
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(14) Доколку инспекторот не постапи по известува-
њето од ставот (9) 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.  

(15) Директорот на Државниот управен инспекто-
рат е должен во рок од три работни дена да го разгледа 
приговорот од ставот (14) на овој член и доколку утвр-
ди дека инспекторот не постапил по известувањето од 
подносителот на барањето согласно со ставовите (9) и 
(10) и/или не поднесе пријава согласно со ставовите 
(11) и (12) на овој член, директорот на Државниот 
управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување 
на прекршочна постапка за прекршок утврден во Зако-
нот за управната инспекција за инспекторот и ќе опре-
дели дополнителен рок од пет работни дена во кој инс-
пекторот ќе изврши надзор во надлежниот орган дали е 
спроведена постапката согласно со закон и во рок од 
три работни дена од денот на извршениот надзор да го 
информира подносителот на барањето за преземените 
мерки.  

(16) Доколку инспекторот не постапи и во дополни-
телниот рок од ставот (15) 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.  

(17) Во случајот од ставот (15) 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.  

(18) Во  случаите  од  ставот  (17)  на  овој  член ди-
ректорот  на  Државниот  управен инспекторат во рок 
од три работни дена ќе го информира подносителот на 
барањето за преземените мерки.  

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

(20) Доколку министерот за економија не одлучи во 
рокот од ставот (13) на овој член, подносителот на ба-
рањето може да поведе управен спор пред Управниот 
суд. 

(21) Постапката пред Управниот суд е итна. 
(22) Глоба во износ од 2.500 до 3.000 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правно лице што извршува работи без овластување од 
ставот (1) на овој член. 

(23) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на одговорно-
то лице во правното лице за сторен прекршок од ставот 
(22) на овој член. 

(24) Глоба во износ од 2.500 до 3.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правно лице што постапува спротивно на одредбите од 
ставот (5) на овој член. 

(25) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на одговорно-
то лице во правното лице за сторен прекршок од ставот 
(24) на овој член.“ 

 
Член 40 

По членот 62 се додава нов член 62-а,  кој  гласи: 
 

„Член 62-а 
Овластување на министерот за внатрешни работи 
(1) Работите на технички прегледи можат да ги из-

вршуваат правни лица што добиле овластување од ми-
нистерот за внатрешни работи. 

(2) За добивање на овластувањето од ставот (1) на 
овој член, правното лице за вршење на технички прег-
лед поднесува барање до Министерството  за внатреш-
ни работи. 

(3) Формата и содржината на барањето од ставот 
(2) на овој член ги пропишува министерот за внатреш-
ни работи. 

(4) Правното лице за технички преглед не може да 
врши технички преглед на сопствените возила. 

(5) Овластувањето од ставот (1) на овој член се дава 
во рок од 90 дена од денот на приемот на барањето од 
правното лице. 

(6) Доколку министерот за внатрешни работи не го из-
даде овластувањето, односно не донесе решение за одби-
вање на барањето за издавање на овластувањето во рокот 
од ставот (5) на овој член, подносителот на барањето има 
право во рок од три работни дена од истекот на тој рок да 
поднесе барање до писарницата на министерот за вна-
трешни работи заради донесување на решение од страна 
на министерот за внатрешни работи. 

(7) Формата и содржината на оразецот на барањето 
од ставот (6) на овој член ги пропишува министерот за 
внатрешни работи. 

(8) Министерот за внатрешни работи е должен во 
рок од пет работни дена од денот на поднесувањето на 
барањето од ставот (6) на овој член до писарницата на 
министерот за внатрешни работи да донесе решение со 
кое барањето за издавање на овластување е уважено 
или одбиено. Доколку министерот за внатрешни рабо-
ти нема писарница барањето, се поднесува во писарни-
цата на седиштето на Министерството за внатрешни 
работи. 

(9) Кон барањето за донесување на решението од 
ставот (6) на овој член подносителот на барањето до-
ставува и копија од барањето за издавање на овластува-
њето. 

(10) Доколку министерот за внатрешни работи не 
донесе решение во рокот од ставот (6) на овој член, 
подносителот на барањето може да го извести Држав-
ниот управен инспекторат во рок од пет работни дена. 

(11) Инспекторот е должен во рок од десет дена од 
денот на приемот на известувањето  од ставот (10) на 
овој член да изврши инспекциски надзор во Мини-
стерството за внатрешни работи и да утврди дали е 
спроведена постапката согласно со закон и во рок од 
три работни дена од денот на извршениот надзор да го 
извести подносителот на барањето за утврдената со-
стојба при извршениот надзор. 

(12) Инспекторот по извршениот надзор согласно 
со закон донесува решение со кое го задолжува мини-
стерот за внатрешни работи во рок од десет дена да од-
лучи по поднесеното барање, односно да го уважи или 
одбие барањето и за преземените мерки во истиот рок 
да го извести инспекторот и да му достави примерок од 
актот со кој е одлучено по барањето. 

(13) Доколку министерот за внатрешни работи не 
одлучи во рокот од ставот (12) на овој член, инспекто-
рот ќе поднесе барање за поведување на прекршочна 
постапка и ќе определи дополнителен рок од пет работ-
ни дена во кој министерот за внатрешни работи ќе од-
лучи по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го 
извести инспекторот за донесениот акт. Кон известува-
њето се доставува копија од актот со кој одлучувал по 
поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работ-
ни дена ќе го информира подносителот на барањето за 
преземените мерки. 

(14) Доколку министерот за внатрешни работи не 
одлучи и во дополнителниот рок од ставот (13) на овој 
член, инспекторот во рок од три работни дена ќе под-
несе пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој 
рок ќе го информира подносителот на барањето за пре-
земените мерки. 
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(15) Доколку инспекторот не постапи  по известува-
њето од ставот (11) 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. 

(16) Директорот на државниот управен инспекторат 
е должен во рок од три работни дена од денот на прие-
мот да го разгледа приговорот од ставот (15) на овој 
член и доколку утврди дека инспекторот не постапил 
по известувањето од подносителот на барањето од ста-
вот (10) на овој член или не донел пријава согласно со 
ставот (14) на овој член, директорот на Државниот 
управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување 
на прекршочна постапка за инспекторот и ќе определи 
дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекто-
рот ќе изврши надзор во Министерството за внатрешни 
работи дали е спроведена постапката согласно со закон 
и во рок од три работни дена од денот на извршениот 
надзор да го информира подносителот на барањето. 

(17) Доколку инспекторот не постапи и во дополни-
телниот рок од ставот (16) на овој член директорот на 
Државниот управен инсепкторат ќе поднесе пријава до 
надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во 
рок од три работни дена ќе го информира подносите-
лот на барањето. 

(18) Во случајот од ставот (17) 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. 

(19) Во случај од ставот (18) на овој член директо-
рот на Државниот управен инспекторат во рок од три 
работни дена го информира подносителот на барањето 
за преземените мерки. 

(20) Доколку директорот на Државниот управен 
инспекторат не постапи согласно со ставот (16) на овој 
член, подносителот на барањето може да поднесе при-
јава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум ра-
ботни дена. 

(21) Доколку министерот за внатрешни работи не 
одлучи во рокот од ставот (14) на овој член, подносите-
лот на барањето може да поведе управен спор пред 
надлежниот суд. 

(22) Постапката пред Управниот суд е итна. 
(23) Глоба во износ од 2.500 до 3.000 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правно лице што извршува работи без овластување од 
ставот (1) на овој член. 

(24) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на одговорно-
то лице во правното лице за сторен прекршок од ставот 
(23) на овој член. 

(25) Глоба во износ од 2.500 до 3.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правно лице што постапува спротивно на одредбите од 
ставот (5) на овој член. 

(26) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на одговорно-
то лице во правното лице за сторен прекршок од ставот 
(25) на овој член.“  

Член 41 
Во членот 65 став (2) по алинејата 1 се додава нова 

алинеја 2, која гласи: 
„- регулираните давачки од членот 31 став (2) али-

неја 6 од овој закон не ги уплатува на уплатна сметка 
на соодветните институции,“. 

По ставот (2) се додаваат пет  нови става (3), (4), 
(5), (6) и (7), кои гласат: 

„(3) Доколку овластеното службено лице на Мини-
стерството за внатрешни работи утврди дека правното 
лице за технички преглед не ги исполнува условите во 

врска со просторните услови, опремата, уредите, по-
требните кадри, како и евиденциите кои се водат во 
правното лице овластено за вршење на технички прег-
лед, ќе изготви записник и со решение ќе му  забрани 
да врши технички преглед на возила, во кое ќе опреде-
ли рок од 30 дена во кој правното лице треба да ги от-
страни посочените недостатоци. 

(4) Ако правно лице овластено за вршење технички 
преглед не ги отстрани утврдените недостатоци во 
предвидениот рок од ставот (3) на овој член, министе-
рот за внатрешни работи со решение  му го одзема ов-
ластувањето за вршење на технички прегледи на вози-
ла на овластеното правно лице. 

(5) Ако на правно лице овластено за вршење тех-
нички преглед, му е одземено овластувањето за врше-
ње на технички прегледи на возила, му се одзема и ов-
ластувањето за вршење на идентификација и иденти-
фикација и оцена на техничката состојба на возилата. 

(6) Глоба во износ од 500 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното 
лице во овластеното правно лице за вршење на технич-
ки преглед што постапува спротивно на одредбите на 
ставот (3) на овој член. 

(7) Решението од ставовите (2) и (3) на овој член е 
конечно и против него може да се поведе спор пред 
управен суд.“ 

Ставот (3) се брише. 
 

Член 42 
Во членот 66 став (1) зборот „потврда” се заменува 

со зборот „уверение”.  
По ставот (2) се додаваат четири нови става (3), (4), 

(5) и (6), кои гласат: 
„(3) Врз основа на уверението за положен стручен 

испит од овој член Министерството за внатрешни ра-
боти им издава лиценца за работа на стручните работ-
ници. 

(4) За издавање на лиценцата за работа стручните 
работници плаќаат надоместок за трошоци за издавање 
на лиценцата во висина на стварно направените трошо-
ци за нејзино издавање. 

(5) Рокот на важење на лиценцата за работа на 
стручните работници е четири години. 

(6) Формата, содржината, начинот на издавање на 
лиценцата и висината на трошоците за издавање на ли-
ценцата ги пропишува министерот за внатрешни рабо-
ти.“ 

Во ставот (3) кој станува став (7) зборот „потврда-
та” се заменува со зборот  уверението”. 

Ставовите (4),  (5) и (6) стануваат ставови (8), (9) и 
(10). 

 
Член 43 

Во членот 67 став (1) алинеја 5 зборот „потврдата“ 
се заменува со зборот „уверението“.  

Во алинејата 7 бројот „(7)“ се заменува со бројот 
„(6)“. 

Во ставот (2) алинеја 7 бројот „(8)“ се заменува со 
бројот „(6)“. 

 
Член 44 

Во  ГЛАВАТА V Третиот дел и членовите 68, 69, 
70, 71 и 72 се  бришат. 

 
Член 45 

Во членот 77 по ставот (1) се додаваат четири  нови 
става  (2), (3), (4) и (5), кои гласат: 

„(2) Министерството за економија преку органот за 
одобрување при вршењето на надзорот, врши контро-
лен преглед на најмалку 1% од бројот на прегледаните 
возила за работите што ги извршува правното лице  за 
технички преглед кое е овластено за идентификација и 
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идентификација и оцена на техничката состојба, однос-
но извршува контролен преглед на  1% од возилата за 
кои е водена постапка за одобрување. 

(3) Министерството за внатрешни работи при врше-
њето на надзорот врши контролен технички преглед на 
најмалку 1% од бројот на прегледаните возила за кате-
гориите возила за кое е овластено правното лице за 
технички преглед. 

(4) Министерот за економија поблиску ги пропишу-
ва начинот и постапката за спроведување на одредбите 
од ставот (2) на овој член. 

(5) Министерот за внатрешни работи ги пропишува 
начинот и постапките за спроведување на одредбите од 
ставот (3) на овој член.“ 

 
Член 46 

Во членот 79 по ставот (1) се додаваат два нови ста-
ва (2) и (3), кои гласат: 

„(2) Против секоја мерка преземена од државниот 
инспектор или овластеното лице за непосреден надзор 
од ставот (1) на овој член може да се изјави жалба во 
рок од осум дена до комисија формирана од министе-
рот за економија. 

(3) Комисијата од ставот (2) на овој член е составе-
на од претседател и два члена сите дипломирани прав-
ници со најмалку три години работно искуство во стру-
ката. Претседателот на комисијата е од редот на рако-
водните државни службеници.“  

Член 47 
Во членот 80 по ставот (1)  се додаваат два нови 

става (2) и (3), кои гласат: 
„(2) Против секоја мерка преземена од државниот 

инспектор или овластеното лице за непосреден надзор 
од ставот (1) на овој член може да се изјави жалба во 
рок од осум дена до комисија формирана од министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

(3) Комисијата од ставот (2) на овој член е составе-
на од претседател и два члена сите дипломирани прав-
ници со најмалку три години работно искуство во стру-
ката. Претседателот на комисијата е од редот на рако-
водните државни службеници.“ 

 
Член 48 

Во насловот на членот 81 по зборовите: „правните 
лица за технички прегледи“ зборовите: „и правните ли-
ца за регистрација на возила” се бришат. 

Во членот 81 став (1) точка 1 по зборовите: „прав-
ните лица за технички прегледи“ зборовите:  „и прав-
ните лица за регистрација на возила“ се бришат. 

 По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), 
кои гласат: 

„(3) Против секоја мерка преземена од надлежниот 
инспектор или овластеното лице за непосреден надзор 
од ставот (1) на овој член може да се изјави жалба во 
рок од осум дена до комисија формирана од министе-
рот за внатрешни работи. 

(4) Комисијата од ставот (3) на овој член е составе-
на од претседател и два члена сите дипломирани прав-
ници со најмалку три години работно искуство во стру-
ката. Претседателот на комисијата е од редот на рако-
водните државни службеници.“  

Член 49 
По членот 81 се додаваат два нови члена 81-а и 81-

б, кои гласат:   
„Член 81-а 

Одземање на лиценцата за работа на стручните 
работници 

 
(1) Доколку овластеното службеното лице од Мини-

стерството за внатрешни работи при контрола на правно-
то лице за вршење технички преглед утврди дека струч-

ниот работник не го врши техничкиот преглед во соглас-
ност со одредбите од овој закон и подзаконските акти кои 
произлегуваат од него од страна на министерот за вна-
трешни работи со решение ќе му биде одземена лиценца-
та за работа за период од три, односно за период од шест 
месеци доколку предметната неправилност во работењето 
се повтори во рок од 12 месеци. 

(2) Доколку стручниот работник ја потврди технич-
ката исправност на возила со неисправни уреди за со-
пирање, уреди за управување или возила со неатести-
ран уред за течен нафтен гас, министерот за внатрешни 
работи со решение ќе му ја одземе лиценцата за работа 
за период од шест месеци. 

(3) Доколку стручниот работник ја потврди технич-
ката исправност на возило над кое не е извршен тех-
нички преглед, министерот за внатрешни работи со ре-
шение ќе му ја одземе лиценцата за работа за период 
од две години. 

(4) Ако поради настанатите пропусти од ставовите 
(2) и (3) на овој член се случила сообраќајна незгода 
министерот за внатрешни работи со решение ќе му ја 
одземе лиценцата за работа на стручниот работник за 
период од пет години. 

(5) Решението од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој 
член е конечно и против него може да се поведе спор 
пред управен суд. 

(6) За прекршокот од ставот (3) на овој член министе-
рот за внатрешни работи со решение ќе му го одземе ов-
ластувањето на правното лице за технички преглед. 

(7) Глоба во износ од  2.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на овластено-
то правно лице ако нареди или дозволи стручниот ра-
ботник да врши работи во станицата за технички прег-
лед во случаи кога му е одземена лиценцата за работа, 
кога не го положил тестот за проверка на стручноста 
или ако работите во врска со техничкиот преглед на во-
зила не ги врши во согласност со одредбите од овој за-
кон и подзаконските акти кои произлегуваат од него. 

(8) Глоба во износ од 500 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече на одговорното лице во овла-
стеното правно лице за вршење на технички преглед за 
сторен прекршок од ставот (7) на овој член. 

 
Член 81-б 

Надзор над правно лице за испитување на возила  
за превоз на опасни материи 

(1) Надзор над работата на овластеното правно ли-
це за испитување на возила за превоз на опасни мате-
рии врши Министерството за внатрешни работи. 

(2) Ако овластеното правно лице за испитување на 
возила за превоз на опасни материи не ги извршува до-
верените работи во согласност со одредбите од овој за-
кон и прописите донесени врз основа на овој закон ми-
нистерот за внатрешни работи со решение привремено 
ќе му забрани вршење на работите и ќе определи рок 
од 30 дена за отстранување на утврдените недостатоци. 

(3) Ако овластеното правно лице за испитување на 
возила за превоз на опасни материи не ги отстрани 
утврдените недостатоци во рокот од ставот (2) на овој 
член, министерот за внатрешни работи со решение ќе 
му го одземе овластувањето. 

(4) Решението од ставот (3) на овој член е конечно 
и против него може да се поведе управен спор пред 
надлежен суд.“  

Член 50 
Во членот 84 став (1) точката 8 точката и запирката 

се заменуваат со сврзникот „и“. 
Во точката 9 сврзникот „и“ се заменува со  точка. 
Точката 10 се брише. 



 Стр. 18 - Бр. 123                                                                                    2 октомври 2012 
 
 

Член 51 
Во членот 88 став (1) бројот „52 “ и запирката се 

бришат.  
Член 52 

Физички или правни лица кои совесно ги владеат и 
ги користат на територијата на Република Македонија 
тракторите и тракторските приколки и кои до денот на 
влегувањето во сила на овој закон не поднеле барање 
за регистрација, а кои не ги исполнуваат условите од 
членот 31 став (2) алинеи 1, 2, 3 и 4 од овој закон, може 
да поднесат барање за регистрација до Министерството 
за внатрешни работи со кое доставуваат:  

- доказ за сопственост,  
- решение за утврдување на сопственички статус на 

тракторот или тракторска приколка, 
- согласност за регистрација за трактор и/или тра-

кторска приколка  издадена во постапка на идентифи-
кација и оцена на техничка состојба од овластена тех-
ничка служба или правно лице за технички преглед ов-
ластено за вршење на идентификација и идентифика-
ција и оцена на техничка состојба на возилата и 

- доказ дека се исполнети условите од членот 31 
став (2) алинеи 5 и 6 од овој закон. 

Барањето за регистрација физичките и правните ли-
ца може да го поднесат во рок од една година од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

Доколку по истекот на рокот од ставот 2 на овој 
член, при вршењето на контрола на сообраќајот на па-
тиштата, Министерството за внатрешни работи затекне 
трактор или тракторска приколка која не е регистрира-
на, ќе ги примени одредбите од членот 26 ставови (9) и 
(12) од овој закон. 

 
Член 53 

Постапка за утврдување на сопственички статус 
на трактори и тракторски приколки 

Утврдувањето на сопственички статус на трактори 
и тракторски приколки (во натамошниот текст: легали-
зација) се покренува со поднесување на предлог за ле-
гализација на трактори и тракторски приколки до мес-
но и стварно надлежен суд, според местото каде што се 
наоѓа живеалиштето на подносителот на предлогот за 
легализација.   

Предлогот за легализација од ставот 1 на овој член 
особено ги содржи следниве податоци: идентификаци-
ски податоци - марка, тип, број на шасија и мотор  и  
година на производство  на тракторот и/или трактор-
ската приколка, како и причините поради кои се подне-
сува предлогот.  

Кон предлогот за легализација од ставот 1 на овој 
член се приложува претходно дадена изјава заверена на 
нотар од подносителот на барањето, во која подносите-
лот под целосна материјална и кривична одговорност 
ќе изјави дека совесно го владеел тракторот или тра-
кторската приколка и дека за истите не се води друга 
постапка пред надлежен суд. 

Кон предлогот за легализација од ставот 1 на овој 
член подносителот ќе ги приложи сите расположливи 
докази кои ги поседува за тракторот и/или тракторска-
та приколка.  

Предлог за легализација од ставот 1 на овој член се 
поднесува во рок од шест месеци од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

По поднесениот предлог за легализација од ставот 1 
на овој член, судот во рок од три дена го известува Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство со барање преку огласните табли на своите по-
драчни единици да ги информира заинтересираните ли-
ца за поднесениот предлог.  

Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство во рок од три дена од доставувањето на 
известувањето од  судот, известувањето го доставува 

до подрачните единици на Министерството кои во рок 
од 24 часа го објавуваат на огласна табла во своите 
простории со цел за запознавање на јавноста и заинте-
ресираните лица со поднесениот предлог.  

Објавувањето на известувањето од судот трае 30 
дена од денот на поставувањето на огласната табла. 

Доколку по истекот на рокот од ставот 9 на овој 
член заинтересирано лице писмено до судот не се обра-
ти со докажување на својот правен интерес, судот во 
рок од 15 дена ќе донесе решение за легализација - 
утврдување на сопственички статус на тракторот или 
тракторскатa приколка. 

Доколку во рокот утврден во ставот 9 на овој член 
се јави заинтересирано лице кое ќе го докаже својот 
правен интерес, судот со решение ќе ги упати учесни-
ците во определен рок, не подолг од 15 дена од денот 
на донесувањето на решението да поведат парнична 
постапка. Ако заинтересираното лице во рокот од 15 
дена не поведе парнична постапка, тогаш постапката за 
легализација ќе продолжи. 

 Против решението од ставовите 10 и 11 на овој 
член дозволена е жалба во рок од 15 дена од денот на 
доставувањето на решението. 

Ако во рокот од ставот 12 на овој член не биде под-
несена жалба решението станува правосилно.  

Член 54 
Подзаконските акти од членовите 56 ставови (3) и 

(6), 56-а ставови (3) и (6), 62  ставови (2) и (7), 62-а  
ставови (2) и (7) и 66 став (6) од овој закон, ќе се доне-
сат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 

По објавувањето на подзаконските акти од ставот 1 
на овој член истите веднаш, а најдоцна во рок од 24 ча-
са, се објавуваат на веб страницата на министерството 
надлежно за нивно донесување. 

 
Член 55 

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се 
донесат во рок од шест месеци од денот на влегување-
то во сила на овој закон. 

 
Член 56 

Одредбите од членот 33-а утврдени со членот 23 од 
овој закон ќе започнат да се применуваат по една годи-
на од денот на влегувањето во сила на овој закон.  

 
Член 57 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-
стануваат да важат членовите 176 и 323 од Законот за 
безбедност во сообраќајот на патиштата („Службен 
весник на Република Македонија“ број 54/2007, 
86/2008, 98/2008, 64/2009, 161/2009 и 51/11).  

Член 58 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за возила.  

Член 59 
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 AUTOMJETE 
 

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

së Maqedonise", numer 140/2008 dhe 53/11) në nenin 3 
paragrafi (1) pika 13 fjalet: “me perjashtim të motocikleta-
ve” shlyhen.   
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Pika 23 ndryshohet si vijon: 
„23. “Makine mobile” eshte automjet  me motor të vet 

që eshte projektuar dhe prodhuar të kryeje pune specifike 
dhe për shkak të karakteristikave të veta konstruktive nuk 
eshte i pershtatshem për transport të njerezve dhe mallrave.  
Makinat e vendosura në shasi të automjetit motorik nuk 
konsiderohen makina mobile." 

Pika 32 ndryshohet si vijon: 
Pika 32 ndryshohet si vijon: 
„32. "Traktor" eshte automjet me fuqi motorike, duke e 

perfshire traktorin bujqesor apo pyjor me rrota ose me 
zinxhire me motor të vet, që ka së paku dy boshte dhe 
shpejtesi të percaktuar të konstruksionit maksimale jo më 
të vogel se 6 km/h, funksioni kryesor i të cilit eshte fuqia 
terheqese dhe eshte i konstruktuar vecanerisht për terheqje, 
shtyrje, bartje dhe t’i jape fuqi pajisjes së caktuar të lidhur, 
që eshte e konstruktuar për kryerjen e puneve bujqesore 
ose pyjore, perkatesisht për terheqjen e rimorkiove bujqe-
sore apo pyjore, mund të pershtatet për transport të ngarke-
save në kuader të puneve bujqesore dhe pyjore dhe/ose 
mund të jete i pajisur me ulese për udhetare;". 

Pika 64 shlyhet 
Pikat 65, 66, 67 dhe 68 behen pika 64, 65, 66 dhe 67. 
 

Neni 2 
Pas nenit 4 shtohet nen i ri 4-a, si vijon: 
 

“Neni 4-a 
Zbatimi supsidiar 
(1) Në procedurat e percaktuara me kete ligj, në men-

yre adekuate zbatohen dispozitat e Ligjit për procedure të 
pergjithshme administrative, nese me kete ligj nuk eshte 
percaktuar ndryshe. 

(2) Në procedurat për mbikeqyrje inspektuese zbatohen 
dispozitat e Ligjit për mbikeqyrje inspektuese, Ligjit për 
inspektoratin shteteror të tregut, Ligjit për inspektoratin 
shteteror të bujqesise, Ligjit për polici, Ligjit për mjedis je-
tesor, nese me kete ligji nuk eshte percaktuar ndryshe.” 

 
Neni 3 

Në nenin 5 paragrafi (1) pas fjaleve: "jane të shenuar" 
shtohen fjalet: "me shenja identifikimi (numri i shasise dhe 
numri i motorit)". 

 
Neni 4 

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

“Neni 5-a 
Informimi për automjetet e reja për udhetare 
(1) Prodhuesi për automjetet e reja për udhetare të kate-

gorise M1, që leshohen në treg, konsumatoreve duhet t’u 
siguroje informata për konsumin e karburantit dhe emisio-
net e CO2, për informimin e tyre gjate zgjedhjes së autom-
jetit të ri. 

(2) Ndalohen informatat dhe menyra e informimit për 
konsumin e karburantit dhe emisionet e CO2, që nuk jane 
në perputhje me rregullen e miratuar në baze të nenit 11 
paragrafi (1) alineja 8 e ketij ligji, dhe që mund të shka-
ktojne keqkuptime tek konsumatoret potenciale të automje-
teve të reja për udhetare të kategorise M1. 

(3) Gjobe në shume prej 200 deri në 500 euro në kun-
dervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje perso-
nit juridik që vepron në kundershtim me dispozitat nga pa-
ragrafet (1) dhe (2) të ketij neni.  

(4) Gjobe në shume prej 100 eurosh në kundervlere me 
denare për kundervajtje do t'i shqiptohet edhe personit 
pergjegjes në personin juridik për kundervajtje të kryer nga 
paragrafet (1) dhe (2) të ketij neni." 

 
Neni 5 

Në nenin 6 paragrafi (1) në alinene 3 fjala “punuese” 
zevendesohet me fjalen “mobile”. 

Neni 6 
Në nenin 10 paragrafi (1) pas alinese 3 shtohet aline e 

re 4, si vijon: 
" - automjete të konfiskuara me vendim gjyqesor të 

plotfuqishem në procedure penale ose kundervajtese në do-
bi të Republikes së Maqedonise, në pajtim me Ligjin për 
menaxhim me prone të konfiskuar, dobi pronesore dhe sen-
de të konfiskuara në procedure penale dhe kundervajtje." 

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon: 
"(4) Kerkesat alternative nga paragrafi (3) i ketij neni, i 

percakton ministri i Ekonomise."  
Neni 7 

Në nenin 11, paragrafi (1) alineja 5 fjala "muzeore" ze-
vendesohet me fjalen "historike".  

Pas alinese 6 shtohen dhjete aline të reja 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15 dhe 16,  si vijojne: 

" - kerkesat teknike për automjetet që kryejne transport 
të produkteve ushqimore që prishen lehte, sipas Marre-
veshjes për transport nderkombetar të produkteve ushqimo-
re që prishen lehte dhe pajisjen e automjeteve speciale për 
transport të tyre (ATP), 

- informatat që i jane në dispozicion konsumatorit për 
konsumin e karburantit dhe emisionet e CO2 lidhur me 
shitjen e automjeteve të reja për udhetare, në perputhje me 
nenin 5-a të ketij ligji, 

- formen dhe permbajtjen e formularit të kerkeses nga 
neni 12 paragrafi (4) i ketij ligji,  

-  formen, permbajtjen dhe menyren e mbajtjes së evi-
dences për lejet e leshuara për tip nga neni 12 paragrafi (6) 
i ketij ligji, 

-  formen, permbajtjen dhe menyren e mbajtjes së evi-
dences për lejet e leshuara individuale nga neni 17 paragra-
fi (25) i ketij ligji, 

-  lartesine e shpenzimeve për lejim individual nga 
sherbimet teknike sipas nenit 17 të ketij ligji, 

-  lartesine e shpenzimeve në pajtim me nenin 19 të ke-
tij ligji në proceduren për automjetet që jane të lejuara një 
here, e në të cilat jane kryer riparime apo ndreqje në kuader 
të shpenzimeve reale të nevojshme për leshimin e saj, 

- formen dhe permbajtjen e formularit të kerkeses për 
ndarjen e shenjes së identifikimit (numri i shasise) nga neni 
20 paragrafi (4) i ketij ligji, 

-  formen, permbajtjen dhe menyren e mbajtjes së evi-
dences për lejet e leshuara nga neni 20 paragrafi (7) i ketij 
ligji, 

- menyren dhe proceduren për shenimin dhe asgjesimin 
e shenjave të identifikimit të shasise dhe / ose motorit të 
automjetit." 

Neni 8 
Në nenin 12 pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), 

si  vijon: 
"(6) Organi për lejim mban evidence për lejet e leshua-

ra nga paragrafi (3) i ketij neni." 
 

Neni 9 
Në nenin 17 në paragrafin (2) pas fjaleve: "numrin e 

shasise" shtohen fjalet: "dhe numrin e motorit".  
Pas paragrafit (24) shtohet paragraf i ri (25), si vijon: 
"(25) Organi për lejim mban evidence për lejet e leshu-

ara individuale nga paragrafi (3) i ketij neni." 
 

Neni 10 
Në nenin 18 paragrafi (2), në fjaline e pare pas fjaleve: 

"për dedikim të vecante" vihet presje dhe shtohen fjalet: 
"siç jane automjetet për transportin e materieve të rreziksh-
me sipas Marreveshjes evropiane transport nderkombetar 
rrugor të materieve të rrezikshme (ADR), automjetet për 
transportin e produkteve ushqimore që prishen lehte sipas 
Marreveshjes për transport nderkombetar të produkteve 
ushqimore që prishen lehte dhe pajisjen e automjeteve spe-
ciale për transport të tyre (ATP)". 

Në paragrafin (4) pas fjales "pronari" shtohet fjala "i". 
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Neni 11 
Në nenin 20 pas paragrafit (5) shtohen dy paragrafe të 

rinj (6) dhe (7), si vijojne: 
"(6) Nese automjeti eshte prodhuar nga personi fizik 

ose juridik, si automjet unik, organi për lejim do t’i leshoje 
leje me shenje të ndare identifikimi (numer të shasise) 
prodhuesit, i cili eshte i detyruar ta shtyp në vendin adekuat 
në automjet. 

(7) Organi për lejim mban evidence për lejet e leshuara 
nga paragrafet (1)dhe (6) të ketij neni." 

Paragrafet (6) dhe (7) behen paragrafe  (8) dhe (9). 
Në paragrafin (8) që behet paragraf (10) fjalet: "para-

grafet (6) dhe (7)" zevendesohen me fjalet: "paragrafet (8) 
dhe (9)". 

Në paragrafin (10) që behet paragraf (12) numri "(9)" 
zevendesohet me numrin "(11)".  

Neni 12 
Në nenin 22 paragrafi (2) pas fjaleve: "e leshon” shto-

hen fjalet: "sherbimi teknik ose". 
Pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafe të rinj (4) dhe 

(5), si vijojne: 
"(4) Sherbimi teknik dhe personat juridike për kontroll 

teknik, të autorizuar për proceduren për identifikim dhe/ose 
identifikim dhe vleresim të gjendjes teknike të automjetit, 
pas kalimit të muajit rrjedhes, te organi për lejim dorezojne 
fotokopje të çdo pelqimi për regjistrim, që e kane leshuar 
dhe në shtojce të saj, e dorezon dokumentin në baze të të 
cilit eshte vendosur se automjeti në fjale i ploteson kushtet 
në proceduren për identifikim dhe/ose identifikim ose vle-
resim të gjendjes teknike të automjetit.  Fotokopjet dorezo-
hen gjate javes së pare të muajit të ardhshem për muajin që 
ka kaluar.  Fotokopjet vertetohen me vule të vene origjina-
le nga sherbimi teknik dhe personi juridik kontroll teknik, 
të autorizuar për proceduren për identifikim dhe/ose identi-
fikim dhe vleresim të gjendjes teknike të automjetit. 

(5) Organi për lejim mban evidence për  pelqimet e les-
huara për regjistrim që jane leshuar nga sherbimi teknik 
dhe personi juridik për kontroll teknik i autorizuar për pro-
ceduren për identifikim dhe / ose identifikim dhe vleresim 
të gjendjes teknike të automjetit.” 

Paragrafi (4) behet paragraf (6). 
Në paragrafin (5) që behet paragraf (7) numri "(5)" ze-

vendesohet me numrin "(6)".  
Neni 13 

Në nenin 23 në paragrafin (1) fjalet: "të ri" shlyhen.  
 

Neni 14 
 Në nenin 24 në paragrafin (1) pas pikes 5 shtohet pike 

e re 6, si vijon: 
"6) Organet e administrates shteterore të Republikes së 

Maqedonise, organet tjera shteterore, njesite e vetadmini-
strimit lokal, ndermarrjet publike të themeluara nga shteti, 
institucionet publike, organizatat jo-qeveritare të regjistrua-
ra në Republiken e Maqedonise dhe personat juridike, të 
cileve me ligj u eshte besuar kryerja e funksioneve publike, 
nese ata marrin automjete të dhuruara nga institucioni shte-
teror, organi shteteror, perfaqesia diplomatike-konsullore, 
ndermarrja publike,  institucioni joqeveritar ose organizata  
humanitare, personi fizik ose juridik nga vendi tjeter. "  

Pikat 6 dhe 7 behen pika 7 dhe 8 . 
Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:  
"(5) Për deshmimin e statusit të automjetit dhuruar nga 

paragrafi (1) pika 6) e ketij neni, nevojitet që te organi për 
lejim të dorezojne deshmi se automjeti në fjale, eshte i dhu-
ruar nga subjekt nga paragrafi (1) pika 6 e ketij neni dhe 
deshmi për pranim të automjetit të dhuruar.  Keto automje-
te nuk guxojne të tjetersohen në pese vitet e ardhshme nga 
dita e marrjes së lejes. "  

Neni 15 
Në nenin 25 në titullin dhe në tere tekstin fjala "muzeo-

re" zevendesohet me fjalen "historike". 

Neni 16 
Neni 26 ndryshohet si vijon: 
Kushti për pjesemarrje në komunikacionin rrugor 
(1) Për pjesemarrje në komunikacionin rrugor, autom-

jetet duhet: 
- të jene të regjistruara,  
- të jene të shenuara me etikete për regjistrimin e kryer,  
-  të kene patente të vlefshme shoferi ose vertetim të 

vlefshem për vozitje provuese dhe 
 - të jene të shenuara me tabela të percaktuara të regji-

strimit. 
(2) Shoferi i automjetit eshte i obliguar, që me automje-

tin, të mbaje lejeqarkullim ose vertetim për vozitje provue-
se.  

(3) Në komunikacionin rrugor leshohen edhe automjete  
shpejtesia e konstruksionit e të cilave nuk kalon 25 km/h 
dhe rimorkiot e lehta, nese kane sisteme në gjende të rre-
gullt, pjese perberese, njesi të pavarura teknike dhe pajisje.  
Rimorkiot e lehta duhet të shenohet me tabela të perseritura 
të regjistrimit të automjetit terheqes dhe duhet të kene 
deshmi të vlefshme për kontroll të kryer teknik, në të cilin 
eshte shenuar afati se kur duhet të kryhet kontrolli teknik i 
automjetit. 

(4) Automjete të perfaqesive diplomatike dhe konsullo-
re dhe misioneve të shteteve të huaja dhe të perfaqesuesve 
të organizatave nderkombetare në Republiken e Maqedoni-
se dhe të punesuarve të tyre, të perfaqesive të huaja tregta-
re, të komunikacionit, kulturore dhe perfaqesive tjera, të 
zyrave të huaja për korrespondence dhe të korrespondente-
ve të huaj të perhershem, perkatesisht të shtetasve të huaj të 
punesuar në zyrat e huaja për korrespondence dhe automje-
tet motorike dhe të rimorkueshme të shtetasve të huaj, të 
cilave për shkak të shkollimit, specializimit, hulumtimeve 
shkencore, punesimeve apo kryerjes së veprimtarise profe-
sionale, të dhenies së azilit ose të pranimit të statusit të re-
fugjatit, të cilet perhere apo perkohesisht qendrojne në Re-
publiken e Maqedonise më shume se gjashte muaj, si edhe 
automjete të tjera të cilat jane në Republiken e Maqedonise 
në baze të deklaratave doganore për leshimin e mallit në 
qarkullim të lire, për ose import të perkohshem, i cili zgjat 
më shume se gjashte muaj, mund të marrin pjese në komu-
nikacionin rrugor, nese jane regjistruar në Republiken e 
Maqedonise. 

(5) Dispozita nga paragrafi (4) i ketij neni nuk ka të be-
je me automjete që qendrojne perhere apo perkohesisht në 
Republiken e Maqedonise më shume se gjashte muaj dhe 
jane të regjistruara në njerin prej vendeve anetare të Bash-
kimit Evropian. 

(6) Automjetet e regjistruara jashte vendit mund të 
marrin pjese në komunikacionin rrugor, nese kane tabela të 
regjistrimit, dokumente për regjistrim të automjeteve dhe 
shenje të shtetit ku eshte regjistruar automjeti, në perputhje 
me dispozitat e Konventes së ratifikuara për komunikacio-
nin rrugor. Shenja e shtetit mundet, në vend të etiketave të 
posacme, të vendoset në tabelat e regjistrimit. 

(7) Në komunikacionin rrugor mund të marrin pjese 
dhe automjete të shenuara me tabela të huaja të regjistrimit 
për vozitje provuese ose me tabela të perhershme në gjend-
je të rregullt teknike dhe që kane lidhur sigurim nga perg-
jegjesia në komunikacionin nderkombetar dhe dokumente 
të vlefshme për vozitje provuese, perkatesisht dokumente 
të vlefshme për regjistrim. 

(8) Automjet i regjistruar në Republiken e Maqedonise 
nuk mund ta leshoje territorin e Republikes së Maqedonise, 
nese nuk ka vendosur shenje nderkombetare të Republikes 
së Maqedonise. 

(9) Gjobe në shume prej 500 eurosh në kundervlere me 
denare do t'i shqiptohet për kundevajtje shoferit i cili ve-
pron në kundershtim me dispozitat e paragrafeve (1) dhe 
(4) të ketij neni. 
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(10) Gjobe në shume prej 100 eurosh ne kundervlere 
me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje shoferit i cili 
vepron në kundershtim me dispozitat e paragrafit (1) të ke-
tij neni, nese nga kalimi i vlefshmerise së lejeqarkullimit 
nuk kane kaluar më shume se 30 dite. 

(11) Gjoba në shume prej 50 euro në kundervlere me 
denare do t'i shqiptohet shoferit i cili vepron ne kundersh-
tim me dispozitat e paragrafeve (2) të ketij neni. 

(12) Gjobe në shume prej 1 500 deri në 2 000 euro në 
kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje 
personit juridik i cili vepron në kundershtim me dispozitat 
e paragrafeve (1) dhe (4) të ketij neni. 

(13) Gjobe në shume prej 500 eurosh në kundervlere 
me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje edhe personit 
pergjegjes në personin juridik për kundervajtjen e bere nga 
paragrafi (12) i ketij neni. 

(14) Gjobe në shume prej 200 eurosh në kundervlere 
me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje shoferit i cili 
vepron në kundershtim me dispozitat e paragrafeve (4) dhe 
(6) të ketij neni. 

(15) Gjobe në shume prej 50 eurosh në kundervlere me 
denare do t'i shqiptohet shoferit për automjet të regjistruar 
jashte vendit, i cili nuk ka shenja të shtetit në të cilin eshte 
regjistruar. 

(16) Gjobe në shume prej 1 000 deri në 1 500 euro në 
kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje 
personit juridik i cili vepron në kundershtim me dispozitat 
e paragrafit (3) të ketij neni. 

(17) Gjobe në shume prej 200 eurosh në kundervlere 
me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje personit perg-
jegjes në personin juridik për kundervajtje të bere nga para-
grafi (16) i ketij neni.”  

Neni 17 
Në nenin 27 paragrafi (1) pas alinese 4 shtohet aline e 

re 5, si vijon: 
"- formen, permbajtjen, cilesine dhe menyren e vendos-

jes së etiketes për regjistrim të kryer,".  
Neni 18 

Në nenin 28 në paragrafin (1) pika shlyhet dhe shtohen 
fjalet: "dhe dhenia e etiketes për regjistrimin e kryer".  

Neni 19 
Në nenin 30 në paragrafin (1) fjalet: "ose personat juri-

dike për kontroll teknik të automjeteve që do t’i autorizoje 
Ministria e Puneve të Brendshme", dhe fjalet: “(në tekstin e 
metejme: personi juridik për regjistrimin e automjeteve)" 
shlyhen, e në fund të fjalise pas fjaleve "shfrytezim të au-
tomjetit", vihet pike. 

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

(4) dhe (5).  
Neni 20 

Në titullin e nenit 32, para fjales  "lejeqarkullimi"  shto-
het presje dhe fjalet:  "etiketa për regjistrimin e kryer". 

Në paragrafin (1) pas fjales "lejeqarkullim" vihet presje 
dhe shtohen fjalet:  "etikete për regjistrimin e kryer". 

Në paragrafet (2), (3) dhe (4) pas fjales "leje" vihet 
presje dhe shtohen fjalet: "etiketa për regjistrimin e kryer".  

Neni 21 
Në nenin 33 në paragrafin (6) pas fjaleve: "Ministria e 

Puneve të Brendshme" shlyhen fjalet: "ose personi juridik 
për regjistrimin e automjeteve." 

Në paragrafin (8) fjala "punuese" zevendesohet me fja-
len "mobile". 

Në nenin (10) pas fjaleve: "Ministria e Puneve të 
Brendshme", shlyhen fjalet: "ose personi juridik për regji-
strimin e automjeteve." 

Në paragrafin (15) shuma "200" zevendesohet me shu-
men "100". 

Në paragrafin (16) shuma "200" zevendesohet me shu-
men "100". 

Neni 22 
Titulli i Pjeses së trete të KREUT III të ketij ligji, 

ndryshohet si vijon: "Lejeqarkullimi dhe etiketa për regji-
strimin e kryer". 

 
Neni 23 

Pas nenit 33 shtohet nen i ri 33-a, si vijon:   
“Neni 33-a 

Etiketa për regjistrimin e kryer 
(1) Etiketen për regjistrimin e kryer e perpunon personi 

fizik ose juridik i autorizuar nga Ministria e Puneve të 
Brendshme.  

(2) Etiketa për regjistrimin e kryer detyrimisht duhet të 
kete cilesi dhe mbrojtje të percaktuara në rregullen e nenit 
27 paragrafi (1) alineja 5 të ketij ligji. 

(3) Nuk lejohet të nderrohet etiketa për regjistrimin e 
kryer të automjetit.  Automjeti nuk mund të jete në komu-
nikacionin rrugor me etikete të ndryshme për regjistrimin e 
kryer nga ajo e percaktuar ose me etikete të ndryshuar për 
regjistrim të kryer. 

(4) Etiketa për regjistrimin e kryer duhet të vendoset në 
menyren e percaktuar në rregullen nga neni 27 paragrafi 
(1) alineja 5 e ketij ligji.  

(5) Etiketa për regjistrimin e kryer duhet të jete e 
dukshme qarte dhe e lexueshme, të mos jete e demtuar.  

(6) Gjobe në shume prej 100 eurosh në kundervlere me 
denare do t'i shqiptohet për kundervajtje pronarit të autom-
jetit, i cili vepron në kundershtim me dispozitat e paragra-
feve (3), (4) dhe (5) të ketij neni.” 

 
Neni 24 

Në nenin 36 në paragrafin (5) shuma "200" zevendeso-
het me shumen "100". 

 
Neni 25 

Në nenin 38 në paragrafin (4) pas fjaleve: "drejtperdrejt 
ose", fjalet: "permes personit juridik për regjistrimin e au-
tomjeteve" zevendesohen me fjalet: "person juridik për kr-
yerjen e kontrollit teknik të automjeteve". 

Pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7), si vijon: 
"(7) Gjobe në shume prej 500 eurosh në kundervlere 

me denare, do t'i shqiptohet shoferit i cili drejton automjet 
motorik në komunikacionin rrugor në territorin e Republi-
kes së Maqedonise, pa poseduar vertetim për vozitje provu-
ese dhe tabela provuese." 

 
Neni 26 

Në nenin 40 në paragrafin (4), pas fjaleve: "Ministria e 
Puneve të Brendshme" shlyhen fjalet: "ose personi juridik 
për regjistrimin e automjeteve." 

 
Neni 27 

Në nenin 41 në paragrafin (2), pas fjaleve: "Ministria e 
Puneve të Brendshme" shlyhen fjalet: "ose personi juridik 
për regjistrimin e automjeteve." 

 
Neni 28 

Neni 46 ndryshohet si vijon: 
"Pajisje e detyrueshme për automjetet motorike, bicik-

letat, traktoret dhe mjete mbrehese 
(1) Automjetet motorike, bicikletat, traktoret dhe mjetet 

mbrehese në komunikacionin rrugor duhet ta kene pajisjen 
e detyrueshme në automjete, në perputhje me dispozitat e 
ketij ligji dhe rregullat e miratuara në baze të ketij ligji. 

(2) Gjobe në shume prej 100 eurosh në kundervlere me 
denare do t'i shqiptohet për kundervajtje shoferit i cili ve-
pron në kundershtim me dispozitat e paragrafit (1) të ketij 
neni.  

Neni 29 
Në nenin 48 paragrafi (1), në alinene 6 pikepresja ze-

vendesohet me lidhezen " dhe". 
Në alinene 7 lidheza "dhe" zevendesohet me pike. 
Alineja 8 shlyhet. 
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Neni 30 
Në nenin 50 në paragrafin (1) fjala “punuese” zevende-

sohet me fjalen “mobile”. 
 

Neni 31 
Në nenin 51 paragrafi (1) alineja 3 ndryshohet si vijon: 
“-makina mobile”. 
Pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7), si vijon: 
"(7) Gjobe në shume prej 300 eurosh në kundervlere 

me denare do t'i shqiptohet pronarit të automjetit motorik, i 
cili vepron në kundershtim me dispozitat e paragrafit (3) të 
ketij neni." 

 
Neni 32 

Në nenin 52 paragrafi (3) shlyhet. 
 

Neni 33 
Pas nenit 52 shtohet nen i ri 52-a si vijon: 
 

“Neni 52-a 
Percaktimi i shenjave të identifikimit 
(1) Për automjetet e regjistruara në Republiken e Maqe-

donise, te të cilat për cfaredo qofte arsyesh shenja e identi-
fikimit në kornizen e automjetit (shasise) ose shenja e iden-
tifikimit të motorit të automjetit jane të demtuara / të pale-
xueshme, dhe kjo eshte verifikuar gjate kryerjes së kontrol-
lin teknik, personi juridik për kryerje të kontrollit teknik e 
njofton Ministrine e Puneve të Brendshme. 

(2) Në baze të njoftimit nga paragrafi (1) i ketij neni, 
Ministria e Puneve të Brendshme kryen inspektim të au-
tomjetit, i percakton shenjat e verteta të identifikimit të au-
tomjetit dhe leshon udhezim për shtypjen e tyre. 

(3) Nese në baze të inspektimit të kryer, Ministria e Pu-
neve të Brendshme percakton se automjeti eshte lende e 
procedures për kundervajtje apo penale, ai konfiskohet. 

(4) Shtypja e shenjes së identifikimit të automjetit (sha-
stise) ose vendosja e shenjes së identifikimit të motorit të 
automjetit, behet në baze të udhezimit të leshuar nga Mini-
stria e Puneve të Brendshme në sherbim teknik të autorizu-
ar për shtypjen e shenjave të identifikimit. 

 
Neni 34 

Në nenin 56 paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
"Personi juridik nga paragrafi (1) i ketij neni, për marr-

je të autorizimit paraqet kerkese në organin për lejim, i cili 
në afat prej 15 ditesh nga marrja e kerkeses dorezon propo-
zim te ministri i Ekonomise." 

Pas paragrafit (2) shtohen 19 paragrafe të rinj (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), 
(17), (18), (19), (20) dhe (21), si vijojne: 

"(3) Formen dhe permbajtjen e kerkeses nga paragrafi 
(2) i ketij neni dhe dokumentacionin percjelles e percakton 
ministri i Ekonomise. 

(4) Nese propozimi i organit për lejim eshte negativ, 
ministri i Ekonomise në afat prej 15 diteve nga dita e prani-
mit të propozimit miraton aktvendim me të cilin e refuzon 
kerkesen e personit juridik për sherbim teknik. 

(5) Nese propozimi i organit për lejim eshte pozitiv, 
ministri i Ekonomise në afat prej 15 ditesh nga dita e prani-
mit të propozimit miraton aktvendim për autorizimin e per-
sonit juridik për sherbim teknik. 

(6) Nese ministri i Ekonomise nuk merr aktvendim në 
afat nga nga paragrafet (4) dhe (5) të ketij neni, personi ju-
ridik ka të drejte në afat prej tri ditesh pune nka kalimi i ke-
tij afati, të parashtroje kerkese të sekretaria e ministrit, për 
marrjen e aktvendimit për kerkesen e parashtruar. 

(7) Formen dhe permbajtjen e kerkeses nga paragrafi 
(6) i ketij neni, e percakton ministri i Ekonomise. 

(8) Ministri i Ekonomise eshte i detyruar që të miratoje 
aktvendim më së voni në afat prej pese diteve të punes nga 
pranimi i kerkeses nga paragrafi (6) i ketij neni, me të cilin 
do ta pranoje ose ta refuzoje kerkesen.  

(9) Nese ministri nuk miraton aktvendim në afatin nga 
paragrafi (8) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses mund ta 
njoftoje Inspektoratin Shteteror Administrativ në afat prej 
pese ditesh pune.  

(10) Inspektorati Shteteror Administrativ eshte i det-
yruar që në afat prej dhjete diteve nga dita e pranimit të 
njoftimit nga paragrafi (9) i ketij neni, të kryeje  mbikeqyr-
je në organin kompetent nese procedura eshte zbatuar në 
perputhje me ligjin dhe në afat prej tri ditesh pune nga dita 
e mbikeqyrjes së kryer e informon parashtruesin e kerkeses 
për masat e marra.  

(11) Inspektori i Inspektoratit Shteteror Administrativ 
pas mbikeqyrjes së kryer në pajtim me ligj miraton aktven-
dim me të cilin e ngarkon ministrin e Ekonomise që në afat 
prej dhjete ditesh të vendose për kerkesen e parashtruar, 
perkatesisht ta miratoje apo refuzoje kerkesen dhe ta njo-
ftoje inspektorin për aktin e miratuar.  Me njoftimin dore-
zohet kopje e aktit me të cilin ka vendosur për kerkesen e 
parashtruar.  

(12) Nese ministri i Ekonomise nuk vendos në afatin 
nga paragrafi (11) i ketij neni, inspektori do të paraqese 
kerkese për ngritjen e procedures kundervajtese për kun-
dervajtje të percaktuar në Ligjin për inspeksion  admini-
strativ dhe do të caktoje afat shtese prej pese diteve të pu-
nes, në të cilin funksionari i cili udheheq organin do të ven-
dose mbi kerkesen e parashtruar për cfare në afatin e njejte 
do ta njoftoje inspektorin për aktin e miratuar.  Me njofti-
min dorezohet kopje e aktit me të cilin ka vendosur për 
kerkesen e parashtruar.  Inspektori në afat prej tri diteve të 
punes e informon parashtruesin e kerkeses për masat e 
marra.  

(13) Nese ministri i Ekonomise nuk vendos as në afatin 
shtese nga paragrafi (10) i ketij neni, inspektori në afat prej 
tri diteve të punes do të paraqese kallezim te  prokurori 
publik kompetent dhe në atë afat e informon parashtruesin 
e kerkeses për masat e marra.  

(14) Nese inspektori nuk vepron pas njoftimit nga para-
grafi (9) 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.  

(15) Drejtori i Inspektoratit Shteteror Administrativ 
eshte i detyruar që në afat prej tri diteve të punes ta shqyr-
toje kundershtimin nga paragrafi (14) i ketij neni, dhe nese 
konstaton se inspektori nuk ka vepruar pas njoftimit të pa-
rashtruesit të kerkeses në perputhje me paragrafet (9) dhe 
(10) dhe/ose nuk paraqet kallezim në perputhje me para-
grafet (11) dhe (12) të ketij neni, drejtori i Inspektoratit 
Shteteror Administrativ do të paraqese kerkese për ngritjen 
e procedures kundervajtese për kundervajtje të percaktuar 
në Ligjin për inspeksion administrativ, për inspektorin dhe 
do të caktoje afat shtese prej pese diteve të punes në të cilin 
inspektori do të kryeje mbikeqyrje në organin  kompetent 
nese procedura eshte zbatuar në perputhje me ligjin dhe në 
afat prej tri diteve të punes nga dita e mbikeqyrjes së kryer, 
ta informoje parashtruesin e kerkeses për masat e marra.  

(16) Nese inspektori nuk vepron as në afatin shtese nga 
paragrafi (15) i ketij neni, drejtori i Inspektoratit Shteteror 
Administrativ do të paraqese kallezim  te prokurori publik 
kompetent kunder inspektorit dhe në afat prej tri diteve të 
punes do ta informoje parashtruesin e kerkeses për masat e 
marra.  

(17) Në rastin nga paragrafi (16) i ketij neni, drejtori i 
Inspektoratit Shteteror Administrativ, menjehere, e më së 
voni në afat prej një dite pune, do të autorizoje tjeter inspe-
ktor që ta kryeje mbikeqyrjen menjehere.  

(18) Në rastet nga paragrafi (17) i ketij neni, drejtori i 
Inspektoratit Shteteror Administrativ në afat prej tri diteve 
të punes e informon parashtruesin e kerkeses për masat e 
marra.  



2 октомври  2012  Бр. 123 - Стр. 23 
 
 

(19) Nese drejtori i Inspektoratit Shteteror Administrativ 
nuk vepron në perputhje me paragrafin (15) të ketij neni, pa-
rashtruesi i kerkeses mund të paraqese kallezim te prokurori 
publik kompetent në afat prej tete diteve të punes.  

(20) Nese ministri i Ekonomise nuk vendos në afatin 
nga paragrafi (13) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses mund 
të ngrite kontest administrativ në Gjykaten Administrative. 

(21) Procedura në Gjykaten Administrative eshte urg-
jente." 

Paragrafi (3) behet paragraf (22). 
Në paragrafin (4) i cili behet paragraf (23) numri "(3)"  

zevendesohet me numrin "(22)."  
Neni 35 

Pas nenit 56 shtohet neni i ri 56-a, si vijon: 
 

“Neni 56-a 
(1) Me perjashtim nga neni 56 paragrafi (1) i ketij ligji, 

për automjetet për transport të materieve të rrezikshme, pu-
net e sherbimeve teknike i kryejne persona juridike që kr-
yejne lejim individual të automjeteve, që jane të autorizuar 
me aktvendim të ministrit të Puneve të Brendshme, e në 
baze të akreditimit nga organi për vleresim të kompetences.  

(2) Personi juridik nga paragrafi (1) i ketij neni për ma-
rrjen e autorizimit paraqet kerkese te ministri i Puneve të 
Brendshme. 

(3) Formen dhe permbajtjen e kerkeses nga paragrafi 
(2) i ketij neni dhe dokumentacionin percjelles e percakton 
ministri  i Puneve të Brendshme. 

(4) Aktvendimi nga paragrafi (1) i ketij neni  miratohet 
në afat prej 30 ditesh nga dita e pranimit të kerkeses nga 
personi juridik. 

(5) Nese ministri i Puneve të Brendshme nuk miraton 
aktvendim për autorizim, perkatesisht  nuk miraton aktven-
dim për refuzimin e kerkeses për miratim të aktvendimit 
për autorizim në afatin nga paragrafi (4) i ketij neni, pa-
rashtruesi i kerkeses ka të drejte që në afat prej tri diteve të 
punes nga kalimi i atij afati, të paraqese kerkese në sekreta-
rine e ministrit të Puneve të Brendshme për miratim të ak-
tvendimit nga ministri i Puneve të Brendshme.  

(6) Formen dhe permbajtjen e formularit të kerkeses 
nga paragrafi (5) i ketij neni, i percakton ministri i Puneve 
të Brendshme. 

(7) Ministri i Puneve të Brendshme eshte i detyruar që 
në afat prej pese diteve të punes nga dita e parashtrimit të 
kerkeses nga paragrafi (5) i ketij neni, në sekretarine e mi-
nistrit të Puneve të Brendshme, të miratoje aktvendim me 
të cilin kerkesa për miratim të aktvendimit pranohet apo re-
fuzohet.  Nese ministri i Puneve të Brendshme nuk ka se-
kretari, kerkesa parashtrohet në sekretarine e selise së Mi-
nistrise së Puneve të Brendshme. 

(8) Me kerkesen për miratim të aktvendimit nga para-
grafi (5) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses dorezon edhe 
kopje të kerkeses  nga paragrafi (2) i ketij neni. 

(9) Nese ministri i Puneve të Brendshme nuk miraton 
aktvendim në afatin nga paragrafi (4) i ketij neni, parash-
truesi i kerkeses mund ta njoftoje Inspektoratin Shteteror 
Administrativ në afat prej pese ditesh pune. 

(10) Inspektori eshte i detyruar që në afat prej dhjete 
diteve nga dita e pranimit të njoftimit nga paragrafi (9) i 
ketij neni, të kryeje mbikeqyrje inspektuese në Ministrine e 
Puneve të Brendshme dhe të percaktoje nese procedura 
eshte zbatuar në perputhje me ligjin dhe në afat prej tri di-
teve të punes nga dita e mbikeqyrjes së kryer ta njoftoje pa-
rashtruesin e kerkeses për gjendjen e konstatuar gjate mbi-
keqyrjes së kryer. 

(11) Inspektori pas mbikeqyrjes së kryer në pajtim me 
ligj miraton aktvendim me të cilin e ngarkon ministrin e 
Puneve të Brendshme që në afat prej dhjete ditesh të ven-
dose për kerkesen e parashtruar, perkatesisht ta pranoje apo 
refuzoje kerkesen dhe për masat e ndermarra në afatin e 
njejte ta njoftoje inspektorin dhe t’i dorezoje ekzemplar të 
aktit me të cilin eshte vendosur për kerkesen. 

(12) Nese ministri i Puneve të Brendshme nuk vendos 
në afatin nga paragrafi (11) i ketij neni, inspektori do të pa-
raqese kerkese për ngritjen e procedures për kundervajtje 
dhe do të caktoje afat shtese prej pese diteve të punes, në të 
cilin ministri i Puneve të Brendshme do të vendose mbi 
kerkesen e parashtruar për cfare në afatin e njejte do ta njo-
ftoje inspektorin për aktin e miratuar. Me njoftimin dorezo-
het kopje e aktit me të cilin ka vendosur për kerkesen e pa-
rashtruar.  Inspektori në afat prej tri diteve të punes e infor-
mon parashtruesin e kerkeses për masat e marra. 

(13) Nese ministri i Puneve të Brendshme nuk vendos 
as në afatin shtese nga paragrafi (10) i ketij neni, inspektori 
në afat prej tri diteve të punes do të paraqese kallezim te 
prokurori publik kompetent dhe në atë afat e informon pa-
rashtruesin e kerkeses për masat e marra. 

(14) Nese inspektori nuk vepron pas njoftimit nga para-
grafi (10) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses në afat prej 
pese 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.  

(15) Drejtori i Inspektoratit Shteteror Administrativ 
eshte i detyruar që në afat prej tri diteve të punes nga dita e 
pranimit ta shqyrtoje kundershtimin nga paragrafi (14) i 
ketij neni, dhe nese konstaton se inspektori nuk ka vepruar 
pas njoftimit të parashtruesit të kerkeses nga paragrafi (9) i 
ketij neni, ose nuk ka paraqitur kallezim në perputhje me 
paragrafin (13) të ketij neni, drejtori i Inspektoratit Shtete-
ror Administrativ do të paraqese kerkese për ngritjen e pro-
cedures për kundervajtje për inspektorin dhe do të caktoje 
afat shtese prej pese diteve të punes në të cilin inspektori 
do të kryeje mbikeqyrje në Ministrine e Puneve të 
Brendshme nese procedura eshte zbatuar në perputhje me 
ligjin dhe në afat prej tri diteve të punes nga dita e mbikeq-
yrjes së kryer, ta informoje parashtruesin e kerkeses. 

(16) Nese inspektori nuk vepron as në afatin shtese nga 
paragrafi (15) i ketij neni, drejtori i Inspektoratit Shteteror 
Administrativ do të paraqese kallezim  te prokurori publik 
kompetent kunder inspektorit dhe në afat prej tri diteve të 
punes do ta informoje parashtruesin e kerkeses. 

(17) Në rastin nga paragrafi (16) i ketij neni, drejtori i 
Inspektoratit Shteteror Administrativ, menjehere, e më së 
voni në afat prej një dite pune, do të autorizoje tjeter inspe-
ktor që ta kryeje mbikeqyrjen menjehere.  

(18) Në rast nga paragrafi (17) i ketij neni, drejtori i Inspe-
ktoratit Shteteror Administrativ në afat prej tri diteve të punes 
e informon parashtruesin e kerkeses për masat e marra.   

(19) Nese drejtori i Inspektoratit Shteteror Administrativ 
nuk vepron në perputhje me paragrafin (15) të ketij neni, pa-
rashtruesi i kerkeses mund të paraqese kallezim te prokurori 
publik kompetent në afat prej tete diteve të punes.  

(20) Nese ministri i Puneve të Brendshme nuk vendos 
në afatin nga paragrafi (13) i ketij neni, parashtruesi i ker-
keses mund të ngrite kontest administrativ në gjykaten 
kompetente. 

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

(22) Gjobe në shume prej 2 500 deri në 3 500 euro në 
kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje 
personit juridik që kryen pune të sherbimit teknik pa auto-
rizim nga paragrafi (1) i ketij neni. 

(23) Gjobe në shume prej 1 000 eurosh në kundervlere 
me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje personit perg-
jegjes në personin juridik për kundervajtjen e bere nga pa-
ragrafi (22) i ketij neni.”  

  
Neni 36 

Në nenin 57 paragrafi (1) në alinene 4, pas fjaleve: "le-
jim individual të automjetit", shtohen fjalet: "dhe automje-
tit për dedikim të vecante", ndersa lidheza  "dhe" në fund të 
alinese shlyhet dhe vihet presje. 

Pas alinese 4 shtohet aline e re 5 si vijon: 
“- shtypje të shenjave të identifikimit dhe”. 
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Neni 37 
Në nenin 58 paragrafi (3) pas fjaleve: “lejim individu-

al” shtohen fjalet: “të automjetit dhe automjetit për dedi-
kim të vecante”. 

 
Neni 38 

Në nenin 59 në paragrafin (1) pas fjaleve: “personi juri-
dik” shtohen fjalet: “për çdo objekt në të cilin kryen kon-
troll”. 

 
Neni 39 

Neni 62 ndryshohet si vijon: 
 
“Autorizimi i ministrit të Ekonomise 
(1) Punet e identifikimit dhe identifikimit dhe vleresi-

mit të gjendjes teknike mund t’i kryejne persona juridike 
për kontroll teknik, të cilet jane të autorizuar me aktvendim 
të ministrit të Ekonomise. 

(2) Për marrjen e autorizimit nga paragrafi (1) i ketij 
neni, personi juridik për kryerjen e kontrollit teknik parash-
tron kerkese në Ministrine e Ekonomise. 

(3) Formen dhe permbajtjen e kerkeses nga paragrafi 
(2) i ketij neni e percakton ministri  i Ekonomise. 

(4) Personi juridik për kontroll teknik nuk mund të kr-
yeje identifikim dhe identifikim dhe vleresim të gjendjes 
teknike të automjeteve të veta. 

(5) Aktvendimi nga paragrafi (1) i ketij neni miratohet 
në afat prej 15 ditesh nga dita e pranimit të kerkeses nga 
personi juridik për kontroll teknik. 

(6) Nese ministri i Ekonomise nuk miraton aktvendim 
për autorizim, perkatesisht nuk miraton aktvendim për re-
fuzimin e kerkeses në afatin nga paragrafi (5) i ketij neni, 
personi juridik për kontroll teknik ka të drejte që në afat 
prej tri diteve të punes nga kalimi i atij afati, të parashtroje 
kerkese në sekretarine e ministrit të Ekonomise, për mirati-
min e aktvendimit për kerkesen e parashtruar.  

(7) Formen dhe permbajtjen e kerkeses nga paragrafi 
(6) i ketij neni e percakton ministri i Ekonomise. 

(8) Ministri i Ekonomise eshte i detyruar që të miratoje 
aktvendim më së voni në afat prej pese diteve të punes nga 
pranimi i kerkeses,  me të cilin do ta pranoje ose refuzoje 
kerkesen.  

(9) Nese ministri i Ekonomise nuk miraton aktvendim 
në afatin nga paragrafi (8) i ketij neni, parashtruesi i kerke-
ses mund ta njoftoje Inspektoratin Shteteror Administrativ 
në afat prej pese ditesh pune.  

(10) Inspektorati Shteteror Administrativ eshte i det-
yruar që në afat prej dhjete diteve nga dita e pranimit të 
njoftimit nga paragrafi (9) i ketij neni, të kryeje mbikeqyrje 
në Ministrine e Ekonomise nese procedura eshte zbatuar në 
perputhje me ligjin dhe në afat prej tri ditesh pune nga dita 
e mbikeqyrjes së kryer e informon parashtruesin e kerkeses 
për masat e marra.  

(11) Inspektori i Inspektoratit Shteteror Administrativ 
pas mbikeqyrjes së kryer në pajtim me ligj miraton aktven-
dim me të cilin e ngarkon ministrin e Ekonomise që në afat 
prej dhjete ditesh të vendose për kerkesen e parashtruar, 
perkatesisht ta miratoje apo refuzoje kerkesen dhe ta njo-
ftoje inspektorin për aktin e miratuar. Me njoftimin dorezo-
het kopje e aktit me të cilin ka vendosur për kerkesen e pa-
rashtruar.  

(12) Nese ministri i Ekonomise nuk vendos në afatin 
nga paragrafi (11) i ketij neni, inspektori do të paraqese 
kerkese për ngritjen e procedures kundervajtese për kun-
dervajtje të percaktuar në Ligjin për inspeksion administra-
tiv dhe do të caktoje afat shtese prej pese diteve të punes, 
në të cilin ministri i Ekonomise do të vendose mbi kerke-
sen e parashtruar për cfare në afatin e njejte do ta njoftoje 
inspektorin për aktin e miratuar.  Me njoftimin dorezohet 
kopje e aktit me të cilin ka vendosur për kerkesen e parash-
truar. Inspektori në afat prej tri diteve të punes e informon 
parashtruesin e kerkeses për masat e ndermarra.  

(13) Nese ministri i Ekonomise nuk vendos as në afatin 
shtese nga paragrafi (12) i ketij neni, inspektori në afat prej 
tri diteve të punes do të paraqese kallezim te  prokurori 
publik kompetent dhe në atë afat e informon parashtruesin 
e kerkeses për masat e marra.  

(14) Nese inspektori nuk vepron pas njoftimit nga para-
grafi (9) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses në afat prej pese 
diteve të punes ka të drejte të parashtroje kundershtim në se-
kretarine e drejtorit të Inspektoratit Shteteror Administrativ. 
Nese drejtori nuk ka sekretari, kerkesa parashtrohet në sekre-
tarine e selise së Inspektoratit Shteteror Administrativ.  

(15) Drejtori i Inspektoratit Shteteror Administrativ 
eshte i detyruar që në afat prej tri diteve të punes ta shqyr-
toje kundershtimin nga paragrafi (14) i ketij neni, dhe nese 
konstaton se inspektori nuk ka vepruar pas njoftimit të pa-
rashtruesit të kerkeses në perputhje me paragrafet (9) dhe 
(10), dhe/ose nuk paraqet kallezim në perputhje me para-
grafet (11) dhe (12) të ketij neni, drejtori i Inspektoratit 
Shteteror Administrativ do të paraqese kerkese për ngritjen 
e procedures kundervajtese për kundervajtje të percaktuar 
në Ligjin për inspeksion administrativ, për inspektorin dhe 
do të caktoje afat shtese prej pese diteve të punes në të cilin 
inspektori do të kryeje mbikeqyrje në organin kompetent 
nese procedura eshte zbatuar në perputhje me ligjin dhe në 
afat prej tri diteve të punes nga dita e mbikeqyrjes së kryer, 
ta informoje parashtruesin e kerkeses për masat e marra.  

(16) Nese inspektori nuk vepron as në afatin shtese nga 
paragrafi (15) i ketij neni, drejtori i Inspektoratit Shteteror 
Administrativ do të paraqese kallezim te prokurori publik 
kompetent kunder inspektorit dhe në afat prej tri diteve të 
punes do ta informoje parashtruesin e kerkeses për masat e 
marra.  

(17) Në rastin nga paragrafi (15) i ketij neni, drejtori i 
Inspektoratit Shteteror Administrativ, menjehere, e më së 
voni në afat prej një dite pune, do të autorizoje tjeter inspe-
ktor që ta kryeje mbikeqyrjen menjehere.  

(18) Në rastet nga paragrafi (17) i ketij neni, drejtori i 
Inspektoratit Shteteror Administrativ në afat prej tri diteve 
të punes e informon parashtruesin e kerkeses për masat e 
marra.  

(19) Nese drejtori i Inspektoratit Shteteror Administra-
tiv nuk vepron në perputhje me paragrafin (15) të ketij ne-
ni, parashtruesi i kerkeses mund të paraqese kallezim te 
prokurori publik kompetent në afat prej tete diteve të pu-
nes.   

(20) Nese ministri i Ekonomise nuk vendos në afatin 
nga paragrafi (13) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses mund 
të ngrite kontest administrativ në Gjykaten kompetente. 

(21) Procedura në Gjykaten kompetente eshte urgjente. 
(22) Gjobe në shume prej 2 500 deri në 3 000 euro në 

kundervlere me denare do t’i shqiptohet personit juridik i 
cili kryen pune pa autorizim nga paragrafi (1) i ketij neni. 

(23) Gjobe në shume prej 1 000 euro në kundervlere 
me denare do t’i shqiptohet për kundervajtje personit perg-
jegjes në personin juridik për kundervajtje të kryer nga pa-
ragrafi (22) i ketij neni. 

(24) Gjobe në shume prej 2 500 deri në 3 000 euro në 
kundervlere me denare do t’i shqiptohet për kundervajtje 
personit juridik i cili vepron në kundershtim me dispozitat 
nga paragrafi (5) i ketij neni. 

(25) Gjobe në shume prej 1 000 euro në kundervlere 
me denare do t’i shqiptohet për kundervajtje personit perg-
jegjes në personin juridik për kundervajtje të kryer nga pa-
ragrafi (24) i ketij neni.” 

 
Neni 40 

Pas nenit 62 shtohet nen i ri 62-a, si vijon: 
 

“Neni 62-a 
Autorizimi i ministrit të Puneve të Brendshme 
(1) Punet e kontrolleve teknike mund t’i kryejne perso-

na juridike të cilet kane marre autorizim nga ministri i Pu-
neve të Brendshme. 
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(2) Për marrjen e autorizimit nga paragrafi (1) i ketij 
neni, personi juridik për kryerjen e kontrollit teknik parash-
tron kerkese në Ministrine e Puneve të Brendshme. 

(3) Formen dhe permbajtjen e kerkeses nga paragrafi 
(2) i ketij neni, e percakton ministri i Puneve të Brendsh-
me. 

(4) Personi juridik për kontroll teknik nuk mund të kr-
yeje kontroll teknik të automjeteve të veta. 

(5) Autorizimi nga paragrafi (1) i ketij neni, jepet në 
afat prej 90 ditesh nga dita e pranimit të kerkeses nga per-
soni juridik. 

(6) Nese ministri i Puneve të Brendshme nuk e jep au-
torizimin, perkatesisht nuk miraton aktvendim për refuzi-
min e kerkeses për leshimin e autorizimit në afatin nga pa-
ragrafi (5) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses ka të drejte 
që në afat prej tri diteve të punes nga kalimi i atij afati, të 
parashtroje kerkese në sekretarine e ministrit të Puneve të 
Brendshme, për miratimin e aktvendimit nga ministri i Pu-
neve të Brendshme. 

(7) Formen dhe permbajtjen e formularit të kerkeses 
nga paragrafi (6) i ketij neni e percakton ministri i Puneve 
të Brendshme. 

(8) Ministri i Puneve të Brendshme eshte i detyruar që 
në afat prej pese diteve të punes nga dita e parashtrimit të 
kerkeses nga paragrafi (6) i ketij neni në sekretarine e mi-
nistrit të Puneve të Brendshme, të miratoje aktvendim me 
të cilin do ta pranoje ose refuzoje kerkesen për dhenie të 
autorizimit. Nese ministri i Puneve të Brendshme nuk ka 
sekretari, kerkesa parashtrohet në sekretarine e selise së 
Ministrise së Puneve të Brendshme. 

(9) Me kerkesen për miratimin e aktvendimit nga para-
grafi (6) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses dorezon edhe 
kopje të kerkeses për dhenien e autorizimit. 

(10) Nese ministri i Puneve të Brendshme nuk miraton 
aktvendim në afatin nga paragrafi (6) i ketij neni, parash-
truesi i kerkeses mund ta njoftoje Inspektoratin Shteteror 
Administrativ në afat prej pese diteve të punes. 

(11) Inspektori detyrohet që në afat prej dhjete ditesh 
nga dita e pranimit të njoftimit nga paragrafi (10) i ketij ne-
ni, të kryeje mbikeqyrje inspektuese në Ministrine e Pune-
ve të Brendshme dhe të konstatoje nese procedura eshte 
zbatuar në pajtim me ligjin dhe në afat prej tri diteve të pu-
nes nga dita e mbikeqyrjes së kryer ta njoftoje parashtrue-
sin e kerkeses për gjendjen e konstatuar gjate mbikeqyrjes 
së kryer. 

(12) Inspektori pas mbikeqyrjes së kryer në pajtim me 
ligjin miraton aktvendim me të cilin e ngarkon ministrin e 
Puneve të Brendshme që në afat prej dhjete ditesh të ven-
dose për kerkesen e parashtruar, perkatesisht ta pranoje ose 
refuzoje kerkesen dhe për masat e ndermarra në afatin e 
njejte ta njoftoje inspektorin dhe t’i dorezoje ekzemplar të 
aktit me të cilin eshte vendosur për kerkesen. 

(13) Nese ministri i Puneve të Brendshme nuk vendos 
në afatin nga paragrafi (12) i ketij neni, inspektori do të pa-
raqese kerkese për ngritjen e procedures kundervajtese dhe 
do të caktoje afat shtese prej pese diteve të punes, në të ci-
lin ministri i Puneve të Brendshme do të vendose mbi ker-
kesen e parashtruar për cfare në afatin e njejte do ta njofto-
je inspektorin për aktin e miratuar. Me njoftimin dorezohet 
kopje e aktit me të cilin ka vendosur për kerkesen e parash-
truar. Inspektori në afat prej tri diteve të punes e informon 
parashtruesin e kerkeses për masat e ndermarra. 

(14) Nese ministri i Puneve të Brendshme nuk vendos 
as në afatin plotesues nga paragrafi (13) i ketij neni, inspe-
ktori në afat prej tri ditesh pune, do të paraqese kallezim te 
prokurori publik kompetent dhe në atë afat e informon pa-
rashtruesin e kerkeses për masat e ndermarra. 

(15) Nese inspektori nuk vepron pas njoftimit nga para-
grafi (11) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses në afat prej 
pese 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. 

(16) Drejtori i Inspektoratit Shteteror Administrativ 
eshte i detyruar që në afat prej tri diteve të punes nga dita e 
pranimit ta shqyrtoje kundershtimin nga paragrafi (15) i 
ketij neni, dhe nese konstaton se inspektori nuk ka vepruar 
pas njoftimit të parashtruesit të kerkeses nga paragrafi (10) 
i ketij neni, ose nuk ka paraqitur kallezim në perputhje me 
paragrafin (14) të ketij neni, drejtori i Inspektoratit Shtete-
ror Administrativ do të paraqese kerkese për ngritjen e pro-
cedures kundervajtese për inspektorin dhe do të caktoje 
afat shtese prej pese diteve të punes në të cilin inspektori 
do të kryeje mbikeqyrje në Ministrine e Puneve të 
Brendshme nese procedura eshte zbatuar në perputhje me 
ligjin dhe në afat prej tri diteve të punes nga dita e mbikeq-
yrjes së kryer, ta informoje parashtruesin e kerkeses. 

(17) Nese inspektori nuk vepron as në afatin plotesues 
nga paragrafi (16) 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. 

(18) Në rastin nga paragrafi (17) i ketij neni, drejtori i 
Inspektoratit Shteteror Administrativ, menjehere, e më së 
voni në afat prej një dite pune, do të autorizoje tjeter inspe-
ktor që ta kryeje mbikeqyrjen menjehere. 

(19) Në rastin nga paragrafi (18) i ketij neni, drejtori i 
Inspektoratit Shteteror Administrativ në afat prej tri diteve 
të punes e informon parashtruesin e kerkeses për masat e 
marra. 

(20) Nese drejtori i Inspektoratit Shteteror Administra-
tiv nuk vepron në perputhje me paragrafin (16) të ketij ne-
ni, parashtruesi i kerkeses mund të paraqese kallezim te 
prokurori publik kompetent në afat prej tete diteve të pu-
nes.  

(21) Nese ministri i Puneve të Brendshme nuk vendos 
në afatin nga paragrafi (14) i ketij neni, parashtruesi i ker-
keses mund të ngrite kontest administrativ në Gjykaten 
kompetente. 

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

(23) Gjobe në shume prej 2 500 deri në 3 000 euro në 
kundervlere me denare do t’i shqiptohet për kundervajtje 
personit juridik i cili kryen pune pa autorizim nga paragrafi 
(1) i ketij neni. 

(24) Gjobe në shume prej 1 000 euro në kundervlere 
me denare do t’i shqiptohet për kundervajtje personit perg-
jegjes në personin juridik për kundervajtje të kryer nga pa-
ragrafi (23) i ketij neni. 

(25) Gjobe në shume prej 2 500 deri në 3 000 euro në 
kundervlere me denare do t’i shqiptohet për kundervajtje 
personit juridik i cili vepron në kundershtim me dispozitat 
nga paragrafi (5) i ketij neni. 

(26) Gjobe në shume prej 1 000 euro në kundervlere 
me denare do t’i shqiptohet për kundervajtje personit perg-
jegjes në personin juridik për kundervajtje të kryer nga pa-
ragrafi (25) i ketij neni”.  

Neni 41 
Në nenin 65 në paragrafin (2) pas alinese 1 shtohet ali-

ne e re 2 si vijon: 
“- detyrimet e rregulluara nga neni 31 paragrafi (2) ali-

neja 6 të ketij ligji, nuk i paguan në llogari pagesore të in-
stitucioneve perkatese”. 

Pas paragrafit (2) shtohen pese paragrafe të rinj (3), (4), 
(5), (6) dhe (7) si vijojne: 

“(3) Nese personi i autorizuar zyrtar i Ministrise së Pu-
neve të Brendshme percakton se personi juridik për kon-
troll teknik nuk i ploteson kushtet në lidhje me kushtet ha-
pesinore, pajisjen, mjetet, kuadrin e nevojshem si dhe evi-
dencat të cilat mbahen te personi juridik i autorizuar për kr-
yerjen e kontrolli teknik, do të perpiloje procesverbal dhe 
me aktvendim do t’i ndaloje të ushtroje kontroll teknik të 
automjeteve, në të cilin do të percaktoje afat prej 30 ditesh 
në të cilin personi juridik duhet t’i menjanoje mangesite e 
verejtura. 
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(4) Nese personi juridik i autorizuar për kryerjen e kon-
trolli teknik nuk i menjanon mangesite e percaktuara në 
afatin e parapare nga paragrafi (3) i ketij neni, ministri i 
Puneve të Brendshme me aktvendim ia heq autorizimin për 
kryerje të kontrolleve teknike të automjeteve personit të 
autorizuar juridik. 

(5) Nese personit juridik të autorizuar për kryerje të 
kontrollit teknik, i eshte hequr autorizimi për kryerjen e 
kontrolli teknik të automjeteve, i hiqet edhe autorizimi për 
kryerjen e identifikimit dhe identifikimit dhe vleresimit të 
gjendjes teknike të automjeteve. 

(6) Gjobe në shume prej 500 eurosh në kundervlere me 
denare do t’i shqiptohet për kundervajtje personit pergjeg-
jes te personi i autorizuar juridik për kryerje të kontrollit 
teknik i cili vepron në kundershtim me dispozitat nga para-
grafi (3) i ketij neni. 

(7) Aktvendimi nga paragrafet (2) dhe (3) të ketij neni 
eshte perfundimtar dhe kunder tij mund të ngrihet kontest 
para gjykates administrative”. 

Paragrafi (3) shlyhet. 
 

Neni 42 
Në nenin 66 në paragrafin (1) fjala “vertetim” zevende-

sohet me fjalen “certifikate”.  
Pas paragrafit (2) shtohen pese paragrafe të rinj (3), (4), 

(5), dhe (6) si vijojne: 
“(3) Në baze të certifikates  për provim të dhene profe-

sional të ketij neni Ministria e Puneve të Brendshme u les-
hon licence për pune punetoreve profesionale. 

(4) Për leshimin e licences për pune punetoret profesio-
nale paguajne kompensim për shpenzime për leshim të li-
cences në lartesi të shpenzimeve të bera reale për leshimin 
e saj. 

(5) Afati i vlefshmerise së licences për pune të puneto-
reve profesionale eshte kater vjet. 

(6) Formen, permbajtjen, menyren e leshimit të licen-
ces dhe lartesine e shpenzimeve për leshimin e licences i 
percakton ministri i Puneve të Brendshme”. 

Në paragrafin (3) i cili behet paragrafi (7) fjala “verteti-
mi” zevendesohet me fjalen “certifikata”. 

Paragrafet (4), (5) dhe (6) behen paragrafe (8), (9) dhe 
(10). 

 
Neni 43 

Në nenin 67 në paragrafin (1) në alinene 5 fjala “verte-
timi” zevendesohet me fjalen “certifikata”.  

Në alinene 7, numri “(7)” zevendesohet me numrin 
“(6)”. 

Në paragrafin (2), në alinene 7, numri “(8)” zevendeso-
het me numrin “(6)”. 

 
Neni 44 

Në KAPITULLIN V, Pjesa e trete dhe nenet 68, 69, 70, 
71 dhe 72 shlyhen. 

 
Neni 45 

Në nenin 77 pas paragrafit (1) shtohen kater paragrafe 
të rinj (2), (3), (4) dhe (5) si vijojne: 

“(2) Ministria e Ekonomise nepermjet organit për lejim 
gjate kryerjes së mbikeqyrjes, kryen kontroll të së paku 1% 
nga numri i automjeteve të kontrolluara për punet të cilat i 
kryen personi juridik për kontroll teknik i cili eshte i auto-
rizuar për identifikim dhe identifikim dhe vleresim të 
gjendjes teknike, perkatesisht kryen kontroll të 1% të au-
tomjeteve për të cilat eshte mbajtur procedure për lejim. 

(3) Ministria e Puneve të Brendshme gjate kryerjes së 
mbikeqyrjes kryen kontroll teknik të së paku 1% të numrit 
të automjeteve të kontrolluara për kategorite automjete për 
të cilin eshte autorizuar personi juridik për kontroll teknik. 

(4) Ministri i Ekonomise më së afermi i percakton men-
yren dhe proceduren për zbatimin e dispozitave nga para-
grafi (2) i ketij neni. 

(5) Ministri i Puneve të Brendshme i percakton men-
yren dhe procedurat për zbatimin e dispozitave nga para-
grafi (3) i ketij neni." 

 
Neni 46 

Në nenin 79 pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafe të 
rinj (2) dhe (3) si vijojne: 

“(2) Kunder çdo mase të ndermarre nga inspektori shte-
teror ose personi i autorizuar për mbikeqyrje të drejtper-
drejte nga paragrafi (1) i ketij neni, mund të deklarohet an-
kese në afat prej tete ditesh, te komisioni i formuar nga mi-
nistri i Ekonomise. 

(3) Komisioni nga paragrafi (2) i ketij neni eshte i per-
bere nga kryetari dhe dy anetare të gjithe juriste të diplo-
muar me së paku tre vjet pervoje pune në profesion. 

Kryetari i komisionit eshte nga radhet e nepunesve 
shteterore udheheqes”. 

 
Neni 47 

Në nenin 80 pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafe të 
rinj (2) dhe (3) si vijojne: 

“(2) Kunder çdo mase të ndermarre nga inspektori shte-
teror ose personi i autorizuar për mbikeqyrje të drejtper-
drejte nga paragrafi (1) i ketij neni, mund të deklarohet an-
kese në afat prej tete ditesh, te komisioni i formuar nga mi-
nistri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave. 

(3) Komisioni nga paragrafi (2) i ketij neni eshte i per-
bere nga kryetari dhe dy anetare të gjithe juriste të diplo-
muar me së paku tre vjet pervoje pune në profesion. 

Kryetari i komisionit eshte nga radhet e nepunesve  
shteterore udheheqes”. 

 
Neni 48 

Në titullin e nenit 81 pas fjaleve “personat juridike për 
kontrolle teknike” shlyhen fjalet: “dhe personat juridike për 
regjistrimin e automjeteve”.  

Në nenin 81 në paragrafin (1) pika 1 pas fjaleve: “per-
sonat juridike për kontrolle teknike” shlyhen fjalet: “dhe 
personat juridike për regjistrimin e automjeteve.  

Pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafe të rinj (3) dhe 
(4) si vijojne: 

“(3) Kunder çdo mase të ndermarre nga inspektori 
kompetent ose personi i autorizuar për mbikeqyrje të drejt-
perdrejte nga paragrafi (1) i ketij neni, mund të deklarohet 
ankese në afat prej tete ditesh,  te komisioni i formuar nga 
ministri i Puneve të Brendshme. 

(4) Komisioni nga paragrafi (3) i ketij neni eshte i per-
bere nga kryetari dhe dy anetare të gjithe juriste të diplo-
muar me së paku tre vjet pervoje pune në profesion. 

Kryetari i komisionit eshte nga radhet e nepunesve 
shteterore udheheqes”.  

Neni 49 
Pas nenin 81 shtohen dy nene të reja 81-a dhe 81-b si 

vijojne: 
 

“Neni 81-a 
Heqja e licences për pune punetoreve profesionale 
(1) Nese personi i autorizuar zyrtar nga Ministria e Pu-

neve të Brendshme gjate kontrolli të personit juridik për kr-
yerjen e kontrollit teknik percakton se punetori profesional 
nuk e kryen kontrollin teknik në pajtim me dispozitat e ke-
tij ligji dhe aktet nenligjore të cilat dalin nga ai, nga mini-
stri i Puneve të Brendshme me aktvendim dhe t'i hiqet li-
cenca për pune për periudhe prej tre, perkatesisht për peri-
udhe prej gjashte muajsh nese parregullsia e lendes në pune 
perseritet në afat prej 12 muajsh. 

(2) Nese punetori profesional e verteton rregullshmeri-
ne teknike të automjeteve me pajisje të parregullta për fre-
nim, pajisje për menaxhim ose automjete për pajisje të paa-
testuar për gaz të lengshem të naftes, ministri i Puneve të 
Brendshme me aktvendim do t’ia heqe licencen për pune 
për periudhe prej gashte muajsh. 
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(3) Nese punetori profesional e verteton rregullsine tek-
nike të automjetit për të cilin nuk eshte kryer kontroll tek-
nik, ministri i Puneve të Brendshme me aktvendim do t’ia 
heqe licencen për pune për periudhe prej dy vitesh. 

(4) Nese për shkak të leshimeve të ndodhura nga para-
grafet (2) dhe (3) të ketij neni ka ndodhur fatkeqesi në ko-
munikacion ministri i Puneve të Brendshme me aktvendim 
do t’ia heqe licencen për pune  punonit profesional për per-
iudhe prej pese vitesh. 

(5) Aktvendimi nga paragrafet (1), (2), (3) dhe (4) të 
ketij neni eshte perfundimtar dhe kunder tij mund të ngri-
het kontest para gjykates administrative. 

(6) Për kundervajtje nga paragrafi (3) i ketij neni mini-
stri i Puneve të Brendshme me aktvendim do t’ia heqe au-
torizimin personit juridik për kontroll teknik. 

(7) Gjobe në shume prej 2 000 eurosh, në kundervlere 
me denare do t’i shqiptohet për kundervajtje  personit të 
autorizuar juridik nese urdheron, ose lejon punetori profe-
sional të realizoje pune në stacionin për kontroll teknik në 
rastet kur i eshte hequr licenca për pune, kur nuk e ka dhe-
ne testin për kontroll të profesionalizmit ose nese punet në 
lidhje me kontrollin teknik të automjeteve nuk i realizon në 
pajtim me dispozitat e ketij ligji dhe aktet nenligjore të ci-
lat dalin nga ai. 

(8) Gjobe në shume prej 500 eurosh në kundervlere me 
denare do t’i shqiptohet personit pergjegjes te personi i au-
torizuar juridik për kryerjen e kontrolli teknik për kunder-
vajtje të kryer nga paragrafi (7) i ketij neni. 

 
Neni 81-b 

Mbikeqyrja e presonit juridik për kontroll të automjete-
ve për transport të materieve të rrezikshme 

(1) Mbikeqyrje mbi punen e personit të autorizuar juri-
dik për kontroll të automjeteve për transport të materieve të 
rrezikshme, kryen Ministria e Puneve të Brendshme. 

(2) Nese personi i autorizuar juridik për kontroll të au-
tomjeteve për transport të materieve të rrezikshme nuk i kr-
yen punet e autorizuara në pajtim me dispozitat e ketij ligji 
dhe rregullat të miratuara në baze të ketij ligji ministri i Pu-
neve të Brendshme me aktvendim perkohesisht do t’i nda-
loje kryerjen e puneve dhe do të caktoje afat prej 30 ditesh 
për menjanimin e mangesive të percaktuara. 

(3) Nese personi i autorizuar juridik për kontrollin e au-
tomjeteve për transport të materieve të rrezikshme nuk i 
menjanon mangesite e percaktuara në afatin nga paragrafi 
(2) i ketij neni, ministri i Puneve të Brendshme me aktven-
dim do t’ia heqe autorizimin. 

(4) Aktvendimi nga paragrafi (3) i ketij neni eshte per-
fundimtar dhe kunder tij mund të ngrihet kontest para 
gjykates kompetente”. 

 
Neni 50 

Në nenin 84 paragrafin (1) pika 8, pikepresja zevende-
sohet me lidhezen “dhe”. 

Në piken 9 lidheza “dhe” zevendesohet me pike. 
Pika 10 shlyhet.  

Neni 51 
Në nenin 88 në paragrafin (1) numri “52” dhe presja 

shlyhen. 
 

Neni 52 
Personat fizike ose juridike të cilet me vetedije i zote-

rojne dhe i shfrytezojne në territorin e Republikes së Maqe-
donise traktoret dhe rimorkiot e traktoreve dhe të cilet deri 
në diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji nuk kane parashtruar 
kerkese për regjistrim, ndersa të cilet nuk i plotesojne 
kushtet nga neni 31 paragrafi (2) alinete 1, 2, 3 dhe 4 të ke-
tij ligji, mund të parashtrojne kerkese për regjistrim te Mi-
nistria e Puneve të Brendshme me të cilen dorezojne:  

- deshmi për pronesi ose 
- aktvendim për percaktimin e statusit pronesor të tra-

ktorit ose rimorkios së traktorit, 

- pelqim për regjistrim për traktor dhe/ose rimorkio të 
traktorit të leshuar në procedure të identifikimi dhe vlere-
sim të gjendjes teknike nga sherbimi i autorizuar teknik ose 
personi juridik për kontroll teknik i autorizuar për kryerjen 
e identifikimit dhe identifikimin dhe vleresimin e gjendjes 
teknike dhe automjeteve dhe 

- deshmi se jane plotesuar kushtet nga neni 31 paragrafi 
(2) alinete 5 dhe 6 të ketij ligji. 

Kerkesen për regjistrim personat fizike dhe juridike 
mund ta parashtrojne në afat prej një viti nga dita e hyrjes 
në fuqi të ketij ligji. 

Nese pas perfundimit të afatit nga paragrafi 2 i ketij ne-
ni, gjate kryerjes së kontrollit të komunikacionit rrugor, 
Ministria e Puneve të Brendshme has traktor ose rimorkio 
të traktorit e cila nuk eshte e regjistruar, do t’i zbatoje dis-
pozitat nga neni 26 paragrafet (9) dhe (12) të ketij ligji.  

Neni 53 
Procedura për percaktimin e statusit pronesor të trakto-

reve dhe rimorkiove të traktoreve 
Percaktimi i statusit pronesor të traktoreve dhe rimorki-

ove të traktoreve (në tekstin e metejme legalizim) ngrihet 
me parashtrimin e propozimi për legalizimin e traktoreve 
dhe rimorkiove të traktoreve te gjykata kompetente vendo-
re dhe reale, sipas vendit ku gjendet vendbanimi i parash-
truesit të propozimit për legalizim.   

Propozimi për legalizim nga paragrafi 1 i ketij neni ve-
canerisht i permban keto të dhena: të dhena identifikuese – 
marka, lloji, numri i shasise dhe motorit dhe viti i pordhim-
ti të traktorit dhe/ose rimorkios së traktorit, si dhe shkaqet 
për të cilat parashtrohet propozimi.  

Me propozimin për legalizim nga paragrafi 1 i ketij ne-
ni dorezohet deklarate  e dhene paraprakisht e verifikuar në 
noter nga parashtruesi i kerkeses, në të cilen parashtruesi 
në pergjegjesi të plote materiale dhe  penale do të deklaroje 
se me vetedije e ka zoteruar traktorin ose rimorkion e tra-
ktorit dhe se për to nuk mbahen procedure tjeter para 
gjykates kompetente. 

Me propozimin për legalizim nga paragrafi 1 i ketij ne-
ni parashtruesi do t’i dorezoje të gjitha deshmite në dispo-
zicion të cilat i posedon për traktorin dhe/ose rimorkion e 
traktorit.  

Propozimi për legalizim nga paragrafi 1 i ketij neni pa-
rashtrohet në afat prej gjashte muajsh nga dita e hyrjes në 
fuqi të ketij ligji. 

Pas propozimit të parashtruar për legalizim nga para-
grafi 1 i ketij neni, gjykata në afat prej tri ditesh pune e 
njofton Ministrine e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise 
së Ujerave me kerkese nepermjet tabelave për shpallje të 
njesive të saj rajonale t’i informoje personat e interesuar 
për propozimin e parashtruar.  

Ministria e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Uje-
rave në afat prej tri ditesh nga dorezimi i njoftimit nga 
gjykata, njoftimin e dorezon te njesite rajonale të Ministri-
se që në afat prej 24 oresh e shpallin në tabelen e shpallje-
ve në lokalet e saj me qellim njohjen e publikut dhe perso-
nave të interesuar me propozimin e parashtruar.  

Shpallja e njoftimit nga gjykata zgjat 30 dite nga dita e 
vendosjes në tabelen e shpalljes. 

Nese pas perfundimit të afatit nga paragrafi 9 të ketij 
neni personi i interesuar me shkrim te gjykata nuk drejtohet 
me deshmine e interesit të tij juridik, gjykata në afat prej 
15 ditesh do të miratoje aktvendim për legalizim – perca-
ktim  i statusit pronesor të traktorit ose rimorkios së tra-
ktorti. 

Nese në afatin e percaktuar në paragrafin 9 të ketij neni 
paraqitet person i interesuar i cili do ta deshmoje interesin 
e tij juridik, gjykata me aktvendim do t’i drejtoje pjesemar-
resit në afat të caktuar, jo më të gjate se 15 dite nga dita e 
miratimit të aktvendimit të ngrene procedure kontestimore. 
Nese personi i interesuar në afat prej 15 ditesh nuk ngre 
procedure kontestimore, atehere procedura për legalizim do 
të vazhdoje. 
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Kunder aktvendimit nga paragrafet 10 dhe 11 të ketij 
neni lejohet ankese në afat prej 15 ditesh nga dita e dorezi-
mit të aktvendimit. 

Nese në afatin nga paragrafi 12 i ketij neni nuk eshte 
parashtruar ankese, aktvendimi behet i plotfuqishem. 

 
Neni 54 

Aktet nenligjore nga nenet 56 paragrafet (3) dhe (6), 
56-a paragrafet (3) dhe (6),  62 paragrafet (2) dhe (7), 62-a 
paragrafet (2) dhe (7) dhe 66 paragrafi (6) të ketij ligji, do 
të miratohen në afat prej 30 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi 
të ketij ligji. 

Pas shpalljes së akteve nenligjore nga paragrafi 1 i ketij 
neni të njejtat  menjehere e më së voni në afat prej 24 oresh 
shpallen në ueb faqen e ministrise kompetente për mirati-
min e tyre.  

 
Neni 55 

Aktet nenligjore të percaktuara me kete ligj, do të mira-
tohen në afat prej gjashte muajsh nga dita e hyrjes në fuqi 
të ketij ligji.  

Neni 56 
Dispozitat e nenit 33-a të percaktuara me nenin 23 të 

ketij ligji do të fillojne të zbatohen pas një viti nga dita e 
hyrjes në fuqi të ketij ligji.  

 
Neni 57 

Me diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji shfuqizohen ne-
net 176 dhe 323 të Ligjit për siguri në komunikacionin rru-
gor (“Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise” numer 
54/2007, 86/2008, 98/2008, 64/2009, 161/2009 dhe 51/11). 

 
Neni 58 

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvenes i Kuvendit 
të Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spa-
struar të Ligjit për automjete. 

 
Neni 59 

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

__________ 
3012. 

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 ЖИ-

ВОТНАТА СРЕДИНА 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за животната средина, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 25 септември 2012 година. 

  
 Бр. 07- 4045/1                                Претседател 

25 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 ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 

Член 1 
Во Законот за животната средина („Службен весник 

на Република Македонија“ број 53/2005, 81/2005, 
24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/10, 124/10 и 51/11), во 

членот 22 став (1) запирката по зборот „ограничува“ се 
заменува со сврзникот „или“, а зборовите: „или строго 
контролира“ се бришат. 

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:  
„(2) Органот на државната управа надлежен за ра-

ботите од областа на животната средина го следи уво-
зот и извозот на одредени опасни супстанции, штетни 
материи и производи во/од/низ Република Македонија 
согласно со прописите за распоредување на стоките на 
форми на извоз и увоз.“ 

Ставот (2) станува став (3).  
 

Член 2 
Членот 22-а се менува и гласи: 
“(1) Правното или физичкото лице кое врши увоз 

и/или извоз на супстанции што ја осиромашуваат озон-
ската обвивка и/или на производи кои содржат суп-
станции кои ја осиромашуваат озонската обвивка треба 
да поседува дозвола за увоз и/или извоз на супстанции 
што ја осиромашуваат озонската обвивка и/или на про-
изводи кои содржат супстанции кои ја осиромашуваат 
озонската обвивка, која ја издава органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на животната 
средина. 

(2) Министерот кој раководи со органот на држав-
ната управа надлежен за работите од областа на живот-
ната средина ги пропишува супстанциите кои ја осиро-
машуваат озонската обвивка и/или производите кои со-
држат супстанции кои ја осиромашуваат озонската об-
вивка. 

(3) Правното и физичкото лице од ставот (1) на овој 
член еднаш годишно, најдоцна до 1 март во тековната 
година, доставува извештај за претходната година за 
увезените и/или извезените супстанции што ја осиро-
машуваат озонската обвивка и/или производи кои со-
држат супстанции што ја осиромашуваат озонската об-
вивка до органот на државната управа надлежен за ра-
ботите од областа на животната средина. 

(4) Министерот кој раководи со органот на држав-
ната управа надлежен за работите од областа на живот-
ната средина ги пропишува формата, содржината и на-
чинот на доставување на извештајот од ставот (3) на 
овој член за увезени и/или извезени супстанции кои ја 
осиромашуваат озонската обвивка и/или за производи-
те кои содржат супстанции кои ја осиромашуваат озон-
ската обвивка.“ 

 
Член 3 

По членот 22-а се додава нов член 22-б, кој гласи: 
 

„Член 22-б 
Постапување со супстанции што ја осиромашуваат 

озонската обвивка, како и/или со производи кои содр-
жат супстанции кои ја осиромашуваат озонската обви-
вка 

(1) Постапување со супстанции што ја осиромашу-
ваат озонската обвивка и/или со производи кои содр-
жат супстанции кои ја осиромашуваат озонската обви-
вка се врши на начин со кој се спречува ослободување 
на супстанциите во животната средина и се обезбедува 
нивно редовно зафаќање и спречување на истекувања-
та. 

(2) Правното лице кое постапува со супстанции 
што ја осиромашуваат озонската обвивка и/или со про-
изводи кои содржат супстанции кои ја осиромашуваат 
озонската обвивка е должно до органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на животната 
средина, најдоцна до 1 март во тековната година, да до-
ставува извештај за претходната година за видовите и 
количините на собраните, обновените и рециклираните 
супстанции со кои постапувал, како и со производи кои 
содржат супстанции кои ја осиромашуваат озонската 
обвивка. 
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(3) Министерот кој раководи со органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на животната 
средина ги пропишува формата, содржината и начинот на 
доставување на извештајот од ставот (2) на овој. 

(4) Правното лице кое постапува со супстанции 
што ја осиромашуваат озонската обвивка и/или со про-
изводи кои содржат супстанции кои ја осиромашуваат 
озонската обвивка треба да поседува лиценца за соби-
рање, обновување и рециклирање на супстанциите што 
ја осиромашуваат озонската обвивка (во натамошниот 
текст: лиценца). 

(5) Лиценцата од ставот (4) на овој член ја издава 
органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на животната средина за временски период од 
пет години.  

(6) Правното лице од ставот (2) на овој член може да 
добие лиценца доколку ги исполнува следниве услови: 

- има простор и опрема за постапување со супстан-
ции што ја осиромашуваат озонската обвивка и/или со 
производи кои содржат супстанции кои ја осиромашу-
ваат озонската обвивка, 

- има вработено најмалку едно лице кое има увере-
ние за завршена обука за постапување со супстанции 
што ја осиромашуваат озонската обвивка  и 

- има изготвено програма за постапување со отпа-
дот кој содржи супстанциии што ја осиромашуваат 
озонската обвивка и/или со производи кои содржат 
супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка. 

(7) Уверение за завршена обука за постапување со 
супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка 
и/или со производи кои содржат супстанции кои ја оси-
ромашуваат озонската обвивка од ставот (6) на овој 
член издава правното лице кое е овластено согласно со 
ставот (9) на овој член. 

(8) Формата и содржината на уверението од ставот 
(7) на овој член ги пропишува министерот кој раководи 
со органот на државната управа надлежен за работите 
од областа на животната средина. 

(9) Обука за постапување со супстанции што ја оси-
ромашуваат озонската обвивка и/или со производи кои 
содржат супстанции кои ја осиромашуваат озонската 
обвивка може да врши правното лице кое е овластено 
од министерот кој раководи со органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на животната 
средина и кое ги исполнува следниве услови: 

- поседува опрема за практична обука,  
- има програма за обука за правилно ракување, сер-

висирање, собирање, обновување и рециклирање на 
супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка 
која е одобрена од органот на државната управа надле-
жен за работите од областа на животната средина и  

- има вработено најмалку едно лице со високо обра-
зование од областа на техничките науки кое има нај-
малку една година искуство во областа на заштита на 
озонската обвивка. 

(10) Формата и содржината на програма за обука за 
правилно ракување, сервисирање, собирање, обновува-
ње и рециклирање на супстанциите што ја осиромашу-
ваат озонската обвивка, поблиските услови што треба 
да ги исполнуваат правните лица од ставот (9) на овој 
член, како и начинот и постапката за овластување за 
вршење на обука од ставот (9) на овој член ги пропи-
шува министерот кој раководи со органот на државна-
та управа надлежен за работите од областа на животна-
та средина. 

(11) Органот на државната управа надлежен за ра-
ботите од областа на животната средина води евиден-
ција на правните лица кои вршат обука за постапување 
со супстанции што ја осиромашуваат озонската обви-
вка во Република Македонија и лицата кои добиле уве-
рение за завршена обука за постапување со супстанции 
што ја осиромашуваат озонската обививка. 

(12) Министерот кој раководи со органот на држав-
ната управа надлежен за работите од областа на живот-
ната средина го пропишува начинот на собирање, об-
новување и рециклирање на супстанциите што ја оси-
ромашуваат озонската обвивка.“ 

 
Член 4 

Во членот 24 ставот (3) се менува и гласи: 
„Формата и содржината на елаборатот согласно со 

видовите на дејностите или активностите за кои се 
изработува елаборат, како и согласно со вршителите на 
дејноста и обемот на дејностите и активностите кои ги 
вршат правните и физичките лица, постапката за нивно 
одобрување, како и начинот на водење на Регистарот 
за одобрени елаборати ги пропишува министерот кој 
раководи со органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на животната средина. Согласно 
со обемот, дејностите и активностите се определуваат 
како дејности и активности од поголем и помал обем, 
при што дејности или активности од помал обем се 
определуваат согласно со прописите за вршење на тр-
говска, занаетчиска и зeмјоделска дејност.“ 

По ставот (43) се додава нов став (44), кој гласи: 
„(44) Спроведувањето на постапката за издавање на 

елаборати за заштита на животната средина,  како и во-
дењето на Регистарот може да се врши и на електрон-
ски начин.“  

Член 5 
Во членот 67 по ставот (1) се додава нов став (2), 

кој гласи: 
„(2) Доколку согласно со прописите за донесување 

на одреден плански документ се бара тој да се носи во 
две фази и тоа како нацрт и предлог на план, извешта-
јот за стратегиската оцена на животната средина за 
планскиот документ се подготвува пред утврдувањето 
на нацрт на планскиот документ и истиот е составен 
дел на предложениот нацрт на плански документ.“ 

Ставовите (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9) станува-
ат ставови (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) и (10).  

По ставот (10)  кој станува став  (11) се додаваат 
два нови става (12) и (13),  кои  гласат: 

„(12) Доколку се работи за спроведување на постап-
ка за стратегиска оцена на влијанијата врз животната 
средина во рамките на проекти за кои се обезбедени 
средства од Европската Унија или друг странски дона-
тор, извештајот за животна средина може да го израбо-
ти и странски експерт ангажиран во рамките на прое-
ктот, кој не е вклучен на Листата на експерти за страте-
гиска оцена од членот 68 од овој закон. 

(13) Во случаите од ставот (12) на овој член лицето 
кое е ангажирано во рамките на проектот е должно кон 
извештајот  за стратегиска оцена да достави доказ дека 
е ангажиран како експерт за изработка на извештај за 
животна средина за стратегиска оцена на влијанијата 
врз животната средина во рамките на проект финанси-
ран од средства на Европската унија или друг странски 
донатор.“   

Член 6 
Во членот 72 по ставот (4) се додава нов став (5), 

кој гласи: 
„(5) Оцената на соодветност на извештајот за живот-

на средина од ставот (2) на овој член органот на држав-
ната управа надлежен за работите од областа на живот-
ната средина ја објавува на својата веб страница во рок 
од пет дена од денот на донесувањето на оцената.“  

Член 7 
Во членот 81 став (2) запирката по зборовите: „врз 

животната средина“ се заменува со точка, а зборовите: 
„како и формата и содржината на образецот за утврду-
вање на потребата од оцена на влијанието врз животна-
та средина“ се бришат. 
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Член 8 
Во членот 85 по ставот (7) се додаваат два нови ста-

ва (8) и (9), кои  гласат: 
„(8) Доколку се работи за спроведување на постап-

ка за оцена на влијанието на проектот  врз животната 
средина во рамките на проекти за кои се обезбедени 
средства од Европската унија или друг странски дона-
тор, студијата за оцена на влијанието на проектот врз 
животната средина од членот 82 од овој закон може да 
ја изработи и странски експерт ангажиран во рамките 
на проектот, кој не е вклучен на Листата на експерти за 
оцена на влијанието врз животната средина од членот 
85 од овој закон. 

(9) Во случаите од ставот (8) на овој член лицето 
кое е ангажирано во рамките на проектот е должно кон 
студија за оцена на влијанието на проектот врз живот-
ната средина да достави доказ дека е ангажиран како 
експерт за изработка на студија за оцена на влијанието 
на проектот врз животната средина во рамките на про-
ект финансиран од средства на Европската унија или 
друг странски донатор.“  

Член 9 
Во членот 95 став (2) по зборовите: „градот Скопје“ 

се додаваат зборовите: „или органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на животната 
средина кога се работи за инсталација која се наоѓа во 
заштитено подрачје“. 

 
Член 10 

Во членот 103 став (1) по зборот „писмена“ се дода-
ваат зборовите: „или електронска“. 

 
Член 11 

Во членот 107  став (13) по втората реченица се до-
дава нова реченица која гласи: „На барање на јавноста, 
операторот е должен да организира јавна расправа за 
Нацрт А - интегрираната еколошка дозвола.“ 

 
Член 12 

Членот 126 се менува и гласи: 
„(1) Ако надлежниот орган од членот 123 став (1) 

од овој закон, врз основа на целосното барање, утврди 
дека влијанието на инсталацијата врз животната среди-
на е во рамките на пропишаните граници и вредности, 
тој е должен да донесе решение со кое се издава Б-ин-
тегрираната еколошка дозвола, во рок од 60 дена од де-
нот на приемот на барањето. 

(2) Против решението на градоначалникот на општи-
ната и градоначалникот на градот Скопје од ставот (1) 
на овој член, операторот на инсталација има право да 
поднесе жалба до органот на државната управа надле-
жен за работите од областа на животната средина, во рок 
од 15 дена од денот на донесувањето на решението. 

(3) Против решението на органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на животната 
средина од ставот (1) на овој член, операторот на ин-
сталација има право да поднесе жалба до Државната 
комисија за одлучување во управна постапка и постап-
ка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена 
од денот на донесувањето на решението. 

(4) Жалба против решението од ставовите (2) и (3) 
на овој член можат да поднесат засегнати правни и фи-
зички лица, како и здруженија на граѓани основани за-
ради унапредување и заштита на животната средина, 
до органите наведени во ставовите (2) и (3) на овој 
член. 

(5) Градоначалникот на општината и градоначални-
кот на градот Скопје се должни да водат општински, 
односно градски регистар на Б-интегрирани еколошки 
дозволи за своето подрачје, како и да достават копија 
до органот на државната управа надлежен за работите 
од областа на животната средина. 

(6) Органот на државната управа надлежен за рабо-
тите од областа на животната средина води и одржува 
регистар на издадени Б-интегрирани еколошки дозво-
ли. 

(7) Министерот кој раководи со органот на држав-
ната управа надлежен за работите од областа на живот-
ната средина ги пропишува формата, содржината и на-
чинот на водењето на регистарот од ставовите (5) и (6) 
на овој член, како и начинот на доставување на подато-
ците за упис во регистарот. 

(8) Кога покрај Б-интегрирана еколошка дозвола за 
инсталацијата се потребни добивање на други дозволи 
поврзани со користење и експлоатација на природни 
богатства или дозволи за испуштања во животната сре-
дина, органот надлежен за издавање на Б-итегрираната 
дозвола од членот 123 став (1) од овој закон нема да ја 
издаде дозволата доколку инвеститорот не ги обезбеди 
потребните дозволи. Условите и мерките утврдени во 
другите дозволи соодветно се вградуваат во Б-интегри-
раната еколошка дозвола. 

(9) Органот кој ја издал Б-интегрираната еколошка 
дозвола е должен на секои седум години да ги проверу-
ва условите утврдени со дозволата и доколку настанале 
измени во прописите за заштита на животната средина 
кои можат да влијаат врз работењето на инсталацијата 
е должен да покрене постапка за измена на Б-интегри-
раната еколошка дозвола.  

(10) Спроведувањето на постапката за издавање на 
Б-интегрираната еколошка дозвола, како и водењето на 
регистарот може да се врши и на електронски начин.   

(11) Доколку органот од членот 124 став (1) од овој 
закон не донесе решение со кое се издава Б - интегри-
рана еколошка дозвола, односно не донесе решение со 
кое се одбива барањето за издавање на Б - интегрирана 
еколошка дозвола, во рокот пропишан во ставот (1) на 
овој член, подносителот на барањето има право во рок 
од три работни дена по истекот на тој рок да поднесе 
барање до писарницата на министерот кој раководи со 
органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на животната средина, односно до писарницата 
на градоначалникот на општината и на градот Скопје 
за донесување на решение со кое ќе констатира дека 
барањето од членот 124 став (1) од овој закон е уваже-
но. Доколку министерот, односно градоначалникот не-
ма писарница барањето се поднесува во писарницата 
на седиштето на органот на државната управа надле-
жен за работите од областа на животната средина, од-
носно до седиштето на општината и на градот Скопје. 

(12) Формата и содржината на образецот на барање-
то од ставот (11) на овој член ги пропишува министе-
рот кој раководи со органот на државната управа над-
лежен за работите од областа на животната средина. 

(13) Кон барањето од ставот (11) на овој член под-
носителот на барањето поднесува копија од барањето 
од членот 124 став (1) од овој закон. 

(14) Министерот кој раководи со органот на држав-
ната управа надлежен за работите од областа на живот-
ната средина, односно градоначалникот на општината 
и на градот Скопје, е должен во рок од пет работни де-
на од денот на поднесувањето на барањето од ставот 
(11) на овој член до писарницата да донесе решение за 
издавање или одбивање на издавање на Б-интегрирана 
еколошка дозвола. 

(15) Доколку министерот кој раководи со органот 
на државната управа надлежен за работите од областа 
на животната средина, односно градоначалникот на оп-
штината и на градот Скопје не го донесе решението од 
ставот (14) на овој член, подносителот на барањето мо-
же да го извести Државниот управен инспекторат во 
рок од пет работни дена. 

(16) Државниот управен инспекторат е должен во 
рок од десет дена од денот на приемот на известување-
то од ставот (15) на овој член да изврши надзор кај 
надлежниот орган за издавање на Б - интегрирана еко-
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лошка дозвола дали е спроведена постапката согласно 
со закон и во рок од три работни дена од денот на извр-
шениот надзор да го информира подносителот на бара-
њето за утврдената состојба при извршениот надзор. 

(17) 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 животната средина, односно градоначал-
никот на општината и на градот Скопје во рок од десет 
дена да одлучи по поднесеното барање од ставот (11) 
на овој член, односно да го одобри или одбие барањето 
и да го извести инспекторот за донесениот акт. Кон из-
вестувањето се доставува копија од актот со кој одлу-
чил по поднесеното барање за преземените мерки. 

(18) Доколку министерот кој раководи со органот 
на државната управа надлежен за работите од областа 
на животната средина, односно градоначалникот на оп-
штината и на градот Скопје не одлучи во рокот од ста-
вот (17) на овој член, инспекторот ќе поднесе барање 
за поведување прекршочна постапка за прекршок утвр-
ден во Законот за управната инспекција и ќе определи 
дополнителен рок од пет работни дена во кој министе-
рот, односно градоначалникот ќе одлучи по поднесено-
то барање за што во истиот рок ќе го извести инспекто-
рот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува 
копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање. 
Инспекторот во рок од три работни дена да го инфор-
мира подносителот на барањето за преземените мерки. 

(19) Доколку министерот, односно градоначалникот 
не одлучи и во дополнителниот рок од ставот (18) на 
овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе 
поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во 
тој рок ќе го информира подносителот на барањето за 
преземените мерки. 

(20) Доколку инспекторот не постапи по известува-
њето од ставот (15) 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. 

(21) Директорот на Државниот управен инспекто-
рат е должен во рок од три работни дена од денот на 
приемот да го разгледа приговорот од ставот (20) на 
овој член и доколку утврди дека инспекторот не поста-
пил по известувањето од подносителот на барањето 
согласно со ставовите (16) и (17) на овој член и/или не 
поднесол пријава согласно со ставовите (18) и (19) на 
овој член, директорот на Државниот управен инспекто-
рат ќе поднесе барање за поведување прекршочна по-
стапка за прекршок утврден во Законот за управната 
инспекција за инспекторот и ќе определи дополнителен 
рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши 
надзор во органот на државната управа надлежен за ра-
ботите од областа на животната средина, односно во 
општината и градот Скопје дали е спроведена постап-
ката согласно со закон и во рок од три работни дена од 
денот на извршениот надзор да го информира подноси-
телот на барањето за преземените мерки. 

(22) Доколку инспекторот не постапи и во дополни-
телниот рок од ставот (20) 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. 

(23) Во случаите од ставот (22) 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. 

(24) Во случаите од ставот (21) на овој член дире-
кторот на Државниот управен инспекторат во рок од 
три дена ќе го информира подносителот на барањето за 
преземените мерки. 

(25) Доколку директорот на Државниот управен 
инспекторат не постапи согласно со ставот (20) на овој 
член, подносителот на барањето може да поднесе при-
јава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум ра-
ботни дена. 

(26) Доколку министерот кој раководи со органот 
на државната управа надлежен за работите од областа 
на животната средина, односно градоначалникот на оп-
штината и на градот Скопје не одлучи во рокот од ста-
вот (20) на овој член, подносителот на барањето може 
да поведе управен спор пред надлежниот суд. 

(27) Постапката пред Управниот суд е итна. 
(28) Подзаконскиот акт од ставот (12) на овој член 

се донесува во рок од 15 дена од денот на донесување-
то на овој закон. 

(29) По донесувањето на подзаконскиот акт од ста-
вот (12) на овој член истиот веднаш, а најдоцна во рок 
од 24 часа се објавува на веб страницата на органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на 
животната средина.“ 

 
Член 13 

Во членот 135 ставот (2) се менува и гласи: 
„Барањето од ставот (1) на овој член особено содр-

жи: 
1) податоци  за операторот и финансиски показате-

ли за неговото работење; 
2) опис на инсталацијата, нејзините технички дело-

ви и директно поврзаните активности; 
3) податоци за начинот на управување и контрола 

на инсталацијата; 
4) податоци за суровините и помошните материја-

ли, други супстанции и енергии употребени или произ-
ведени во инсталацијата; 

5) ракување со материјалите;  
6) емисии (приказ на емисиите во сите медиуми и 

области на животната средина); 
7) состојби на локацијата и влијанието на активно-

ста; 
8) опис на технологиите и другите техники за спре-

чување или, доколку тоа не е можно, намалување на 
емисиите на загадувачките материи; 

9) места на мониторинг и земање примероци; 
10) еколошки аспекти и најдобри достапни техни-

ки; 
11) оперативен план; 
12) опис на други планирани превентивни мерки; 
13) ремедијација, престанок со работа, повторно за-

почнување со работа и грижа по престанок на активно-
стите и 

14) нетехничко резиме на барањето.“ 
Ставот (3) се брише. 
Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови  (3), (4) и 

(5). 
 

Член 14 
Во членот 136 став (1) по зборот „Македонија“ се 

додаваат зборовите: „и на нивните веб страници.“ 
Во ставовите (2) и (3) зборот „барањето“ се замену-

ва со зборовите: „комплетното барање“. 
 

Член 15 
Во членот 138 став (5) зборовите: „шест месеца“ се 

заменува со зборовите: „30 дена“. 
 

Член 16 
Во членот 142 по ставот (2) се додава нов став (3), 

кој гласи: 
„(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, докол-

ку причина за измена на дозволата е измена на гранич-
ните вредности утврдени во законите и другите пропи-
си, дозволите за усогласување со оперативен план се 
менуваат по службена должност од страна на органот 
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на државната управа надлежен за работите од областа 
на животната средина, односно општините или градот 
Скопје со донесување на решение за изменување на 
дозволата за усогласување со оперативен план без 
спроведување на постапката за измена на дозволата.“ 

 
Член 17 

Во членот 142-а став (1) алинеја 3 по запирката се 
додаваат зборовите: „освен во случаите од членот 142 
став (3) од овој закон“.   

 
Член 18 

Во членот 145 став (1)  воведната реченица се мену-
ва и гласи: „Секое правно или физичко лице, кое е 
сопственик или врши дејност во производствен, транс-
портен или во систем за складирање (во натамошниот 
текст: систем) во кој се присутни опасни супстанции во 
количества поголеми или еднакви на пропишаните гра-
нични вредности (прагови) определени со прописот од 
ставот (2) на овој член (во натамошниот текст: опера-
тор),  е должно:“. 

Ставот (2) се менува и гласи: 
„Министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за работите од областа на животната 
средина ги пропишува видовите на опасните супстан-
ции и количините за присуство на истите од ставот (1) 
на овој член.“ 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
„(3) Со прописот од ставот (2) на овој член, согласно 

со видовите на опасните супстанци и нивните количини, 
се определува и начинот на постапувањето на оператори-
те согласно со членовите 147-а и 148 од овој закон.   

Член 19 
Во членот 146 став (1) алинеја 4 сврзникот „и“ на 

крајот од реченицата се заменува со запирка. 
Алинејата 5 се менува и гласи:  
„ - експлоатација (истражување, екстракција и прера-

ботка) на минерални суровини во рудници,  каменоломи, 
со помош на бушотини, со исклучок на хемиските и тер-
мичките процеси и складирањето кое се однесува на опе-
рации каде што се присутни опасни супстанции согласно 
со членот 145 став (2) од овој закон,“. 

По алинејата 5 се додаваат две нови алинеи 6 и 7, 
кои гласат: 

„- крајбрежното проучување и експлоатација на ми-
нерали, вклучувајќи ги јаглеродите  и 

- депониите за отпад, вклучувајќи ги и подземните 
складови за отпад, со исклучок на објектите за отстра-
нувањето на остатоци од руда каде што се присутни 
опасни супстанции во количини еднакви или поголеми 
од количините определени со прописот од членот 145 
став (2) од овој закон.“    

 
Член 20 

Во членот 146-а став (2) бројот „11“ се заменува со 
бројот „9“, а зборовите: „органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на транспортот и вр-
ските“ и зборовите: „органот на државната управа над-
лежен за работите од областа на одбраната“ се бришат. 

 
Член 21 

Во членот 147 став (1) зборот „работите“ се замену-
ва со зборовите: „вршење на стручни работи“. 

Во ставот (2) точката 4 се менува и гласи: 
„активноста што се врши или се предвидува да се 

врши во системот односно инсталацијата или во скла-
дот и“. 

Во точката 5 точката на крајот од реченицата се за-
менува со запирка и се додаваат зборовите: „вклучувај-
ќи детали на елементите во соседството, како и локаци-
ите кои може да го зголемат ризикот од хаварија или 
од кумулативен ефект“. 

Во ставот (3) по зборот „системот“ се додаваат збо-
ровите: „или каква било промена на процесот за обра-
ботка на истата и/или промени на системот или инста-
лацијата кои би можеле да имаат значителни влијанија 
врз опасноста од големи несреќи“, а зборот „работите“ 
се заменува со зборовите: „вршење на стручни работи“.  

Член 22 
По членот 147 се додава нов член 147-а, кој гласи:  

„Член 147-а 
План за спречување на хаварии 

(1) За системите во кои опасните супстанции се 
присутни во количини определени со прописот од чле-
нот 145 став (2) од овој закон, операторот е должен да 
изготви и достави план за спречување на хаварии до 
органот на државната управа надлежен за вршење на 
стручните работи од областа на животната средина. 
Планот за спречување на хаварии треба да биде во пи-
шана форма и да гарантира висок степен на заштита на 
луѓето и животната средина вклучувајќи ги целокупни-
те цели и принципи на дејствување  на операторот за-
ради управување со ризикот од хаварија.  

(2) Содржината на планот за спречување на хаварии 
ја пропишува министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на 
животната средина. 

(3) Операторот е должен планот за спречување на 
хаварии од ставот (1) на овој член да го достави до ор-
ганот на државната управа надлежен за вршење на 
стручните работи од областа на животната средина, и 
тоа: 

1) во рок од шест месеци пред започнувањето со 
градба или пред започнувањето на новите системи со 
работа и 

2) во рок од една година од денот на започнувањето 
на примената на одредбите од оваа глава за постоечки-
те системи. 

(4) Операторот е должен да го анализира и ажурира 
планот за спречување на хаварии најмалку на секои пет 
години. Ажурираниот план за спречување на хаварии 
се доставува до органот на државната управа надлежен 
за вршење на стручните работи од областа на животна-
та средина. 

(5) Органот на државната управа надлежен за врше-
ње на стручните работи од областа на животната сре-
дина го одобрува планот за спречување на хаварии, во 
рок од шест месеци од доставувањето на истиот. 

(6) Операторите кои се должни да подготвуваат из-
вештај за мерките за безбедност согласно со членот 148 
од овој закон, планот за спречување на хаварии задол-
жително треба да го вклучат како составен дел на изве-
штајот.“   

Член 23 
Во членот 148 став (1) зборовите: „пропишаните 

количества“ се заменуваат со зборовите: „количините 
определени со прописот од членот 145 став (2) од овој 
закон“, а зборот „работите“ се заменува со зборовите: 
„вршење на стручни работи“. 

Точката 1 се менува и гласи: 
„планот за спречување на хаварии и системот за 

управување со безбедност се подготвени;“. 
По точката 4  се додава нова точка 5, која гласи: 
„5) се обезбедени доволни информации до надлеж-

ните органи од ставот (4) на овој член со цел да се 
овозможи донесување на одлуки со кои ќе се дефини-
раат новите активности и/или настани во блиската око-
лина на постоечките системи.“ 

Во ставот (3) зборот „работите“ се заменува со збо-
ровите: „вршење на стручни работи“. 

По точката 2 се додава нова точка 3, која гласи: 
„3) веднаш во случај на ставање на увид на друг из-

вештај согласно со ставот (6) на овој член,“. 
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Ставот (4) се менува и гласи: 
„Органот на државната управа надлежен за вршење 

на стручните работи од областа на животната средина 
по претходно добиено мислење од органот на државна-
та управа надлежен за работите од областа на заштита 
и спасување, органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на здравството, органот на држав-
ната управа надлежен за работите од областа на тру-
дот, органот на државната управа надлежен за работите 
од областа на економијата и органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на внатрешни-
те работи во рок од осум месеци од приемот на изве-
штајот за мерките за безбедност: 

- му ги испраќа заклучоците од своето испитување 
на извештајот за мерките за безбедност на операторот 
или 

- го забранува воведувањето во употреба или про-
должувањето со употреба на системот во согласност со 
членот 152 од овој закон.“ 

 
Член 24 

Членот 149 се менува и гласи: 
„Во случај на промена во инсталацијата, системот, 

процесот на производство или на видот или количина-
та на опасни супстанции, што би имале значително 
влијание врз можноста за хаварија, операторот е дол-
жен да изврши анализа и ревизија на планот за спречу-
вање на хаварии,  односно извештајот за мерките за 
безбедноста и за тоа да го извести органот на државна-
та управа надлежен за вршење на стручните работи од 
областа на животната средина во рок од шест месеци 
пред да ја направи промената.“  

Член 25 
Во членот 151 по ставот (4) се додаваат два  нови 

става (5) и (6), кој гласи: 
„(5) Дали одредена несреќа е хаварија се утврдува 

врз основа на видот и количината на опасните супстан-
ции кои ја предизвикале несреќата, бројот на повреде-
ни лица, штетата настаната врз имотот, непосредната 
опасност за животната средина, како и влијанието на 
несреќата надвор од територијата на Република Маке-
донија. 

 (6) Министерот кој раководи со органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на животната 
средина поблиску ги пропишува критериумите од ставот 
(5) на овој член врз основа на кои се определува во кои 
случаи се смета дека одредена несреќа е хаварија.“ 

 
Член 26 

Во членот 152 ставовите  (1) и (2)  се менуваат и 
гласат: 

„(1) Органот на државната управа надлежен за вр-
шење на стручните работи од областа на животната 
средина воспоставува и одржува Регистар за системите 
во кои се присутни опасни супстанции и во кои се слу-
чиле хаварии на територијата на Република Македони-
ја, со цел да се овозможи: 

а) брза дистрибуција на информациите до надлеж-
ните органи и субјекти во Република Македонија и до 
органите на соседните држави кога се потребни; 

б) дистрибуција на информациите до надлежните 
органи за анализа на причините за хаварии и искуства-
та научени од истите; 

в) доставување на информации до надлежните орга-
ни за превентивни мерки и 

г) обезбедување на информации за организации 
што се во можност да обезбедат совети или релевантни 
информации за појавувањето, спречувањето и олесну-
вањето на хаварии.“ 

Ставот (2) се менува и гласи: 
“Регистарот од ставот (1)  на овој член содржи, нај-

малку: 

а) информации доставени од надлежните органи 
или од соседните држави; 

б) анализа на причините за хаварии; 
в) искуства  научени од хаварии; 
г) превентивни мерки потребни за да се спречи по-

вторно појавување на хаваријата и 
д) информации за случените хаварии.“  
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
„(3) Согласно со членот 55 од овој закон регистарот 

од ставот (1) на овој член треба да е достапен на орга-
ните на државната управа, органите на општините, на 
градот Скопје и општините во градот Скопје, трговски 
здруженија, синдикати, невладини организации од об-
ласта на заштитата на животната средина и други меѓу-
народни организации или организации за истражување 
кои работат на тоа поле.“ 

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5). 
Во ставот (5) кој станува став (6) броевите “(2) и 

(3)“ се заменуваат со броевите “(4) и (5)“. 
Ставот (6) станува став (7).  

Член 27 
Членот 156 се менува и гласи: 
 “(1) Во случај на хаварија на систем што се наоѓа 

на територијата на Република Македонија што предиз-
викува или може да предизвика прекугранични ефекти  
органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на управување со кризи без одложување ги из-
вестува засегнатите држави на соодветни нивоа, преку 
системите за известување за индустриски несреќи.  

(2) Министерот кој раководи со органот на држав-
ната управа надлежен за работите од областа на живот-
ната средина, а по претходно мислење од органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на 
управување со кризи и органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на заштита и спасува-
ње, донесува стандардни оперативни процедури за ра-
но предупредување, известување за прекугранични 
последици од индустриски несреќи и заемна помош 
согласно со Конвенцијата за прекугранични последици 
од индустриски несреќи.  

(3) Во случај на хаварија органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на управување 
со кризи може да се обрати за помош до другите држа-
ви при што го наведува обемот и видот на помошта 
што се бара.“ 

 
Член 28 

Во членот 157 став (2) алинејата 2 се менува и гла-
си: 

„- непосредна закана од штета врз заштитени видо-
ви и природни живеалишта или штета врз заштитени 
видови и природни живеалишта, која настанала како 
последица на вршење на професионалните активности 
кои не се определени со прописот од ставот (3) на овој 
член, доколку штетата е настаната по вина или од не-
брежност на операторот,“. 

 
Член 29 

Во членот 180  ставот (5) се менува и гласи: 
„Надоместокот од ставовите (1) и (2) на овој член за 

домашно, правно или физичко лице се наплатува при 
регистрација на моторни возила или пловниот објект, а 
го пресметува и наплатува овластеното правно лице за 
вршење на технички преглед во постапката на реги-
страција на возилото или лицето задолжено за реги-
страција на пловниот објект, односно при продолжува-
ње на важноста на регистрацијата и го уплатува еднаш 
месечно на соодветна уплатна сметка во рамките на 
трезорската сметка.“ 

 
Член 30 

По членот 180 се додава нов член 180-а, кој гласи: 
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„Член 180-а 
Обврска за начинот на пресметување, уплатување, 

како и за водење на евиденција на пресметаниот и уп-
латениот надоместок 

(1) Овластеното правно лице за вршење на технич-
ки преглед во постапката на регистрација на возило, 
односно правното лице надлежно за регистрација на 
пловниот објект од членот 180 став (5) од овој закон е 
должно  навремено и правилно да го пресметува и уп-
латува, како и да води, одржува и чува уредна и точна 
евиденција за пресметаниот и уплатен надоместок сог-
ласно со членот 166 став (4) од овој закон. 

(2) Врз основа на евиденцијата од ставот (1) на овој 
член правните лица од ставот (1) на овој член, најдоцна 
до 15 во тековниот месец, доставуваат извештај за уп-
латениот надоместок за претходните три месеци до ор-
ганот на државната управа надлежен за работите од об-
ласта на животната средина. 

(3) Министерот кој раководи со органот на држав-
ната управа надлежен за работите од областа на живот-
ната средина ги пропишува начинот и постапката за 
доставување на извештајот како и  формата и содржи-
ната на образецот на извештајот од ставот (2) на овој 
член. 

 (4) Доколку правните лица од ставот (1) на овој 
член не постапуваат согласно со ставовите  (1) и (2) на 
овој член, органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на животната средина е должен да 
побара од надлежниот орган одземање на решението за 
вршење на технички преглед согласно со Законот за 
возила, односно ќе побара од надлежниот орган да пре-
земе мерки за правното лице надлежно за регистрација 
на пловни објекти.“  

 
Член 31 

По членот 198 се додава нов член 198-а, кој гласи: 
 

„Член 198-а 
Надзор над уплатен и пресметан надоместок за реги-
страција на моторни возила или пловни објекти 
(1) Надзор над пресметаниот и уплатениот надоме-

сток од членот 180 од овој закон, како и почитување на 
роковите за уплатување на надоместоците и за доставу-
вање на извештајот согласно со членот 180-а од овој 
закон врши Државниот инспекторат за животна среди-
на преку државните инспектори за животна средина. 

(2) За извршениот надзор од ставот (1) на овој член, 
кога ќе се утврди дека надоместокот од членот 180 од овој 
закон не е уплатен во целост или делумно, државниот 
инспектор за животна средина донесува решение со кој го 
зaдолжува oвластеното правно лице за вршење на технич-
ки преглед во постапката на регистрација на возило, од-
носно правното лице надлежно за регистрација на плов-
ниот објект да го уплати надоместокот. 

(3) Во случај кога oвластеното правно лице за вр-
шење на технички преглед во постапката на регистра-
ција на возило, односно правното лице надлежно за ре-
гистрација на пловниот објект не го достави извешта-
јот од членот 180-а од овој закон, директорот на Др-
жавниот инспекторат за животна средина донесува ре-
шение со кое го задолжува oвластеното правно лице за 
вршење на технички преглед во постапката на реги-
страција на возило, односно правното лице надлежно 
за регистрација на пловниот објект да го плати надоме-
стокот за реализираните регистрации на моторни вози-
ла или пловни објекти во износ на просечна вредност 
од уплатени надоместоци од обврзник од истото по-
драчје. 

(4) Против решенијата од ставовите (2) и (3) на овој 
член може да се изјави жалба до Комисијата за решава-
ње во втор степен по жалби од членот 208 од овој за-
кон.“ 

Член 32 
Во членот 208 став (13) зборовите: „Државниот 

инспекторат за животна средина“ се заменуваат со збо-
ровите: „органот на државната управа надлежен за ра-
ботите од областа на животната средина“. 

 
Член 33 

Во членот 212-в став (6) зборот „можат“ се замену-
ва со зборовите: „се должни“. 

   
Член 34 

Во членот 212-е  став (1) по точката 21 се додава 
нова точка 22, која гласи: 

„22) не го пресметува и уплатува надоместокот 
и/или не доставува извештај за уплатениот и пресмета-
ниот надоместок согласно со членовите 180 и 180-а од 
овој закон.“ 

Во ставот (11) по бројот „17“ сврзникот „и“ се заме-
нува со запирка, а по бројот „18“ се додава бројот „и 
22“.   

   
Член 35 

Во членот 212-ж став (1)  точка 5 зборовите: „не е 
добиена А или Б интегрирана еколошка дозвола сог-
ласно со закон и/или“ се бришат.  

Во ставот (6) точката на крајот од реченицата се брише 
и се додаваат зборовите: „во времетраење од 30 дена.“  

Член 36 
Овластеното правно лице за вршење на технички 

преглед во постапката на регистрација на возило, односно 
правното лице надлежно за регистрација на пловниот об-
јект од членот 180-а од овој закон во рок од 30 дена од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон се должни да го 
подготват првиот извештај за уплатениот надоместок за 
претходните три месеци и истиот да го достават до орга-
нот на државната управа надлежен за работите од областа 
на животната средина. 

 
Член 37 

Подзаконските прописи чие донесување е утврдено 
со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој закон.  

Член 38 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за животната средина.  

 
Член 39 

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 MJEDISIN JETESOR 
 

Neni 1 
Në Ligjin për mjedisin jetesor (“Gazeta Zyrtare e Re-

publikes së Maqedonise” numer 53/2005, 81/2005, 
24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/10, 124/10 dhe 51/11), në 
nenin 22 paragrafi (1) presja pas fjales “kufizon” zevende-
sohet me fjalen “ose”, ndersa fjalet: “ose rreptesisht kon-
trollon” shlyhen.  

Pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2) si vijon:   
“(2) Organi i administrates shteterore kompetent për 

punet nga sfera e mjedisit jetesor e ndjek importin dhe eks-
portin e substancave të caktuara të rrezikshme, materieve të 
demshme dhe prodhimeve në/nga/neper Republiken e Ma-
qedonise në pajtim me rregullat për sistemimin e mallrave 
në forme eksporti dhe importi.”   

Paragrafi (2) behet paragraf (3).   
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Neni 2 
Neni 22-a ndryshohet si vijon:  
“(1) Personi juridik ose fizik që kryen import dhe/ose 

eksport të substancave që e varferojne mbeshtjellesin e 
ozonit dhe/ose të prodhimeve që permbajne substanca të 
cilat e varferojne mbeshtjellesin e ozonit, duhet të posedoje 
leje për import dhe/ose eksport të substancave që e varfe-
rojne mbeshtjellesin e ozonit dhe/ose të prodhimeve që 
permbajne substanca të cilat e varferojne mbeshtjellesin e 
ozonit, të cilen e leshon organi i administrates shteterore 
kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e mjedisit jete-
sor.  

(2) Ministri që udheheq me organin e administrates 
shteterore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor, 
i percakton substancat që e varferojne mbeshtjellesin e 
ozonit si dhe/ose prodhimet të cilat permbajne substanca që 
e varferojne mbeshtjellesin e ozonit.  

(3) Personi juridik dhe fizik nga paragrafi (1) i ketij ne-
ni njehere në vit, më së voni deri më 1 mars në vitin rrjed-
hes, dorezon raport për vitin paraprak për substancat e im-
portuara dhe/ose eksportuara që e varferojne mbeshtjellesin 
e ozonit dhe/ose prodhimet të cilat permbajne substanca që 
e varferojne mbeshtjellesin e ozonit, te organi i administra-
tes shteterore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jete-
sor.   

(4) Ministri që udheheq me organin e administrates 
shteterore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor, 
i percakton formen dhe permbajtjen dhe menyren e dorezi-
mit të raportit nga paragrafi (3) i ketij neni për substancat e 
importuara dhe/ose eksportuara që e varferojne mbeshtjel-
lesin e ozonit, si dhe/ose për prodhimet të cilat permbajne 
substanca që e varferojne mbeshtjellesin e ozonit.” 

 
Neni 3 

Pas nenit 22-a shtohet nen i ri 22-b si vijon:  
 

“Neni 22-b 
Veprimi me substancat që e varferojne mbeshtjellesin e 

ozonit, si dhe/ose me prodhimet që permbajne substanca të 
cilat e varferojne mbeshtjellesin e ozonit  

(1) Veprimi me substancat që e varferojne mbeshtjelle-
sin e ozonit, si dhe/ose me prodhimet që permbajne sub-
stanca të cilat e varferojne mbeshtjellesin e ozonit, kryhet 
në menyre me të cilen ndalohet lirimi i substancave në 
mjedisin jetesor dhe sigurohet perfshirja e tyre e rregullt 
dhe pengimi i rrjedhjeve.  

(2) Personi juridik i cili vepron me substancat që e var-
ferojne mbeshtjellesin e ozonit si dhe/ose me prodhimet që 
permbajne substanca të cilat e varferojne mbeshtjellesin e 
ozonit, eshte i detyruar që në organin e administrates shte-
terore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor, më 
së voni deri më 1 mars në vitin rrjedhes, të dorezoje raport 
për vitin paraprak për llojet dhe sasite e substancave të 
grumbulluara, perteritura dhe ricikluara me të cilat ka ve-
pruar, si dhe/ose me prodhimet të cilat permbajne substan-
ca që e varferojne mbeshtjellesin e ozonit.  

(3) Ministri që udheheq me organin e administrates 
shteterore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor, 
i percakton formen dhe permbajtjen dhe menyren e dorezi-
mit të raportit nga paragrafi (2) i ketij neni.  

(4)  Personi juridik i cili vepron me substanca që e var-
ferojne mbeshtjellesin e ozonit, si dhe/ose me prodhime që 
permbajne substanca të cilat e varferojne mbeshtjellesin e 
ozonit, duhet të posedoje licence për grumbullim, perteritje 
dhe riciklim të substancave që e varferojne mbeshtjellesin 
e ozonit (në tekstin e metutjeshem:  Licence).  

(5) Licencen nga paragrafi (4) i ketij neni e leshon or-
gani i administrates shteterore kompetent për punet nga 
sfera e mjedisit jetesor, për periudhe kohore prej pese vi-
tesh.   

(6) Personi juridik nga paragrafi (2) i ketij neni mund të 
marre licence nese i ploteson kushtet si vijojne:  

- ka hapesire dhe pajisje për veprim me substanca që e 
varferojne mbeshtjellesin e ozonit, si dhe/ose me prodhime 
që permbajne substanca të cilat e varferojne mbeshtjellesin 
e ozonit,  

- ka të punesuar së paku një person, i cili ka vertetim 
për trajnim të mbaruar për veprim me substanca që e varfe-
rojne mbeshtjellesin e ozonit dhe   

- ka perpiluar Program për veprim me hedhurina që 
permban substanca që e varferojne mbeshtjellesin e ozonit 
si dhe/ose me prodhime që permbajne substanca të cilat e 
varferojne mbeshtjellesin e ozonit.   

(7) Vertetim për trajnim të mbaruar për veprim me sub-
stanca që e varferojne mbeshtjellesin e ozonit, si dhe/ose 
me prodhime që permbajne substanca të cilat e varferojne 
mbeshtjellesin e ozonit nga paragrafi (6) i ketij neni, leshon 
personi juridik i cili eshte i autorizuar në pajtim me nenin 
(9) të ketij neni.  

(8) Formen dhe permbajtjen e vertetimit nga paragrafi 
(7) i ketij neni, i percakton ministri që udheheq me organin 
e administrates shteterore kompetent për punet nga sfera e 
mjedisit jetesor.  

(9) Trajnim për veprim me substanca që e varferojne 
mbeshtjellesin e ozonit, si dhe/ose me prodhime që perm-
bajne substanca të cilat e varferojne mbeshtjellesin e ozo-
nit, mund të kryeje personi juridik i cili eshte i autorizuar 
nga ministri që udheheq me organin e administrates shtete-
rore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor dhe i 
cili i ploteson kushtet si vijojne:  

- posedon pajisje për trajnim praktik,   
- ka Program për trajnim për udheheqje, servisim, 

grumbullim, perteritje dhe riciklim të drejte të substancave 
që e varferojne mbeshtjellesin e ozonit, i cili eshte miratuar 
nga organi i administrates shteterore kompetent për punet 
nga sfera e mjedisit jetesor dhe  

- ka të punesuar së paku një person me arsim të larte 
nga sfera e shkencave teknike, i cili ka së paku një vit per-
voje në sferen e mbrojtjes së mbeshtjellesit të ozonit.  

(10) Formen dhe permbajtjen e Programit për trajnim 
për udheheqje, servisim, grumbullim, perteritje dhe ricik-
lim të drejte të substancave që e varferojne mbeshtjellesin e 
ozonit, kushtet më aferta që duhet t’i plotesojne personat 
juridike nga paragrafi (9) i ketij neni, si dhe menyren dhe 
proceduren për autorizim për kryerjen e trajnimit nga para-
grafi (9) i ketij neni, i percakton ministri që udheheq me 
organin e administrates shteterore kompetent për punet nga 
sfera e mjedisit jetesor.   

(11) Organi i administrates shteterore kompetent për 
punet nga sfera e mjedisit jetesor mban evidence të perso-
nave juridike të cilet kryejne trajnim për veprim me sub-
stanca që e varferojne mbeshtjellesin e ozonit në Republi-
ken e Maqedonise dhe të personave që kane marre vertetim 
për trajnimin e mbaruar për veprim me substanca që e var-
ferojne mbeshtjellesin e ozonit.  

(12) Ministri i cili udheheq me organin e administrates 
shteterore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor, 
i percakton menyren e grumbullimit, perteritjes dhe ricikli-
mit të substancave që e varferojne mbeshtjellesin e ozonit.”   

Neni 4 
Në nenin 24 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:  
"Formen dhe permbajtjen e elaboratit në pajtim me llo-

jet e veprimtarive ose aktiviteteve për të cilat perpilohet 
elaborati, si dhe sipas kryeresve të veprimtarise dhe velli-
mit të veprimtarive dhe aktiviteteve që i kryejne personat 
juridike dhe fizike, proceduren për miratimin e tyre, si dhe 
menyren e mbajtjes së Regjistrit për elaborate të lejuara, i 
percakton ministri që udheheq me organin e administrates 
shteterore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor. 
Sipas vellimit, veprimtarite dhe aktivitetet percaktohen si 
veprimtari dhe aktivitete me vellim më të madh dhe më të 
vogel, me ç’rast veprimtari ose aktivitete me vellim më të 
vogel percaktohen në pajtim me rregullat për kryerjen e ve-
primtarise tregtare, zejtare dhe bujqesore.”  
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Pas paragrafit (43) shtohet paragraf i ri (44) si vijon:  
“(44) Zbatimi i procedures për leshimin e elaborateve 

për mbrojtjen e mjedisit jetesor, si dhe mbajtja e Regjistrit 
mund të kryhet edhe në menyre elektronike.”  

 
Neni 5 

Pas nenit 67 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) 
si vijon:  

"(2) Nese në pajtim me rregullat për miratim të doku-
mentit të caktuar të planit kerkohet që ai të miratohet në dy 
faza, dhe atë si draft-plan dhe propozim-plan, raporti për 
vleresim strategjik të mjedisit jetesor për dokumentin e pla-
nit pergatitet para percaktimit të draft-dokumentit të planit 
dhe i njejti eshte pjese perberese e draft-dokumentit të pla-
nit të propozuar." 

Paragrafet (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dhe (9) behen 
paragrafe (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dhe (10)  

Pas paragrafit (10) i cili behet paragraf (11) shtohen dy 
paragrafe të rinj (12) dhe (13), si vijojne: 

"(12) Nese behet fjale për zbatim të procedures për vle-
resim strategjik të ndikimeve mbi mjedisin jetesor në kua-
der të projekteve për të cilat jane siguruar mjete nga Bash-
kimi Evropian ose donator tjeter i huaj, raportin për mjedi-
sin jetesor mund ta perpiloje edhe ekspert i huaj i angazhu-
ar në kuader të projektit, i cili nuk eshte i perfshire në Li-
sten e eksperteve për vleresim strategjik nga neni 68 i ketij 
ligji. 

(13) Në rastet nga paragrafi (12) i ketij neni, personi që 
eshte angazhuar në kuader të projektit eshte i detyruar që 
bashke me raportin për vleresim strategjik, të dorezoje 
deshmi se eshte i angazhuar si ekspert për perpilim të ra-
portit për mjedis jetesor për vleresim strategjik të ndikime-
ve mbi mjedisin jetesor në kuader të projektit të financuar 
nga mjetet e Bashkimit Evropian ose donator tjeter i huaj."  

 
Neni 6 

Në nenin 72 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5) 
si vijon: 

"(5) Vleresimin e perputhshmerise së raportit për mje-
dis jetesor nga paragrafi (2) i ketij neni, organi i admini-
strates shteterore kompetent për punet nga sfera e mjedisit 
jetesor, e publikon në ueb faqen e vet në afat prej pese dite-
ve të punes nga dita e miratimit të vleresimit.” 

 
Neni 7 

Në nenin 81 paragrafi (2) presja pas fjaleve: "mbi mje-
disin jetesor" zevendesohet me pike, kurse fjalet: "si dhe 
formen dhe permbajtjen e formularit për percaktimin e ne-
vojes së vleresimit të ndikimit mbi mjedisin jetesor" 
shlyhen. 

 
Neni 8 

Në nenin 85 pas paragrafit (7) shtohen dy paragrafe të 
rinj (8) dhe (9), si vijojne: 

"(8) Nese behet fjale për zbatimin e procedures për vle-
resim të ndikimit të projektit mbi mjedisin jetesor në kua-
der të projekteve për të cilet jane siguruar mjete nga Bash-
kimi Evropian ose donator tjeter i huaj, studimin për vlere-
sim të ndikimit të projektit mbi mjedisin jetesor nga neni 
82 i ketij ligji, mund ta perpiloje edhe ekspert i huaj i an-
gazhuar në kauder të projektit, i cili nuk eshte perfshire në 
Listen e eksperteve për vleresim të ndikimit mbi mjedisin 
jetesor nga neni 85 i ketij ligji. 

(9) Në rastet nga paragrafi (8) i ketij neni, personi i cili 
eshte angazhuar në kuader të projektit eshte i detyruar që 
bashke me studimin për vleresim të ndikimit të projektit 
mbi mjedisin jetesor, të dorezoje deshmi se eshte angazhu-
ar si ekspert për perpilimin e studimit për vleresimin e ndi-
kimit të projektit mbi mjedisin jetesor, në kuader të proje-
ktit i financuar nga mjetet e Bashkimit Evropian ose nga 
donator tjeter i huaj." 

Neni 9 
Në nenin 95 paragrafi (2) pas fjaleve: "qyteti i Shkupit" 

shtohen fjalet: "ose organi i administrates shteterore kom-
petent për punet nga sfera e mjedisin jetesor kur behet fjale 
për instalim që gjendet në rajon të mbrojtur".  

Neni 10 
Në nenin 103 paragrafi (1) pas fjaleve: "me shkrim" 

shtohen fjalet: "ose elektronike". 
 

Neni 11 
Në nenin 107 paragrafi (13) pas fjalise së dyte shtohet 

fjali e re, si vijon: 
Me kerkese të publikut, operatori eshte i detyruar që të 

organizoje debat publik për Projekt Leje A të integruar 
ekologjike."  

Neni 12 
Neni 126 ndryshohet si vijon: 
"(1) Nese organi kompetent nga neni 123 paragrafi (1) i 

ketij ligji, në baze të kerkeses së kompletuar, konstaton se 
ndikimi i instalimit mbi mjedisin jetesor eshte në kuader të 
kufijve dhe vlerave të percaktuara, ai eshte i detyruar që të 
miratoje aktvendim me të cilin leshohet leje B e integruar 
ekologjike, në afat prej 60 ditesh nga dita e pranimit të ker-
keses.  

(2) Kunder aktvendimit të kryetarit të komunes dhe kr-
yetarit të qytetit të Shkupit nga paragrafi (1) i ketij neni, 
operatori i instalimit ka të drejte që të paraqese ankese në 
organin e administrates shteterore për punen nga sfera e 
mjedisit jetesor, në afat prej 15 ditesh pune nga dita e mira-
timit të aktvendimit.  

(3) Kunder aktvendimit të organit të administrates shte-
terore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor nga 
paragrafi (1) i ketij neni, operatori i instalimit ka të drejte 
të paraqese ankese në Komisionin Shteteror për Vendim-
marrje në Procedure Administrative dhe Procedure nga 
Marredhenia e Punes në Shkalle të Dyte në afat prej 15 di-
tesh pune nga dita e miratimit të aktvendimit.  

(4) Ankese kunder aktvendimit nga paragrafet (2) dhe 
(3) të ketij neni mund të paraqesin personat e prekur fizike 
dhe juridike, si dhe shoqata të qytetareve të themeluara për 
perparim dhe mbrojtje të mjedisit jetesor, të organet e the-
ksuara në paragrafet (2) dhe (3) të ketij neni. 

(5) Kryetari i komunes dhe kryetari i qytetit të Shkupit 
eshte i detyruar që të mbaje regjister të komunes, perkate-
sisht regjister të qytetit të lejeve B të integruara ekologjike 
për rajonin e vet, si dhe të dorezoje kopje në organin e ad-
ministrates shteterore kompetent për punet nga sfera e mje-
disit jetesor. 

(6) Organi i administrates shteterore kompetent për pu-
net nga sfera e mjedisit jetesor udheheq dhe mban Regjister 
të lejeve B të integruara ekologjike të leshuara. 

(7) Ministri që udheheq me organin e administrates 
shteterore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor 
i percakton formen, permbajtjen dhe menyren e udheheqjes 
së Regjistrit nga paragrafet (5) dhe (6) të ketij neni, si dhe 
menyren e dorezimit të të dhenave për regjistrim në Regji-
ster. 

(8) Kur krahas lejes B të integruar ekologjike për insta-
limin nevojitet marrja e lejeve tjera të lidhura me shfrytezi-
min dhe eksploatimin e pasurive natyrore ose lejeve për 
leshim në mjedisin jetesor, organi kompetent për leshimin 
lejes B të integruar ekologjike nga neni 123 paragrafi (1) i 
ketij ligji, nuk do ta leshoje lejen nese investituesi nuk i si-
guron lejet e nevojshme. Kushtet dhe masat e percaktuara 
në lejet tjera në menyre perkatese inkorporohen në lejen B 
të integruar ekologjike. 

(9) Organi që e ka leshuar lejen B të integruar ekologji-
ke eshte i detyruar që në çdo shtate vjet t'i kontrolloje kush-
tet e percaktuara me lejen dhe nese kane ndodhur ndryshi-
me në rregullat për mbrojtjen e mjedisit jetesor, që mund të 
ndikojne mbi punen e instalimit, eshte i detyruar të ngrite 
procedure për ndryshimin e lejes B të integruar ekologjike.  
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(10) Zbatimi i procedures për leshimin lejes B të inte-
gruar ekologjike si dhe udheheqja e Regjistrit mund të kry-
het edhe në menyre elektronike.   

(11) Nese organi nga neni 124 paragrafi (1) i ketij ligji 
nuk miraton aktvendim me të cilin leshohet B-leja e inte-
gruar ekologjike, perkatesisht nuk miraton aktvendim me 
të cilin refuzohet kerkesa për leshimin lejes B të integruar 
ekologjike, në afatin e percaktuar në paragrafin (1) të ketij 
neni, parashtruesi i kerkeses ka të drejte që në afat prej tri 
ditesh pune pas kalimit të atij afati të parashtroje kerkese 
në sekretarine e ministrit që udheheq me organin e admini-
strates shteterore kompetent për punet nga sfera e mjedisit 
jetesor, perkatesisht në sekretarine e kryetarit të komunes 
dhe të qytetit të Shkupit, për miratimin e aktvendimit me të 
cilin do të konstatoje se kerkesa nga neni 124 paragrafi (1) 
i ketij ligji eshte pranuar. Nese ministri, perkatesisht krye-
tari i komunes nuk ka sekretari kerkesa parashtrohet në se-
kretari në seline e organit të administrates shteterore kom-
petent për punet nga sfera e mjedisit jetesor, perkatesisht 
në seline e komunes dhe të qytetit të Shkupit. 

(12) Formen dhe permbajtjen e formularit të kerkeses 
nga paragrafi (11) i ketij neni, i percakton ministri që udhe-
heq me organin e administrates shteterore kompetent për 
punet nga sfera e mjedisit jetesor. 

(13) Bashke me kerkesen nga paragrafi (11) i ketij ne-
ni, parashtruesi i kerkeses parashtron kopje nga kerkesa 
nga neni 124 paragrafi (1) i ketij ligji. 

(14) Ministri që udheheq me organin e administrates 
shteterore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor, 
perkatesisht kryetari i komunes dhe i qytetit të Shkupit, 
eshte i detyruar që në afat prej pese ditesh pune nga dita e 
parashtrimit të kerkeses nga paragrafi (11) i ketij neni në 
sekretari, të miratoje aktvendim për dhenien ose refuzimin 
e leshimit të B-lejes së integruar ekologjike. 

(15) Nese ministri që udheheq me organin e admini-
strates shteterore kompetent për punet nga sfera e mjedisit 
jetesor, perkatesisht kryetari i komunes dhe i qytetit të 
Shkupit nuk e miraton aktvendimin nga paragrafi (1) i ketij 
neni, parashtruesi i kerkeses mund ta njoftoje Inspektoratin 
Shteteror Administrativ në afat prej pese ditesh pune. 

(16) Inspektorati Shteteror Administrativ eshte i det-
yruar që në afat prej dhjete ditesh nga dita e pranimit të 
njoftimit nga paragrafi (5) i ketij neni, të kryeje mbikeqyrje 
te organi kompetent për leshimin e lejes B të integruar eko-
logjike nese eshte zbatuar procedura në pajtim me ligjin 
dhe në afat prej tri ditesh pune nga dita e mbikeqyrjes së 
kryer, ta informoje parashtruesin e kerkeses për gjendjen e 
konstatuar gjate mbikeqyrjes së kryer. 

(17) Inspektori i Inspektoratit Shteteror Administrativ 
pas mbikeqyrjes së kryer në pajtim me ligjin, miraton ak-
tvendim me të cilin e ngarkon ministrin që udheheq me or-
ganin e administrates shteterore kompetent për punet nga 
sfera e mjedisit jetesor, perkatesisht kryetarin e komunes 
dhe të qytetit të Shkupit që në afat prej dhjete ditesh të ven-
dose për kerkesen e parashtruar nga paragrafi (11) i ketij 
neni, perkatesisht ta miratoje ose refuzoje kerkesen dhe ta 
njoftoje inspektorin për aktin e miratuar. Bashke me njo-
ftim dorezohet kopje nga akti me të cilin ka vendosur për 
kerkesen e parashtruar për masat e ndermarra.  

(18) Nese ministri që udheheq me organin e admini-
strates shteterore kompetent për kryerjen e puneve nga sfe-
ra e mjedisit jetesor, perkatesisht kryetari i komunes dhe i 
qytetit të Shkupit, nuk vendos në afatin nga paragrafi (17) i 
ketij neni, inspektori do të paraqese kerkese për ngritjen e 
procedures kundervajtese për kundervajtje të percaktuar në 
Ligjin për inspeksion administrativ dhe do të caktoje afat 
plotesues prej pese ditesh pune, në të cilin ministri, perka-
tesisht kryetari i komunes do të vendose për kerkesen e pa-
raqitur për cfare në afatin e njejte do ta njoftoje inspektorin 
për aktin e miratuar. Bashke me njoftim dorezohet kopje 
nga akti me të cilin ka vendosur për kerkesen e parashtruar.  
Inspektori në afat prej tri ditesh pune ta njoftoje parashtrue-
sin e kerkeses për masat e ndermarra. 

(19) Nese ministri, perkatesisht kryetari i komunes nuk 
vendos as në afatin plotesues nga paragrafi (18) i ketij neni, 
inspektori në afat prej tri ditesh pune do të paraqese kalle-
zim te prokurori kompetent publik dhe në kete afat do ta 
informoje parashtruesin e kerkeses për masat e ndermarra.  

(20) Nese inspektori nuk vepron pas njoftimit nga para-
grafi (15) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses në afat prej 
pese ditesh pune ka të drejte të parashtroje kundershtim në 
sekretarine e drejtorit të Inspektoratit Shteteror Administra-
tiv.  Nese drejtori nuk ka sekretari, kerkesa parashtrohet në 
sekretari në seline e Inspektoratit Shteteror Administrativ.  

(21) Drejtori i Inspektoratit Shteteror Administrativ 
eshte i detyruar që në afat prej tri ditesh pune nga dita e 
pranimit ta shqyrtoje kundershtimin nga paragrafi (20) i 
ketij neni dhe nese konstaton se inspektori nuk ka vepruar 
pas njoftimit të parashtruesit të kerkeses në pajtim me para-
grafet (16) dhe (17) të ketij neni dhe/ose nuk ka paraqitur 
kallezim në pajtim me paragrafet (18) dhe (19) të ketij ne-
ni, drejtori i Inspektoratit Shteteror Administrativ do të pa-
rashtroje kerkese për ngritjen e procedures kundervajtese 
për kundervajtje të percaktuar në Ligjin për inspeksion ad-
ministrativ për inspektorin dhe do të caktoje afat plotesues 
prej pese ditesh pune në të cilin inspektori do të kryeje 
mbikeqyrje në organin e administrates shteterore kompe-
tent për punet nga sfera e mjedisit jetesor, perkatesisht në 
komunen dhe në qytetin e Shkupit nese eshte zbatuar pro-
cedura në pajtim me ligjin dhe në afat prej tri ditesh pune 
nga dita e mbikeqyrjes së kryer ta informoje parashtruesin 
e kerkeses për masat e ndermarra.  

(22) Nese inspektori, nuk vepron as në afatin plotesues 
nga paragrafi (20) i ketij neni, drejtori i Inspektoratit Shte-
teror Administrativ do të paraqese kallezim te prokurori 
kompetent publik kunder inspektorit dhe në afat prej tri di-
tesh pune do ta informoje parashtruesin e kerkeses për ma-
sat e ndermarra.  

(23) Në rastet nga paragrafi (22) 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. 

(24) Në rastet nga paragrafi (21) i ketij neni, drejtori i 
Inspektoratit Shteteror Administrativ në afat prej tri ditesh 
do ta informoje parashtruesin e kerkeses për masat e nder-
marra.  

(25) Nese drejtori i Inspektoratit Shteteror Administra-
tiv nuk vepron në pajtim me paragrafin (20) të ketij neni, 
parashtruesi i kerkeses mund të paraqese kallezim te pro-
kurori kompetent publik në afat prej tete diteve të punes. 

(26) Nese ministri që udheheq me organin e admini-
strates shteterore kompetent për punet nga sfera e mjedisit 
jetesor, perkatesisht kryetari i komunes dhe i qytetit të 
Shkupit nuk vendos në afatin nga paragrafi (20) i ketij ne-
ni, parashtruesi i kerkeses mund të ngrite kontest admini-
strativ në gjykaten kompetente. 

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

(28) Akti nenligjor nga paragrafi (12) i ketij neni, mira-
tohet në afat prej 15 ditesh nga dita e miratimit të ketij ligji. 

(29) Pas miratimit të aktit nenligjor nga paragrafi (12) i 
ketij neni, ai menjehere, e më së voni në afat prej 24 oresh 
publikohet në ueb faqen e organit të administrates shtetero-
re kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor. 

 
Neni 13 

Në nenin 135 paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
"Kerkesa nga paragrafi (1) i ketij neni i permban veca-

nerisht: 
1) të dhenat për operatorin dhe indikatore financiare 

për punen e tij; 
2) pershkrim të instalimit, pjeset e tij teknike dhe akti-

vitetet e lidhura të drejtperdrejta; 
3) të dhenat për menyren e menaxhimit dhe kontrollit të 

instalimit; 
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4) të dhenat për lendet e para dhe materialet ndihmese, 
substancat dhe energjite tjera të perdorura ose të prodhuara 
në instalimin; 

5) manipulimin me materialet;  
6) emisionet (pasqyre e emisioneve në të gjitha mediu-

met dhe sferat e mjedisit jetesor); 
7) gjendjet e lokacionit dhe ndikimin e aktivitetit; 
8) pershkrimin e teknologjive dhe teknikave tjera për 

parandalimin, ose nese kjo nuk eshte e mundur, uljen e 
emisioneve të materieve ndotese; 

9) vendet për monitorim dhe marrje të ekzemplareve; 
10) aspektet ekologjike dhe teknikat më të mira të 

kapshme; 
11) planin operativ; 
12) pershkrimin e masave tjera të planifikuara preventi-

ve; 
13) remediacionin, nderprerjen e punes, rifillimin e pu-

nes dhe kujdesin pas nderprerjes së aktiviteteve dhe 
14) rezymene joteknike të kerkeses.” 
Paragrafi (3) shlyhet. 
Paragrafet (4), (5) dhe (6) behen paragrafe (3), (4) dhe 

(5). 
  

Neni 14 
Në nenin 136 paragrafi (1) pas fjales "Maqedonise" 

shtohen fjalet: "dhe në ueb faqet e tyre." 
Në paragrafet (2) dhe (3) fjala "kerkeses" zevendesohet 

me fjalet: "kerkeses së kompletuar". 
 

Neni 15 
Në nenin 138 paragrafi (5) fjalet: "gjashte muaj" zeven-

desohen me fjalet: "30 dite". 
 

Neni 16 
Në nenin 142 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), 

si vijon: 
"(3) Me perjashtim nga paragrafi (2) i ketij neni nese 

shkak për ndryshim të lejes eshte ndryshimi i vlerave kufi-
zuese të percaktuara në ligjet dhe rregullat tjera, lejet për 
harmonizim me planin operativ, ndryshohen me detyre zyr-
tare nga organi i administrates shteterore kompetent për 
punet nga sfera e mjedisit jetesor, perkatesisht komunat ose 
qyteti i Shkupit, me miratimin e aktvendimit për ndryshi-
min e lejes për harmonizim me planin operativ pa zbatimin 
e procedures për ndryshimin e lejes." 

 
Neni 17 

Në nenin 142-a paragrafi (1) alineja 3 pas presjes shto-
hen fjalet: "pervec në rastet nga neni 142 paragrafi (3) i ke-
tij ligji."   

 
Neni 18 

Në nenin 145 paragrafi (1) fjalia hyrese ndryshohet si 
vijon: 

"Çdo person juridik ose fizik, që eshte pronar ose kryen 
veprimtari në sistemin prodhues, transportues ose në siste-
min e magazinimit (në tekstin e metejme: sistem) në të ci-
lin jane të pranishme substanca të rrezikshme në sasi më të 
medha ose të barabarta me vlerat e  percaktuara kufizuese 
(pragjet) të percaktuara me rregullen nga paragrafi (2) i ke-
tij neni (në tekstin e metejme: operator), eshte i detyruar: “ 

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon 
"Ministri që  udheheq me organin e administrates shte-

terore kompetent për punet nga sfera e  mjedisit jetesor, i 
percakton llojet e substancave të rrezikshme dhe sasite për 
pranine e tyre nga paragrafi (1) i ketij neni. "    

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon: 
"(3) Me rregullen nga paragrafi (2) i ketij neni, në paj-

tim me llojet e substancave të rrezikshme dhe sasite e tyre, 
percaktohet edhe menyra e veprimit të operatoreve në paj-
tim me nenet 147-a dhe 148 të ketij ligji.  

Neni 19 
Në nenin 146 paragrafi (1) alineja 4 lidheza "dhe" në 

fund të fjalise zevendesohet me pikepresje. 
Alineja 5 ndryshohet si vijon:  
" - eksploatim (hulumtim, ekstraksion dhe perpunim) të 

lendeve të para minerale në miniera, gurore, me ndihmen e 
shpimit, me perjashtim të proceseve  kimike dhe termike 
dhe magazinimit, që ka të beje me operacione ku jane të 
pranishme substanca të rrezikshme, në pajtim me nenin 
145 paragrafi (2) të ketij ligji. " 

Pas alinese 5 shtohen dy aline të reja 6 dhe 7, si vijojne: 
" - studim bregdetar dhe eksploatim të mineraleve, du-

ke perfshire hidrokarbure dhe 
- deponi për hedhurina, duke i perfshire edhe magazinat 

nentokesore për hedhurina, me perjashtim të objekteve për 
menjanimin e mbetjeve të xeheve, ku jane të pranishme 
substanca të rrezikshme në sasi të barabarte me ose më të 
medha se sasite e percaktuara me rregullen nga neni 145 
paragrafi (2) i ketij ligji.“    

 
Neni 20 

Në nenin 146-a paragrafi (2) numri "11" zevendesohet 
me numrin "9", ndersa fjalet: "organi i administrates shtete-
rore kompetent për punet nga sfera e transportit dhe lidhje-
ve" dhe fjalet: " organi i administrates shteterore kompetent 
për punet nga sfera e mbrojtjes" shlyhen. 

 
Neni 21 

Në nenin 147 paragrafi (1) fjala "punet" zevendesohen 
me fjalet: "kryerjen e puneve profesionale." 

Në paragrafin (2) pika 4) ndryshohet si vijon: "aktivite-
tin që kryhet ose planifikohet të kryhet në sistem, perkate-
sisht instalim apo në depo dhe". 

Në piken 5) pika në fund të fjalise  zevendesohet me 
presje dhe shtohen fjalet: "duke perfshire detaje të elemen-
teve në fqinjesi, si dhe lokacionet që mund ta rrisin rrezi-
kun nga avaria apo nga efekti kumulativ." 

Në paragrafin (3) pas fjales “sistemit" shtohen fjalet: 
"apo cfaredo lloj ndryshimi të procesit për perpunim të saj 
dhe/ose ndryshime në sistemin ose instalimin që mund të 
kete ndikime të konsiderueshme për rrezik nga fatkeqesi të 
medha", ndersa fjala “punet” zevendesohet me fjalet: “kr-
yerjen e puneve profesionale”. 

 
Neni 22 

Pas paragrafit 147 shtohet nen i ri 147-a si vijon: 
 

“Neni 147-a 
Plani për  parandalimin e avarive 
(1) Për sistemet në të cilat substancat e rrezikshme jane 

të pranishme në sasi të percaktuara me rregullen nga neni 
145 paragrafi (2) i ketij ligji, operatori detyrohet që të per-
piloje dhe të dorezoje plan për parandalim të avarive në or-
ganin e administrates shteterore kompetent për kryerjen e 
puneve profesionale nga sfera e mjedisit jetesor.  Plani për 
parandalimin e avarive duhet të jete me shkrim dhe të ga-
rantoje shkalle të larte të mbrojtjes së njerezve dhe të mje-
disit jetesor duke i perfshire qellimet e pergjithshme dhe 
parimet e veprimit të operatorit për menaxhim me rrezikun 
nga avaria.  

(2) Permbajtjen e planit për parandalim të avarive, e 
percakton ministri që udheheq me organin  e administrates 
shteterore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor. 

(3) Operatori eshte i detyruar që planin për parandali-
min e avarive nga paragrafi (1) i ketij neni ta dorezoje në 
organin e administrates shteterore kompetent për kryerjen e 
puneve profesionale nga sfera e mjedisit jetesor, si vijon: 

1) në afat prej gjashte muajsh para fillimit me ndertim 
ose para fillimit të sistemeve të reja me pune dhe 

2) në afat prej një viti nga dita e fillimit të zbatimit të 
dispozitave nga ky kapitull, për sistemet ekzistuese.  



2 октомври  2012  Бр. 123 - Стр. 39 
 
 

(4) Operatori eshte i detyruar që ta analizoje dhe azhur-
noje planin për parandalim të avarive së paku në çdo pese 
vjet.  Plani i azhurnuar për parandalim të avarive dorezohet 
në organin e administrates shteterore kompetent për kryer-
jen e puneve profesionale nga sfera e mjedisit jetesor. 

5) Organi i administrates shteterore kompetent për kr-
yerjen e puneve profesionale nga sfera e mjedisit jetesor, e 
miraton planin për parandalim të avarive, në afat prej 
gjashte muajsh nga dorezimi i tij.  

(6) Operatoret jane të detyruar që të perpilojne raport 
për masat e sigurise në baze të nenit 148 të ketij ligji, pla-
nin për parandalim të avarive detyrimisht duhet ta perfshij-
ne si  pjese perberese të raportit. "   

Neni 23 
Në 148 paragrafi (1) fjalet: "sasite e percaktuara" të ze-

vendesohen me fjalet: "sasite e percaktuara me rregullen 
nga neni 145 paragrafi (2) i ketij ligji," ndersa fjala "punet" 
zevendesohen me fjalet: "kryerjen e puneve profesionale." 

Pika 1 ndryshohet si vijon: 
"Plani për  parandalim të avarive dhe sistemi për me-

naxhim të sigurise  jane të pergatitur;". 
Pas pikes 4 shtohet pike e re 5, si vijon: 
"5) jane siguruar informata të mjaftueshme te organet 

kompetente nga paragrafi (4) i ketij neni, me qellim që të 
mundesohet miratimi i vendimeve me të cilat do të defino-
hen aktivitetet e reja dhe/ose ngjarjet në rrethin e afert të si-
stemeve ekzistuese." 

Në paragrafin (3) fjala "punet" zevendesohen me fjalet: 
"kryerjen e puneve profesionale", ndersa pas pikes 2 shto-
het pike e re 3, si vijon: 

"3) menjehere, në rast të paraqitjes për shikim të rapor-
tit tjeter sipas paragrafit 6) të ketij neni". 

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon: 
"Organi i administrates shteterore kompetent për kryer-

jen e puneve profesionale nga sfera e mjedisit jetesor, pas 
mendimit të marre paraprakisht nga organi i administrates 
shteterore kompetent për punet nga sfera e mbrojtjes dhe 
shpetimit, organi i administrates shteterore kompetent për 
punet nga sfera e shendetit, organi i administrates shtetero-
re kompetent për punet nga sfera e punes, organi i admini-
strates shteterore kompetent për punet nga sfera e ekono-
mise dhe organi i administrates shteterore kompetent për 
punet nga sfera e puneve të brendshme, në afat prej prej te-
te muajsh nga pranimi i raportit për masat e sigurise: 

- ia  dergon konkluzionet nga analiza e vet e raportit 
për masat e sigurise  operatorit ose 

- e ndalon futjen në perdorim apo vazhdimin e perdori-
mit të sistemit në pajtim me nenin 152 të ketij ligji".  

Neni 24 
Neni 149 ndryshohet si vijon: 
"Në rast të ndryshimit të instalimit, të sistemit, procesit 

të prodhimit ose llojit apo sasise së substancave të rreziksh-
me, që do të kishin ndikim të konsiderueshem mbi munde-
sine për avari, operatori eshte i detyruar që të kryeje anali-
ze dhe revizion të planit për parandalim të avarive, perkate-
sisht raportit për masat e sigurise dhe për kete ta njoftoje 
organin e administrates shteterore kompetent për kryerjen e 
puneve profesionale nga sfera e mjedisit jetesor në afat prej 
gjashte muajsh para se të behet ndryshimi. "  

Neni 25 
Në nenin 151 pas paragrafit (4) shtohet dy paragrafe të 

rinje (5) dhe (6), si vijojne: 
"(5) Nese fatkeqesia e caktuar eshte avari, percaktohet 

në baze të llojit dhe sasise së substancave të rrezikshme që 
e kane shkaktuar fatkeqesine, numrit të personave të lendu-
ar, demit të shkaktuar mbi pronen, rrezikut të drejtperdrejte 
për mjedisin jetesor, si dhe ndikimit të fatkeqesise jashte 
territorit të Republikes së Maqedonise. 

(6) Ministri që udheheq me organin e administrates 
shteterore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor, 

më afersisht do t’i percaktoje kriteret nga paragrafi (5) i ke-
tij neni, në baze të të cilave percaktohet se në cilat raste 
konsiderohet se fatkeqesia e caktuar eshte avari.” 

 
Neni 26 

Në 152 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
"Organi i administrates shteterore kompetent për kryer-

jen e puneve profesionale nga sfera e mjedisit jetesor, the-
melon dhe mban Regjister të sistemeve në të cilat jane të 
pranishme substanca të rrezikshme, dhe në të cilat kane 
ndodhur avari në territorin e Republikes së Maqedonise, 
me qellim që të mundesohet: 

(a) distribuim i shpejte i informatave te organet kompe-
tente dhe subjektet në Republiken e Maqedonise dhe te or-
ganet e shteteve fqinje kur jane të nevojshme; 

(b) distribuim i informatave te organet kompetente për 
analize të shkaqeve për avari dhe pervojat e mesuara prej 
tyre; 

(v) dorezim i informatave në organet kompetente për 
masa preventive dhe 

(g) sigurim i informatave për organizata që kane mun-
desi të sigurojne keshilla apo informata relevante për para-
qitjen, parandalimin dhe lehtesimin e avarive." 

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
"Regjistri nga paragrafi (1) i ketij neni, permban së pa-

ku: 
(a) informata të dorezuara nga organet  kompetente ose 

nga shtetet fqinje; 
(b) analize të shkaqeve për avari; 
(v) pervojat e mesuara nga avarite; 
(g) masa parandaluese të nevojshme për parandalim të 

riparaqitjes së avarise dhe 
(d) informata për avarite e ndodhura.”  
Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon: 
"(3) Sipas nenit 55 të ketij ligji, regjistri nga paragrafi 

(1) i ketij neni, duhet të jete i kapshem për organet e admi-
nistrates shteterore, organet e komunave, të qytetit të Shku-
pit dhe komunave në qytetin e Shkupit, shoqatat tregtare, 
sindikatat, organizatat joqeveritare nga sfera e mbrojtjes së 
mjedisit jetesor dhe organizatat tjera nderkombetare apo 
organizatat për hulumtim që punojne në kete fushe.” 

Paragrafet (3) dhe (4) behen paragrafe (4)  dhe (5). 
Në paragrafin (5)  që behet paragraf (6) fjalet: "(2) dhe 

(3)" zevendesohen me fjalet: "(4) dhe (5)".   
Paragrafi (6) behet paragraf (7). 
 

Neni 27 
Neni 156 ndryshohet si vijon: 
"(1) Në rast të avarise së sistemit që gjendet në territo-

rin e  Republikes së Maqedonise, që shkakton ose mund të 
shkaktoje efekte tejkufitare, organi i administrates shtetero-
re kompetent për punet nga sfera e menaxhimit të krizave 
pa prolongim i njofton shtetet e prekura në nivele perkate-
se, nepermjet sistemeve për njoftim për fatkeqesi industria-
le.  

(2) Ministri që udheheq organin e administrates shtete-
rore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor, e  pas 
mendimit paraprak nga organi i administrates shteterore 
kompetent për punet nga sfera e menaxhimit të krizave dhe 
organi i administrates shteterore kompetent nga sfera e 
mbrojtjes dhe shpetimit, miraton procedura standarde ope-
rative për paralajmerim të hershem, njoftim për efektet tej-
kufitare nga fatkeqesi industriale dhe ndihme të ndersjelle 
sipas Konventes për pasojat tejkufitare nga fatkeqesite in-
dustriale.  

(3) Në rast të avarise, organi i administrates shteterore 
kompetent për punet nga sfera e menaxhimit të krizave 
mund t’u drejtohet për ndihme  shteteve tjera, me ç’rast e 
thekson vellimin dhe llojin e ndihmes që kerkohet.” 
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Neni 28 
Në nenin  157 në paragrafin (2) alineja 2 ndryshohet si 

vijon: 
"-kercenimit të drejtperdrejte nga demi mbi lloje të 

mbrojtura dhe vendbanime natyrore ose demi mbi lloje të 
mbrojtura dhe vendbanime natyrore, që eshte krijuar si pa-
soje e kryerjes së aktiviteteve profesionale, që nuk jane të 
percaktuara me rregullen nga paragrafi (3) i ketij neni, nese 
demi eshte krijuar me faj apo nga pakujdesia e operatorit." 

 
Neni 29 

Në nenin 180 paragrafi (5) ndryshohet si vijon: 
"Kompensimi nga paragrafet (1) dhe (2) të ketij neni, 

për person vendor juridik ose fizik, arketohet gjate regji-
strimit të automjeteve apo objekteve lundruese, ndersa e 
perllogarit dhe arketon personi i autorizuar juridik për kr-
yerjen e  kontrollit teknik në procedure për regjistrim të au-
tomjetit apo personi i ngarkuar për regjistrim të objektit 
lundrues, perkatesisht  gjate vazhdimit të vlefshmerise së 
regjistrimit dhe e paguan një here në muaj në llogari perka-
tese pagesore në suaza të llogarise së thesarit. 

 
Neni 30 

Pas nenit 180 shtohet nen i ri 180-a, si vijon: 
 

“Neni 180-a 
Obligimi për menyren e perllogaritjes, pageses, si dhe 

për mbajtjen e evidences së kompensimit të perllogaritur 
dhe të paguar 

(1) Personi i autorizuar juridik për kryerje të kontrollit 
teknik  në proceduren e regjistrimit të automjetit, perkate-
sisht personi juridik kompetent për regjistrim të objektit 
lundrues nga neni 180 paragrafi (5) i ketij ligji, detyrohet 
që me kohe dhe me rregull ta perllogarite dhe paguaje, si 
dhe ta udheheqe, ta mbaje dhe ruaje evidencen e sakte dhe 
të rregullt për kompensimin e perllogaritur dhe të paguar 
sipas nenit 166 paragrafi (4) të ketij ligji. 

(2) Në baze të evidences nga paragrafi (1) i ketij neni, 
personat juridike nga paragrafi (1) i ketij neni, më së voni 
deri më 15-in e muajit rrjedhes, dorezojne raport për kom-
pensimin e paguar për tre muajt paraprake, në organin e ad-
ministrates shteterore kompetent për punet nga sfera e mje-
disit jetesor. 

(3) Ministri që udheheq me organin e administrates 
shteterore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor, 
do ta percaktoje menyren dhe proceduren për dorezim të 
raportit, si dhe formen dhe permbajtjen e raportit nga para-
grafi (2) i ketij neni. 

(4) Nese personat juridike nga paragrafi (1) i ketij neni, 
nuk veprojne sipas paragrafeve (1) dhe (2) të ketij neni, or-
gani i administrates shteterore kompetent për punet nga 
sfera e mjedisit jetesor detyrohet që të kerkoje nga organi 
kompetent heqjen e aktvendimit për kryerje të kontrollit 
teknik sipas Ligjit për automjete, perkatesisht do të kerkoje 
nga organi kompetent që të marre masa për personin juri-
dik kompetent për regjistrim të objekteve lundruese.”   

Neni 31 
Pas nenit 198 shtohet nen i ri 198-a si vijon: 
 

“Neni 198-a 
Mbikeqyrja mbi kompensimin e arketuar dhe të perllo-

garitur për regjistrimin e automjeteve apo objekteve  lun-
druese 

(1) Mbikeqyrje mbi kompensimin e perllogaritur dhe të 
paguar nga neni 180 i ketij ligji, si dhe respektimin e afate-
ve për pagese të kompensimeve dhe për dorezim të raportit 
sipas nenit 180-a të ketij ligji, kryen Inspektorati Shteteror 
i Mjedisit Jetesor permes inspektoreve shteterore të mjedi-
sit jetesor. 

(2) Për mbikeqyrjen e kryer nga paragrafi (1) i ketij ne-
ni, kur do të konstatohet se kompensimi nga neni 180 i ke-
tij ligji nuk eshte paguar teresisht ose pjeserisht, inspektori 

shteteror i mjedisit jetesor miraton aktvendim me të cilin e 
ngarkon personin e autorizuar juridik për kryerje të kon-
trollit teknik në proceduren e regjistrimit të automjetit, per-
katesisht personin juridik kompetent për regjistrim të obje-
ktit lundrues, që ta paguaje kompensimin. 

(3) Në rast kur personi i autorizuar juridik për kryerje 
të kontrollit  teknik në proceduren e regjistrimit të automje-
tit, perkatesisht personi juridik kompetent për regjistrim të 
objektit lundrues nuk e dorezon raportin nga paragrafi 180-
a i ketij ligji, drejtori i Inspektoratit Shteteror të Mjedisit 
Jetesor miraton aktvendim me të cilin e ngarkon personin e 
autorizuar juridik për kryerje të kontrollit  teknik në proce-
duren e regjistrimit të automjetit, perkatesisht personin ju-
ridik kompetent për regjistrim të objektit lundrues, që ta 
paguaje kompensimin për regjistrimet e realizuara të au-
tomjeteve apo objekteve lundruese në shume të vleres me-
satare të kompensimeve të paguara nga detyres i rajonit të 
njejte. 

(4) Kunder aktvendimeve nga paragrafet (2) dhe (3) të 
ketij neni, mund të paraqitet ankese në Komisionin për 
Vendimmarrje për Ankesa në Shkalle të Dyte nga neni 208 
i ketij ligji. " 

 
Neni 32 

Në nenin 208 paragrafi (13) fjalet: "Inspektoratin Shte-
teror të Mjedisit Jetesor" zevendesohen me fjalet: "organin 
e administrates shteterore kompetent për punet nga sfera e 
mjedisit jetesor." 

 
Neni 33 

Në nenin 212 - v  paragrafi (6) fjala "mund"  zevende-
sohet me fjalen "detyrohen". 

   
Neni 34 

Në nenin 212-e  paragrafi (1) pas pikes 21 shtohet pike 
e re 22, si vijon: 

"22) nuk e llogarit dhe paguan kompensimin dhe/ose 
nuk dorezon raport për kompensimin e llogaritur dhe të pa-
guar sipas neneve 180 dhe 180-a". 

Në paragrafin (11) pas numrit "17" lidheza "dhe" ze-
vendesohet me presje, ndersa pas numrit "18" shtohen fja-
let: "dhe 22".   

 
Neni 35 

Në nenin 212-zh  paragrafi  (1) pika 5 fjalet: "nuk eshte 
marre leje A ose B të integruar ekologjike në pajtim me 
ligjin dhe/ose" shlyhen.  

Në paragrafin (6) pika në fund të fjalise shlyhet dhe 
shtohen fjalet: "në kohezgjatje prej 30 ditesh." 

 
Neni 36 

Personi i autorizuar juridik për kryerjen e kontrollit tek-
nik në procedure të regjistrimit të automjetit, perkatesisht 
personi juridik kompetent për regjistrim të objektit lundru-
es nga neni 180-a i ketij ligji, në afat prej tridhjete ditesh 
nga dita e hyrjes në fuqi e ketij ligji, detyrohen që ta perga-
tisin raportin e pare për kompensim të paguar për tre muajt 
paraprake dhe të njejtin t'ia dorezojne organit të admini-
strates shteterore kompetent për punet nga sfera e mjedisit 
jetesor. 

 
Neni 37 

Rregullat nenligjore miratimi i të cilave eshte percaktu-
ar me kete ligj, do të miratohen në afat prej gjashte muajsh 
nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji. 

 
Neni 38 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të 
Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastru-
ar të Ligjit për mjedisin jetesor.  
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Neni 39 
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 

"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise". 
__________ 

 
3013. 

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 УПРАВУ-

ВАЊЕ СО ОТПАД 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за управување со отпад, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 26 септември 2012 година. 

  
 Бр. 07- 4066/1                                Претседател 

26 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 УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД 

 
Член 1 

Во Законот за управување со отпад („Службен вес-
ник на Република Македонија” број 68/2004, 107/2007, 
102/2008, 143/2008, 124/10 и 51/11), во членот 6 точка-
та 39 се менува и гласи:  

“39) Индивидуален собирач на отпад е физичко ли-
це кое повремено или редовно собира и прoдава неопа-
сен отпад во мали количини во висина до 30.000 мкд на 
годишно ниво, а за што е евидентирано за собирање на 
отпад кај правно или физичко лице кое има дозвола за 
трговија со неопасен отпад согласно со овој закон или 
пропис донесен врз основа на овој закон, кое не треба 
да биде регистрирано како трговец поединец и кое не 
треба да поседува дозвола за трговија со неопасен от-
пад;“.  

Член 2 
Во членот 17 став (2) зборот „шест“ се заменува со 

зборот „ десет“. 
По точката 15 се додава нова точка 16, која гласи:  
“16) определување на  регионите за управување со 

отпад;“. 
Точките 16, 17 и 18 стануваат точки 17, 18 и 19. 
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
“(4) Надлежниот орган од ставот (3) на овој член 

може на секои  две години да предложи изменување и 
дополнување на Планот за управување со отпад на Ре-
публика Македонија.“ 

Ставот (4) станува став (5). 
 

Член 3 
Членот 18-а се менува и гласи: 
“(1) Советите на општините и советот на градот 

Скопје, на предлог на меѓуопштинскиот одбор за упра-
вување со отпад од членот 23-б од овој закон, донесу-
ваат регионален план за управување со отпад за регио-
нот за управување со отпад  утврдени со Планот за 
управување со отпад на Република Македонија (во на-
тамошниот текст: регионалниот план). 

(2) Со регионалниот план се уредуваат и усогласу-
ваат заедничките цели во управувањето со отпадот на 
општините и градот Скопје на регинално ниво, соглас-
но со Стратегијата за управување со отпад  и Планот за 
управување со отпад на Република Македонија. 

(3) Регионалниот план  се донесува за период  од 
десет години. 

(4) Меѓуопштинскиот одбор  за управување со от-
пад од членот 23-б од овој закон може по потреба на 
секои две години да предложи изменување и дополну-
вање на региналниот план. 

(5) Регионалниот план  пред да биде донесен од со-
ветите на општините, односно Советот на градот Скоп-
је, се доставува на одобрување до органот на државна-
та управа надлежен за работите од областа на животна-
та средина. 

(6) Министерот кој раководи со органот на држав-
ната управа надлежен за   работите од областа на жи-
вотната средина ја пропишува содржината на регио-
налниот план. 

(7) Меѓуопштинскиот  одбор за управување со от-
пад од членот 23-б од овој закон, на секои две години 
од почетокот на реализацијата на регионалниот план 
поднесува извештај за реализација на регионалниот 
план до советот на општината, односно Советот на гра-
дот Скопје.“  

Член 4 
Во членот 22 став  (1) во воведната реченица по 

зборот „отпадот“ се додаваат зборовите: „и регионал-
ниот план“.   

Во  точката 3 по зборот „соработуваат“  се додаваат 
зборовите: „и/или се здружуваат“. 

 
Член 5 

По членот 23 се додава нова Глава II-а која гласи: 
„УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА РЕГИНАЛНО НИ-
ВО“ и седум нови члена 23-а, 23-б, 23-в,  23-г, 23-д , 
23-ѓ и 23-е, кои гласат:  

“II-а. УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА РЕГИНАЛНО 
НИВО  

Член 23-а 
Управување со отпад на регинално ниво 

(1) За поттикнување и развој  на управување со от-
пад на регионално ниво согласно со Стратегијата за 
управување со отпад и Планот за управување со отпад 
на Република Македонија, советите на општините и 
Советот на градот Скопје од соодветниот регион за 
управување со отпад  донесуваат одлука за  склучува-
ње на спогодба за здружување за воспоставување на 
систем за управување со отпад на регионално ниво (во 
натамошниот текст:  регионално  управување). 

(2) Со спогодбата од ставот (1) на овој член  особе-
но се уредуваат меѓусебните права и обврски на оп-
штините и градот Скопје во здружување за воспоставу-
вање и обезбедување  на условите за функционирање 
на региналното управување и развојот на региналниот 
систем од ставот  (3) на овој член, начинот на здружу-
вање на финансиските, материјалните и други средства 
за остварување на целите за здружувањето, начинот на 
донесување на одлуките во случаите на неусогласеност 
меѓу општините и  градот Скопје за одделни прашања 
врзани со функционирањето на регионалното управу-
вање,  како и други прашања од заеднички интерес за 
организација и спроведување на  региналното управу-
вање. 

(3) Со региналното управување се воспоставува и 
организира регионален систем за управување со отпад 
(во натамошниот текст: регионален систем) којшто 
особено се состои од регионална депонија за отпад 
и/или други објекти и инсталации за постапување со 
отпад. 
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(4) По исклучок од ставот (1) на овој член, советот 
на општината и Советот на градот Скопје, можат да од-
лучат  да се здружат кон друг регион за управување со 
отпад различен од регионот утврден со Планот за упра-
вување со отпад на Република Македонија, доколку тоа 
не ја попречува, односно не ја отежнува постапката на 
воспоставување и/или организирање и функционирање 
на  регионалниот систем во соодветниот регион за 
управување со отпад, како и по претходно добиена сог-
ласност од министерот кој раководи со органот на др-
жавната управа надлежен за работите од областа на  
животната средина.  

(5) Општините и градот Скопје коишто се здружиле 
за воспоставување на регионално управување се долж-
ни да го известат органот на државната управа надле-
жен за работите од областа на животната средина и да 
ги достават актите за воспоставеното здружување, во 
рок од 30 дена од денот на  здружувањето.  

(6) Во случаите кога општини, односно градот 
Скопје нема да се здружат, односно нема да ја склучат 
спогодбата од ставот (2) на овој член, а со тоа се нару-
шуваат целите за управување со отпадот утврдени со 
Стратегијата за управување со отпад и Планот за упра-
вување со отпад на Република Македонија, на предлог 
на органот на државната управа надлежен за работите 
од областа на животната средина, Владата на Републи-
ка Македонија донесува одлука со која ќе го определи 
регионот со општините за воспоставување на региона-
лен систем, како и рокот во кој општините треба да ја 
спроведат одлуката заради здружување во регионален 
систем.  

 
Член 23-б 

Меѓуопштински одбор за  управување со отпад 
(1) За спроведување на региналното управување, 

спроведување на региналниот план од членот 18-а од 
овој закон и реализација на спогодбата од  членот 23-а 
став (1) од овој закон, се формира  меѓуопштински од-
бор за управување со отпад (во натамошниот текст: од-
борот). 

(2) Одборот се формира за секој  регион за управу-
вање со отпад.  

(3) Конститутивната седница на одборот ја свикува 
градоначалникот на единицата на локалната самоупра-
ва со најголем број жители во регионот за управување 
со отпад. 

(4) Членови на одборот се градоначалниците на оп-
штините и градоначалникот на градот Скопје кои ја 
склучиле спогодбата од членот 23-а став (1) од овој за-
кон, или други лица овластени од градоначаниците на 
општините и на градот Скопје.  

(5) Со одборот преседава преседавач кој се избира 
од редот на членовите на одборот за период од две го-
дини, кој период не може да го надминува мандатот ка-
ко градоначалник. 

(6) Одборот одлучува на седници за чие одржување 
е потребно присуство од најмалку половина од члено-
вите на одборот. 

(7) Одлуките на одборот се донесуваат со двотре-
тинско мнозинство од присутните членови на седница-
та. 

  
Член 23-в 

Надлежности на одборот 
Одборот  ги врши следниве работи: 
1) го утврдува  нацртот  на  регионалниот план за 

управување со отпад; 
2) ги следи, оценува и координира активностите за 

спроведувањето на регионалниот план;  
3) ги одобрува  предлог- проектите за  реализација 

на регионалниот план,  како  и други проекти од инте-
рес за развој на регионалниот систем; 

4) предлага на советот на општините и Советот на 
градот Скопје донесување на одлуки за  прашања кои 
се поврзани со дејностите и услугите за постапување 
со отпадот  кои се во нивна надлежност согласно со 
овој закон, Законот за концесии и јавно приватно парт-
нерство, јавни набавки, како и други прашања поврза-
ни за развој на регионалното управување и други пра-
шања од нивна надлежност; 

5) ја утврдува структурата на инсталациите и обје-
ктите за постапување со отпад, како и структурата за 
развојот на регионалниот систем; 

6) предлага на советот на општините и Советот на 
градот Скопје воспоставување на  методологија за еди-
ница цена за извршените услуги  и други надоместоци 
во рамките на регионалниот систем;  

7) одобрува предлози за прашања  поврзани за 
управување со отпад   во рамките на регионалниот си-
стем; 

8) го одобрува  нацртот на годишниот извештај за 
реализација на регионалниот  план;  

9) го усвојува   буџетот на регионалниот центар за 
управување со отпад; 

10) го усвојува годишниот извештај за работа на ре-
гионалниот центар  за управување со отпад; 

11) ја усвојува годишната програма за работа на ре-
гионалниот центар  за управување со отпад; 

12) ги координира активностите за спроведување  
на  инвестициони  проекти за поттикнување и развој на 
регионалното управување со комунален и друг вид на 
неопасен отпад финансирани од фондовите на Европ-
ската унија, други меѓународни извори, како и од Буџе-
тот на Република Македонија; 

13) врши избор на  оператор на регионалниот си-
стем; 

14) ги одобрува предлог-договорите за давање на 
услуги и обезбедување на капацитети за  постапување 
со комунален и друг вид на неопасен отпад во рамките 
на регионалниот систем; 

15) врши избор на директор на регионалниот цен-
тар; 

16) иницира разгледување на прашања поврзани со 
регионалниот систем за кои е неопходно координација 
меѓу општините или градот Скопје и партнери од при-
ватниот и граѓанскиот сектор;  

17) обезбедува координација на активностите на 
општините или градот Скопје, државни агенции и ин-
ституции, здруженија на граѓани во рамките на соод-
ветниот регионален систем и 

18) врши и други работи од областа на управување-
то со отпадот во соодветниот регионален систем, кои 
ќе му ги делегира советот на општината и Советот на 
градот Скопје.  

Член 23-г 
Начин на работа на одборот 

(1) Начинот на работа на  одборот  се уредува со де-
ловник. 

(2) Стручно административно-технички работи, 
планирање, водење на инвстициони проекти и работи 
од значење за регионалното управување, реализацијата 
на регионалниот план и развој на регионалниот систем, 
мониторинг над обемот и квалитетот на извршените 
услуги и други работи од значење за развојот на регио-
налното управување ги врши Регионалниот центар за 
управување со отпад. 

 
Член 23-д 

Регионален центар  за управување со отпад 
(1) Регионалниот центар за управување со отпад (во 

натамошниот текст: регионалниот центар) го основаат 
општините или градот Скопје од соодветниот регион за 
управување со отпад кои ја  склучиле спогодбата од 
членот 23-а став (1) од овој закон. 
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(2) Реагионалниот центар се основа за секој регион 
за управување со отпад. 

(3) Со актот за основање на регионален центар се 
уредува неговата организација, работата и начинот на 
финансирање. 

(4) Регионалниот  центар има својство на правно 
лице. 

(5) Седиштето на регионалниот центар е во едини-
цита на локалната самоуправа со најголем број жители 
во соодветниот регион за управување со отпад,  докол-
ку со актот за основање од ставот  (3) на овој член пои-
наку не е утврдено. 

                                                            
Член 23-ѓ 

(1)  Регионалниот центар има директор кој се изби-
ра по пат на јавен конкурс. 

(2) Директорот на регионалниот центар го избира 
одборот за период од четири години. 

(3) За директор може да биде избрано лице кое ги 
исполнува следниве услови: 

- да е државјанин на Република Македонија, 
- да има завршено високо образование, 
- активно да познава еден од светските јазици, 
- да има стручни и организациски способности и 
- да има најмалку пет години работно искуство од 

областа на управување со животната средина или упра-
вување со отпад. 

 
Член 23-е 

(1) Регионалниот центар ги врши следниве работи: 
1) го  изготвува регионалниот план; 
2) подготвува и предлага проекти и други активно-

стите за реализација на регионалниот план, како и дру-
ги проекти од интерес за развој  на регионалниот си-
стем; 

3) спроведува и управува со проекти и презема дру-
ги активности поврзани со спроведувањето на регио-
налниот план и развој на регионалниот систем; 

4) обезбедува договорни услуги и капацитети за по-
стапување со  комунален  и друг вид на неопасен отпад 
во рамките на регионалниот систем; 

5) подготвува и спроведува постапки за избор на 
оператор на регионалниот систем и предлага избор на 
оператор на регионалниот систем; 

6) спроведува  и управува со инвестициони  прое-
кти за поттикнување и развој на регионалното управу-
вање со комунален и друг вид на неопасен отпад, фи-
нансирани од фондовите на Европската унија, други 
меѓународни извори, како и од Буџетот на Република 
Македонија; 

7) врши мониторинг над обемот и квалитетот на из-
вршените услуги во рамките на регионалниот систем;  

8) подготвува  извештај за реализација на регионал-
ниот  план; 

9) подготвува  годишен извештај за работа на реги-
оналниот центар; 

10) подготвува  годишна програма  за работа на ре-
гионалниот центар; 

11) по потреба може да ги координира активности-
те поврзани со примената на програмите за управување 
со отпад од членовите 19 став (1) точка 2 и 22 став (2) 
од овој закон; 

12) обезбедува стручна и техничка помош на оп-
штините или градот Скопје од соодветниот регион за 
управување со отпад, при подготовка на програми и 
проекти за управување со отпад;  

13) води база на податоци за управување со отпад 
на регионално ниво и обезбедува  информации до заин-
тересираните страни за прашања поврзани со регионал-
ниот систем, како и други активности на комуникација 
со јавноста; 

14) подготвува предлог-одлуки за прашања кои се 
поврзани со дејностите и услугите на постапување со 
отпадот од членот 23-в точка 4 од овој закон, како и 
други прашања за развој на регионалното управување 
и  

15) врши и други работи од областа на управување-
то со отпадот во соодветниот регионален систем кои ќе 
му ги довери одборот. 

(2) Во случаите кога регионалниот центар не ги ис-
полнува целите утврдени во регионалниот план од чле-
нот 18-а од овој закон во период подолг од шест месе-
ци, а со тоа се нарушуваат целите за управување со от-
падот утврдени со Стратегијата за управување со отпад  
и Планот за управување со отпад на Република Маке-
донија, како и не ги исполнува законски утврдените 
обврски во период подолг од три месеци, министерот 
кој раководи со органот на државната управа надлежен 
за работите од  областа на животната средина, донесу-
ва решение за ставање под привремена принудна упра-
ва  (секвестар). 

(3) Решението од ставот (2) на овој член  особено ги 
содржи: 

1) причините заради кои регионалниот центар се 
става под привремана принудна управа; 

2)  правното лице кое ја врши привреманата при-
нудна управа; 

3) рокот во кој се врши привремената принудна 
управа и  

4) условите на привремената принудна управа и на-
чинот на работа.  

(4) Привремената принудна управа од ставот (2) на 
овој член може да ја врши правно лице овластено од 
органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на животната средина. 

(5) Лицето од ставот (4) на овој член одговара за 
актите и дејствијата преземени за времетраење на при-
времената принудна управа. 

(6) Против решението од ставот (2) на овој член ре-
гионалниот центар, во рок од 15 дена од денот на прие-
мот на решението од ставот (2) на овој закон, има пра-
во на жалба до Државната комисија за одлучување во 
управна постапка и постапка од работен однос во втор 
степен.  

(7) Жалбата не го одложува извршувањето на реше-
нието. 

(8) По истекот на рокот определен со решението од  
ставот (2)  на овој член, органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на животната средина 
донесува решение со кое престанува решението од ста-
вот (2) на овој член.  

(9) Правното лице од ставот (4) на овој член за да 
биде овластено треба да има вработено најмалку три 
лица со високо образование од кои едно треба да посе-
дува уверение за положен стручен испит за управител 
со отпад, како и да има ангажирано лице кое има поло-
жен испит за проценител на вредноста на добрата и 
влијанијата врз животната средина и едно лице кое има 
завршено правен факултет или економски факултет со 
најмалку пет години искуство во областа на управува-
њето со отпад. 

(10) Министерот кој раководи со органот на држав-
ната управа надлежен за работите од областа на живот-
ната средина поблиску ги пропишува условите што 
треба да ги исполнува правното лице од ставот (4) на 
овој член, како и начинот на изборот на правното лице 
да врши принудна управа. 

(11) Органот на државната управа надлежен за ра-
ботите од областа на животната средина ги запишува 
во Централниот регистар на Република  Македонија ре-
шението од ставот (2) на овој член и решението од ста-
вот (8) на овој член.“ 
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Член 6 
Во членот 32 ставот (2) се менува и гласи: 
“ Правните и физичките лица од ставот (1) на овој 

член за да можат да ја вршат дејноста складирање, 
третман и/или преработка на отпад мора: 

-  да ги  исполнуваат минимално-техничките услови 
во поглед на локацијата, потребната инсталација и 
опрема за  складирање, третман и/или преработка на 
отпад и негово идентификување, како и системот за 
следење и  видеонадзор на отпадот, 

- локацијата  на која ќе се врши дејноста складира-
ње, третман и/или преработка на отпад да се наоѓа над-
вор од населени места, односно истата да е предвидена 
соглано со планската и урбанистичката документација 
на општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје и  

- да  поседуваат соодветна потврда издадена од оп-
штините, општините во градот Скопје и градот Скопје 
за исполнетост на условот од алинејата 2 на овој став.“ 

По ставот (9) се додаваат два  нови става (10) и (11), 
кои гласат: 

„(10) Правните и физичките лица од ставот (1) на 
овој член се должни да постават видео надзор на ме-
стото на прием на отпад, како и на други места на ло-
кацијата или обjектите преку кои ќе се забележува при-
емот, ракувањето, чувањето и испораката на отпадот. 

(11) Податоците од видео надзорот од ставот (10) на 
овој член правните и физичките лица од ставот (1) на овој 
член се должни да ги чуваат најмалку пет години.“ 

Ставот (10) станува став (12). 
 

Член 7 
Во членот 32-а став (6) по зборовите: „од кои при-

миле“ се додаваат зборовите: „и откупиле“. 
Во ставот (11) зборовите: „шест месеци“ се замену-

ваат со зборовите: „две години“. 
 

Член 8 
Во членот 32-б став (1) по зборовите: „животната 

средина“ се додаваат зборовите: „на предлог на држав-
ниот инспектор за животна средина“.  

Во алинејата 1 зборовите: „повеќе од трипати“ се 
заменува со зборот “двапати“, а зборовите: „три годи-
ни“ се заменуваат со зборовите: „една година“.   

 
Член 9 

Членот 32-в се менува и гласи: 
“(1) Органот на државната управа надлежен за ра-

ботите од областа на животната средина, на предлог на 
државен инспектор за животна средина, донесува ре-
шение за одземање на дозвола за трговија со неопасен 
отпад, доколку правните и физичките лица двапати во 
период од една година ги прекршиле условите за врше-
ње на дејноста трговија со неопасен отпад. 

(2) Кога ќе се утврди дека правните и физичките 
лица вршат трговија со производи и материјали што се 
во општа употреба од членот 32-а став (12) од овој за-
кон,  органот на државната управа надлежен за работи-
те од областа на животната средина на предлог на др-
жавниот инспектор за животна средина донесува реше-
ние за одземање на дозволата за трговија со неопасен 
отпад.   

(3) Против решението од ставовите (1) и (2) на овoј 
член може да се поднесе жалба до Државната комисија 
за одлучување во управна постапка и постапки од ра-
ботен однос во втор степен во рок од 30 дена од денот 
на доставувањето на решението.“ 

 
Член  10 

Во членот 39 став (9) бројот “(6)“ се заменува со 
бројот “(8)“. 

Во ставот (10) бројот “(7)“ се заменува со бројот  
“(9)“. 

Член  11 
Во членот 40 став (1) зборовите: „со одобрение од 

сопственикот или корисникот на имотот“ се бришат. 
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:  
„(4) Доколку постојат сознанија дека на имот што е 

во приватна сопственост се чуваат производи и матери-
јали што се во општа употреба од членот 32-а став (12) 
од овој закон и/или се врши нелегална трговија со от-
пад, овластениот инспектор за животна средина и др-
жавниот инспектор за животна средина имаат право да 
вршат инспекциски надзор во имот што е во приватна 
сопственост.“  

Член 12 
Во членот 46 став (1) зборовите: „собирање на от-

падот“ се заменуваат со зборовите: „собирање на кому-
налниот отпад“.  

Ставот  (4) се менува и гласи:  
„Собирањето, транспортирањето и/или третманот 

на комуналниот и други видови на неопасен отпад, за 
една или повеќе општини, градоначалникот на општи-
ната и градот Скопје  можат да му го доверат на правни 
и физички лица, во постапка согласно со Законот за 
концесии и јавно приватно партнерство.“ 

Ставот (6) се брише. 
Ставовите (7), (8), (9) и (10) стануваат ставови (6), 

(7), (8) и (9). 
Во ставот (11) кој станува став (10) зборовите: „За-

конот за концесии“ се заменуваат со зборовите: „Зако-
нот за концесии и јавно приватно партнерство“ и се до-
дава нов став (11), кој гласи: 

„(11) Заради заштита на животната средина, живо-
тот и здравјето на луѓето, како и заради воспоставува-
ње на интегриран систем за управување со комунален  
и друг вид на неопасен отпад на регионално ниво, по-
стапката за доделување на концесија или јавно приват-
но партнерство за дејностите од ставот (4) на овој член 
по претходна согласност од  општините и градот 
Скопје, може да ја спроведе органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на животната 
средина.“  

Член 13 
Во членот 80 став (12)  зборовите: „Законот за кон-

цесии  и други видови на јавно приватно партнерство„ 
се заменуваат со зборовите: „Законот за концесии и 
јавно приватно партнерство“. 

 
Член 14 

Во членот 82  став (2) зборовите: „договор за кон-
цесија“ се заменуваат со зборовите: „договор во по-
стапка согласно со Законот за концесии и јавно приват-
но партнерство“. 

Ставот (3) се менува и гласи:  
„Оператор на депонија за опасен отпад е јавно прет-

пријатие основано од Владата на Република Македони-
ја или правно лице кое како најповолен понудувач е из-
брано за концесионер или јавен партнер согласно со 
Закон за концесии и јавно приватно партнерство.“   

Член 15 
Во членот 83 став (1) зборовите: „договорот за из-

вршување на работите од јавен интерес и во концеси-
скиот договор„ се заменуваат со зборовите: „договор 
склучен во постапка согласно со Законот за концесии и 
јавно приватно партнерство“. 

Во ставот (2) зборовите: „договорот за извршување 
на работите од јавен интерес и концесискиот договор„ 
се заменуваат со зборовите: „договорот од ставот (1) на 
овој член“.  

Во ставот (3) зборовите: „договорот за извршување 
на работите од јавен интерес и  концесискиот договор„ 
се заменуваат со зборовите: „договорот од ставот (1) на 
овој член“. 
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Член 16 
По членот 106 се додава нов член 106-а, кој гласи:  

„Член 106-а 
Известување за отпочнат  извоз на отпад 

(1) Правното или физичкото лице кое има дозвола 
за извоз на отпад е должно најмaлку два  работни дена 
писмено или по електронски пат или по факс да доста-
ви до Државниот инспекторат за животна средина  
транспортен формулар за превоз на отпад, како и да го 
извести за часот, денот и местото, односно локацијата 
на која ќе започне да врши утовар на отпадот наменет 
за извоз, бројот на дозволата за  извоз на отпадот, како 
и податоци за граничниот  премин на територијата на 
Република Македонија и царинската испостава  преку 
кој ќе се изврши извозот.  

(2) Државниот инспекторат за животна средина има 
право да присуствува на утоварот на отпадот согласно 
со известувањето од ставот (1) на овој член. 

(3) Државниот инспекторат за животна средина по-
датоците од ставот (1) на овој член во рок од еден ра-
ботен ден од денот на приемот на известувањето од 
ставот (1) на овој член по електронски пат или по факс 
ги доставува до соодветната царинска испостава. 

(4) Царинската испостава нема да го одобри извозот 
доколку не го добие известувањето од ставот (3) на 
овој член.“   

Член 17 
Во членот 121 по ставот (8) се додава  нов став  (9), 

коj гласи: 
“(9) Министерот кој раководи со органот на држав-

ната управа надлежен за   работите од областа на жи-
вотната средина ја пропишува методологијата за прес-
метување на цената за собирање, транспортирање и от-
странување на отпад.“ 

 
Член 18 

Членот 123 се менува и гласи: 
“(1) Советот на општините и Советот на градот 

Скопје можат да определат надоместок за управување 
со отпадот во висина од 1% до 2 % од цената за извр-
шена услуга за собирање и за транспортирање на кому-
налниот отпад. 

(2) Советите на општините во градот Скопје можат 
да определат надоместок за управување со отпадот во 
висина од 1% до 2% од цената за извршена услуга за 
собирање и за транспортирање на комуналниот отпад 
само во случај кога давателот на услугата за собирање 
и транспортирање на комунален отпад е различен од 
оној на градот Скопје.  

(3) Надоместокот од ставовите (1) и (2) на овој член 
се наплатува при наплатата на цената за извршената 
услуга од членот 121 од овој закон и се прикажува од-
воено во сметката за извршена услуга. 

(4) Средствата од надоместокот од ставовите (1) и 
(2) на овој член се приход на буџетот на општините, 
општините во градот Скопје и градот Скопје и се упла-
туваат на соодветна уплатна сметка во рамките на тре-
зорската сметка, најдоцна до 15 ден во тековниот ме-
сец за претходниот месец, a се користат за финансира-
ње на реализирање на целите за управување со отпад 
утврдени во плановите и програмите за управување со 
отпад на општините, општините во градот Скопје и 
градот Скопје, регионалните планови за управување со 
отпад, како и заради финансирање на регионалните 
центри за управување со отпад во висина од најмалку 
40%.“  

Член 19 
Членот 125 се менува и гласи: 
„(1) Правните и физичките лица кои управуваат со 

отпадот се должни да обезбедат финансиска гаранција 
или друго соодветно осигурување што е доволно за по-

кривање на трошоците во врска со управувањето со от-
падот, трошоците за отстранување на штетните после-
дици и оправданите ризици настанати при управување 
со отпадот, при складирање и трговија со отпад.  

(2) Правните и физичките лица за добивање на доз-
вола за увоз, извоз и транзит на отпад, дозвола за скла-
дирање, третман и/или преработка на отпад и/или за 
добивање на дозвола за трговија со неопасен отпад се 
должни да приложат финансиска гаранција или друго 
соодветно осигурување. 

(3) Правните и физичките лица кои се занимаваат 
со увоз, извоз и транзит на отпад се должни, во соглас-
ност со закон, да склучат договор за осигурување на 
отпадот, како и за одговорноста за штетата направена 
врз трето лице и одговорноста за штетата направена од 
трето лице. 

(4) Финансиските гаранции или друго соодветно 
осигурување се издаваат во корист на органот на др-
жавната управа надлежен за работите од областа на 
животната средина и се реализираат врз основа на ре-
шение со кое е утврдено дека настанале случаите од 
ставот (1) на овој член. 

(5) Министерот кој раководи со органот на држав-
ната управа надлежен за работите од областа на живот-
ната средина во согласност со министерот кој раководи 
со органот на државната управа надлежен за работите 
од областа на финансиите, ги пропишува начинот на 
определување на висината на износот на  финансиската 
гаранција и висината и видот на осигурувањето врз ос-
нова на видовите и количините на отпадот со кој упра-
вува правното или физичкото лице и видот на постапу-
вањето со отпад, висината на износот на  финансиската 
гаранција или на осигурувањето согласно со одделни 
видови на отпад и количини  со кои се управува и ви-
дот на постапувањето, времетраењето, како и начинот 
на нивната наплата. 

 
Член 20 

 Членот 127 се менува и гласи: 
“(1) Во вршењето надзор од својот делокруг, др-

жавниот инспектор за животна средина (во натамошни-
от текст: инспектор за животна средина) има право да: 

1) утврди дали се изработени програми за управува-
ње со отпад за тековната година и дали ги доставиле до 
надлежниот орган за вршење на стручни работи од об-
ласта на животната средина (член 21 став (3)); 

2) утврди дали доставиле годишен извештај за 
спроведувањето на своите програми до надлежниот ор-
ган за вршење на стручни работи од областа на живот-
ната средина (член 23 став (5));  

3) врши увид и контрола дали со опасниот отпад и 
индустриски неопасен отпад од инсталации со А-инте-
грирана еколошка дозвола и со опасен отпад од инста-
лации со Б-интегрирана дозвола се постапува согласно 
со членот 24 од овој закон;  

4) врши увид и контрола дали собирањето и транс-
портирањето на опасен отпад се  врши со средства и 
опрема која е посебно конструирана и наменета исклу-
чиво за собирање и транспортирање на опасен отпад 
(член 27);  

5) врши увид и контрола дали се преработува отпа-
дот согласно со членот 29 од овој закон;  

6) утврди дали се поседува дозволи за складирање, 
третман и преработка на отпад согласно со членот 32 
од овој закон и дали дејноста ја вршат во согласност со 
дозволата; 

7) утврди дали правните и физичките лица имаат 
обезбедено систем за следење и дали имаат поставено 
видеонадзор согласно со членот 32 став (10) од овој за-
кон и дали податоците од видеонадзорот се чуваат сог-
ласно со членот 32 став (11) од овој закон; 
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8) утврди дали правните или физичките лица посе-
дуваат дозвола за трговија со неопасен отпад, како и 
дали доставуваат податоци и ги чуваат податоците од 
евиденцијата и податоците од видеонадзорот (член 32-
а);  

9) утврди дали правните и физичките лица постапу-
ваат согласно со одредбите од членот 32-а од овој за-
кон; 

10) врши увид и контрола дали опасниот отпад се 
складира на местата предвидени за таа намена согласно 
со членот 33 од овој закон;  

11) врши увид и контрола дали со опасниот отпад и 
со индустрискиот неопасен отпад од инсталации со А-
интегрирана еколошка дозвола и со опасниот отпад од 
инсталации со Б-интегрирана еколошка дозвола се по-
стапува согласно со членот 34 од овој закон; 

12) врши увид и контрола дали отпадот се отстра-
нува согласно со операциите наведени во членот 35 од 
овој закон; 

13) утврди дали правните и физичките лица од чле-
нот 21 став (1) од овој закон имаат назначен управител 
за отпад и дали истиот поседува уверение за положен 
стручен испит согласно со членот 38 од овој закон; 

14) врши увид и контрола дали евиденцијата се во-
ди на начин пропишан со членот 39 од овој закон за 
опасен отпад и за отпадот создаден од инсталациите со 
А-интегрирана еколошка дозвола; 

15) утврди дали се постапува согласно со членот 39 
од овој закон;  

16) врши увид и контрола во податоците од евиден-
циите за опасен отпад и за индустриски неопасен отпад 
од инсталациите со А-интегрирана еколошка дозвола и 
за опасен отпад од инсталациите со Б-интегрирана еко-
лошка дозвола, како и да утврди дали податоците се 
чуват согласно со членот 39 став (11) од овој закон; 

17) утврди дали податоците од евиденциите за де-
понијата се чуваат согласно со членот 39 став (11) од 
овој закон; 

18) врши увид и контрола и да утврди дали на имот 
што е во приватна сопственост или кај субјекти кои по-
седуваат дозвола согласно со членот 32-а од овој закон 
се чуваат производи и материјали што се во општа упо-
треба од членот 32-а став (12) од овој закон и/или се 
врши нелегална трговија со отпад (членови 32-а став 
(12) и 40 став (4)); 

19) врши увид и контрола дали инсталации со А-
интегрирана еколошка дозвола постапуваат со инду-
стрискиот неопасен отпад согласно со членот 43 од 
овој закон; 

20) утврди дали поседува дозволи за собирање и 
транспортирање на комунален отпад согласно со чле-
нот 45 став (1) од овој закон и дали дејноста ја вршат 
согласно со дозволата;  

21) утврди дали поседуваат дозволи за основање 
систем за собирање и за повратен прием на искористе-
ни производи и пакувања согласно со членот 51 од овој 
закон и дали дејноста ја вршат согласно со дозволата; 

22) врши увид и контрола во исполнувањето на об-
врските за издавање на идентификационен формулар за 
индустриски неопасен отпад согласно со членовите 55 
и 56 од овој закон;  

23) врши увид и контрола со опасниот отпад да се 
постапува согласно со членот 57 од овој закон; 

24) врши увид и контрола дали опасниот отпад се 
меша со други видови на опасен отпад и дали се меша 
опасен отпад со неопасен отпад (член 58); 

25) утврди дали органот на државната управа над-
лежен за работите од областа на животната средина е 
известен кога настанало мешање на опасниот отпад со 
други видови на отпад, супстанции и материјали (член 
59); 

26) врши увид и контрола во водењето на евиден-
цијата согласно со членот 60 од овој закон; 

27) утврди дали се исполнуваат обврските за изда-
вање на идентификационен формулар за опасен отпад 
(член 61); 

28) утврди дали акредитираното тело доставило 
примерок од сертификатот до надлежниот орган за вр-
шење на стручни работи од областа на животната сре-
дина (член 62 став (5));  

29) врши увид и контрола дали акредитираното те-
ло издава сертификати за карактеристиките на отпадот 
за кој одговара како создавач или поседувач (член 63 
став (3)); 

30) врши увид и контрола дали опасниот отпад кој-
што е наменет за транспортирање, складирање, прера-
ботка и отстранување е соодветно спакуван и означен 
(член 64); 

31) утврди дали е склучен договор со правни лица 
кои поседуваат дозвола за собирање и транспортирање 
на опасен отпад (член 65 ); 

32) врши увид и контрола дали со отпадните масла 
се постапува согласно со членот 68 од овој закон;  

33) врши увид и контрола дали со ПХБ се постапу-
ва согласно со членот 69 од овој закон;  

34) врши увид и контрола дали со отпадните еле-
ктрични и електронски направи се постапува согласно 
со членовите 71 и 71-а од овој закон; 

35) врши увид и контрола дали со искористените 
возила се постапува согласно со членот 72 од овој за-
кон; 

36) врши увид и контрола дали со отпадот од тита-
ниумдиоксид се постапува согласно со членот 74 од 
овој закон; 

37) врши увид и контрола дали со отпадот од азбест 
и со отпад од производи кои содржат азбест се поста-
пува согласно со членот 75 од овој закон; 

38) утврди дали со употребуваните и отпадните гу-
ми се постапува во согласност со членот 75-а од овој 
закон; 

39) врши увид и контрола дали со отпадот од науч-
но-истражувачките дејности се постапува согласно со 
членот 68 од овој закон; 

40) утврди дали се поседува дозвола за вршење на 
дејноста депонирање на отпад (член 84); 

41) врши увид и контрола дали се отстранува отпад 
којшто не е прифатлив во депониите (член 86); 

42) врши увид и контрола дали отпадот којшто не е 
прифатлив во депониите се отстранува во согласност 
со операциите од членот 35 став (1) од овој закон; 

43) врши увид и контрола дали отстранувањето на 
отпадот се врши во соодветни класи на депонии (член 
88); 

44) утврди дали се вршат мониторинг и контрола на 
влијанијата на депонијата врз животната средина (член 
91);  

45) утврди дали за депонијата по нејзиното затвора-
ње се постапува согласно со членот 93 од овој закон; 

46) врши увид и контрола дали отстранувањето на 
отпадот по пат на горење или согорување се врши во 
посебно конструирани инсталации и дали истите ги за-
доволуваат условите пропишани со дозволата, вклучу-
вајќи ги и граничните вредности на емисија во возду-
хот, водата и почвата (член 94); 

47) утврди дали се поседува дозвола за вршење на 
дејност горење или согорување на отпадот (член 98); 

48) врши увид и контрола дали пред приемот на от-
падот за горење или согорување се постапува согласно 
со членот 100 од овој закон;  

49) врши увид и контрола дали по горењето или со-
горувањето на отпадот се постапува во согласност со 
членот 101 од овој закон; 

50) врши увид и контрола дали при увоз на отпад се 
постапува согласно со членот 103 од овој закон; 



2 октомври  2012  Бр. 123 - Стр. 47 
 
 

51) утврди дали се поседува дозвола за увоз, извоз и 
транзит на отпад и да утврди дали увозот, извозот и 
транзитот на отпад се врши во согласност со условите 
од дозволата (членови 106 и 107); 

52) врши увид и контрола и да утврди дали правно-
то и физичкото лице кои вршат извоз на отпад го изве-
стиле Државниот инспекторат за животна средина сог-
ласно со одредбите од членот 106-а од овој закон; 

53) врши увид и контрола дали инсталациите со А-
интегрирана еколошка дозвола вршат мониторинг сог-
ласно со членот 111 од овој закон;  

54) утврди дали се исполнети и задоволени услови-
те од дозволите согласно со членовите 32, 45, 51 и 66 
од овој закон и условите за акредитација од членот 63 
од овој закон и 

55) утврдува и други состојби од негова надлеж-
ност.  

(2) На барање на инспектор за животна средина, ов-
ластено лице на органот надлежен за внатрешните ра-
боти е должно да учествува во извршувањето на рабо-
тите од ставот (1) на овој член. 

(3) Во случаите од ставот (1) точка 7 на овој член 
државниот инспектор за животна средина има право да 
врши континуиран 24-часовен мониторниг над видео-
надзорот поставен согласно со членот 32 став (10) од 
овој закон. 

(4) Во случаите од ставот (1) точка 18 на овој член 
покрај државниот инспектор за животна средина право 
и обврска за да врши увид има и работник на органот 
на државната управа надлежен за работите од областа 
на внатрешните работи и доколку се утврди  дека на 
имот што е во приватна сопственост се чуваат произво-
ди и материјали што се во општа употреба од членот 
32-а став (12) од овој закон и/или се врши нелегална 
трговија со отпад ќе им ги одземе предметите и мате-
ријалите што се во општа употреба и/или производите 
и материјалите со кои се врши нелегална трговија со 
отпад. 

(5) Работник на органот на државната управа надле-
жен за работите од областа на внатрешни работи има 
право и обврска да застане возило кое врши транспорт 
на отпад и да изврши увид на тоа дали возилото е соод-
ветно означено согласно со членот 45 од овој закон, ка-
ко и дали поседува транпортни формулари за отпад од 
членот 39 од овој закон.“  

Член 21 
Во членот 128  став (1) точка 4 по зборот „склади-

рањето“ сврзникот „и“ се заменува со запирка,  а по 
зборот „отпадот“ се додаваат  зборовите: “и трговија со 
неопaсен отпад“. 

Во точката 5 по зборот „складирање“ сврзникот „и“ 
се заменува со запирка, а по зборот   „отпадот “ се до-
даваат  зборовите: „и трговија со неопaсен отпад“. 

По точката 5 се додаваат три нови точки 6, 7 и 8, 
кои гласат: 

„6) ќе ја забрани работата на правното и физичкото 
лице доколку утврди дека локацијата на која ќе се вр-
ши дејноста складирање, третман и/или преработка на 
отпад не ги исполнува условите согласно со членот 32 
став (2) алинеја 2 од овој закон во траење од 90 дена во 
кој рок треба да ги отстранат причините за настанатата 
состојба;  

7) ќе ја забрани работата на правното и физичкото 
лице, доколку немат поставено видеонадзор согласно 
со членот 32 став (10) од овој закон и доколку подато-
ците од видеонадзорот не се чуваат согласно со членот 
32 став (11) од овој закон во траење од 90 дена во кој 
рок треба да ги отстранат причините за настанатата со-
стојба;  

8) ќе ја забрани работата на правното и физичкото 
лице доколку утврди дека постапува спротивно на про-
писот донесен врз основа на членот 32-а став (8) од 
овој закон во траење од 90 дена во кој рок треба да ги 
отстранат причините за настанатата состојба;“. 

Точките 6, 7, 8 и 9 стануваат точки  9, 10, 11 и 12. 
Точката 10 која стануваа точка 13 се менува и гла-

си:  
“13) ќе ја ограничи и забрани работата на правното 

или физичкото лице доколку не  постапиле  согласно  
со членот 39 од овој закон во траење од 30 дена во кој 
рок треба да ги отстранат причините за настанатата со-
стојба;“. 

По точката 11 која станува точка 14 се додава нова 
точка 15, која гласи: 

„15) ќе им ги одземе производите и материјалите 
што се во општа употреба доколку при увид и контро-
ла се утврдуваа дека на имот што е во приватна сопс-
твеност или кај субјекти кои поседуваат дозвола сог-
ласно со членот 32-а од овој закон се чуваат производи 
и материјали што се во општа употреба од членот 32-а 
став (12) од овој закон и/или производите и материја-
лите со кои се врши нелегална трговија со отпад (чле-
нови 32-а став (12) и 40 став (4));“. 

Точките 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 стануваат точки 
16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22. 

По  точката 19 која станува точка 23 се додава нова 
точка 24, која гласи:  

„24) ќе ја ограничи и забрани работата на правното 
или физичкото лице доколку вршеле  извоз на отпад и 
не го известиле државниот инспекторат за животна 
средина согласно со одредбите од членот 106-а од овој 
закон во траење од 30 дена.“ 

Ставот (7) се менува и гласи: 
„Трошоците за транспорт, чување и складирање на 

одземените производи и материјали што се во општа 
употреба, како и на производи и материјали со кои се 
врши нелегална трговија со отпад ги сноси правното и 
физичкото лице од кои се одземени.“  

 
Член 22 

Во членот 129 став (1)   точката 9 се менува и гласи:  
„ да утврди дали се постапува согласно  со  членот 

39 став (9) од овој закон;“. 
Во точката 10 бројот “(10)“ се заменува со бројот 

“(11)“. 
По точката 11 се додава нова точка 12, која гласи: 
„12) да врши увид и контрола и да утврди дали на 

имот што е во приватна сопственост се чуваат произво-
ди и материјали што се во општа употреба од членот 
32-а став (12) од овој закон и/или се врши нелегална 
трговија со отпад (член 40 став (4));“.  

Точките 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 стануваат точ-
ки 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21. 

 
Член 23 

Во членот 130 став (1) точката 8 се менува и гласи: 
„ќе ја ограничи или забрани работата на правните и 

физичките лица, доколку за комуналниот отпад, 
комерцијалниот отпад и другите видови на неопасен 
отпад не се постапува согласно со членот 39 став (9) од 
овој закон во траење од 30 дена во кој рок треба да ги 
отстранат причините за настанатата состојба;“. 

По точката 8 се додава нова точка 9, која гласи: 
„9) ќе им ги одземе предметите што се во општа 

употреба доколку при увид и контрола се утврди дека 
на имот што е во приватна сопственост се чуваат про-
изводи и материјали што се во општа употреба од чле-
нот 32-а став (12) од овој закон и/или се врши нелегал-
на трговија со отпад (член 40 став (4));“. 

Точките 9, 10 и 11 стануваат точки 10, 11 и 12. 
По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи: 
„(8) Трошоците за транспорт, чување и складирање 

на одземените производи и материјали што се во оп-
шта употреба, како и на прозиводи и материјали со кои 
се врши нелегална трговија со отпад ги сноси правното 
и физиачкито лица од кои се одземени.“  
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Член 24 
Во членот 131 став (1) точка 5 сврзникот „и“ се за-

менува со точка. 
Точката 6 се брише. 
 

Член 25 
Во членот 135 став (1) алинеја 6 точката се брише и 

се додава нова алинеја 7, која гласи: 
“-  ги проверува пратките на отпад наменети за из-

воз дали се во согласност со дозволата за извоз на от-
пад и“.   

 
Член 26 

Во членот 138-а по ставот (2) се додава нов став (3), 
кој гласи: 

„(3) Ако делото од ставот (1) на овој член го стори 
правно лице, ќе се казни и со парична казна од 200.000  
до 400.000 денари.“  

 
Член 27 

Во членот 138-б по ставот (2) се додаваат пет нови 
става (3), (4), (5), (6) и (7), кои гласат: 

„(3) Ако делото од ставовите (1) и (2) на овој член 
го стори правно лице ќе се казни и со парична казна во 
износ од 200.000  до 400.000 денари.   

(4) Во случаите од ставовите (1), (2) и (3) на овој 
член судот на сторителите на кривичното дело ќе им 
изрече забрана за вршење на дејност од која произлегу-
ва сторувањето на кривичното дело во траење од нај-
малку една до најмногу пет години. 

(5) Надлежниот суд во случаите од ставовите (1), 
(2) и (3) на овој член на сторителите на кривичното де-
ло ќе им изрече и споредни казни како што е забрана за 
издавање на нова дозвола за истиот субјект, како и во 
случај на затворање на фирмата која го извршило дејс-
твието од која настанал кривичното дело физичкото 
лице сопственик на затворената фирма да не смее да 
отвори фирма со иста дејност во период од три години 
од денот кога пресудата ќе стане правосилна. 

 (6) Во случаите од ставовите (1), (2) и (3) на овој 
член непосредната и посредната имотна корист приба-
вена со кривичното дело ќе биде конфискувана соглас-
но со одредбите од Кривичниот законик. 

(7) Во случаите од ставот (5) на овој член со конфи-
скуваниот имот ќе се постапува согласно со одредбите 
од Законот за управување со конфискуван имот, имот-
на корист и одземени предмети во кривична и прекр-
шочна постапка.“ 

 
Член 28 

Во членот 138-в по ставот (1)  се додава нов став 
(2), кој гласи: 

„(2) Ако делото од ставот (1) на овој член го стори 
правно лице ќе се и казни со парична казна во износ од 
200.000 до 400.000 денари.“  

 
Член 29 

Во членот 139 ставот (1) се менува и гласи: 
„Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно 
лице кое постапува со отпад, доколку:  

1) не изработи програми за управување со отпад за 
тековната година и не ги достави до надлежните орга-
ни (член 21); 

2) не достави годишен извештај за спроведувањето 
на своите програми за управување со отпад (член 23 
став (5));  

3) не постапува со должно внимание и ги предизви-
ка последиците наведени во членот 24 од овој закон;  

4)  остава, фрла, напушта, гори или неконтролирано  
отстранува отпад  (член 24-а);  

5) не води евиденција за примениот или испорачан 
отпад, како и евиденција на индивидуалните собирачи 
на неопасен отпад од кои примиле отпад (член 32-а 
став (6));  

6) ја врши дејноста спротивно на начинот опреде-
лен со прописот донесен врз основа на членот 32-а став 
(8) од овој закон; 

7) не назначи управител со отпад (член 38); 
8) не води и не ги чува и не ги доставува податоци-

те за евиденција на отпадот (членови 39 и 60); 
9) не го отстрани или одбие да го отстрани отпадот 

на начин предвиден со овој закон (член 40); 
10) постапи спротивно на одредбите од членот 42-а 

од овој закон; 
11) не го собира, селектира и предава комуналниот 

отпад (членови 43 и 44); 
12) не склучи договор со давателот на услуга или со 

овластено правно и физичко лице за собирање и транс-
портирање на отпадот (членови 43 и 65); 

13) комуналниот отпад што го создава не го остава 
на местата за собирање на комунален отпад, определе-
ни од општините и градот Скопје (член 44); 

14) не ги информира потрошувачите за повторната 
употреба и обновливоста на искористените производи 
и пакувањето (член 49); 

15) не го означи производот или пакувањето на на-
чин на кој се обезбедуваат податоци за повторна упо-
треба и обновливост на производот и пакувањето (чле-
нови 49 и 52); 

16) не наплатува кауција за продадените производи 
и пакувања за кои е утврдена наплата и ако одбие да ја 
надомести наплатената кауција на потрошувачот (член 
50); 

17) не ги прими назад искористените производи и 
пакувања (член 50); 

18) не го врати искористениот производ и пакување 
(членови 53 и 71); 

19) не го собере и не го транспортира создадениот 
инертен отпад (градежен шут) до местата определени 
за тоа или не го предаде на правните и на физичките 
лица кои собираат и транспортираат отпад (член 54); 

20) не води соодветна евиденција за индустрискиот 
неопасен отпад (член 56); 

21) врши увоз на отпад заради складирање и отстра-
нување (член 103 став (1)); 

22) врши извоз, увоз или транзит на отпад без доз-
вола (член 103 став (2)); 

се користи отпадот спротивно на намената за која е 
издадена дозволата (член 104) и 

23) при извоз на отпад не го известил Државниот 
инспекторат за животна средина согласно со одредбите 
од членот 106-а од овој закон.“  

Во ставот (2) зборовите: „и 23 на овој член“ се за-
менуваат со зборовите: „23 и 24 на овој член“. 

Ставот (3) се менува и гласи: 
„Глоба во износ од 3.000 до 4.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно 
лице кое постапува со отпад, доколку: 

1) не го селектира и не го класифицира опасниот 
отпад, според видот и карактеристиките определени во 
Листата на видовите отпад и постапи спротивно на 
одредбите од членот 26 од овој закон; 

2) врши складирање, третман и преработка на отпад 
без дозвола и не ги исполнува условите од членот 32 
став (2) алинеи 2 и 3 од овој закон (член 32 став (2));  

3) нема поставено видеонадзор согласно со членот 
32 став (10) и податоците од видеонадзорот не се чува-
ат согласно со членот 32 став (11) од овој закон;  

4) врши трговија со неопасен отпад без дозвола 
(член 32-а); 

5) не обезбеди видеонадзор на пропишаниот начин 
(член 32-а став (10)); 
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6) не го складира опасниот отпад на местата, во об-
јектите или во инсталациите предвидени за таа намена 
(член 33); 

7) не обезбедува согласност и правилно складирање 
на опасниот отпад, на пропишаните места во близина 
на местото каде што е создаден (член 33);  

8) пред отстранувањето не го подложи опасниот от-
пад на третман (член 34 став (2)); 

9) го чува опасниот отпад во претоварни станици 
подолго од пропишаното (член 37 став (2)); 

10) не постапува согласно со членовите 39 и 60 од 
овој закон; 

11) не постапува издвоено со опасниот отпад (член 
57); 

12) го истура и/или го фрла опасниот отпад во во-
дите, почвата, во садови кои не се предвидени за соби-
рање на одредени видови на отпад, во канализационите 
и во другите инфраструктурни системи и објекти (член 
57); 

13) го меша опасниот отпад со други видови опасен 
отпад и мешање на опасен со неопасен отпад (член 58); 

14) не го извести надлежниот орган кога опасниот 
отпад е измешан со други видови на отпад и започне 
постапка за негово издвојување без согласност (член 
59);  

15) создавачот и/или поседувачот на опасен отпад 
не предаде/предадат идентификационен формулар со 
податоци за видот, местото на настанување, количес-
твото и начинот на пакување на опасниот отпад (член 
61);  

16) создавачот, односно поседувачот на опасен от-
пад не достави точни податоци во идентификациониот 
формулар (член 61); 

17) создавачот и/или поседувачот на опасен отпад 
со идентификациониот формулар не достави извештај 
за карактеристиките на отпадот (член 61); 

18) не достави примерок од идентификациониот 
формулар за опасниот отпад до надлежниот орган 
(член 61); 

19) не побара процена на опасните карактеристики 
на создадениот отпад, иако постоело оправдано сомне-
вање за тоа (член 62); 

20) не го означува пакувањето на опасниот отпад со 
натписот „Опасен отпад”, како и видот, физичките и 
хемиските карактеристики на отпадот (член 64); 

21) не го пакува опасниот отпад во посебно кон-
струирани садови, во зависност од видот, физичките и 
хемиските карактеристики на отпадот (член 64); 

22) не склучи договор за собирање и транспортира-
ње на опасен отпад (член 65); 

23) не постапува согласно со одредбите од членот 
68 од овој закон; 

24) не постапува согласно со одредбите од членот 
69 од овој закон;  

25) врши промет на електрична и електронска опре-
ма којашто содржи олово, жива кадмиум, шестовален-
тен хром, полибромиди, полибромирани бифенили или 
полибромирани дифенилетери (член 71-а); 

26) не го предаде искористеното возила на правно 
или физичко лице кое поседува дозвола за собирање, 
третман или преработка согласно со овој закон и друг 
пропис (член 72 став (3)); 

27) отстранува или предава компоненти и материја-
ли од искористените возила како комунален отпад 
(член 72 став (5)); 

28) не постапува согласно со одредбите од членот 
72 ставови (2) и (6) од овој закон; 

29) не води евиденција, односно не ја доставува на 
начин определен согласно со членот 72 став (7) од овој 
закон; 

30) не постапува согласно со одредбите од членот 
72 став (9) од овој закон; 

31) со медицинскиот отпад постапува спротивно на 
членот 73 од овој закон; 

32) отстранува отпад од титаниумдиоксид (член 
74); 

33) не постапува на начин определен со членот 75-а 
од овој закон; 

34) не постапува соодветно со отпадот од азбест и 
со производи кои содржат азбест, како и со отпадот 
создаден при научно-истражувачките дејности (члено-
ви 75 и 76) и 

35) не врши мониторинг на опасниот отпад и не ги 
доставува податоците на надлежните органи (членови 
108 и 111).“  

Ставот (4) се менува и гласи: 
“(4) Глоба во износ од 1.500 евра во денарска про-

тиввредност ќе му се изрече за прекршок на физичко 
лице кое постапува со отпад за дејствијата од ставот (3) 
точки  1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 29, 31 и 
32  на овој член.“ 

Во ставот (8) зборовите „точки 9 и 25“ се заменува-
ат со зборовите „точки 11 и 26“. 

 
Член 30 

Во членот 140 став (1) точките 2 и 3 се менуваат и 
гласат: 

„2) врши собирање и транпортирање на комунален 
и/или друг неопасен отпад спротивно на одредбите од 
членот 45 од овој закон, како и врши транспорт на ко-
мунален и/или неопасен отпад во неозначени возила 
(член 45); 

3) врши собирање и транспортирање на комунален 
и/или друг неопасен отпад без поседување на дозвола 
(член 45);“. 

Точката 7 се брише. 
Точките 8 и 9 стануваат точки 7 и 8. 
Точката 10 се брише. 
  

Член 31 
Во членот 141 став (1) точките 6 и 7 се бришат. 
 

Член 32 
Во членот 142 став (1) точките 4 и 5 се бришат. 
 

Член 33 
Општините, општините во градот Скопје и градот 

Скопје се должни да се здружат и да склучат спогодба 
за  здружување за воспоставување на управување со 
отпад на регионално ниво најдоцна до 31 декември 
2012 година. 

Општините и градот Скопје се должни меѓуоп-
штинскиот одбор за управување со отпад да го форми-
раат најдоцна во рок од шест месеци од денот кога ја 
склучиле спогодбата за здружување за воспоставување 
на управување со отпад на регионално ниво.  

Општините и градот Скопје се должни да основаат 
Регионален центар во рок од девет месеци од денот ко-
га ја склучиле спогодбата за здружување за воспоста-
вување на управување со отпад на регионално ниво. 

 
Член 34 

Правните и физичките лица кои вршат дејност на 
складирање, третман и/или преработка на отпад, како и 
трговија со неопасен отпад се должни да го усогласат 
своето работење со одредбите од овој закон во рок од 
шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
закон.  

   
Член 35 

Поблиските прописите од овој закон  ќе се донесат 
во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 
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Член 36 
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 LIG-

JIT PËR MENAXHIM ME HEDHURINA  
Neni 1 

Në ligjin për menaxhim me hedhurina ("Gazeta zyrtare 
e Republikes së Maqedonise" numer 68/2004, 107/2007, 
102/2008, 143/2008, 124/10 dhe 51/11), në nenin 6 pika 39 
ndryshohet si vijon:  

"39) Mbledhes individual i hedhurinave eshte personi 
fizik që perkohesisht ose rregullisht mbledh dhe shet hed-
hurina  të parrezikshme në sasi të vogla në shume deri në 
30 000 DMK në nivel vjetor, e për cfare eshte i evidentuar 
si mbledhes i hedhurinave te personi juridik ose fizik që ka 
leje për tregti me hedhurina të parrezikshme në pajtim me 
kete ligj ose rregull të miratuar në baze të ketij ligji, që nuk 
duhet të regjistrohet si tregtar individ dhe që nuk duhet të 
posedoje leje për tregti me hedhurina të parrezikshme;".  

Neni 2 
Në nenin 17 paragrafi (2) fjala: "gjashte" zevendesohet 

me fjalen "dhjete". 
Pas pikes 15 shtohet pike e re 16, si vijon:  
"16) caktimi i rajoneve për menaxhim me hedhurina". 
Pikat 16, 17, dhe 18 behen pika 17, 18 dhe 19. 
Pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4), si vijon: 
"(4) Organi kompetent nga paragrafi (3) i ketij neni, 

mundet në çdo dy vite të propozoje ndryshime dhe plotesi-
me të Planit për menaxhim me hedhurina të Republikes së 
Maqedonise". 

Paragrafi (4) behet paragraf (5).  
Neni 3 

Neni 18-a ndryshohet si vijon: 
"(1) Keshillat komunale dhe keshilli i qytetit të Shku-

pit, me propozim të keshillit nderkomunal për menaxhim 
me hedhurina nga neni 23-b i ketij ligji, miratojne plan ra-
jonal për menaxhim me hedhurina për rajonin për menax-
him me hedhurina të percaktuara me Planin për menaxhim 
me hedhurina të Republikes së Maqedonise (në tekstin e 
metejme: plani rajonal). 

(2) Me planin rajonal rregullohen dhe harmonizohen 
qellimet e perbashketa në menaxhimin me hedhurina të ko-
munave dhe qytetit të Shkupit në nivel rajonal, në pajtim 
me Strategjine për menaxhim me hedhurina dhe Planin për 
menaxhim me hedhurina të Republikes së Maqedonise. 

(3) Plani rajonal miratohet për periudhe prej dhjete vi-
tesh. 

(4) Keshilli nderkomunal për menaxhim me hedhuri-
nanga neni 23-b i ketij ligji, mundet sipas nevojes çdo dy 
vite të propozoje ndryshimin dhe plotesimin e planit rajo-
nal. 

(5) Plani rajonal para se të miratohet nga ana e keshilla-
ve komunale, respektivisht keshilli i qytetit të Shkupit, do-
rezohet për miratim te organi i administrates shteterore, 
kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor. 

(6) Ministri që udheheq me organin e administrates 
shteterore, kompetent për punet nga sfera e mjedisit jete-
sor, e percakton permbajtjen e planit rajonal. 

(7) Keshilli nderkomunal për menaxhim me hedhurina 
nga neni 23-b i ketij ligji, në çdo dy vite nga fillimi i reali-
zimit të planit rajonal parashtron raport për realizimin e 
planit rajonal te keshilli komunal, respektivisht keshilli i 
qytetit të Shkupit." 
 

Neni 4 
Në nenin 22 paragrafi (1) në fjaline hyrese pas fjales 

"hedhurina" shtohen fjalet: "dhe planin rajonal".   
Në piken 3 pas fjales "bashkepunojne" shtohen fjalet 

"dhe/ose bashkohen". 

Neni 5 
Pas nenit 23 shtohet Kapitull i ri II-a si vijon: "ME-

NAXHIMI ME HEDHURINA NË NIVEL RAJONAL" 
dhe shtate nene të reja 23-а, 23-b, 23-v,  23-g, 23-d , 23-gj 
dhe 23-е; si vijojne:  

" II-a. "MENAXHIMI ME HEDHURINA NË NIVEL 
RAJONAL  
Neni 23-a 

Menaxhimi me hedhurina në nivel rajonal 
(1) Për nxitjen dhe zhvillimin e menaxhimit me hedhu-

rina në nivel rajonal në pajtim me Strategjine për menax-
him me hedhurina dhe Planin për menaxhim me hedhurina 
të Republikes së Maqedonise, keshillat komunale dhe kes-
hilli i qytetit të Shkupit në rajonin adekuat për menaxhim 
me hedhurina, miratojne vendim për lidhjen e marreveshjes 
për bashkim për vendosjen e sistemit për menaxhim me 
hedhurina në nivel rajonal (në tekstin e metejme:  menax-
him rajonal). 

(2) Me marreveshjen nga paragrafi (1) i ketij neni në 
vecanti rregullohen të drejtat dhe obligimet e ndersjella të 
komunave dhe qytetit të Shkupit në bashkimin për vendos-
jen dhe sigurimin e kushteve për funksionimin e menaxhi-
mit rajonal dhe zhvillimit të sistemit rajonal nga paragrafi 
(3) i ketij neni, menyra e bashkimit të mjeteve financiare, 
mjetet materiale dhe të tjera për realizimin e kerkesave të 
bashkimit, menyra e miratimit të vendimeve në rastet e 
mosharmonizimit në mes të komunave dhe qytetit të Shku-
pit për ceshtje të caktuara në lidhje me funksionimin e me-
naxhimit rajonal, si dhe ceshtje tjera me interes të perbash-
ket për organizimin dhe zbatimin e menaxhimit rajonal. 

(3) Me menaxhimin rajonal vendoset dhe organizohet 
sistemi rajonal për menaxhim me hedhurina (në tekstin e 
metejme: sistemi rajonal) që në vecanti perbehet nga depo-
nia rajonale për hedhurina dhe/ose objekte dhe instalime 
tjera për veprim me hedhurina. 

(4) Me perjashtim të paragrafit (1) të ketij neni, keshilli 
komunal dhe keshilli i qytetit të Shkupit, mund të vendos 
që të bashkohet me rajon tjeter për menaxhim me hedhuri-
na, i ndryshem nga rajoni i percaktuar me Planin për me-
naxhim me hedhurina të Republikes së Maqedonise, nese 
kjo nuk e pengon, respektivisht nuk e veshtireson procedu-
ren e vendosjes dhe/ose organizimit dhe funksionimit të si-
stemit rajonal në rajonin adekuat për menaxhim me hedhu-
rina, si dhe me pelqim të marre paraprakisht nga ministri 
që udheheq me organin e administrates shteterore, kompe-
tent për punet nga sfera e mjedisit jetesor.  

(5) Komunat dhe qyteti i Shkupit që jane bashkuar për 
vendosjen e menaxhimit rajonal jane të obliguar që ta njo-
ftojne organin e administrates shteterore, kompetent për 
punet nga sfera e mjedisit jetesor dhe t'i dorezojne aktet për 
bashkimin e vendosur, në afat prej 30 ditesh nga dita e 
bashkimit.  

(6) Në rastet kur komunat, respektivisht qyteti i Shkupit 
nuk do të bashkohen ose lidhin marreveshje sipas paragra-
fit (2) të ketij neni, e me kete prishen qellimet për menax-
him me hedhurina, të percaktuara në Strategjine për me-
naxhim me hedhurinave dhe Planin për menaxhim me hed-
hurina të Republikes së Maqedonise, me propozim të orga-
nit të  administrates shteterore kompetent për punet e mje-
disit jetesor, Qeveria e Republikes së Maqedonise miraton 
vendim me të cilin do ta percaktoje rajonin me komunat 
për vendosjen e sistemit rajonal, si dhe afatin në të cilin ko-
munat duhet të zbatoje vendimin për bashkim në sistemin 
rajonal.   

Neni 23-b 
Keshilli nderkomunal për menaxhim me hedhurina 
(1) Për zbatimin e menaxhimit rajonal, zbatimit të pla-

nit rajonal nga neni 18-a i ketij ligji, dhe realizimit të mar-
reveshjes nga neni 23-a paragrafi (1) i ketij ligji, formohet 
Keshill nderkomunal për menaxhim me hedhurina (në tek-
stin e metejme: keshilli). 
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(2) Keshilli formohet për çdo rajon të menaxhimit me 
hedhurina.  

(3) Mbledhjen konstitutive të keshillit e thirre kryetari i 
komunes së njesise së vetadministrimit lokal me numer më 
të madh të banoreve në rajonin e menaxhimit me hedhuri-
na. 

(4) Anetare të keshillit jane kryetaret e komunave dhe 
kryetari i qytetit të Shkupit që e kane lidhur marreveshjen 
nga neni 23-a paragrafi (1) i ketij ligji, ose persona tjere të 
autorizuara nga kryetaret e komunave dhe qytetit të Shku-
pit.  

(5) Me keshillin kryeson kryesuesi që zgjidhet nga rad-
het e anetareve të keshillit, për periudhe prej dy vitesh, per-
iudhe që nuk e tejkalon mandatin si kryetar komune. 

(6) Keshilli vendos në seanca për mbajtjen e të cilave 
nevojitet prania e së paku gjysmes së anetareve të keshillit. 

(7) Vendimet e keshillit miratohen me shumicen e dy të 
tretave nga anetaret e pranishem në mbledhje.  

Neni 23-v 
Kompetencat e keshillit 

Keshilli i kryen punet, si vijojne: 
1) e percakton projektplanin rajonal për menaxhim me 

mbeturina; 
2) i percjell, vlereson dhe koordinon aktivitetet për zba-

timin e planit rajonal;  
3) i miraton propozimprojektet për realizimin e planit 

rajonal, si dhe projektet tjera me interes për zhvillimin e si-
stemit rajonal; 

4) propozon te keshilli komunal dhe keshilli i qytetit të 
Shkupit miratimin e vendimeve për ceshtje që jane të lid-
hura me veprimtarite dhe sherbimet për veprim me hedhu-
rina që jane në kompetence të tyre, në pajtim me kete ligj, 
ligjin për koncesione dhe partneritet publik privat, furnizi-
met publike, si dhe ceshtje tjera në lidhje me zhvillimin e 
menaxhimit rajonal dhe ceshtje tjera në kompetence të 
tyre; 

5) e percakton strukturen e instalimeve dhe objekteve 
për veprim me hedhurina, si dhe strukturen e zhvillimit të 
sistemit rajonal; 

6) i propozon keshillit komunal dhe keshillit të qytetit 
të Shkupit vendosjen e metodologjise për njesine e cmimit 
për sherbimet e kryera dhe kompensimet tjera në kuader të 
sistemit rajonal;  

7) miraton propozime për ceshtje në lidhje me menax-
himin me hedhurina në kuader të sistemit rajonal; 

8) e miraton projektraportin vjetor për realizimin e pla-
nit rajonal;  

9) e miraton buxhetin e qendres rajonale për menaxhim 
me hedhurina; 

10) e miraton raportin vjetor për punen e qendres rajo-
nale për menaxhim me hedhurina; 

11) e miraton programin vjetor për punen e qendres ra-
jonale për menaxhim me hedhurina; 

12) i koordinon aktivitetet për zbatimin e projekteve in-
vestuese për nxitjen dhe zhvillimin e menaxhimit rajonal 
me hedhurina komunale dhe lloje tjera të hedhurinave të 
parrezikshme, të financuar nga fondet e Bashkimit Evropi-
an, burime tjera nderkombetare, si dhe nga buxheti i Re-
publikes së Maqedonise; 

13) e kryen zgjedhjen e operatorit të sistemit rajonal; 
14) i miraton propozimmarreveshjet për dhenien e sherbi-

meve dhe sigurimin e kapaciteteve për veprim me hedhurina 
komunale dhe hedhurina tjera në kuader të sistemit rajonal; 

15) e kryen zgjedhjen e drejtorit të qendres rajonale; 
16) e inicion shqyrtimin e ceshtjeve në lidhje me siste-

min rajonal për të cilin eshte i domosdoshme koordinimi në 
mes të komunave ose qytetit të Shkupit dhe partneret e se-
ktorit privat dhe civil;  

17) e siguron koordinimin e aktiviteteve të komunave 
ose qytetit të Shkupit, agjencive dhe institucioneve shtete-
rore, shoqatave të qytetareve në kuader të sistemit perkates 
rajonal adekuat dhe  

18) kryen edhe veprimtari tjera në fushen e menaxhimit 
të hedhurinave në sistemin perkates rajonal, që do t'ia dele-
goje Keshillit komunal dhe Keshillit të Qytetit të Shkupit. 

 
Neni 23-g 

Menyra e bashkepunimit të keshillit 
(1) Menyra e punes së keshillit rregullohet me rregullo-

re. 
(2) Ceshtjet profesionale administrative dhe teknike, 

planifikimin, udheheqjen e projekteve investuese dhe punet 
me rendesi të menaxhimit rajonal, zbatimin e planit rajonal 
dhe zhvillimin e sistemit të monitorimit tëë vellimit dhe ci-
lesise së sherbimeve të ofruara dhe ceshtje tjera me rendesi 
për zhvillimin e menaxhimit rajonal, i kryen Qendra Rajo-
nale për Menaxhim me Hedhurina. 

 
Neni 23-d 

Qendra rajonale për menaxhim me hedhurina 
 (1) Qendra rajonale për menaxhim me hedhurina 

(në tekstin e metejme: qendra rajonale) themelohet nga ko-
munat ose qyteti i Shkupit nga rajoni perkates për menax-
him me hedhurina që e kane lidhur marreveshjen nga neni 
23-a paragrafi (1) i ketij ligji. 

(2) Qendra rajonale themelohet për cdo rajon të menax-
himit me hedhurina. 

(3) Me aktin për themelimin e qendres rajonale rregul-
lohet organizimi, puna dhe menyra e financimit të tij. 

(4) Qendra rajonale e ka cilesine e personit juridik. 
(5) Selia e qendres rajonale eshte në njesine e vetadmi-

nistrimit lokal me numer më të madh të banoreve në rajo-
nin perkates për menaxhim me hedhurina, nese me aktin e 
themelimit nga paragrafi (3) i ketij neni, nuk eshte e perca-
ktuar ndryshe.                                                              

Neni 23-gj 
(1) Qendra rajonale ka drejtor që zgjidhet permes kon-

kursit publik. 
(2) Drejtori i qendres rajonale zgjidhet nga keshilli për 

periudhe prej kater vitesh. 
(3) Drejtor mund të zgjidhet personi që i ploteson kush-

tet si vijojne: 
- të jete shtetas i Republikes së Maqedonise, 
- të kete të kryer arsimin e larte, 
- të njohe aktivisht një prej gjuheve boterore, 
- të kete aftesi profesionale dhe organizative dhe 
- të kete së paku pese vite pervoje pune nga sfera e me-

naxhimit me mjedisin jetesor ose menaxhimit me hedhuri-
na. 

 
Neni 23-e 

(1) Qendra rajonale i kryen punet, si vijojne: 
1) e perpilon planin rajonal; 
2) perpilon dhe propozon projekte dhe aktivitete tjera 

për realizimin e planit rajonal si dhe projekte tjera me inte-
res për zhvillimin e sistemit rajonal; 

3) realizon dhe menaxhon me projekte dhe ndermerr 
aktivitetet tjera në lidhje me zbatimin e planit rajonal për 
zhvillimin e sistemit rajonal; 

4) siguron marreveshje dhe kapacitete kontraktuese për 
veprim me hedhurina komunale dhe hedhurina tjera në ku-
ader të sistemit rajonal; 

5) pergatit dhe zbaton procedura për zgjedhjen e opera-
torit të sistemit rajonal dhe propozon zgjedhje të operatorit 
të sistemit rajonal;  

6) realizon dhe menaxhon me projekte investuese për 
nxitje dhe zhvillim të menaxhimit rajonal me hedhurina 
komunale dhe lloj tjeter hedhurinash të parrezikshme, të fi-
nancuara nga fondet e Bashkimit Evropian, burim tjeter 
nderkombetar, si dhe nga Buxheti i Republikes së Maqedo-
nise;  

7) kryen mbikeqyrje mbi vellimin dhe kualitetin e sher-
bimeve të kryera në kuader të sistemit rajonal;   

8) pergatit raport për realizimin e planit rajonal;  
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9) pergatit raport vjetor për punen e qendres rajonale;  
10) pergatit program vjetor për punen e qendres rajona-

le;  
11) sipas nevojes mund t’i koordinoje aktivitetet lidhur 

me zbatimin e Programit për menaxhim me hedhurine nga 
nenet 19 paragrafi (1) pika 2 dhe 22 paragrafi (2) të ketij 
ligji;  

12) u siguron ndihme profesionale dhe teknike komu-
nave ose Qytetit të Shkupit nga rajoni perkates për menax-
him me hedhurina, gjate pergatitjes së programeve dhe pro-
jekteve për menaxhim me hedhurina;    

13) mban baze të të dhenave për menaxhim me hedhu-
rina në nivel rajonal dhe u siguron informata paleve të inte-
resuara për ceshtje të lidhura me sistemin rajonal si dhe 
aktivitete tjera të komunikimit me publikun;   

14) perpilon propozim-vendime për ceshtje të lidhura 
me veprimtarite dhe sherbimet e veprimit me hedhurina 
nga neni 23-v pika 4 të ketij ligji, si dhe ceshtje tjera për 
zhvillimin e menaxhimit rajonal dhe   

15) kryen edhe pune tjera nga sfera e menaxhimit me 
hedhurina në sistemin perkates rajonal që do t’ia ngarkoje 
keshilli.”  

(2) Në rastet kur Qendra rajonale nuk i ploteson qelli-
met e percaktuara në planin rajonal nga neni 18-a të ketij 
ligji në periudhe më të gjate se gjashte muaj, e me kete 
prishen qellimet për menaxhim me hedhurina të percaktua-
ra me Strategjine për menaxhim me hedhurina dhe Planin 
për menaxhim me hedhurina të Republikes së Maqedonise, 
si dhe nuk i ploteson obligimet e percaktuara në menyre 
ligjore në periudhe më të gjate se tre muaj, ministri që ud-
heheq me organin e administrates shteterore kompetent për 
kryerjen e puneve nga sfera e mjedisit jetesore, miraton ak-
tvendim për vendosje nën administrim të detyrueshem të 
perkohshem (sekuester).  

(3) Vendimi nga paragrafi (2) i ketij neni vecanerisht i 
permban:  

1) shkaqet për të cilat Qendra rajonale vendoset nën ad-
ministrim të detyrueshem të perkohshem;  

2) personin juridik që e kryen administrimin e detyru-
eshem të perkohshem;  

3) afatin në të cilin kryhet në administrimi i detyrues-
hem iperkohshem dhe  

4) kushtet e administrimit të detyrueshem të perkohs-
hem dhe menyra e punes.   

(4) Administrimin e detyrueshem të perkohshem nga 
paragrafi (2) i ketij neni mund ta kryeje personi juridik i 
autorizuar nga organi i administrates shteterore kompetent 
për kryerjen e puneve nga sfera e mjedisit jetesor.  

(5) Personi nga paragrafi (4) i ketij neni pergjigjet për 
aktet dhe veprimtarite e marra për kohezgjatjen e admini-
strimit të detyrueshem të perkohshem.  

(6) Kunder aktvendimit nga paragrafi (2) i ketij neni, 
Qendra rajonale në afat prej 15 ditesh nga dita e pranimit të 
aktvendimit nga paragrafi (2) i ketij ligji, ka të drejte anke-
se te Komisioni Shteteror për Vendimmarrje në Procedure 
Administrative dhe Procedure të Marredhenies së Punes në 
Shkalle të Dyte.   

(7) Ankesa nuk prolongon zbatimin e aktvendimit.  
(8) Pas skadimit të afatit të caktuar me aktvendimin nga 

paragrafi (2) i ketij neni, organi i administrates shteterore 
kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e mjedisit jete-
sore, miraton aktvendim me të cilin e shfuqizon aktvendi-
min nga paragrafi (2) i ketij neni.    

(9) Personi juridik nga paragrafi (4) i ketij neni që të je-
te i autorizuar duhet të kete të punesuar së paku tre persona 
me arsim të larte nga të cilet njeri duhet të posedoje verte-
tim për provimin e dhene profesional për Menaxhues me 
hedhurina, si dhe të kete të angazhuar person që e ka dhene 
provimin për vleresues të vleres së të mirave dhe ndikime-
ve mbi mjedisin jetesor dhe një person që e ka të kryer fa-
kultetin juridik ose fakultetin ekonomik me së paku pese 
vjet pervoje në sferen e menaxhimit me hedhurina.  

(10) Ministri që udheheq me organin e administrates 
shteterore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e 
mjedisit jetesor, më afersisht i percakton kushtet që duhet 
t’i plotesoje personi juridik nga paragrafi (4) i ketij neni, si 
dhe menyren e zgjedhjes së personit juridik për kryerje të 
administrimit të detyrueshem.  

(11) Organi i administrates shteterore kompetent për 
kryerjen e puneve nga sfera e mjedisit jetesor, i regjistron 
në Regjistrin Qendror të Republikes së Maqedonise ak-
tvendimin nga paragrafi (2) i ketij neni dhe aktvendimin 
nga paragrafi (8) i ketij neni.”  

 
Neni 6 

Në nenin 32 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:  
“Personat juridike dhe fizike nga paragrafi (1) i ketij 

neni që të mund ta kryejne veprimtarine depozitim, trajtim 
dhe/ose riperpunim të hedhurinave, duhet:  

- t’i plotesojne kushtet minimale-teknike në aspekt të 
lokacionit, instalimit të nevojshem dhe pajisjes për depozi-
tim, trajtim dhe/ose riperpunim të hedhurinave dhe identifi-
kimin e tyre, si dhe sistemin për ndjekje dhe video mbikeq-
yrje të hedhurinave,  

- lokacioni në të cilin do të kryhet veprimtaria e depozi-
timit, trajtimit dhe/ose riperpunimit të hedhurinave, të gjen-
det jashte vendbanimeve, perkatesisht i njejti të parashiko-
het në pajtim me dokumentacionin e planit urbanistik të 
komunave, komunave të qytetit të Shkupit dhe/ose qytetit 
të Shkupit dhe     

- të posedojne vertetim perkates të leshuar nga komu-
nat, komunat në qytetin e Shkupit dhe/ose qyteti i Shkupit 
për plotesimin e kushtit nga alineja 2 e ketij paragrafi."  

Pas paragrafit (9) shtohen dy paragrafe të rinj (10) dhe 
(11), si vijojne:  

“(10) Personat juridike dhe fizike nga paragrafi (1) i 
ketij neni jane të obliguar që të vendosin video mbikeqyrje 
në vendin e pranimit të hedhurinave, si dhe në vende tjera 
në lokacionin ose objektet nepermjet të cilat do të verehet 
pranimi, menaxhimi, ruajtja dhe dergimi i hedhurinave.  

(11) Të dhenat nga video mbikeqyrja nga paragrafi (10) 
i ketij neni, personat juridike dhe fizike nga paragrafi (1) i 
ketij neni, jane të obliguar t’i ruajne së paku pese vjet”.  

Paragrafi (10) behet paragrafi (12).  
 

Neni 7 
Në nenin 32-a paragrafi (6) pas fjaleve: “nga të cilet e 

kane pranuar" shtohen fjalet: "dhe e kane blere".  
Në paragrafin (11) fjalet: “gjashte muaj” zevendesohen 

me fjalet: “dy vjet”.   
Neni 8 

Në nenin 32-b paragrafi (1) pas fjaleve: “mjedisi jete-
sor” shtohen fjalet: “me propozim të inspektorit shteteror 
për mjedis jetesor”.   

Në alinene 1 fjalet: “më shume se tre here” zevendeso-
hen me fjalet: “dy here” dhe fjalet: “tre vjet” zevendesohen 
me fjalet: “ një vit”.    

 
Neni 9 

Neni 32-v ndryshohet si vijon:  
"(1) Organi i administrates shteterore kompetent për 

punet nga sfera e mjedisit jetesor, me propozim të inspe-
ktorit shteteror për mjedis jetesor, miraton aktvendim për 
heqjen e lejes për tregti me hedhurina të parrezikshme, ne-
se personat juridike dhe fizike dy here në periudhe prej një 
viti i kane shkelur kushtet për kryerjen e veprimtarise tregti 
me hedhurina të parrezikshme.   

(2) Kur konstatohet se personat juridike dhe fizike kr-
yejne tregti me prodhime dhe materiale që jane në perdo-
rim të pergjithshem nga neni 32-a paragrafi (12) i ketij lig-
ji, organi i administrates shteterore kompetent për punet 
nga sfera e mjedisit jetesor me propozim të inspektorit 
shteteror për mjedis jetesor, miraton aktvendim për heqjen 
e lejes për tregti me hedhurina të parrezikshme.    
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(3) Kunder aktvendimit nga paragrafet (1) dhe (2) të 
ketij neni, mund të parashtrohet ankese te Komisioni Shte-
terore për Vendimmarrje në Procedure Administrative dhe 
Procedure të Marredhenies së Punes në Shkalle të Dyte, në 
afat prej 30 ditesh nga dita e dorezimit të aktvendimit.”  

 
Neni 10 

Në nenin 39 paragrafi (9) numri "(6)" zevendesohet me 
numrin "(8)".  

Në paragrafin (10) numri "(7)" zevendesohet me nu-
mrin "(9)". 

 
Neni 11 

Në nenin 40 paragrafi (1) fjalet: “me leje nga pronari 
ose shfrytezuesi i prones” shlyhen.  

Pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4), si vijon:   
“(4) Nese ekzistojne njohuri se në pronen që eshte në 

pronesi private ruhen prodhime dhe materiale që jane në 
perdorim të pergjithshem nga neni 32-a paragrafi (12) i ke-
tij ligji dhe/ose kryhet tregti jolegale me hedhurina, inspe-
ktori i autorizuar për mjedis jetesor dhe inspektori shteteror 
për mjedis jetesor, kane të drejte të kryejne mbikeqyrje ins-
pektuese në pronen që eshte në pronesi private."  

 
Neni 12 

Në nenin 46 paragrafi (1) fjalet:  “grumbullimi i hedhu-
rinave” zevendesohen me fjalet:  “grumbullimi i hedhuri-
nave komunale”.   

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:   
“Grumbullimin, transportimin dhe/ose trajtimin e hed-

hurinave të parrezikshme komunale dhe llojeve tjera të 
hedhurinave të parrezikshme, për një ose më shume komu-
na, kryetari i komunes dhe i qytetit të Shkupit mund t'ia 
ngarkojne personave juridike dhe fizike, në procedure në 
pajtim me Ligjin për koncesione dhe partneritet privat pub-
lik."  

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

(7), (8) dhe (9). 
Në paragrafin (11) i cili behet paragrafi (10) fjalet: 

"Ligjin për koncesione" zevendesohen me fjalet: "Ligjin 
për koncesione dhe partneritet privat publik" dhe shtohet 
paragrafi i ri (11) si vijon:   

“(11) Për mbrojtjen e mjedisit jetesor, jetes dhe shende-
tit të njerezve, si dhe për vendosjen e sistemit të integruar 
për menaxhim me hedhurina të parrezikshme komunale 
dhe llojit tjeter të hedhurinave të parrezikshme në nivel ra-
jonal, proceduren për ndarjen e koncesionit ose partneriteti 
privat publik për veprimtarite nga paragrafi (4) i ketij neni 
me pelqim paraprak nga komunat dhe qyteti i Shkupit, 
mund ta zbatoje organi i administrates shteterore kompe-
tent për punet nga sfera e mjedisit jetesor.” 

 
Neni 13 

Në nenin 80 paragrafi (12) fjalet:  “Ligjin për koncesio-
ne dhe lloje tjera të partneritetit privat publik” zevendeso-
hen me fjalet: “Ligjin për koncesione dhe partneritet privat 
publik”.  

 
Neni 14 

Në nenin 82 në paragrafin (2) fjalet: “marreveshjes së 
lidhur për koncesion” zevendesohen me fjalet: "marrevesh-
jes në procedure në pajtim me Ligjin për koncesione dhe 
partneritet privat publik."  

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:   
“Operatori i deponise për hedhurina të rrezikshme eshte 

ndermarrje publike e themeluar nga Qeveria e Republikes 
së Maqedonise ose person juridik, i cili si ofertues më i vo-
litshem eshte zgjedhur për koncesionar ose partner publik 
në pajtim me Ligjin për koncesione dhe partneritet privat 
publik”.   

Neni 15 
Në nenin 83 në paragrafin (1) fjalet:  “marreveshjen për 

kryerjen e puneve me interes publik dhe në marreveshjen e 
koncesionit" zevendesohen me fjalet:  “marreveshjen e lid-
hur në procedure në pajtim me Ligjin për koncesione dhe 
partneritet privat publik".  

Në paragrafin (2) fjalet: “marreveshja për kryerjen e 
puneve me interes publik dhe marreveshja e koncesionit" 
zevendesohen me fjalet: “marreveshja nga paragrafi (1) i 
ketij neni.   

Në paragrafin (3) fjalet: “marreveshja për kryerjen e 
puneve me interes publik dhe marreveshja e koncesionit" 
zevendesohen me fjalet: “marreveshja nga paragrafi (1) i 
ketij neni".  

Neni 16 
Pas nenit 106 shtohet nen i ri 106-a si vijon:  
 

“Neni 106-a 
Njoftim për eksport të filluar të hedhurinave 

(1) Personi juridik ose fizik, i cili ka leje për eksport të 
hedhurinave detyrohet që së paku dite pune, me shkrim, 
ose në forme elektronike ose me faks, të dorezoje në Inspe-
ktoratin Shteteror të Mjedisit Jetesor formular transportues 
për transportim të hedhurinave, si dhe ta njoftoje për oren, 
diten dhe vendin, perkatesisht lokacionin në të cilin do të 
filloje të kryeje ngarkim të hedhurinave të dedikuar për 
eksport, numrin e lejes për eksportin e hedhurinave, si dhe 
të dhena për vendkalimin kufitar në territorin e Republikes 
së Maqedonise dhe pikes doganore permes së ciles do të 
kryhet eksporti.    

(2) Inspektorati Shteteror i Mjedisit Jetesor ka të drejte 
që të jete i pranishem në ngarkimin e hedhurinave në paj-
tim me njoftimin nga paragrafi (1) i ketij neni.   

(3) Inspektorati Shteteror i Mjedisit Jetesor të dhenat 
nga paragrafi (1) i ketij neni në afat prej një dite pune nga 
dita e pranimit të njoftimit nga paragrafi (1) i ketij neni, në 
forme elektronike ose me faks i dorezon në piken doganore 
perkatese.    

(4) Pika doganore nuk do ta lejoje eksportin nese nuk e 
merr njoftimin nga paragrafi (3) i ketij neni."   

 
Neni 17 

Në nenin 121 pas paragrafit (8) shtohet paragraf i ri (9) 
si vijon: 

“(9) Ministri i cili udheheq me organin e administrates 
shteterore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor 
e percakton metodologjine për llogaritjen e cmimit për 
grumbullim, transportim dhe largim të hedhurinave.” 

 
Neni 18 

Neni 123 ndryshohet si vijon: 
"(1) Keshilli i komunave dhe Keshilli i Qytetit të Shku-

pit mund të percaktojne kompensim për menaxhim me 
hedhurina në lartesi prej 1% deri në 2% nga cmimi për 
sherbim të kryer për grumbullim dhe për transportim të 
hedhurinave komunale. 

(2) Keshilli i komunave në Qytetin e Shkupit mund të 
percaktojne kompensim për menaxhim me hedhurina në 
lartesi prej 1% deri në 2% nga cmimi për sherbim të kryer 
për grumbullim dhe transportim të hedhurinave komunale, 
vetem në rast kur dhenesi i sherbimit për grumbullim dhe 
transportim të hedhurinave komunale eshte i ndryshem nga 
ai i Qytetit të Shkupit.  

(3) Kompensimi nga paragrafet (1) dhe (2) të ketij neni, 
arketohet gjate arketimit të cmimit për sherbimin e kryer 
nga neni 121 i ketij ligji dhe paraqitet ndaras në llogarine 
për sherbim të kryer. 

(4) Mjetet nga kompensimi nga paragrafet (1) dhe (2) 
të ketij neni jane të hyra të Buxhetit të komunave, të komu-
nave në Qytetin e Shkupit dhe/ose Qytetit të Shkupit dhe 
paguhen në llogari pagesore perkatese në kuader të llogari-
se së thesarit, më së voni deri në diten e 15 të muajit rrjed-
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hes për muajin paraprak, e shfrytezohen për financimin e 
realizimit të qellimeve për menaxhim me hedhurina të per-
caktuara në planet dhe programet për menaxhim me hedhu-
rina të komunave, të komunave në Qytetin e Shkupit dhe të 
Qytetit të Shkupit, planet rajonale për menaxhim me hed-
hurina, si dhe për financim të Qendrave rajonale për me-
naxhim me hedhurina në lartesi prej së paku 40%.” 

 
Neni 19 

Neni 125 ndryshohet si vijon: 
“(1) Personat juridike dhe fizike të cilet menaxhojne 

me hedhurina detyrohen që të sigurojne garanci financiare 
ose sigurim tjeter perkates, që mjafton për mbulimin e 
shpenzimeve në lidhje me menaxhimin me hedhurina, 
shpenzimeve për menjanimin e pasojave të demshme dhe 
rreziqet e arsyeshme të krijuara gjate menaxhimit me hed-
hurina, gjate magazinimit dhe tregtise me hedhurina.  

(2) Personat juridike dhe fizike për marrjen e lejes për 
import, eksport dhe transit të hedhurinave, lejes për maga-
zinim, trajtim dhe/ose perpunim të hedhurinave dhe/ose për 
marrjen e lejes për tregti me hedhurina të parrezikshme, 
detyrohen të dorezojne garanci financiare ose sigurim tjeter 
perkates. 

(3) Personat juridike dhe fizike, të cilet merren me im-
port, eksport dhe transit të hedhurinave detyrohen që në 
pajtim me ligj, të lidhin marreveshje për sigurim të hedhu-
rinave, si dhe për pergjegjesine për demin e bere mbi per-
son të trete dhe pergjegjesine për demin e bere nga personi 
i trete. 

(4) Garancite financiare ose sigurimi tjeter perkates les-
hohen në dobi të organit të administrates shteterore kompe-
tent për kryerjen e puneve nga sfera e mjedisit jetesor dhe 
realizohen në baze të aktvendimit me të cilin eshte perca-
ktuar se kane ndodhur rastet nga paragrafi (1) i ketij neni. 

(5) Ministri i cili udheheq me organin e administrates 
shteterore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor 
në pajtim me ministrin i cili udheheq me organin e admini-
strates shteterore kompetent për punet nga sfera e financa-
ve, i percakton menyren e caktimit të lartesise së shumes së 
garancise financiare dhe lartesise dhe llojin e sigurimit në 
baze të llojeve dhe sasive të hedhurines me të cilen menax-
hon personi juridik apo fizik dhe llojin e veprimit me hed-
hurinen,  lartesine e shumes së garancise financiare ose të 
sigurimit sipas llojeve veç e veç të hedhurines dhe sasive 
me të cilat menaxhohet dhe llojin e veprimit, kohezgjatjen, 
si dhe menyren e arketimit të tyre. 

 
Neni 20 

Neni 127 ndryshohet si vijon: 
"(1) Në kryerjen e mbikeqyrjes nga fusheveprimi i vet, 

inspektori shteteror i mjedisit jetesor (në tekstin e metejme: 
inspektori i mjedisit jetesor) ka të drejte: 

1) të percaktoje nese jane perpiluar programe për me-
naxhim me hedhurina për vitin rrjedhes dhe nese i kane do-
rezuar në organin kompetent për kryerjen e puneve profesi-
onale nga sfera e mjedisit jetesor (neni 21 paragrafi (3)); 

2) të percaktoje nese kane dorezuar raport vjetor për 
zbatimin e programeve të veta, në organin kompetent për 
kryerjen e puneve profesionale nga sfera e mjedisit jetesor 
(neni 23 paragrafi (5));  

3) të kryeje inspektim dhe kontroll me hedhurina të rre-
zikshme dhe hedhurina të parrezikshme industriale nga in-
stalime me A – leje të integruar ekologjike dhe me hedhu-
rina të rrezikshme në instalime me B – leje të integruar, ve-
prohet në pajtim me nenin 24 të ketij ligji;  

4) të kryeje inspektim dhe kontroll nese grumbullimi 
dhe transportimi i hedhurinave të rrezikshme behet me 
mjete dhe pajisje e cila eshte vecanerisht e krijuar dhe de-
dikuar ekskluzivisht për grumbullim dhe transportim të 
hedhurinave të rrezikshme (neni 27);  

5) të kryeje inspektim dhe kontroll nese perpunohet 
hedhurina në pajtim me nenin 29 të ketij ligji;  

6) të percaktoje nese posedohen leje për magazinim, 
trajtim dhe perpunim të hedhurinave në pajtim me nenin 32 
të ketij ligji dhe nese veprimtarine e kryejne në pajtim me 
lejen; 

7) të percaktoje nese personat fizike dhe juridike kane 
siguruar sistem për ndjekje dhe nese kane vendosur vide-
ombikeqyrje në pajtim me nenin 32 paragrafi (10) i ketij 
ligji dhe nese të dhenat nga videombikeqyrja ruhen në paj-
tim me nenin 32 paragrafi (11) të ketij ligji, (neni 32 para-
grafet (10) dhe (11); 

8) të percaktoje nese personat juridike dhe fizike pose-
dojne leje për tregti me hedhurina të parrezikshme si dhe 
nese dorezojne të dhena dhe i ruajne të dhenat nga eviden-
ca dhe të dhenat nga videombikeqyrja (neni 32-a);  

9) të percaktoje nese personat juridike dhe fizike ve-
projne në pajtim me dispozitat nga neni 32-a i ketij ligji;  

10) të kryeje inspektim dhe kontroll nese hedhurinat e 
rrezikshme magazinohen në vendet e parapara për atë dedi-
kim në pajtim me nenin 33 të ketij ligji;  

11) të kryeje inspektim dhe kontroll me hedhurinat e 
rrezikshme dhe hedhurinat e parrezikshme industriale nga 
instalime me A – leje të integruar ekologjike dhe me hed-
hurina të rrezikshme nga instalime me B – leje të integruar 
veprohet në pajtim me nenin 34 të ketij ligji; 

12) të kryeje inspektim dhe kontroll nese hedhurinat 
menjanohen në pajtim me operacionet e theksuara në nenin 
35 të ketij ligji; 

13) të percaktoje nese personat juridike dhe fizike nga 
neni 21 paragrafi (1) i ketij ligji kane emeruar drejtor me 
hedhurina dhe nese ai posedon vertetim për provim të dhe-
ne profesional në pajtim me nenin 38 të ketij ligji; 

14) të kryeje inspektim dhe kontroll nese evidenca 
mbahet në menyre të percaktuar me nenin 39 të ketij ligji 
për hedhurina të rrezikshme dhe për hedhurina të krijuara 
nga instalimet me A-leje të integruar ekologjike; 

15) të percaktoje nese veprohet në pajtim me nenin 39 
të ketij ligji;  

16) të kryeje inspektim dhe kontroll në të dhenat nga 
evidencat për hedhurina të rrezikshme dhe për hedhurina të 
parrezikshme industriale nga instalimet me A – leje të inte-
gruar ekologjike dhe për hedhurina të rrezikshme nga in-
stalimet me B – leje të integruar ekologjike, si dhe të per-
caktoje nese të dhenat ruhen në pajtim me nenin 39 para-
grafi (11) të ketij ligji; 

17) të percaktoje nese të dhenat nga evidencat për de-
ponine ruhen në pajtim me nenin 39 paragrafi (11) i ketij 
ligji; 

18) të kryeje inspektim dhe kontroll dhe të percaktoje 
nese në prone që eshte në pronesi private ose tek subjekte 
të cilet posedojne leje në pajtim me nenin 32-a të ketij ligji, 
ruhen prodhime dhe materiale që jane në perdorim të perg-
jithshem nga neni 32-a paragrafi (12) i ketij ligji dhe/ose 
behet tregti ilegale me hedhurina (nenet 32-a paragrafi (12) 
dhe 40 paragrafi (4)); 

19) të kryeje inspektim dhe kontroll nese instalime me 
A – leje të integruar ekologjike veprojne me hedhurina të 
parrezikshme industriale në pajtim me nenin 43 të ketij lig-
ji; 

20) të percaktoje nese posedohen leje për grumbullim 
dhe transportim të hedhurinave komunale në pajtim me ne-
nin 45 paragrafi (1) të ketij ligji dhe nese veprimtarine e kr-
yejne në pajtim me lejen;  

21) të percaktoje nese posedohen leje për themelimin e 
sistemit për grumbullim dhe për pranim kthyes të prodhi-
meve të shfrytezuara dhe paketimeve në pajtim me nenin 
51 të ketij ligji dhe nese veprimtarine e kryejne në pajtim 
me lejen; 

22) të kryeje inspektim dhe kontroll në permbushjen e 
detyrimeve për dhenien e formularit të identifikimit për 
hedhurina të parrezikshme industriale në pajtim me nenet 
55 dhe 56 të ketij ligji;  
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23) të kryeje inspektim dhe kontroll me hedhurina të 
rrezikshme të veprohet në pajtim me nenin 57 të ketij ligji; 

24)të kryeje inspektim dhe kontroll nese hedhurinat e 
rrezikshme perzihen me lloje tjera të hedhurinave të rre-
zikshme dhe nese perzihen hedhurina të rrezikshme me 
hedhurina të parrezikshme (neni 58); 

25) të percaktoje nese organi i administrates shteterore 
kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor eshte i 
njoftuar kur eshte krijuar perzierja e hedhurinave të rre-
zikshme me lloje tjera të hedhurinave, substanca dhe mate-
riale (neni 59); 

26) të kryeje inspektim dhe kontroll në mbajtjen e evi-
dences në pajtim me nenin 60 të ketij ligji; 

27) të percaktoje nese permbushen detyrimet për dheni-
en e formularit të identifikimit për hedhurina të rrezikshme 
(neni 61); 

28) të percaktoje nese trupi i akredituar ka dorezuar ek-
zemplar nga certifikata te organi kompetent për kryerjen e 
puneve profesionale nga sfera e mjedisit jetesor (neni 62 
paragrafi (5));  

29) të kryeje inspektim dhe kontroll nese trupi i akredi-
tuar leshon certifikata për karakteristikat e hedhurinave për 
të cilat pergjigjet si krijues ose posedues (neni 63 paragrafi 
(3)); 

30) të kryeje inspektim dhe kontroll nese hedhurinat e 
rrezikshme që jane të dedikuara për transportim, magazi-
nim, perpunim dhe menjanim jane të paketuara dhe shenu-
ara në menyre perkatese (neni 64); 

31) të percaktoje nese eshte lidhur marreveshje me per-
sona juridike të cilet posedojne leje për grumbullim dhe 
transportim të hedhurinave të rrezikshme (neni 65); 

32) të kryeje inspektim dhe kontroll nese me vajrat e 
hedhura veprohet në pajtim me nenin 68 të ketij ligji;  

33) të kryeje inspektim dhe kontroll nese me BPK ve-
prohet në pajtim me nenin 69 të ketij ligji;  

34) të kryeje inspektim dhe kontroll nese me pajisjet 
elektrike dhe elektronike të hedhura veprohet në pajtim me 
nenet 71 dhe 71-a të ketij ligji; 

35) të kryeje inspektim dhe kontroll nese me automjetet 
e shfrytezuara veprohet në pajtim me nenin 72 të ketij ligji; 

36) të kryeje inspektim dhe kontroll nese me hedhurina 
nga titaniumdioksidi veprohet në pajtim me nenin 74 të ke-
tij ligji; 

37) të kryeje inspektim dhe kontroll nese me hedhuri-
nat nga azbesti dhe me hedhurinat prej prodhimeve të cilat 
permbajne azbest veprohet në pajtim  me nenin 75 të ketij 
ligji; 

38) të percaktoje nese me gomat e perdorura dhe gomat 
e hedhura veprohet në pajtim me nenin 75-a të ketij ligji; 

39) të kryeje inspektim dhe kontroll nese me hedhuri-
nat nga veprimtarite shkencore-hulumtuese veprohet në 
pajtim me nenin 68 të ketij ligji; 

40) të percaktoje nese posedohet leje për kryerjen e ve-
primtarise depozitim i hedhurinave (neni 84); 

41) të kryeje inspektim dhe kontroll nese menjanohen 
hedhurinat që nuk jane të pranueshme në deponite (neni 
86); 

42) të kryeje inspektim dhe kontroll nese hedhurinat që 
nuk jane të pranueshme në deponite menjanohen në pajtim 
me operacionet nga neni 35 paragrafi (1) i ketij ligji; 

43) të kryeje inspektim dhe kontroll nese menjanimi i 
hedhurinave kryhet në klasa perkatese të deponive (neni 
88); 

44) të percaktoje nese kryhen monitorim dhe kontroll 
mbi ndikimet e deponise mbi mjedisin jetesor (neni 91);  

45) të percaktoje nese për deponine pas mbylljes së saj 
veprohet në pajtim me nenin neni 93 të ketij ligji; 

46) të kryeje inspektim dhe kontroll nese menjanimi i 
hedhurinave nepermjet djegies apo djegjes së ngadalshme 
behet në instalime të krijuara të vecanta dhe nese ato i plo-
tesojne kushtet e percaktuara me lejen, duke i perfshire ed-
he vlerat kufitare të emisionit në ajer, ujë dhe toke (neni 
94); 

47) të percaktoje nese posedohet leje për kryerjen e ve-
primtarise djegie ose djegie e ngadalshme e hedhurinave 
(neni 98); 

48) të kryeje inspektim dhe kontroll nese para pranimit 
të hedhurinave për djegie ose djegie të ngadalshme vepro-
het në pajtim me nenin 100 të ketij ligji;  

49) të kryeje inspektim dhe kontroll nese pas djegies 
ose djegies së ngadalshme  të hedhurinave veprohet në 
pajtim me nenin 101 të ketij ligji; 

50) të kryeje inspektim dhe kontroll nese gjate importit 
të hedhurinave veprohet në pajtim me nenin 103 të ketij 
ligji; 

51) të percaktoje nese posedohet  leje për import, eks-
port dhe transit të hedhurinave dhe të percaktoje nese im-
porti, eksporti dhe transiti i hedhurinave behet në pajtim 
me kushtet nga leja (nenet 106 dhe 107); 

52) të kryeje inspektim dhe kontroll dhe të percaktoje 
nese personi juridik dhe fizik që kryejne eksport të hedhu-
rinave, e kane njoftuar Inspektoratin Shteteror të Mjedisit 
Jetesor në pajtim me dispozitat nga neni 106-a i ketij ligji; 

53) të kryeje inspektim dhe kontroll nese instalimet me 
leje A të integruar ekologjike kryejne monitorim në pajtim 
me nenin 111 të ketij ligji;  

54) të percaktoje nese jane plotesuar dhe permbushur 
kushtet nga lejet në pajtim me  nenet 32, 45, 51 dhe 66 të 
ketij ligji dhe kushtet për akreditim nga neni 63 i ketij ligji 
dhe  

55) percakton edhe gjendje tjera në kompetence të tij.  
(2) Me kerkese të inspektorit të mjedisit jetesor, personi 

i autorizuar i organit kompetent për punet e brendshme det-
yrohet të marre pjese në kryerjen e puneve nga paragrafi 
(1) i ketij neni. 

(3) Në rastet nga paragrafi (1) pika 7 e ketij neni, inspe-
ktori shteteror i mjedisit jetesor ka të drejte të kryeje moni-
torim të vazhdueshem 24 oresh mbi videombikeqyrjen e 
vendosur në pajtim me nenin 32 paragrafi (10) të ketij ligji.  

(4) Në rastet nga paragrafi (1) pika 18 e ketij neni, kra-
has inspektorit shteteror të mjedisit jetesor, të drejte dhe 
obligim për të kryer inspektim ka edhe punetori i organit të 
administrates shteterore kompetent për punet nga sfera e 
punet të brendshme edhe nese konstatohet se në prone që 
eshte në pronesi private ruhen prodhime dhe materiale, që 
jane në perdorim të pergjithshem nga neni 32-a paragrafi 
(12) i ketij ligji dhe/ose behet tregti ilegale me hedhurina, 
do t’ua konfiskoje sendet dhe materialet të cilat jane në 
perdorim të pergjithshem dhe/ose prodhimet dhe materialet 
me të cilat behet tregti ilegale me hedhurina. 

(5) Punetori i organit të administrates shteterore kom-
petent për punet nga sfera e puneve të brendshme ka të 
drejte dhe obligim të ndaloje automjet i cili kryen transport 
të hedhurinave dhe të kryeje inspektim nese automjeti esh-
te shenuar në menyre perkatese në pajtim me nenin 45 të 
ketij ligji, si dhe nese posedon formulare transportues për 
hedhurina nga neni 39 i ketij ligji.”  

Neni 21 
Në nenin 128 paragrafi (1) në piken 4 pas fjales “maga-

zinimi” lidheza “dhe” zevendesohet me presje, ndersa pas 
fjales “hedhurinave” shtohen fjalet: “dhe tregtia me hedhu-
rina të parrezikshme”. 

Në piken 5 pas fjales “magazinim” lidheza “dhe” ze-
vendesohet me presje, ndersa pas fjales “hedhurinave” 
shtohen fjalet “dhe tregti me hedhurina të parrezikshme”. 

Pas pikes 5 shtohen tri pika të reja 6, 7 dhe 8, si vijojne: 
“6) do ta ndaloje punen e personit juridik dhe fizik nese 

konstaton se lokacioni në të cilin do të kryhet veprimtaria 
magazinim, trajtim dhe/ose perpunim i hedhurinave nuk i 
ploteson kushtet në pajtim me nenin 32 paragrafi (2)  aline-
ja 2 të ketij neni në kohezgjatje prej 90 ditesh, afat në të ci-
lin duhet t’i menjanojne shkaqet për gjendjen e krijuar;  

7) do ta ndaloje punen e personit juridik dhe fizik, nese 
nuk kane vendosur videombikeqyrje në pajtim me nenin 32 
paragrafi (10) të ketij ligji dhe nese të dhenat nga videom-
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bikeqyrja nuk ruhen në pajtim me nenin 32 paragrafi (11) 
të ketij ligji, në kohezgjatje prej 90 ditesh, afat në të cilin 
duhet t’i menjanojne shkaqet për gjendjen e krijuar; 

8) do ta ndaloje punen e personit juridik dhe fizik nese 
konstaton se vepron në kundershtim me rregullen e miratu-
ar në baze të nenit 32-a paragrafi (8) të ketij ligji në ko-
hezgjatje prej 90 ditesh, afat në të cilin duhet t’i menjanoj-
ne shkaqet për gjendjen e krijuar;”. 

Pikat  6, 7, 8, 9, behen pika 9, 10, 11 dhe 12. 
Pika 10 e cila behet pike 13 ndryshohet si vijon:  
“13) do ta kufizoje dhe ndaloje punen e personit juridik 

dhe fizik nese nuk kane vepruar në pajtim me nenin 39 të 
ketij ligji në kohezgjatje prej 30 ditesh, afat në të cilin du-
het t’i menjanojne shkaqet për gjendjen e krijuar.” 

Pas pikes 11 e cila behet pike 14 shtohet pike e re 15, si 
vijon: 

“15) do t’ua konfiskoje prodhimet dhe materialet që ja-
ne në perdorim të pergjithshem nese gjate inspektimit dhe 
kontrollit konstatohet se në prone që eshte në pronesi pri-
vate ose te subjekte që posedojne leje në pajtim me nenin 
32-a të ketij ligji, ruhen prodhime dhe materiale që jane në 
perdorim të pergjithshme nga neni 32-a paragrafi (12) i ke-
tij ligji dhe/ose prodhimet dhe materialet me të cilat behet 
tregti ilegale me hedhurina; (nenet 32-a paragrafi (12) dhe 
40 paragrafi (4))”. 

Pikat 12, 13, 14, 15, 16, 17 dhe 18 behen pika 16, 17, 
18, 19, 20, 21 dhe 22. 

Pas pikes 19 e cila behet pike 23 shtohet pike e re 24, si 
vijon:  

“24) do ta kufizoje dhe ndaloje punen e personit juridik 
dhe fizik nese kane kryer eksport të hedhurinave dhe nuk e 
kane njoftuar Inspektoratin Shteteror të Mjedisit Jetesor në 
pajtim me dispozitat e nenit 106-a të ketij ligji, në kohezg-
jatje prej 30 ditesh”. 

Paragrafi (7) ndryshohet si vijon:  
“Shpenzimet për transport, ruajtje dhe magazinim të 

prodhimeve të konfiskuara dhe materialeve që jane në per-
dorim të pergjithshem, si dhe të prodhimeve dhe materiale-
ve me të cilat behet tregti ilegale me hedhurina, jane më 
ngarkim të personit juridik dhe fizik nga i cili jane konfi-
skuar.”   

Neni 22 
Në nenin 129 paragrafi (1) pika 9 ndryshohet si vijon:  
“të percaktoje nese veprohet në pajtim me nenin 39 pa-

ragrafi (9) të ketij ligji”. 
Në piken 10 numri "(10)" zevendesohet me numrin 

"(11)". 
Pas pikes 11 shtohet pike e re 12 si vijon: 
“12) të kryeje inspektim dhe kontroll dhe të percaktoje 

nese në prone që eshte në pronesi private ruhen prodhime 
dhe materiale që jane në perdorim të pergjithshem nga neni 
32-a paragrafi (12) i ketij ligji dhe/ose behet tregti e ilegale 
me hedhurina (neni 40 paragrafi (4))”.  

Pikat 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dhe 20 behen pika  14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20 dhe 21. 

 
Neni 23 

Në nenin 130 paragrafi (1) pika 8 ndryshohet si vijon: 
“8) do ta kufizoje ose ndaloje punen e personave juridi-

ke dhe fizike, nese për hedhurinat komunale, hedhurinat 
komerciale dhe llojet tjera të hedhurinave të parrezikshme, 
nuk veprohet në pajtim me nenin 39 paragrafi (9) të ketij 
ligji, në kohezgjatje prej 30 ditesh afat në të cilin duhet t’i 
menjanojne shkaqet për gjendjen e krijuar”. 

Pas pikes 8 shtohet pike e re 9, si vijon: 
“9) do t’ua konfiskoje sendet që jane në perdorim të 

pergjithshem nese gjate inspektimit dhe kontrollit konstato-
het se në prone që eshte në pronesi private ruhen prodhime 
dhe materiale që jane në perdorim të pergjithshem nga neni 
32-a paragrafi (12) i ketij ligji dhe/ose behet tregti e ilegale 
me hedhurina; (neni 40 paragrafi (4))”. 

Pikat 9, 10 dhe 11 behen pika 10, 11 dhe 12. 

Pas paragrafit (7) shtohet paragraf i ri (8), si vijon: 
“(8) Shpenzimet për transport, ruajtje dhe magazinim të 

prodhimeve të konfiskuara dhe materialeve që jane në per-
dorim të pergjithshem, si dhe të prodhimeve dhe materiale-
ve me të cilat behet tregti ilegale me hedhurina, jane më 
ngarkim të personit juridik dhe fizik nga i cili jane konfi-
skuar”.  

 
Neni 24 

Në nenin 131 paragrafi (1) pika 5 lidheza “dhe” zeven-
desohet me pike. 

Pika 6 shlyhet. 
 

Neni 25 
Në nenin 135 paragrafi (1) në alinene 6 pika shlyhet 

dhe shtohet alineja e re 7 si vijon: 
“- i kontrollon dergesat e hedhurinave të dedikuara për 

eksport nese jane në pajtim me lejen për eksport të hedhu-
rinave dhe”.   

 
Neni 26 

Ne nenin 138-a pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri 
(3), si vijon: 

“(3) Nese vepren nga paragrafi (1) i ketij neni e kryen 
person juridik, do të denohet edhe me denim me para prej 
200 000 deri në 400 000 denare.”  

 
Neni 27 

Në nenin 138-b pas paragrafit (2) shtohen pese paragra-
fe të rinj (3), (4), (5), (6) dhe (7), si vijojne: 

“(3) Nese vepren nga paragrafet (1) dhe (2) e kryen 
person juridik, do të denohet edhe me denim me para në 
shume prej 200 000 deri në 400 000 denare.   

(4) Në rastet nga paragrafet (1), (2) dhe (3) të ketij ne-
ni, gjykata kryeresve të vepres penale do t’u shqiptoje nda-
lim për kryerjen e veprimtarise nga e cila del kryerja e ve-
pres penale në kohezgjatje prej së paku një vit deri në më 
së shumti pese vjet. 

(5) Gjykata kompetente në rastet nga paragrafet (1), (2) 
dhe (3) të ketij neni kryeresve të vepres penale do t’u 
shqiptoje edhe denime dytesore siç eshte ndalimi për dhe-
nien e lejes së re për subjektin e njejte, si dhe në rast të 
mbylljes së firmes, e cila e ka kryer veprimin nga i cili esh-
te krijuar vepra penale, personi fizik pronar i firmes së 
mbyllur të mos guxoje të hape firme me veprimtarine e 
njejte në periudhe prej 3 vjetesh nga dita  kur aktgjykimi 
do të behet i plotfuqishem. 

(6) Në rastet nga paragrafet (1), (2) dhe (3) të ketij ne-
ni, dobia pronesore e drejtperdrejte dhe e terthorte e perfi-
tuar me vepren penale do të konfiskohen në pajtim me dis-
pozitat e Kodit penal. 

(7) Në rastet nga paragrafi (5) i ketij ligji, me pronen e 
konfiskuar do të veprohet në pajtim me dispozitat e Ligjit 
për menaxhim me prone të konfiskuar, dobi pronesore dhe 
sende të konfiskuara në procedure penale dhe kundervajte-
se.” 

 
Neni 28 

Në nenin 138-v pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri 
(2), si vijon: 

“(2) Nese vepren nga paragrafi (1) i ketij neni e kryen 
person juridik, do të denohet edhe me denim me para në 
shume prej 200 000 deri në 400 000 denare.”  

 
Neni 29 

Në nenin 139 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
“Gjobe në shume prej 2 000 deri në 3 000 euro në kun-

dervlere me denare do t’i shqiptohet për kundervajtje per-
sonit juridik i cii vepron me hedhurina, nese:  

1) nuk perpilon program për menaxhim me hedhurina 
për vitin rrjedhes dhe nuk i dorezon te organet kompetente 
(neni 21); 
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2) nuk dorezon raport vjetor për zbatimin e programeve 
të veta për menaxhim me hedhurina (neni 23 paragrafi (5));  

3) nuk vepron me kujdes të domosdoshem dhe i shka-
kton pasojat e theksuara në nenin 24 të ketij ligji;  

4) lë, hedh, leshon, djeg ose në menyre të pakontrolluar 
menjanon hedhurina (neni 24-a);  

5) nuk mban evidence për hedhurinat e pranuara dhe 
derguara, si dhe evidence të grumbulluesve individuale të 
hedhurinave të parrezikshme nga të cilet kane pranuar hed-
hurina (neni 32-a paragrafi (6));  

6) e kryen veprimtarine në kundershtim me menyren e 
percaktuar me rregullen e miratuar në baze të nenit 32-a 
paragrafi (8) të ketij ligji; 

7) nuk cakton drejtor me hedhurina (neni 38); 
8) nuk mban dhe nuk i ruan dhe nuk i dorezon të dhe-

nat për evidence të hedhurinave (nenet 39 dhe 60); 
9) nuk i menjanon ose refuzon t’i menjanoje hedhurinat 

në menyre të parapare me kete ligj (neni 40); 
10) vepron në kundershtim me dispozitat nga neni 42-a 

i ketij ligji; 
11) nuk i grumbullojne, seleksionojne dhe dorezojne 

hedhurinat komunale (nenet 43 dhe 44); 
12) nuk kane lidhur marreveshje për dhenesin e sherbi-

mit ose me person të autorizuar juridik dhe fizik për grum-
bullim dhe transportim të hedhurinave (nenet 43 dhe 65); 

13) hedhurinat komunale që i krijon nuk e lë në vendet 
për grumbullim të hedhurinave komunale, të percaktuara 
nga komunat dhe nga Qyteti i Shkupi (neni 44); 

14) nuk i informon konsumatoret për riperdorim dhe 
perteritje të prodhimeve të shfrytezuara dhe paketimit (neni 
49); 

15) nuk e shenon prodhimin ose paketimin në menyre 
në të cilen sigurohen të dhena për riperdorim dhe perteritje 
të prodhimeve të shfrytezuara dhe paketimit (nenet 49 dhe 
52); 

16) nuk arketon kaucion për prodhimet e shitura dhe 
paketimet për të cilat eshte percaktuar arketim dhe nese re-
fuzon t’ia kompensoje kaucionin e arketuar konsumatorit 
(neni 50); 

17) nuk i merr prapa prodhimet e shfrytezuara dhe pa-
ketimet (neni 50); 

18) nuk e kthen prodhimin e shfrytezuar dhe paketimin 
(nenet 53 dhe 71); 

19) nuk i grumbullon dhe nuk i transporton hedhurinat 
e krijuara interte (berllokun ndertimor) deri te vendet e per-
caktuara për atë ose nuk ua dorezon personave juridike dhe 
fizike të cilet grumbullojne dhe transportojne hedhurina 
(neni 54); 

20) nuk mbajne evidence perkatese për hedhurinat e 
parrezikshme industriale (neni 56); 

21) kryen import të hedhurinave për magazinim dhe 
menjanim (neni 103 paragrafi (1)); 

22) kryen eksport, import ose transit të hedhurinave pa 
leje (neni 103 paragrafi (2)); 

23) hedhurinat shfrytezohen në kundershtim me dediki-
min për të cilin eshte dhene leja (neni 104) dhe 

24) gjate eksportit të hedhurinave nuk e ka njoftuar Ins-
pektoratin Shteteror të Mjedisit Jetesor në pajtim me dispo-
zitat e nenit 106-a të ketij ligji.”  

Në paragrafin (2) fjalet: “dhe 23 të ketij neni” zevende-
sohen me fjalet: “23 dhe 24 të ketij neni”. 

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 
“Gjobe në shume prej 3 000 deri në 4 000 euro në kun-

dervlere me denare do t’i kumtohet për kundervajtje perso-
nit juridik i cili vepron me hedhurina, nese: 

1) nuk i seleksionon dhe nuk i klasifikon hedhurinat e 
rrezikshme, sipas llojit dhe karakteristikave të percaktuara 
në Listen e llojeve të hedhurinave dhe vepron në kundersh-
tim me dispozitat nga neni 26 i ketij ligji; 

2) kryen magazinim, trajtim dhe perpunim të hedhuri-
nave pa leje, si edhe nuk i ploteson kushtet nga neni 32 pa-
ragrafi (2) alinete 2 dhe 3 të ketij ligji (neni 32 paragrafi 
(2));  

3) nuk ka vendosur videombikeqyrje në pajtim me ne-
nin 32 paragrafi (10) dhe të dhenat nga videombikeqyrja 
nuk ruhen në pajtim me nenin 32 paragrafi (11) i ketij ligji 
(neni 32 paragrafet (10) dhe (11)); 

4) bën tregti me hedhurina të parrezikshme pa leje (ne-
ni 32-a); 

5) nuk siguron videombikeqyrje në menyre të percaktu-
ar (neni 32-a paragrafi (10)); 

6) nuk i magazinon hedhurinat e rrezikshme në vendet, 
në objektet ose në instalimet e parapara për atë dedikim 
(neni 33); 

 7) nuk siguron pelqim dhe magazinim të rregullt të 
hedhurinave të rrezikshme, në vendet e percaktuara në 
afersi të vendit ku eshte krijuar (neni 33); 

8) para menjanimit, nuk i vendos hedhurinat e rreziksh-
me në trajtim (neni 34 paragrafi (2)); 

9) i ruan hedhurinat e rrezikshme në stacione shkarkimi 
më gjate nga e percaktuara (neni 37 paragrafi (2)); 

10) nuk vepron në pajtim me nenet 39 dhe 60 të ketij 
ligji; 

11) nuk vepron veç e veç me hedhurinat e rrezikshme 
(neni 57); 

12) i derdh dhe/ose hedh hedhurinat e rrezikshme në 
ujera, toke, në enë që nuk jane të parapara për grumbulli-
min e llojeve të caktuara të hedhurinave, në sistemet e ka-
nalizimit dhe sistemet tjera infrastrukturore dhe objektet 
(neni 57); 

13) i perzien hedhurinat e rrezikshme me lloje tjera të 
hedhurinave rrezikshme dhe perzierje të hedhurinave të 
rrezikshme me hedhurina të parrezikshme (neni 58); 

14) nuk e njofton organin kompetent kur hedhurinat e 
rrezikshme jane perzier me lloje tjera të hedhurinave dhe 
fillon procedure për vecimin e tyre pa pelqim (neni 59);  

15) krijuesi dhe/ose poseduesi i hedhurinave të rre-
zikshme nuk dorezon/dorezojne formular identifikimi me 
të dhena për llojin, vendin e krijimit, sasine dhe menyren e 
paketimit të hedhurinave të rrezikshme (neni 61);   

16) krijuesi, perkatesisht poseduesi i hedhurinave të 
rrezikshme nuk dorezon të dhena të sakta në formularin e 
identifikimit (neni 61); 

17) krijuesi dhe/ose poseduesi i hedhurinave të rre-
zikshme me formularin e identifikimit nuk dorezon raport 
për karakteristikat e hedhurinave (neni 61); 

18) nuk dorezon ekzemplar nga formulari i identifiki-
mit për hedhurinat e rrezikshme në organin kompetent (ne-
ni 61); 

19) nuk ka kerkuar vleresim të karakteristikave të rre-
zikshme të hedhurinave të krijuara, edhe pse ka ekzistuar 
dyshim i arsyeshem për kete (neni 62); 

20) nuk e shenon paketimin e hedhurinave të rreziksh-
me me mbishkrimin “Hedhurina të rrezikshme”, si dhe llo-
jin, karakteristikat fizike dhe kimike të hedhurinave (neni 
64); 

21) nuk i paketon hedhurinat e rrezikshme në enë të ve-
canta të krijuara varesisht nga lloji, karakteristikat fizike 
dhe kimike të hedhurinave (neni 64); 

22) nuk lidh marreveshje për grumbullim dhe transpor-
tim të hedhurinave të rrezikshme (neni 65); 

23) nuk vepron në pajtim me dispozitat nga neni 68 i 
ketij ligji; 

24) nuk vepron në pajtim me dispozitat nga neni 69 i 
ketij ligji; 

25) kryen qarkullim të pajisjes elektrike dhe elektroni-
ke që permban plumb, zhive kadmium, krom gjashtevalent, 
polibromide, bifenile të polibromuara ose difeniletere të 
polibromuar (neni 71-a); 

26) nuk ia dorezon automjetin e shfrytezuar personit ju-
ridik ose fizik që posedon leje për grumbullim, trajtim ose 
perpunim në pajtim me kete ligj dhe rregulle tjeter (neni 72 
paragrafi (3)); 

27) menjanon ose dorezon komponente dhe materiale 
nga automjetet e shfrytezuara si hedhurina komunale (neni 
72 paragrafi (5));  
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28) nuk vepron në pajtim me dispozitat nga neni 72 pa-
ragrafet (2) dhe (6) të ketij ligji; 

29) nuk mban evidence, perkatesisht nuk e dorezon në 
menyre të percaktuar në pajtim me nenin 72 paragrafi (7) 
të ketij ligji; 

30) nuk vepron në pajtim me dispozitat nga neni 72 pa-
ragrafi (9) i ketij ligji; 

31) me hedhurina medicinale vepron në kundershtim 
me nenin 73 të ketij ligji; 

32) menjanon hedhurina nga titaniumdioksidi (neni 
74); 

33) nuk vepron në menyre të percaktuar me nenin 75-a 
të ketij ligji; 

34) nuk vepron në menyre adekuate me hedhurinat nga 
azbesti dhe me prodhime të cilat permbajne azbest, si dhe 
me hedhurinat e krijuara gjate veprimtarive shkencore-hu-
lumtuese (nenet 75 dhe 76) dhe 

35) nuk kryen mbikeqyrje të hedhurinave të rrezikshme 
dhe nuk i dorezon të dhenat në organet kompetente (nenet 
108 dhe 111).”  

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon: 
"(4) Gjobe në shume prej 1 500 eurosh në kundervlere 

me denare, do t'i kumtohet për kundervajtje personit fizik 
që vepron me hedhurine per veprimet nga paragrafi (3) pi-
kat 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 29, 31 dhe 
32 të ketij neni". 

Në paragrafin (8) fjalet "pikat 9 dhe 25" zevendesohen 
me fjalet "pikat 11 dhe 26". 

  
Neni 30 

Në nenin 140 paragrafi (1) pikat 2 dhe 3 ndryshohen si 
vijojne: 

“2) kryen grumbullimin dhe transportimin e hedhurina-
ve komunale dhe/ose hedhurinave tjera të parrezikshme në 
kundershtim me dispozitat nga neni 45 i ketij ligji, si edhe 
kryen transport të hedhurinave komunale dhe/ose hedhuri-
nave tjera të parrezikshme në automjete të pashenuara (ne-
ni 45)”. 

3) kryen grumbullim dhe transportimn të hedhurinave 
komunale dhe/ose hedhurinave tjera të parrezikshme pa po-
sedim të lejes (neni 45)”. 

Pika 7 shlyhet. 
Pikat 8 dhe 9 behen pikat 7 dhe 8. 
Pika 10 shlyhet.   

Neni 31 
Në nenin 141 paragrafi (1) pikat 6 dhe 7 shlyhen. 
 

Neni 32 
Në nenin 142 paragrafi (1) pikat 4 dhe 5 shlyhen. 
 

Neni 33 
Komunat, komunat në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i 

Shkupit detyrohen që të bashkohen dhe të lidhin marre-
veshje për bashkim për themelim të menaxhimit me hedhu-
ria në nivel rajonal më së voni deri më 30 dhjetor 2012. 

Komunat dhe Qyteti i Shkupit detyrohen që Keshillin 
nderkomunal për menaxhim me hedhurina ta formojne më 
së voni në afat prej gjashte muajsh nga dita kur e kane lid-
hur marreveshjen për bashkim për themelim të menaxhimit 
me hedhurina në nivel rajonal.  

Komunat dhe Qyteti i Shkupit detyrohen të themelojne 
Qender rajonale në afat prej nente muajsh nga dita kur e 
kane lidhur marreveshjen për bashkim për themelim të me-
naxhimit me hedhurina në nivel rajonal. 

 
Neni 34 

Personat fizike dhe juridike të cilet kryejne veprimtari 
të magazinimit, trajtimit dhe/ose perpunimit të hedhurina-
ve, si dhe tregti me hedhurina të parrezikshme detyrohen 
që ta harmonizojne punen e tyre me dispozitat e ketij ligji 
në afat prej gjashte muajsh nga dita e hyrjes në fuqi e ketij 
ligji.  

Neni 35 
Rregullat më të peraferta të ketij ligji do të miratohen 

në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi e ketij ligji. 
 

Neni 36 
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 

“Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise”. 
__________ 

3014. 
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 

ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВО 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за ветеринарно здравство, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 26 септември 2012 година. 

  
 Бр. 07- 4064/1                                Претседател 

26 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 ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВО 

 
Член 1 

Во Законот за ветеринарно здравство („Службен 
весник на Република Македонија“ број 113/2007, 24/11 
и 136/11), во членот 3 по точката 17 се додава нова точ-
ка 17-а, која гласи: 

„17-а. „Одгледувач” е правно или физичко лице кое 
е сопственик на животни или кое било лице овластено 
од сопственикот и одговорно за чување на животните, 
дури и привремено;“. 

 
Член 2 

По членот 10 се додава нов член 10-а, кој гласи: 
 

„Член 10-а 
Заради одржување или унапредување на нивото на 

заштита на здравјето на луѓето и животните во Репуб-
лика Македонија, директорот на Агенцијата може да 
донесе мерки за здравствена заштита на луѓето и жи-
вотните, да пропише дополнителни услови, да објави 
листи или да даде одобрение врз основа на критериу-
мите и стандардите кои се применуваат во Европската 
унија, а кои се донесени врз основа на процена на мож-
ните ризици по здравјето на луѓето и животните и сог-
ласно со научни докази, по спроведената постапка од 
страна на Европската комисија со која Комисијата е ов-
ластена да постапува за работи кои се однесуваат на 
безбедност на храната и ветеринарната политика.“ 

 
Член 3 

Во членот 36 став (1) зборовите: „како трговски 
друштва“ се бришат. 

Ставовите (6) и (7) се бришат. 
Ставот (8) станува став (6). 
Во ставот (9) кој станува став (7) зборовите: „став 

(8)“ се заменуваат со зборовите: „став (6)“. 
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Ставот (10) станува став (8). 
Ставот (11) се брише. 
Ставовите (12) и (13) стануваат ставови (9) и (10). 
 

Член 4 
Членот 40 се менува и гласи: 

„Јавен повик 
(1) Агенцијата објавува јавен повик за вршење на 

активности од јавен интерес од областа на здравствена-
та заштита на животни од членот 26 од овој закон, од-
носно активности од областа на ветеринарното јавно 
здравство од членот 34 од овој закон. 

(2) На јавниот повик од ставот (1) на овој член има-
ат право да учествуваат сите ветеринарни амбуланти, 
клиники, болници и служби на одгледувалиште кои се 
одобрени согласно со членовите 37, 38, 39 и 44 од овој 
закон. 

(3) Јавниот повик содржи елементи кои се однесу-
ваат на условите за распределба од ставот (5) на овој 
член, висината на надоместокот за вршењето на актив-
ностите од ставот (1) на овој член и докази дека прија-
вената ветеринарна амбуланта, клиника, болница или 
служби на одгледувалиште ги исполнуваат условите од 
овој закон.  

(4) Пријавените учесници кои ги исполнуваат усло-
вите од повикот од ставот (1) на овој член, од страна на 
комисијата формирана од директорот на Агенцијата, ќе 
бидат распределени за вршење на активностите од чле-
нот 26, односно членот 34 од овој закон за општината 
за која се пријавиле. 

(5) Распределбата од ставот (4) на овој член се вр-
ши врз основа на бројот на доктори по ветеринарна ме-
дицина, бројот на ветеринарни техничари, бројот на 
животни и одгледувалишта, бројот на оператори со 
храна и оператори со храна за животни, пристапноста 
до одгледувалиштата во општината за која се пријави-
ле и други специфични критериуми утврдени со јавни-
от повик. 

(6) Незадоволните кандидати од јавниот повик мо-
жат да поведат управен спор пред надлежен суд. 

(7) Во случај на повлекување на одобрението од 
членовите 37, 38, 39 и 44 од овој закон и раскинување 
на договор согласно со членот 41 став (3) од овој закон 
Агенцијата распишува нов јавен повик за вршење на 
активности од членот 26 од овој закон за одгледували-
шта кои имале склучен договор со ветеринарна амбу-
ланта, клиника или болница на кое му е повлечено одо-
брението од членовите 37, 38, 39 и 44 од овој закон или 
раскинат договорот согласно со членот 41 став (3) од 
овој закон. 

(8) Висината на надоместокот за вршењето на 
активностите од ставот (1) на овој член ја определува 
Владата на Република Македонија на предлог на дире-
кторот на Агенцијата врз основа на реални трошоци 
потребни за спроведување на активностите. 

(9) Владата на Република Македонија на предлог на 
директорот на Агенцијата ја пропишува поблискста со-
држина и начинот на спроведување на јавниот повик за 
вршење на активности од јавен интерес.“ 

 
Член 5 

Во членот 41 ставот (1) се менува и гласи: 
„Директорот на Агенцијата склучува договори со 

избраните ветеринарни амбуланти, ветеринарните кли-
ники, ветеринарните болници или ветеринарни служби 
на одгледувалиште и ги назначува овластените ветери-
нари за вршење на активностите од членовите 26 и 34 
од овој закон.“ 

Во членот 41 став (2) алинејата 4 се брише.  
Во алинејата 6 која станува алинеја 5 зборот „го-

дишно“ се брише. 
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 

„(3) Агенцијата го повлекува одобрението од чле-
новите 37, 38, 39 и 44 од овој закон и го раскинува до-
говорот од ставот (1) на овој член на ветеринарните ам-
буланти, клиники, болници и служби на одгледували-
ште ако утврди дека не ги исполнуваат условите утвр-
дени во овој закон.“  

Член 6 
По членот 41 се додава нов член 41-а, кој гласи: 
 

„Член 41-а 
Договори на ветеринарни амбуланти, клиники и болни-

ци со одгледувачите 
(1) Ветеринарни амбуланти клиники и болници кои 

се пријавиле на јавниот повик се должни да склучат до-
говор со одгледувачите на животни во рок од три месе-
ци по спроведувањето на повикот, за активностите од 
членот 26 од овој закон, за што ја известуваат Агенци-
јата. 

(2) Одгледувачите на животни во рок од три месеци 
по спроведувањето на јавниот повик од членот 40 став 
(1) од овој закон, се должни да склучат договор со рас-
пределената, односно друга овластена ветеринарна ам-
буланта, клиника или болница, за спроведување на 
активностите од членот 26 од овој закон. 

(3) Одгледувачите на животни можат да поднесат 
барање за раскинување на договорот со ветеринарна 
амбуланта, клиника или болница од ставот (1) на овој 
член до Агенцијата и да предложат склучување на до-
говор со друга овластена ветеринарна амбуланта, кли-
ника или болница во кој треба да биде приложена сог-
ласноста од предложената ветеринарна амбуланта, кли-
ника или болница и доказ дека нема ненамирени обвр-
ски во делот од јавен интерес кон ветеринарната амбу-
ланта, клиника или болница со кое го раскинува дого-
ворот. 

(4) Одгледувачите од овој член можат да ги раски-
нуваат договорите најмногу еднаш годишно, освен во 
случај на престанување на работа на ветеринарната ам-
буланта, клиника или болница, поништување на одо-
брението за работа на ветеринарната амбуланта, клини-
ка или болница или заради сериозни нарушувања на 
системот на здравствена заштита на животните. 

(5) Ветеринарна амбуланта, клиника или болница 
кои се пријавиле на јавниот повик не смеат да ги рас-
кинуваат договорите освен во случај кога одгледувачот 
престанал да одгледува животни. 

(6) Владата на Република Македонија на предлог на 
директорот на Агенцијата ја пропишува содржината на 
договорот од ставот (1) на овој член.“ 

 
Член 7 

Во членот 42 став (1) алинејата 3 се менува и гласи: 
„не е доставена ниту една понуда на јавниот повик, 

во тој случај, директорот на Агенцијата ќе склучи дого-
вор со една или повеќе од ветеринарните амбуланти, 
клиники или болници да вршат ветеринарна дејност од 
јавен интерес од членовите 26 и 34 од овој закон.“ 

 
Член 8 

Во членот 88 став (2) зборовите: „на влезот на гра-
ничниот премин“ се заменуваат со зборовите: „од стра-
на на официјалниот ветеринар на граничниот премин“.  

Ставот (9) се менува и гласи: 
“По исклучок од ставот (2) на овој член, при тран-

зит на домашни миленици наменети за некомерцијални 
цели, проверката на документите и идентитетот ги вр-
шат царинските органи на граничниот премин.“ 

 
Член 9 

Во членот 92 став (1) зборовите: „најмногу до пет 
единки“ се заменуваат со зборовите: „до пет или пове-
ќе од пет единки“. 
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Во ставот (2) воведната реченица се менува и гласи: 
„При увоз покрај условите од членот 81 од овој закон 
домашните миленици треба да ги исполнат и следниве 
услови:“. 

Точката 1 се менува и гласи:  
„1) да се идентификувани со електронско или друго 

средство за идентификација;“. 
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
“(4) По исклучок од членот 85 став (1) од овој закон, 

при увоз на домашни миленици наменети за некомерци-
јални цели, проверката на документите и идентитетот ги 
вршат царинските органи на граничен премин.“ 

Ставот (4) станува став (5).  
Член 10 

По членот 111-а се додават два нови члена 111-б и 
111-в, кои гласат: 

 
„Член 111-б 

Глоба во износ од 250 евра во денарска противвред-
ност ќе му се изрече на правно лице - овластена вете-
ринарна амбуланта, клиника или болница ако не склу-
чи договор со одгледувачите на животни во предвиде-
ниот рок (член 41-а став (1)). 

 
Член 111-в 

(1) Глоба во износ од 150 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече на правно лице одгледувач 
ако не склучи договор со распределената, односно дру-
га овластена ветеринарна амбуланта, клиника или бол-
ница во предвидениот рок (член 41-а став (2)). 

(2) Глоба во износ од 100 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече на физичко лице одгледувач 
ако не склучи договор со распределената, односно дру-
га овластена ветеринарна амбуланта, клиника или бол-
ница во предвидениот рок (член 41-а став (2)).“  

Член 11 
Договорите за извршување на здравствена заштита 

на животните од членот 36 став (7) и договорите со ве-
теринарни амбуланти, клиники и болници од членот 41 
склучени согласно со Законот за ветеринарно здрав-
ство („Службен весник на Република Македонија“ број 
113/2007, 24/11 и 136/11) продолжуваат да важат до 
истекот на рокот утврден со договорите од членовите 
41 и 41-а од овој закон. 

Агенцијата е должна јавниот повик од членот 40 
утврден во членот 5 од овој закон да го објави во рок 
од 45 дена од денот на влегувањето во сила на овој за-
кон. 

 
Член 12 

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се 
донесат во рок од 15 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

 
Член 13 

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

Член 14 
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 SHENDETESI VETERINARE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për shendetesi veterinare ("Gazeta Zyrtare e 

Republikes së Maqedonise” numer 113/2007, 24/11 dhe 
136/11) në nenin 3 pas pikes17) shtohet pike e re 17-a), si 
vijon: 

"17-a "Rrites" eshte personi fizik apo juridik, i cili esh-
te pronar i kafsheve apo cilido person i autorizuar nga pro-
nari dhe pergjegjes për ruajtjen e kafsheve, madje edhe 
perkohesisht;". 

 
Neni 2 

Pas nenit 10 shtohet nen i ri 10-a, si vijon:  
 

“Neni 10-a 
Për ruajtjen apo avancimin e nivelit të mbrojtjes së 

shendetit të njerezve dhe kafsheve në Republiken e Maqe-
donise, drejtori i Agjencise mund të miratoje masa për 
mbrojtje shendetesore të njerezve dhe kafsheve, të perca-
ktoje kushte plotesuese, të publikoje lista ose të jape leje në 
baze të kritereve dhe standardeve që zbatohen në Bashki-
min Evropian, e të cilat jane miratuar në baze të vleresimit 
të rreziqeve të mundshme mbi shendetin e njerezve dhe 
kafsheve dhe në pajtim me deshmi shkencore, pas procedu-
res së zbatuar nga Komisioni Evropian, me të cilen Komi-
sioni eshte i autorizuar të veproje për punet që kane të bej-
ne me sigurine e ushqimit dhe politiken veterinare.” 

 
Neni 3 

Në nenin 36 paragrafi (1) fjalet: "si  shoqeri tregtare" 
shlyhen. 

Paragrafet (6) dhe (7) shlyhen. 
Paragrafi (8) behet paragraf (6). 
Në paragrafin (9) që behet paragraf (7) fjalet: "paragra-

fin (8)" zevendesohen me fjalet: "paragrafin (6)". 
Paragrafi (10) behet paragraf (8). 
Paragrafi (11) shlyhet. 
Paragrafet (12) dhe (13) behen paragrafe (9) dhe (10). 
 

Neni 4 
Neni 40 ndryshohet si vijon: 
Thirrja publike 
(1) Agjencia shpall thirrje publike për kryerjen e aktivi-

teteve me interes publik në sferen e mbrojtjes shendesore të 
kafsheve nga neni 26 i ketij ligji, perkatesisht aktiviteteve 
në sferen e shendetesise publike veterinare nga neni 34 i 
ketij ligji. 

(2) Në thirrjen publike nga paragrafi (1) i ketij neni, ka-
ne të drejte të marrin pjese të gjitha ambulancat veterinare, 
klinikat, spitalet dhe sherbimet e vendrritjes, që jane të le-
juara në pajtim me nenet 37, 38, 39 dhe 44 të ketij ligji. 

(3) Thirrja publike permban elementet që kane të bejne 
me kushtet për sistemim nga paragrafi (5) i ketij neni, larte-
sine e kompensimit për kryerjen e aktiviteteve nga paragra-
fi (1) i ketij neni dhe deshmi se ambulanca e paraqitur vete-
rinare, klinika, spitali  apo sherbimet e vendrritjes, i plote-
sojne kushtet sipas ketij ligji.  

(4) Pjesemarresit e paraqitur që i plotesojne kushtet e 
thirrjes nga paragrafi (1) i ketij neni, nga komisioni i for-
muar nga drejtori i Agjencise, do të sistemohen për kryer-
jen e aktiviteteve nga neni 26 perkatesisht neni 34 të ketij 
ligji, për komunen për të cilen jane paraqitur. 

(5) Sistemimi nga paragrafi (4) i ketij neni, kryhet në 
baze të numrit të doktoreve të mjekesise veterinare, numrit 
të teknikeve veterinare, numrit të kafsheve dhe vendrritjeve 
të kafsheve, numrit të operatoreve me ushqim dhe operato-
reve me ushqim për kafshe, qasjes në vendrritjet në komu-
nen për të cilen jane paraqitur dhe kritereve tjera specifike 
të percaktuara me thirrjen publike. 

(6) Kandidatet e pakenaqur nga thirrja publike mund të 
ngritin kontest administrativ në gjykaten kompetente. 

(7) Në rast të terheqjes së lejes nga nenet 37, 38, 39 dhe 
44 të ketij ligji dhe prishjes së marreveshjes në pajtim me 
nenin 41 paragrafi (3) të ketij ligji, Agjencia shpalle thirrje 
të re publike për kryerjen e aktiviteteve nga neni 26 i ketij 
ligji për vendrritjet që kane pasur marreveshje rë lidhur me 
ambulance veterinare, klinike apo spital, të ciles i eshte ter-
hequr leja nga nenet 37, 38, 39 dhe 44 të ketij ligji apo 
marreveshja eshte prishur në pajtim me nenin 41 paragrafi 
(3) të ketij ligji. 
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(8) Lartesine e kompensimit për  kryerjen e aktiviteteve 
nga paragrafi (1) i ketij neni, e percakton Qeveria e Repub-
likes së Maqedonise me propozim të drejtorit të Agjencise 
në baze të shpenzimeve reale të nevojshme për realizimin e 
aktiviteteve. 

(9) Qeveria e Republikes së Maqedonise me propozim 
të drejtorit të Agjencise e percakton permbajtjen më të per-
afert dhe menyren e zbatimit të thirrjes publike për kryer-
jen e aktiviteteve me interes publik." 

 
Neni 5 

Në nenin 41 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
"Drejtori i Agjencise lidh marreveshje me ambulancat e 

zgjedhura veterinare, klinikat veterinare, spitalet veterinare 
apo sherbimet veterinare të vendrritjes dhe i emeron veteri-
neret e autorizuar për kryerjen e  aktiviteteve nga nenet 26 
dhe 34 të ketij ligji. 

Në nenin 41 paragrafi (2) alineja 4 shlyhet.  
Në alinene 6 që behet aline 5 fjala "vjetor" shlyhet. 
Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon: 
"(3) Agjencia ua terheqe lejen nga nenet 37, 38, 39 dhe 

44 të ketij ligji dhe ua prishe marreveshjen nga paragrafi 
(1) i ketij neni,  ambulancave veterinare, klinikave, spitale-
ve dhe sherbimeeve  të vendrritjes nese konstaton se nuk i 
permbushin kushtet e percaktuara në kete ligj."   

Neni 6 
Pas nenit 41 shtohet nen i ri 41-a, si vijon:  

“Neni 41-a 
 Marreveshjet e ambulancave veterinare, klinikave dhe 

spitaleve me rritesit 
"(1) Ambulancat veterinare, klinikat dhe spitalet që ja-

ne paraqitur në thirrjen publike jane të detyruara të lidhin 
marreveshje me rritesit e kafsheve në afat prej tre muajsh 
pas zbatimit të thirrjes, për aktivitetet nga neni 26 i ketij 
ligji, për cfare e njoftojne Agjencine. 

(2) Rritesit e kafsheve në afat prej tre muajsh pas zbati-
mit të thirrjes publike nga neni 40 paragrafi (1) i ketij ligji, 
jane të detyruar që të lidhin marreveshje me ambulancen e 
sistemuar veterinare, perkatesisht ambulancen tjeter të au-
torizuar veterinare, kliniken apo spitalin, për zbatimin e 
aktiviteteve nga neni 26 i ketij ligji. 

(3) Rritesit e kafsheve mund të parashtrojne kerkese 
për prishjen e marreveshjes me ambulancen veterinare, kli-
niken ose spitalin nga paragrafi (1) i ketij neni, në Agjenci 
dhe të propozojne lidhje të marreveshjes me ambulance tje-
ter të autorizuar veterinare, klinike apo spital, të ciles duhet 
t'i bashkengjitet pelqimi nga ambulanca e propozuar veteri-
nare, klinika apo spitai dhe deshmi se nuk ka detyrime të 
pashlyera në pjesen e interesit publik ndaj ambulances ve-
terinare, klinikes ose spitalit me të cilin e prish marrevesh-
jen. 

(4) Rritesit nga ky nen mund t’i prishin marreveshjet 
më së shumti një here në vit, pervec në rast të:  nderprerjes 
së punes së ambulances veterinare, klinikes apo spitalit, 
anulimit të lejes për pune në ambulancen veterinare, klini-
ken ose spitalin ose për shkak të crregullimeve serioze të 
sistemit të mbrojtjes shendesore të kafsheve. 

(5) Ambulanca veterinare, klinika ose spitali që jane 
paraqitur në thirrjen publike nuk guxojne t’i prishin marre-
veshjet pervec në rast kur rritesi e ka nderprere rritjen e 
kafsheve. 

(6) Qeveria e Republikes së Maqedonise me propozim 
të drejtorit të Agjencise e percakton permbajtjen e marre-
veshjes nga paragrafi (1) i ketij neni. " 

 
Neni 7 

Në nenin 42 paragrafi (1) alineja 3 ndryshohet si vijon: 
"Nuk eshte dorezuar asnje oferte në thirrjen publiket, 

në atë rast, drejtori i Agjencise do të lidhe marreveshje me 
një apo më shume ambulanca veterinare, klinika apo spita-
le që të kryejne veprimtari veterinare me interes publik nga 
nenet 26 dhe 34 të ketij ligji”. 

Neni 8 
Në nenin 88 paragrafi (2) fjalet: "në hyrje të vendkali-

mit kufitar" zevendesohen me fjalet: "nga veterineri zyrtar 
në vendkalimin kufitar."  

Paragrafi (9) ndryshohet si vijon: 
"Me perjashtim nga paragrafi (2) i ketij neni, gjate 

transitimit të manareve të dedikuar për qellime jokomercia-
le, kontrollin e dokumenteve dhe identitetit e kryejne orga-
net doganore në vendkalimin kufitar.”  

Neni 9 
Në nenin 92 paragrafi (1) fjalet: "më së shumti deri në 

pese fryme"  zevendesohen me fjalet: "deri në pese apo më 
teper se pese fryme". 

Në paragrafin (2) fjalia hyrese ndryshohet si vijon: 
"Gjate importit krahas kushteve nga neni 81 i ketij ligji, 

manaret duhet t’i plotesojne edhe kushtet në vijim:". 
Pika 1 ndryshohet si vijon:  
"1) të jene të identifikuar me mjet elektronik apo mjet 

tjeter për identifikim;". 
Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon: 
"(4) Me perjashtim nga neni 85 paragrafi (1) të ketij 

ligji, gjate importit të manareve të dedikuar për qellime jo-
komerciale, kontrollin e dokumenteve dhe identitetit i kr-
yejne organet doganore në vendkalimin kufitar.” 

(4) Paragrafi (4) behet paragraf (5). 
 

Neni 10 
Pas  nenit 111-a shtohen dy nene të reja 111-b dhe 111-

v, si vijojne: 
 

“Neni 111-b 
Gjobe në shume prej 250 eurosh në kundervlere me de-

nare do t'i shqiptohet personit juridik - ambulances së auto-
rizuar veterinare, klinikes apo spitalit, nese nuk lidhe mar-
reveshje me rritesit e  kafsheve në afatin e parapare (41-a  
paragrafi (1)). 

 
Neni 111-v 

(1) Gjobe në shume prej 150 eurosh në kundervlere me 
denare do t'i shqiptohet personit juridik rrites, nese nuk lid-
he marreveshje me ambulancen e sistemuar  veterinare, 
perkatesisht ambulancen tjeter të autorizuar veterinare, kli-
niken apo spitalin në afatin e parapare (41-a paragrafi (2)). 

(2) Gjobe në shume prej 100 eurosh në kundervlere me 
denare do t'i shqiptohet personit fizik rrites nese nuk lidhe 
marreveshje me ambulancen e sistemuar  veterinare, perka-
tesisht ambulancen tjeter të autorizuar veterinare, kliniken 
apo spitalin në afatin e parapare (41-a paragrafi (2)).” 

 
Neni 11 

Marreveshjet për kryerjen e mbrojtjes shendesore të 
kafsheve nga neni 36 paragrafi (7) dhe marreveshjet me 
ambulancat veterinare, klinikat dhe spitalet nga neni 41, të 
lidhura në pajtim me Ligjin për shendetesi veterinare ("Ga-
zeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer  
113/2007, 24/11 dhe 136/11) vazhdojne të vlejne deri në 
kalimin e afatit të percaktuar me marreveshjet nga neni 41 
dhe neni 41-a të ketij ligji. 

Agjencia eshte e detyruar që thirrjen publike nga neni 
40 të percaktuar në nenin 5 të ketij ligji, ta shpalle në afat 
prej 45 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji. 

 
Neni 12 

Aktet nenligjore të percaktuara me kete ligj do të mirato-
hen në afat prej 15 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji. 

 
Neni 13 

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

 
Neni 14 

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

3015. 
Врз основа на член 47 став 6 од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 49/2010 и 53/2011 ), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
25.9.2012 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА  ЗА ПОБЛИ-
СКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, 
КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛ-
НИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ  

ПЛАЌАЊА ЗА 2012 ГОДИНА 
 

Член 1 
1. Во Уредбата  за поблиските критериуми за ди-

ректни плаќања, корисниците на средствата, максимал-
ните износи и начинот на директните плаќања за 2012 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.22/12, 76/12, 97/12 и 114/12)  во член 4 став 1 во точ-
ката 1. зборовите „до 30 септември 2012 година“ се за-
менуваат со зборовите „ до 20 октомври 2012 година“. 

Во точката 3. алинеја 2 зборовите „ до 30 септември 
2012 година“ се заменуваат со зборовите „ до 20 октом-
ври 2012 година“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-7333/1                    Заменик на претседателот 

25 септември 2012 година      на Владата на Република  
    Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3016. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње 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 23.3.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА  ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ГРАД СКОПЈЕ  

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движни ствари, со следните карактеристи-
ки:  

 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на град Скопје. 
  

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на град Скопје, со кој се уреду-
ваат правата и обврските за движните ствари 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. 41-1649/1                    Заменик на претседателот 

23 март 2012 година               на Владата на Република  
    Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3017. 

Врз основа на член 20 став 1 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 25.9.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А  

ЗА ДАВАЊЕ HA ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА 
ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПО-
СТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС BO ВТОР СТЕПЕН 

 
Член 1 

Co оваа одлука на Државната комисија за одлучува-
ње во управна постапка и постапка од работен однос во 
втор степен се дава на трајно користење без надомест, 
недвижната ствар - објект, кој се наоѓа на ул.„Даме 
Груев" бр. 3 бл.2 лок.5, Скопје, на КП бр.13530, КО 
Центар 1, видно од Имотен лист бр. 15866, со вкупна 
површина од 457 м2, сопственост на Република Маке-
донија - Влада на Република Македонија. 

 
Член 2 

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

 
      Бр. 41-6304/1                     Заменик на претседателот 
25 септември 2012 година      на Владата на Република  

    Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3018. 

Врз основа на член 42, став 3 од Законот за градеж-
но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 17/2011 и 53/2011), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 25.09.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА  

ВАЛАНДОВО  
Член 1 

Со оваа одлука на  Општина Валандово се дава пра-
во на трајно користење градежно земјиште сопственост 
на Република Македонија, кое претставува КП 3727, 
КО Валандово Г.Р., со површина од 978 м2, евиденти-
рана во Имотен лист број 2420, и дел од КП 2839, КО 
Валандово Г.Р., со површина од 938 м2, евидентирана 
во Имотен лист број 2420, кое согласно Извод од Дета-
лен урбанистички план Валандово – централно подрач-
је, број 11-1239/1, од 4.07.2012 година, за градежна 
парцела број 14 е наменето за изградба на објект со на-
мена „администрација“. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното земји-
ште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест. 
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
Бр. 41-6765/1                                         Заменик на претседателот 

25 септември 2012 година                      на Владата на Република  
    Скопје                                                         Македонија, 
                                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3019. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 135/2007, 18/2011 и 148/2011), а во врска со член 25 став 3 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република на Македонија“ бр. 95/2012), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ  СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО, ЗА  СТОПАНСКИ 

КОМПЛЕКС “КОМПОСТАРА“ КО КОЧАНИ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-

тка на Урбанистички план вон населено место, за стопански комплекс “Компостара“ КО Кочани.                       
 

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена ги има следните катастарски ин-

дикации:  

Член  3
Оваа одлука влегува во сила наредниот  ден од денот  на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 
Бр. 41-6820/1                                   Заменик на претседателот 

25 септември 2012 година                      на Владата на Република  
    Скопје                                                       Македонија, 
                                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3020. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македони-

ја“ бр.135/07, 18/11 и 148/11), а во врска со член 25 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република на Македонија“ бр.95/12), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 25.9.2012 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА „ТУРИСТИЧКИ КОМПЛЕКС“, КО БЕРОВО - ВОН Г.Р, ОПШТИНА БЕРОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во  градежно земјиште за донесу-
вање на Локална урбанистичка планска документација за изградба на „Туристички комплекс“,  КО Берово-
вон г.р, Општина Берово. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

Член  3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
         Бр.41-6821/1                                           Заменик на претседателот 
25 септември 2012 година                              на Владата на Република 
           Скопје                                                       Македонија, 
                                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 октомври  2012  Бр. 123 - Стр. 65 
 
 
3021. 

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 25.9.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК 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.86/2011 и 80/2012), во Прилогот „Пописна листа", 
во табелата , во колоната „количина" во реден број 20, 
бројот „2 " се заменува со бројот „1", во реден број 34, 
бројот „5" се заменува со бројот „3", а во реден број 
177, бројот „2" се заменува со бројот „1". По редниот 
број „179" се додаваат 17 редни броја, кои гласат: 

 
180 Административен ормар 80/45/180 1 
181 Административен ормар 45/45/180 1 
182 Фотокопир Рикон Афицио 2032 1 
183 Компјутер БЕВА-POWER BOX 1 
184 Тастатура БЕВА-GEMBRID 1 
185 Звучници БЕВА-OFLUX 1 
186 Маус БЕВА-GEMBRID 1 
187 LCD BENG6100 РВ 1 
188 Апарат за сликање POWER 1490Z 

OPTIKAL ZOOM 
1 

189 Мобилен телефон Нокиа Е75Д 1 
190 Мобилен телефон Нокиа Е79Д  24 ПТ 1 
191 Мобилен телефон Нокиа Е52Д 24 ПТЗ 1 
192 Плакар 105/45/230 1 
193 REMBOL-машина за усисување 1 
194 Административен ормар 50/45/230 1 

195 Административен ормар 85/55/230 1 
196 Стеф ноче клуб маса 80 1 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија".  
  Бр. 41-6841/1                          Заменик на претседателот 
25 септември 2012 година       на Владата на Република  

    Скопје                                            Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3022. 

Врз основа на член 140 став (2) од Законот за здрав-
ствената заштита  („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 43/12) Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25.9. 2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА НАДОМЕСТОКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ТЕ-
ОРЕТСКАТА НАСТАВА И ПРАКТИЧНАТА ОБУКА 
И ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗА-
ЦИИ ОДНОСНО СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ ОД ОБ-
ЛАСТА НА МЕДИЦИНАТА, СТОМАТОЛОГИЈАТА 

И ФАРМАЦИЈАТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на надоместо-

кот за спроведување на теоретската настава и практич-
ната обука и за полагање на специјалистичкиот испит 
за специјализации и супспецијализации од областа на 
медицината, стоматологијата и фармацијата. 

Член 2 
Надоместокот за спроведување на теоретската на-

става и практичната обука и за полагање на испит за 
специјализации односно супспецијализации од областа 
на медицината изнесува за: 

1. Хируршки гранки на специјализации: 
a) во траење од четири години – 9 600 евра во де-

нарска противвредност, од кои за: 
- теоретска настава – 1 000  евра во денарска про-

тиввредност, 
- практична обука – 8 000 евра во денарска против-

вредност и 
- специјалистички испит – 600 евра во денарска 

противвредност, 
б) во траење од пет години – 11 600 евра во денар-

ска противвредност, од кои за: 
- теоретска настава – 1 000  евра во денарска про-

тиввредност, 
- практична обука – 10 000 евра во денарска про-

тиввредност и 
- специјалистички испит – 600 евра во денарска 

противвредност, 
в) во траење од шест години – 13 600 евра во денар-

ска противвредност од кои за: 
- теоретска настава – 1 000  евра во денарска про-

тиввредност, 
- практична обука – 12 000 евра во денарска про-

тиввредност и 
- специјалистички испит – 600 евра во денарска 

противвредност, 
2. Нехируршки гранки на специјализации: 
а) во траење од три години – 3 300 евра во денарска 

противвредност, од кои за: 
- теоретска настава – 1 000 евра во денарска про-

тиввредност, 
- практична обука – 2 000 евра во денарска против-

вредност и 
- специјалистички испит – 300 евра во денарска 

противвредност, 
б) во траење од четири години – 8 000 евра во де-

нарска противвредност, од кои за: 
- теоретска настава – 1 000  евра во денарска про-

тиввредност, 
- практична обука – 6 400 евра во денарска против-

вредност и 
- специјалистички испит – 600 евра во денарска 

противвредност, 
в) во траење од пет години – 9 600 евра во денарска 

противвредност, од кои за: 
- теоретска настава – 1 000  евра во денарска про-

тиввредност, 
- практична обука – 8 000 евра во денарска против-

вредност и 
- специјалистички испит – 600 евра во денарска 

противвредност, 
г) во траење од шест години – 11 200 евра во денар-

ска противвредност, од кои за: 
- теоретска настава – 1 000 евра во денарска про-

тиввредност, 
- практична обука – 9 600 евра во денарска против-

вредност и 
- специјалистички испит – 600 евра во денарска 

противвредност, 
3. Хируршки гранки на супспецијализации  во трае-

ње од две години – 3 400 евра во денарска противвред-
ност, од кои за: 

- теоретска настава – 1 000 евра во денарска про-
тиввредност, 

- практична обука – 3 400 евра во денарска против-
вредност и 

- супспецијалистички испит – 600 евра во денарска 
противвредност, 
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4. Нехируршки гранки на супсупспецијализации во 
траење од две години – 2 600 евра во денарска против-
вредност, од кои за: 

- теоретска настава – 1 000 евра во денарска про-
тиввредност, 

- практична обука –2 600 евра во денарска против-
вредност и 

- супспецијалистички испит – 600 евра во денарска 
противвредност. 

5. Надоместокот за спроведување на теоретската 
настава и практичната обука и за полагање на специја-
листичкиот испит односно  супспецијалистички испит  
за странски државјани од областа на медицината изне-
сува за: 

а) Хируршки и нехируршки гранки на специјализа-
ции во траење од четири, пет и шест години – 16 000 
евра во денарска противвредност, од кои за: 

- теоретска настава – 2 000 евра во денарска про-
тиввредност, 

- практична обука – 13 400 евра во денарска про-
тиввредност и 

- специјалистички испит – 600 евра во денарска 
противвредност, 

б) Хируршки и нехируршки гранки на супспеција-
лизации во траење од две години – 16 000 евра во де-
нарска противвредност, од кои за: 

- теоретска настава – 2 000 евра во денарска про-
тиввредност, 

- практична обука – 13 400 евра во денарска про-
тиввредност и 

- супспецијалистички испит – 600 евра во денарска 
противвредност. 

 
Член 3 

Надоместокот за спроведување на теоретската на-
става и практичната обука и за полагање на испитот за 
специјализации односно супспецијализации од областа 
на стоматологијата изнесува за: 

1. Специјализации: 
а) Детска и превентивна стоматологија, ендодонци-

ја и реставративна стоматологија, пародонтологија и 
орална медицина -  3 000 евра во денарска противвред-
ност, од кои за: 

- теоретска настава – 1 200 евра во денарска про-
тиввредност, 

-  практична обука – 1 300 евра во денарска против-
вредност и 

- специјалистички испит – 500 евра во денарска 
противвредност. 

б) Орална хирургија, ортодонција, стоматолошка 
протетика - 5 000 евра  во денарска противвредност, од 
кои за: 

- теоретска настава – 1 500 евра во денарска про-
тиввредност, 

- практична обука – 3 000 евра во денарска против-
вредност и 

- специјалистички испит – 500 евра во денарска 
противвредност. 

в) Максилофацијална хирургија - 8 000  евра во де-
нарска противвредност, од кои за: 

- теоретска настава – 2 000 евра во денарска про-
тиввредност, 

-  практична обука – 5 500 евра во денарска против-
вредност и 

- специјалистички испит – 500 евра во денарска 
противвредност. 

г) Примарна стоматолошка здравствена заштита - 2 000  
евра во денарска противвредност, од кои за: 

- теоретска настава – 800 евра во денарска против-
вредност, 

-  практична обука – 800 евра во денарска против-
вредност и 

- специјалистички испит – 400 евра во денарска 
противвредност 

2) Супспецијализации: 
а) реконструктивно вилично лицева протетика – 4 000 

евра во денарска противвредност, од кои за: 
- теоретска настава – 1 300 евра во денарска про-

тиввредност, 
-  практична обука – 2 200 евра во денарска против-

вредност и 
- супспецијалистички испит – 500 евра во денарска 

противвредност 
б) орална имплантологија и протетика во детска во-

зраст -  3 000 евра во денарска противвредност, од кои 
за: 

- теоретска настава – 1 200 евра во денарска про-
тиввредност, 

-  практична обука – 1 300 евра во денарска против-
вредност и 

- супспецијалистички испит – 500 евра во денарска 
противвредност. 

 
Член 4 

Надоместокот за спроведување на теоретската на-
става и практичната обука и за полагање на испит за 
специјализации односно испит за супспецијализации 
од областа на фармацијата изнесува 5 000 евра во де-
нарска противвредност, од кои за: 

- теоретска настава – 1 600 евра во денарска про-
тиввредност, 

- практична обука – 3 100 евра во денарска против-
вредност и 

- специјалистички испит – 300 евра во денарска 
противвредност. 

 
Член 5 

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

 
        Бр. 41-6849/1                  Заменик на претседателот 
25 септември 2012 година     на Владата на Република 
           Скопје                                     Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3023. 

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. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на  Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25.9.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ЈЗУ УНИ-
ВЕРЗИТЕТСКА  КЛИНИКА ЗА  ГИНЕКОЛОГИЈА  

И АКУШЕРСТВО - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува користењето на 
движните ствари:   

- 35  (триесет и пет) ЛЦД  ТВ КВАРТ 32“ 32Т41   
телевизори.  

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
без надомест на трајно користење на ЈЗУ  Универзитет-
ска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје. 
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Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со дире-

кторот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија 
и акушерство - Скопје, со кој се уредуваат правата и 
обврските за движните ствари од член 1  од оваа одлу-
ка.  

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-6896/1                     Заменик на претседателот 

25 септември 2012 година       на Владата на Република  
    Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3024. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011) 
и член 12 став 4 и  член 23 став 2, 3 и 4 од Законот за 
технолошки индустриски развојни зони („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 
130/2008, 139/2009 и 156/2010), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на  25.9.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКА 
РАЗВОЈНА ЗОНА"СТРУМИЦА" 

 
Член 1 

Се основа Технолошко индустриска развојна зона 
"Струмица". 

 
Член 2 

Основач на зоната од член 1 на оваа одлука е Вла-
дата на Република Македонија. 

 
Член 3 

Називот на Технолошко индустриската развојна зона 
е: Технолошко индустриска развојна зона "Струмица". 

Скратениот назив на зоната гласи: ТИРЗ "Струмица". 
 

Член 4 
Технолошко индустриската развојна зона "Струми-

ца" е дефинирана со Државна урбанистичка планска 
документација, согласно член 50 од Законот за про-
сторно и урбанистичко планирање ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 51/05, 137/07, 91/09, 
124/10, 18/11 и 53/11), а градбите се од прва категорија 
согласно член 57 став 1 од Законот за градење ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 130/09, 
124/10,  18/11,  36/11,  54/11 и 13/12). 

Технолошко индустриската развојна зона "Струми-
ца" се основа на земјиште, сопственост на Република 
Македонија, со вкупна површина од 247903 м2, која 
претставува: КП 1552/1, КП 1969/1, КП 2062/1 и КП 
2502/2, заведени во Имотен лист број 862 за КО Свидо-
вица. 
 

Член 5 
Технолошко индустриската развојна зона "Струми-

ца", се основа за вршење на дејностите согласно член 
35 од Законот за технолошки индустриски развојни зо-
ни. 

 
Член 6 

Технолошко индустриската развојна зона "Струми-
ца" се основа на определено време од 99 години. 

Член 7 
Работите во врска со основањето, управувањето и 

развојот на зоната во име на Владата на Република Ма-
кедонија ги врши Дирекцијата за технолошки инду-
стриски развојни зони. 
 

Член 8 
Поради вршење на работите во врска со управува-

њето и развојот на зоната, согласно Законот за техно-
лошки индустриски развојни зони со земјиштето опи-
шано во член 4 од оваа одлука управува Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони. 

Земјиштето од став 1 од овој член Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони може да го да-
ва под закуп согласно Законот за технолошки инду-
стриски развојни зони. 
 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-6917/1                    Заменик на претседателот 

25 септември 2012 година      на Владата на Република  
    Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3025. 

Врз основа на член 28 став (1) 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) и член 17 став 3 од Зако-
нот за концесии и јавно приватно партнерство (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 25.9.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-РУДИ НА ЖЕЛЕЗО 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ТАЈМИШТЕ“, ОПШТИНА 

ЗАЈАС 
 

Член 1 
Концесијата за експлоатација на минерална сурови-

на-руди на железо се доделува во функција на експлоа-
тација на минералната суровина на локалитетот “Тај-
миште“, општина Зајас.  

Со оглед на фактот дека правото за експлоатација 
на минерална суровина се стекнува со доделување на 
концесија, единствен начин за вршење на дејноста е да 
се додели под концесија минералната суровина-руди на 
железо на локалитетот “Тајмиште“, општина Зајас 
определена со оваа одлука. 

 
Член 2 

Како основни цели за доделување на концесијата за 
експлоатација на минералната суровина-руди на желе-
зо на локалитетот “Тајмиште“, општина Зајас е созда-
вање на услови за рамномерно искористување на мине-
ралната суровина и создавање услови за нејзина експ-
лоатација.  

Член 3 
Предмет на концесијата е експлоатација на мине-

рална суровина-руди на железо на локалитетот “Тајми-
ште“, општина Зајас. 

Концесијата за експлоатација на минерална сурови-
на-руди на железо на локалитетот “Тајмиште“, општи-
на Зајас, ќе се додели на понудувачот кој ќе ги исполни 
условите содржани во тендерската документација и 
јавниот повик. 
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Член 4 
Постапката за доделување на концесијата за експ-

лоатација на минерална суровина-руди на железо ќе 
биде спроведена во рок од 270 дена од денот на форми-
рање на Комисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесијата за експлоатација, Владата на Република 
Македонија на предлог на министерот за економија ќе 
формира Комисија за спроведување на постапката во 
рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 
тендерската документација, вклучувајќи го и нацртот 
на договорот за концесија. Владата на Република Ма-
кедонија на предлог на министерот за економија ја одо-
брува тендерската документација. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесијата за експлоатација на мине-
ралната суровина-руди на железо на локалитетот “Тај-
миште“, општина Зајас, Комисијата од став 2 на овој 
член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик сог-
ласно Законот за концесии и јавно приватно партнерс-
тво. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 41-7371/1                     Заменик на претседателот 

25 септември 2012 година      на Владата на Република  
    Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3026. 

Врз основа на член 57 став (2) од Законот за семен-
ски и саден материјал за земјоделски растенија 
(„Службен весник на Република Македонијa” бр. 
39/2006, 89/2008, 171/2010 и 53/2011), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
25.9.2012 година,  донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СЕМЕ  
И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ВО 2012  ГОДИНА 

 
I 

Во Програмата за семе и саден материјал во 2012 
година (“Службен весник на Република Македонија” 
бр.12/12) во делот II во воведната реченица износот                        
„ 4.000.000,00“  се заменува со износот  „2.000.000,00“.  

Во табелата износот „4.000.000,00“  се заменува со  
„2.000.000,00“. 

 
II 

Делот III се менува и гласи: 
Средствата утврдени во дел  II на оваа програма ќе 

се користат за: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
Делот IV се менува и гласи: 
Средствата од дел  III точка 1 на оваа програма од  

545.660,00 денари ќе се користат за: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Средствата од дел III точка 2 на оваа програма од  

610.000,00 денари ќе се користат зa: 
 
 
 
Средствата од дел III точка 3 на оваа програма од  

240.000,00 денари ќе се користат за: 
 
 
 
 
 
Средствата од дел III точка 4 на оваа програма од  

604.340,00  денари ќе се користат за: 
 
 
 
 
 
 

IV 
Во делот V во ставот 2 точката а) се менува и гласи:  
"„Со договор што го склучува министерот за земјо-

делство, шумарство и водостопанство со правно лице 
за мерките од дел  IV  став 2  и  став 4“. 

Точката б) се менува и гласи:  
„Со решение на министерот за земјоделство, шу-

марство и водостопанство за мерките од  дел  IV став 1 
алинеја  1, 2 и 3  и став 3 алинеја 1 и 2 ".  

V 
Оваа програма влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“.  
Бр. 41-6822/1                    Заменик на претседателот 

25 септември 2012 година      на Владата на Република  
    Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3027. 

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2012 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
180/11), член 9 став (1) од Законот за органско земјо-
делско производство („Службен весник на Република 
Македонија” бр.146/09 и 53/11), член 51 од Законот за 
тутун и тутунски производи („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11 и 
53/11), член 53 од Законот за сточарството („Службен 
весник на Република Македонија” бр.7/08 и 116/10), 
член 12 од Законот за виното („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.50/10, 53/11 и 6/12) и член 7 
(став 3 и 4) од Законот за земјоделство и рурален развој 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.49/10 
и 53/11), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25.9.2012 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАН-
СИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 

2012 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за финансиска поддршка во земјо-

делството за 2012 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 22/2012, 46/2012, 68/2012, 
82/2012, 97/2012 и 114/2012), во делот XI ставот 1 ро-
кот „30.9.2012“ се заменува со рокот „20.10.2012“. 
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II 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.  
         Бр.41-7335/1      Заменик на претседателот       
25 септември 2012 година  на Владата на Република 
            Скопје                                Македонија, 
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3028. 

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за ученички-
от и студентскиот стандард („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 37/98 и 40/03) и член 42 став 
3 од Законот за извршување на Буџетот на Република 
Македонија за 2012 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.180/11), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 25.9.2012 годи-
на, донесе   

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈ-
НОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2012 

ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за остварување и развој на дејно-

ста во студентскиот стандард за 2012 година („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.08/12, 36/12 и 
90/12) во точка 1 во ставот 8 табелата се заменува со 
нова табела која гласи:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија”.  

Бр. 41-7361/1                    Заменик на претседателот 
25 септември 2012 година      на Владата на Република  

    Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3029. 

Врз основа на член 89 од Законот за вработување и 
осигурување во случај на невработеност („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 25/2000, 
101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 
29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 88/2010, 51/2011, 
11/2012, 80/2012 и 114/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 25 септември 
2012 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРА-
БОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Весна Стоименовска се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Агенцијата за вработува-
ње на Република Македонија, на нејзино барање. 

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за 
вработување на Република Македонија, се именува: 

- Бранка Георгијевска. 

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

 
Бр. 23-4382/3                     Претседател на Владата 

25 септември 2012 година    на Република Македонија, 
   Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3030. 

Врз основа на член 23 став 1 алинеја 3 и став 2 од 
Законот за државното правобранителство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 септември 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА 
ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРА-
ВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ 
 
1. Се утврдува престанок на функцијата државен 

правобранител во Државното правобранителство на Ре-
публика Македонија за подрачјето на Скопје на Љуби-
ца Стојановска, поради исполнување на условите за 
стекнување на правото на старосна пензија. 

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

 
Бр. 23-7366/1                      Претседател на Владата 

25 септември 2012 година    на Република Македонија 
   Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
3031. 

Врз основа на член 20 став 1 точка 2 од Законот за 
безбедност на производите („Службен весник на Ре-
публика Македонија “ бр. 33/06, 63/07, 24/11, 51/11 и 
148/11), министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПО-
СТАПКАТА ЗА ИЗБОР НА МЕТОДИ ЗА КВАНТИ-
ТАТИВНА АНАЛИЗА НА ДВОКОМПОНЕНТНИТЕ  

МЕШАВИНИ НА ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА (∗)  
Член 1 

Во Правилникот за постапката за избор на методи 
за квантитативна анализа на двокомпонентните меша-
вини на текстилни влакна („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.61/06 и 21/10), во Прилог 2, Пог-
лавјето „2 ПОСЕБНИ МЕТОДИ – ЗБИРНА ТАБЕЛА“ 
се заменува со ново Поглавје 2 кое е дадено во Прилог 
и е составен дел на овој правилник.  

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
Бр. 25 –5693/6             

19 септември 2012 година        Министер, 
   Скопје                Ваљон Сараќини, с.р. 

                            
 
∗) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата на 
Европската комисијата бр. 2011/74/ЕУ од 29 јули 2011, со која се  
изменува и дополнува  Директивата бр. 2009/122/ЕК од 14 сеп-
тември 2009,  за целите на нејзина адаптација кон техничкиот 
прогрес, Анекс II на Директивата 96/73/ЕК на Европскиот парла-
мент и на Советот за одредени методи за квантитативна анализа 
на мешавини од бинарни текстилни влакна, ( Celex бр. 
32011L0074) 
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 МЕТОД бр. 1 
АЦЕТАТ И НА НИВ СРОДНИ ВЛАКНА 

(Метод со примена на ацетон) 
 
1. ПОЛЕ НА ПРИМЕНА 
 
Овој метод се применува, по отстранувањето на 

невлакнестите материи, врз двокомпонентните меша-
вини од: 

 
1. ацетат (19) 
со 
2. волна (1), животински влакна (2 и 3), свила (4), 

памук (5), лен (7), вистински коноп (8), јута (9), абака 
(10), алфа (11),  кокос (12), брум (13), рамија (14), си-
сал (15), купро (21), модални влакна (22), протеински 
влакна (23), вискоза (25), акрил (26), полиамид или нај-
лон (30), полиестер (35), полипропилен (37), еласто-
мултиестер (46) и еластолефин (47), меламин (48) и по-
липропиленски/полиамиден двокомпонент (49). 

Во никој случај методот не се применува за ацетат-
ни влакна што биле деацетилирани на површината.  

 
2. ПРИНЦИП 
 
Од мешавина со позната сува маса, aцетатното 

влакно се отстранува со растворање  со ацетон. Остато-
кот се собира, се мие, се суши и се мери; неговата маса, 
по потреба коригирана, се изразува како процент од су-
вата маса на мешавината. Процентот на сувото ацетат-
но влакно се добива од разликата. 

 
3. АПАРАТИ И РЕАГЕНСИ (како дополнение на 

листата наведена во општите упатства) 
 
3.1. Апарати 
 
Ерленмаерки со брусен затворач со зафатнина од 

најмалку 200 ml. 
 
3.2. Реагенс 
 
Ацетон 
 
4. ПОСТАПКА НА ТЕСТИРАЊЕ 
 
Следете ја постапката опишана во општите упат-

ства и постапете на следниов начин: 
Додадете 100 ml ацетон по грам епрувета ставена 

во ерленмаерот со брусен затворач со зафатнина од 
најмалку 200 ml, протресете го садот, оставете го да от-
стои 30 минути на собна температура, промешувајте 
одвреме-навреме и потоа преточете ја течноста низ из-
мерениот огноотпорен филтер-сад. 

Повторете ја постапката уште два пати (екстрахира-
њето треба да се изврши вкупно три пати), но во пери-
од од само 15 минути, така што вкупното време на по-
стапката со ацетон да трае еден час. Пренесете го оста-
токот во огноотпорниот филтер-сад. Измијте го остато-
кот во огноотпорниот филтер-сад, со ацетон и вакуу-
мирајте. Повторно наполнете го садот со ацетон и оста-
вете го да се исцеди. 

На крај, исцедете ja содржината во садот со вакуу-
мирање, исушете ги  садот и остатокот, изладете ги и 
измерете ги. 

 
5. ПРЕСМЕТКА И ИЗРАЗУВАЊЕ НА РЕЗУЛТА-

ТИТЕ 
 
Пресметајте ги резултатите како што е опишано во 

општите упатства. Вредноста на ’d’ е 1,00, освен за ме-
ламинот, за кој ’d’ = 1,01. 

6. ПРЕЦИЗНОСТ 
Границата на сигурност на резултатите добиени за 

хомогена мешавина на текстилни материјали со кори-
стење на овој метод не е поголема од ± 1 за ниво на си-
гурност од 95 %. 

 
МЕТОД бр. 2 

 
ОДРЕДЕНИ ПРОТЕИНСКИ ВЛАКНА И НА НИВ 

СРОДНИ  ВЛАКНА 
(Метод со користење на хипохлорит) 

 
1. ПОЛЕ НА ПРИМЕНА 
 
Овој метод се применува, по отстранувањето на 

невлакнестите материи, врз двокомпонентните меша-
вини од: 

1. одредени протеински влакна, имено: волна (1), 
животински влакна (2 и 3), свила (4), протеин (23)  со 

2. памучно (5), купро (21), вискозно (25), акрилно 
(26), хлоровлакно (27), полиамидно или најлонско (30), 
полиестерско (35), полипропиленско (37), еластанско 
(43), стакленo (44), еластомултиестерско (46), еласто-
лефинско (47), меламинско (48) и полипропиленско/по-
лиамидно двокомпонентно влакно (49). 

Ако има различни протеински влакна, методот ќе 
го даде вкупниот збир, а не и нивните поединечни ко-
личeства. 

 
2. ПРИНЦИП 
 
Протеинското влакно се отстранува со растворање 

од сувата маса на мешавината со раствор на хипохло-
рит. Остатокот се собира, се мие, се суши и се мери; 
неговата маса, по потреба коригирана, се изразува како 
процент од сувата маса на мешавината. Процентот на 
сувото протеинско влакно се добива од разликата. 

За подготовка  на растворот на хипохлорит може да 
се користи литиум хипохлорит или натриум хипохло-
рит. 

Литиум хипохлоритот се препорачува во случаj на 
мал број анализи или анализи што се изведуваат на по-
големи временски интервали. Ова е поради фактот што 
процентот на хипохлоритот во цврстиот литиум хипох-
лорит  

- за разлика од натриум хипохлоритот - е практично 
константен. Ако процентот на хипохлорит е познат, со-
држината на хипохлорит при секоја анализа не мора да 
се проверува јодометрички. 

 
3. АПАРАТИ И РЕАГЕНСИ (различни од наведе-

ните во општите упатства) 
 
3.1. Апарати 
(i) лабораториско шише -Erlenmeyer со стаклен за-

творач , 250 ml;  
(ii) термостатирана бања, со регулација на темпера-

тура   20 (± 2) °C. 
 
3.2. Реагенси  
(i) хипохлорит  
 
(а) раствор на литиум хипохлорит 
 
Реагенсот се состои од свежо подготвен раствор 

што содржи 35 (± 2) g/l активен хлор (приближно 1 M), 
на кој му се додава  5 (± 0,5) g/l претходно растворен 
натриумхидроксид. При подготовката, растворете 100 
грама литиум хипохлорит што содржи 35% активен 
хлор (или 115 грама што содржат 30% активен хлор) во 
приближно 700 ml дестилирана вода, додадете 5 грама 
натриумхидроксид растворен во приближно 200 ml де-
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стилирана вода и додавајте дестилирана вода до  1 ли-
тар. Свежо подготвениот раствор не треба да се прове-
рува јодометрички.  

(б) Раствор на натриум хипохлорит  
Реагенсот се состои од свежо подготвен раствор 

што содржи 35 (± 2) g/l активен хлор (приближно 1 M), 
на кој му се додава 5 (± 0,5) g/l претходно растворен 
натриум хидроксид. 

Пред секоја анализа проверете ја содржината на 
активен хлор во растворот, јодометрички. 

 
(ii) Разреден раствор на оцетна киселина,  
Разредете 5 ml глацијална оцетна киселина со вода 

до 1 l. 
 
4. ПОСТАПКА НА ТЕСТИРАЊЕ 
 
Следете ја постапката опишана во општите упат-

ства и постапете на следниов начин: измешајте приб-
лижно 1 грам од примерокот со приближно 100 ml хи-
похлоритен раствор (литиум - или натриум хипохло-
рит) во Ерленмаер, со зафатнина од 250 ml и затресете 
го шишето со цел да го натопите. 

Потоа 40 минути загревајте го Ерленмаерот во тер-
мостатирана бања на температура од  20 °C и постојано 
затресувајте го, или барем одвреме-навреме. Бидејќи 
растворањето на волната има егзотермички карактер, 
топлината настаната при користењето на овој метод 
треба континуирано да се одведува. Инаку, може да се 
појават значителни грешки поради растворање на не-
растворливите влакна. 

По 40 минути, филтрирајте ја содржината од ерлен-
маерот низ измерен огноотпорен филтер-сад и префр-
лете ги останатите влакна во огноотпорниот филтер-
сад со плакнење на  шишето со малку хипохлоритен 
раствор. Исцедете го остатокот во садот со вакуумира-
ње и измијте го  последователно со вода, разредена 
оцетна киселина, и повторно со вода, и  вакуумирајте 
по секое додавање на течност. Немојте да применувате 
вакуумирање се додека секоја од течностите не се ис-
цеди. 

На крај, исцедете го остатокот во садот со вакууми-
рање, исушете го садот и остатокот, изладете ги и из-
мерете ги.  

5. ПРЕСМЕТКА И ИЗРАЗУВАЊЕ НА РЕЗУЛТА-
ТИТЕ 

 
Пресметајте ги резултатите како што е опишано во 

општите упатства. Вредноста на ’d’ изнесува 1,00, со 
исклучок на памукот, вискозата, модалното влакно и 
меламинот, за кои ’d’ = 1,01, и за неизбелен памук, за 
кој ’d’ = 1,03.  

6. ПРЕЦИЗНОСТ 
 
Границата на сигурност на резултатите добиени за 

хомогена мешавина на текстилни материјали со кори-
стење на овој метод не е поголема од ± 1 за ниво на си-
гурност од 95 %. 

 
МЕТОД бр. 3 

 
ВИСКОЗНИ, КУПРО ИЛИ ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ 

МОДАЛНИ И НА НИВ СРОДНИ ВЛАКНА 
(Метод со користење мравја киселина  

и цинк хлорид)  
1. ПОЛЕ НА ПРИМЕНА 
 
Овој метод се применува, по отстранувањето на 

невлакнестите материи, врз двокомпонентните меша-
вини од: 

1. вискозни (25) или купро (21), вклучувајќи и одре-
дени видови модални влакна (22), 

со 
2. памук (5), полипропилен (37), еластолефин (47) и 

меламин (48). 
Во случај да има модални влакна, треба да се извр-

ши прелиминарно тестирање за да се утврди дали е 
влакното растворливо во реагенсот. 

Овој метод не се применува за мешавините во кои 
памукот бил подложен на хемиска деградација или ко-
га вискозата или купрото не се раствора поради при-
суството на одредени бои или додатоци што не може 
целосно да се отстранат.  

2. ПРИНЦИП  
Вискозата, купрото или модалните влакна се от-

странуваат со растворaње од сувата маса на мешавина-
та со реагенс составен од мравја киселина и цинк хло-
рид. Остатокот се собира, се мие, се суши и се мери; 
неговата маса, која по потреба се коригира, се изразува 
како процент од сувата маса на мешавината. Процентот 
на сувото влакно од вискоза, купро или модално влак-
но се добива од разликата.  

3. АПАРАТИ И РЕАГЕНСИ (различни од наведе-
ните во општите упатства)  

3.1. Апарати  
(i) Ерленмаерки со брусен затворач со зафатнина од 

најмалку 200 ml 
(ii) термостатирана бања на температура од 40 (± 2) 

°C.  
3.2. Реагенси 
(i) раствор што содржи 20 g растопен анхидриран цинк 

хлорид и 68 g анхидрирана мравја киселина, во кој се дода-
ва вода за да се достигне тежина од 100 g (имено 20 масени 
делови од растопен анхидриран цинк хлорид кон 80 масени 
делови од 85 % m/m мравја киселина). 

 
Забелешка: 
Во тој поглед, треба да се обрне внимание на точка 

I. 3.2.2, која утврдува дека сите користени реагенси 
треба да се хемиски чисти; понатаму, важно е да се ко-
ристи само растопен анхидриран цинк хлорид.  

(ii) Раствор на амониум хидроксид: растворете 20 
ml концентриран раствор на амонијак (специфична гу-
стина од 0,880 g/ml) со вода до 1 литар.  

4. ПОСТАПКА НА ТЕСТИРАЊЕ  
Следете ја постапката опишана во општите упат-

ства и постапете на следниов начин: веднаш ставете ја 
епруветата во лабораториското шише, претходно загре-
ано на температура од  40 °C. Додадете 100 ml раствор 
од мравја киселина и цинк хлорид, претходно загреан 
на температура од 40 °C, по грам епрувета. Затворете 
го шишето и силно затресете го. Чувајте го шишето и 
содржината во него на константна температура од 40 
°C во период од два и пол часа, така што на секој час ќе 
го затресувате шишето. Филтрирајте ја содржината од 
ерленмаерот низ огноотпорниот филтер-сад и со по-
мош на реагенсот префрлете ги во филтер-садот сите 
влакна што останале во ерленмаерот. Исплакнете со 20 
ml реагенс. 

Добро измијте ги садот и остатокот со вода на тем-
пература од  40 °C. Исплакнете го влакнестиот остаток 
во приближно 100 ml ладен раствор на амонијак 
(3.2.ii), осигурувајќи дека остатокот бил целосно нато-
пен во растворот за период од 10 минути1 ; потоа добро 
исплакнете го со студена вода. 
                            
1 За да осигурaте дека влакнестиот остаток е натопен во раство-
рот на амонијак 10 минути, можете на пример да употребiте адап-
тер на садот со филтер, на кој е прицврстена славина за регулира-
ње на истекот на растворот на амонијак. 
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Немојте да применувате вакуумирање се додека се-
која од течностите не се исцеди. На крај, исцедете го 
остатокот во садот со вакуумирање, исушете ги и садот 
и остатокот, изладете ги и измерете ги. 

 
5. ПРЕСМЕТКА И ИЗРАЗУВАЊЕ НА РЕЗУЛТА-

ТИТЕ 
 
Пресметајте ги резултатите како што е опишано во 

општите упатства. Вредноста на ’d‘ е 1.00, со исклучок 
на памукот за кој ’d‘ е 1,02 и на меламинот, за кој  ’d‘ е 
1,01. 

 
6. ПРЕЦИЗНОСТ 
 
Границата на сигурност на резултатите добиени за 

хомогена мешавина на текстилни материјали со кори-
стење на овој метод не е поголема од ± 2 за ниво на си-
гурност од 95 %. 

 
МЕТОД бр. 4 

 
ПОЛИАМИДНИ ИЛИ НАЈЛОНСКИ И НА НИВ 

СРОДНИ ВЛАКНА 
(Метод со користење 80% m/m мравја киселина) 

 
1. ПОЛЕ НА ПРИМЕНА 
 
Овој метод се применува, по отстранувањето на 

невлакнестите материи, врз двокомпонентните меша-
вини од:  

1. полиамидни или најлонски влакна (30), 
со 
2. волнeни (1), животински влакна (2 и 3), памучни 

(5), купро (21), модални влакнa (22), вискозни (25), 
акрилни (26), хлорофиберски (27), полиестерски (35), 
полипропиленски (37), стаклени влакна (44), еласто-
мултиестерски (46), еластолефински (47) и меламински 
влакна (48). 

Како што е споменато претходно, овој метод исто 
така се применува на мешавините со волна, но кога со-
држината на волна е поголема од 25%, треба да се при-
мени методот бр. 2 (растворање на волна во раствор од 
алкален натриум хипохлорит). 

 
2. ПРИНЦИП 
 
Влакната на полиамидот се отстрануваат со раство-

рање од сувата маса на мешавината со помош на мрајва 
киселина. Остатокот се собира, се мие, се суши и се ме-
ри; неговата маса, по потреба коригирана, се изразува 
како процент од сувата маса на мешавината. Процентот 
на сувиот полиамид или најлон се добива од разликата. 

 
3. АПАРАТИ И РЕАГЕНСИ (различни од наведе-

ните во општите упатства) 
 
3.1. Апарати 
 
Ерленмаеркa со брусен затворач со зафатнина од 

најмалку 200 ml. 
 
3.2. Реагенси 
 
 (i) Мравја киселина (80% m/m, релативна густина 

на 20 °C: 1,186). Разредете 880 мл од 90 % м/м мравја 
киселина (со релативна густина на 20 °C: 1,204) со вода 
до 1 литар. Или, разредете 780 ml од 98 до 100 % m/m 
мравја киселина (со релативна густина на 20 °C: 1,220) 
со вода до 1 литар. 

Концентрацијата не е критична ако се движи од 77 
до 83% m/m мравја киселина. 

(ii) Разреден раствор на амонијак: разредете 80 ml 
концентриран раствор на амонијак (со релативна густи-
на на 20 °C: 0,880) со вода до 1 литар.  

4. ПОСТАПКА НА ТЕСТИРАЊЕ  
Следете ја постапката опишана во општите упат-

ства и постапете на следниов начин: Додадете 100 ml 
мравја киселина по грам епрувета, којa е ставенa во ер-
ленмаерката со зафатнина од најмалку 200 ml. Затворе-
те ja и протресете ja со цел да се натопи епруветата. 
Оставете го шишето да отстои 15 минути на собна тем-
пература, одвреме-навреме протресувајќи ja. Прецеде-
те ја содржината од ерленмаерката низ огноотпорниот 
филтер-сад и префрлете ги сите влакна што останале 
во садот, со миење на шишето со раствор од мравја ки-
селина. Исцедете го остатокот во филтер садот со ваку-
умирање и измијте го остатокот на филтерот последо-
вателно со раствор  од мравја киселина, топла вода, 
разреден раствор од амонијак и повторно со вода, така 
што ќе  вакуумирате по секое додавање течност. Не-
мојте да применувате вакуумирање се додека секоја од 
течностите не се исцеди. На крај, исцедете го остатокот 
во садот со вакуумирање, исушете ги садот и остато-
кот, изладете ги и измерете ги.  

5. ПРЕСМЕТКА И ИЗРАЗУВАЊЕ НА РЕЗУЛТА-
ТИТЕ  

Пресметајте ги резултатите како што е опишано во 
општите упатства. Вредноста на 'd’ е 1,00, со исклучок 
на меламинот, за кој 'd’ =1,01. 

 
6. ПРЕЦИЗНОСТ  
Границата на сигурност на резултатите добиени за 

хомогена мешавина на текстилни материјали со кори-
стење на овој метод не е поголема од ± 1 за ниво на си-
гурност од 95 %. 

 
МЕТОД бр. 5 

 
АЦЕТАТНИ И НА НИВ СРОДНИ ВЛАКНА 

(Метод со користење бензил алкохол) 
 

1. ПОЛЕ НА ПРИМЕНА 
 
Овој метод се применува, по отстранувањето на 

невлакнестите материи, врз двокомпонентните меша-
вини од: 

 
1. ацетатни влакна (19) 
со 
2. триацетатни (24), полипропиленски (37), еласто-

лефински (47), меламински (48) и полипропилен-
ски/полиамидни двокомпонентни влакна (49). 

 
2. ПРИНЦИП 
 
Ацетатното влакно се отстранува со раствора од су-

вата маса на мешавината со бензил алкохол на темпе-
ратура од 52 ± 2 °C. 

Остатокот се собира, се мие, се суши и се мери; не-
говата маса и се изразува како процент од сувата маса 
на мешавината. Процентот на сувиот ацетат се добива 
од разликата. 

 
3. АПАРАТИ И РЕАГЕНСИ (различни од наведе-

ните во општите упатства) 
 
3.1. Апарати 
(i) Ерленмаеркa со брусен затворач со зафатнина од 

најмалку 200 ml 
(ii) механичка мешалка 
 (iii) термостатирана бања на температура од 52 ± 2 °C 
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3.2. Реагенси 
(i) бензил алкохол, 
(ii) етанол. 
 
4. ПОСТАПКА НА ТЕСТИРАЊЕ 
 
Следете ја постапката опишана во општите упат-

ства и постапете на следниов начин: 
Додадете 100 ml бензил алкохол по грам епрувета, 

која е  ставенa во ерленмаерката. Затворете ja ерленма-
ерката и потопете ја   во водната бања, на температура 
од 52 ± 2 °C. Mешајте со механичката мешалка во пер-
иод од 20 минути на таа температура. 

(Наместо со механичка мешалка, ерленмаерот мо-
жете да го мешате рачно). 

Декантирајте ја течноста низ измерениот огноотпо-
рен филтер-сад. Додадете уште една доза бензил алко-
хол во ерленмаерката  и мешајте 20 минути на темпе-
ратура од 52 ± 2 °C. 

Декантирајте ја течноста низ огноотпорниот фил-
тер-сад. Повторете го циклусот операции по трет пат. 

На крајот ставете ја течноста и остатокот во фил-
тер-садот; префрлете ги останатите влакна од ерленма-
ерката во филтер-садот со дополнителнo количeство  
бензил алкохол на температура од 52 ± 2 °C. Добро 
исушете го огноотпорниот филтер-сад. 

Префрлете ги повторно влакната во ерленмаерката, 
исплакнете ги со етанол и по рачното мешање прецеде-
те ги низ огноотпорниот филтер-сад. 

Повторете ја постапката со плакнење два или три 
пати. Префрлете го остатокот во огноотпорниот фил-
тер-сад и добро исцедете го. Исушете ги садот и оста-
токот, изладете ги и измерете ги.  

 
5. ПРЕСМЕТКА И ИЗРАЗУВАЊЕ НА РЕЗУЛТА-

ТИТЕ 
 
Пресметајте ги резултатите како што е опишано во 

општите упатства. Вредноста на 'd’ е 1,00, со исклучок 
на памукот, за кој кој 'd’ =1,02 и за меламинот, за кој 'd’ 
=1,01. 

 
6. ПРЕЦИЗНОСТ 
 
Границата на сигурност на резултатите добиени за 

хомогена мешавина на текстилни материјали со кори-
стење на овој метод не е поголема од ± 1 за ниво на си-
гурност од 95 %. 

 
МЕТОД бр. 6 

 
ТРИАЦЕТАТНИ ИЛИ ПОЛИЛАКТИДНИ И НА НИВ 

СРОДНИ ВЛАКНА 
(Метод со користење на дихлорометан) 

 
1. ПОЛЕ НА ПРИМЕНА 
 
Овој метод се применува, по отстранувањето на 

невлакнестите материи, врз двокомпонентните меша-
вини од: 

 
1. триацетатни  влакна (24) или полилактидни влак-

на (33а) 
со 
2. волнeни  (1), животински влакна (2 и 3), свилeни 

(4), памучни (5), купро (21), модални (22), вискозни 
(25), акрилни (26), полиамидни или најлонски (30), по-
лиестерски (35),  полипропиленски (37), стаклени влак-
на (44), еластомултиестерски (46), еластолефински 
(47), меламински (48) и полипропиленски/полиамидни 
двокомпонентни влакна (49). 

Забелешка: 
 
Триацетатните влакна доработени на начин што 

предизвикува делумна хидролиза престануваат да би-
дат растворливи во реагенсот. Во тој случај методот не 
е применлив.  

 
2. ПРИНЦИП 
 
Триацетатните или полиактидните влакна се от-

странуваат со растворање од сувата маса на мешавина-
та со дихлорометан. Остатокот се собира, се мие, се су-
ши и се мери; неговата маса, по потреба коригирана, се 
изразува како процент од сувата маса на мешавината. 
Процентот на сувиот триацетат или полилактид се до-
бива од разликата.  

 
3. АПАРАТИ И РЕАГЕНСИ (различни од наведе-

ните во општите упатства) 
 
3.1. Апарати 
 
Ерленмаеркa со брусен затворач со зафатнина од 

најмалку 200 ml. 
 
3.2. Реагенс 
 
Дихлорометан. 
 
4. ПОСТАПКА НА ТЕСТИРАЊЕ 
 
Следете ја постапката опишана во општите упат-

ства и постапете на следниов начин: 
 
Додадете 100 ml дихлорометан по грам епрувета, на 

епруветата ставена во eрленмаерka со брусен затворач 
со зафатнина од 200 ml, затворете ja и протресувајте ja 
на секои 10 минути со цел да се натопи епруветата и 
оставете ја да постои 30 минути на собна температура, 
одвреме-навреме протресувајќи ja. Декантирајте ја теч-
носта низ измерениот огноотпорен филтер-сад. Дода-
дете 60 ml дихлорометан во ерленмаерката во коja е 
ставен остатокот, измешајте  рачно и прецедете ја со-
држината од шишето низ огноотпорниот филтер-сад. 
Префрлете ги останатите влакна во огноотпорниот 
филтер-сад со миење на ерленмаерката  со малку дих-
лорометан. Исцедете  го остатокот во садот со вакуу-
мирање со цел да се отстарани вишокот течност, по-
вторно наполнете гo садот  со дихлорометан и оставете 
гo да се исцеди. На крај, извршете вакуумирање на ви-
шокот течности, потоа третирајте го остатокот со же-
шка вода со цел да се отстрани растворувачот, изврше-
те вакуумирање, исушете ги огноотпорниот филтер-сад 
и остатокот, изладете ги и измерете ги. 

 
5. ПРЕСМЕТКА И ИЗРАЗУВАЊЕ НА РЕЗУЛТА-

ТИТЕ  
Пресметајте ги резултатите како што е опишано во 

општите упатства. Вредноста на ’d’ изнесува 1,00, 
освен кај полиестерот, еластомултиестерот, еластоле-
финот и меламинот каде што вредноста на ’d’ изнесува 
1,01. 

 
6. ПРЕЦИЗНОСТ 
 
Границата на сигурност на резултатите добиени за 

хомогена мешавина на текстилни материјали со кори-
стење на овој метод не е поголема од ± 1 за ниво на си-
гурност од 95 %. 
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МЕТОД бр. 7 
ЦЕЛУЛОЗНИ ВЛАКНА И НА НИВ СРОДНИ ВЛАКНА 
(Метод со користење 75% m/m сулфурна киселина) 

 
1. ПОЛЕ НА ПРИМЕНА 
 
Овој метод се применува, по отстранувањето на 

невлакнестите материи, врз двокомпонентните меша-
вини од: 

1. памучни (5), ленeни (7), вистински конопни (8), 
рамиини (14), купро (21), модални (22), вискозни влак-
на (25) 

со 
2. полиестерски (35), полипропиленски (37), еласто-

мултиестерски (46), еластолефински (47)  и полипропи-
ленски/полиамидни двокомпонентни влакна (49). 

 
2. ПРИНЦИП 
 
Целулозните влакна се отстрануваат со растворање 

од сувата маса на мешавината со помош на 75% m/m 
сулфурна киселина. Остатокот се собира, се мие, се су-
ши и се мери; неговата маса, по потреба коригирана, се 
изразува како процент од сувата маса на мешавината. 
Процентот на сувото целулозно влакно се добива од 
разликата. 

 
3. АПАРАТИ И РЕАГЕНСИ (различни од наведе-

ните во општите упатства) 
 
3.1. Апарати 
 
 (i) Ерленмаеркa со брусен затворач со зафатнина 

од најмалку 500 ml. 
(ii) термостатирана бања на температура од 50 ± 5 

°C 
 
3.2. Реагенси 
 
 (i) сулфурна киселина, 75 ± 2 % m/m  
Реагенсот се подготвува со внимателно додавање, 

при ладење на 700 ml сулфурна  киселина (со релатив-
на густина на 20 °C: 1,84) кон 350 ml дестилирана вода. 
Откако растворот ќе се излади до собна температу-
ра,дополнете  со вода до 1 литар. 

(ii) разреден раствор на амонијак 
Разредете 80 ml раствор на амонијак (со релативна 

густина на 20 °C: 0,88) со вода до 1 литар. 
 
4. ПОСТАПКА НА ТЕСТИРАЊЕ 
 
Следете ја постапката опишана во општите упат-

ства и постапете на следниов начин: 
Додадете 200 мл 75% сулфурна киселина по грам 

епрувета, којa е ставенa во eрленмаерка со брусен за-
творач и зафатнина од најмалку 500 ml, затворете ja  и 
внимателно протресете  со цел да се натопи епрувета-
та. Чувајте  ja на температура од 50 ± 5 °C еден час и 
протресувајте ja на секои 10 минути. Филтрирајте ја со-
држината од ерленмаерката  низ измерениот огноот-
порen филтер-сад со помош на вакуумирање. Префрле-
те ги сите останати влакна со миење на ерленмаерката 
со мала количина 75% сулфурна киселина. Исцедете го 
остатокот во садот со вакумирање и измијте ги остато-
ците на филтерот со едно полнење на садот со свежа 
сулфурна киселина. Немојте да применувате вакумира-
ње се додека киселината не се исцеди. 

Измијте го остатокот последователно, неколку пати 
со студена вода, два пати со разреден раствор на амо-
нијак, и потоа со студена вода, така што ќе го сушите 
садот за филтрирање со вакумирање по секое додавање 
течност. Немојте да применувате вакумирање се доде-

ка секоја од течностите за миење не се исцеди. На крај,  
вакуумираjте,  исушете ги садот и остатокот, изладете 
ги и измерете ги. 

 
5. ПРЕСМЕТКА И ИЗРАЗУВАЊЕ НА РЕЗУЛТА-

ТИТЕ 
 
Пресметајте ги резултатите како што е опишано во 

општите упатства. Вредноста на 'd’ е 1,00, со исклучок 
на полипропиленски/полиамиден двокомпонент , за кој 
'd’ е 1,01.  

6. ПРЕЦИЗНОСТ  
Границата на сигурност на резултатите добиени за 

хомогена мешавина на текстилни материјали со кори-
стење на овој метод не е поголема од ± 1 за ниво на си-
гурност од 95 %. 

 
МЕТОД бр. 8 

АКРИЛНИ, МОДАКРИЛНИ ИЛИ  ХЛОРОВЛАКНА 
И НА НИВ СРОДНИ ВЛАКНА 

(Метод со користење на диметилформамид) 
 
1. ПОЛЕ НА ПРИМЕНА 
 
Овој метод се применува, по отстранувањето на 

невлакнестите материи, врз двокомпонентните меша-
вини од: 

1. акрилни (26), одредени модакрилни (29), или  
одредени хлорофиберски влакна (27) 2  

со 
2. волнeни (1), животински влакна (2 и 3), свилeни 

(4), памучни (5), купро (21), модални (22), вискозни 
(25), полиамидни или најлонски (30), полиестерски 
(35), полипропиленски (37), еластомултиестерски (46), 
еластолефински (47), меламински (48) и полипропи-
ленски/полиамидни двокомпонентни влакна (49). 

Исто така може да се применува на акрилни и  мо-
дакрилни влакна, третирани со метал-комплексни бои, 
но не на влакната обоени со хромни бои. 

 
2. ПРИНЦИП  
Акрилните, модакрилните или хлорофибрите се от-

странуваат со растворање одвојуваат од сувата маса на 
мешавината, со диметилформамид загреан во водна ба-
ња до точка на вриење. Остатокот се собира, се мие, се 
суши и се мери. Неговата маса по потреба се коригира 
и се изразува како процент од сувата маса на мешави-
ната, додека процентот на сувите акрилни, модакрилни 
или хлоровлакна се пресметува од разликата.  

3. АПАРАТИ И РЕАГЕНСИ (различни од наведе-
ните во општите упатства) 

 
3.1. Апарати 
(i) Ерленмаеркa со брусен затворач со зафатнина од 

најмалку 200 ml 
(ii) водна бања до температура на вриење 
 
3.2. Реагенс 
 
Диметилформамид (точка на вриење 153 ± 1 °C), 

кој не содржи повеќе од 0,1 % вода. 
Овој реагенс е отровен и затоа се препорачува ко-

ристење на дигестор. 
 
4. ПОСТАПКА НА ТЕСТИРАЊЕ 
Следете ја постапката опишана во општите упат-

ства и постапете на следниов начин: 
                            
2 Растворливоста на таквите модакрили или хлорофибри во реа-
генсот треба да се провери пред спроведувањето на анализата 
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Додадете 80 ml диметилформамид, претходно за-
греан во водната бања при температура на вриење, по 
грам епрувета,  ставена во eрленмаерка со брусен за-
творач и зафатнина од најмалку 200 ml, затворете ja ер-
ленмаерката и внимателно мешајте ja со цел да се нато-
пи епруветата и грејте ја во водната бања на температу-
ра на вриење во период од еден час. Полека протресете 
ja ерленмаерката со рака, пет пати во текот на тој пери-
од. 

Преточете ја течноста низ измерениот огноотпорен 
филтер-сад, задржувајќи ги влакната во ерленмаерката. 
Додадете уште 60 ml диметилформамид  и загревајте ja 
уште 30 минути, полека протресувајќи ja содржината, 
рачно, два пати во текот на периодот. 

Прецедете ја содржината  низ огноотпорниот фил-
тер-сад со помош на вакуумирање. 

Префрлете ги сите останати влакна во огноотпор-
ниот филтер-сад со плакнење на ерленмаерката со ди-
метилформамид. Исцедете го остатокот во садот со ва-
куумирање. Измијте го остатокот со околу 1 литар же-
шка вода на температура од 70 - 80 °C, постојано пол-
нејќи го садот. По секое додавање вода, извршете 
краткo вакуумирање, но прво оставете водата да се ис-
цеди. Ако течноста за плакнење  се цеди многу бавно, 
може да изврши благо вакуумирање. 

На крај, исушете ги садот и остатокот, изладете ги 
и измерете ги. 

 
5. ПРЕСМЕТКА И ИЗРАЗУВАЊЕ НА РЕЗУЛТА-

ТИТЕ 
 
Пресметајте ги резултатите како што е опишано во 

општите упатства. Вредноста на ’d’ изнесува 1,00, 
освен во следните случаи: 

 
волна       1,01 
памук       1,01 
купро         1,01 
модално влакно    1,01 
полиестер      1,01 
еластомултиестер       1,01 
меламин             1,01 
 
6. ПРЕЦИЗНОСТ  
Границата на сигурност на резултатите добиени за 

хомогена мешавина на текстилни материјали со кори-
стење на овој метод не е поголема од ± 1 за ниво на си-
гурност од 95 %. 

 
 

МЕТОД бр. 9  
ХЛОРОВЛАКНА И НА НИВ СРОДНИ ВЛАКНА 

(Метод со користење 55,5/44,5 смеса на јаглероден 
дисулфид и ацетон) 

 
1. ПОЛЕ НА ПРИМЕНА  
Овој метод се применува, по отстранувањето на 

невлакнестите материи, врз двокомпонентните меша-
вини од: 

1. хлоровлакна (27), имено поливинилхлоридни 
влакна, било тие да се хлорирани или не 3 

со 
2. волнeни (1), животински влакна (2 и 3), свилeни 

(4), памучни (5), купро (21), модални (22), вискозни 
(25), акрилни (26), полиамидни или најлонски  (30), по-
лиестерски (35), полипропиленски (37), стаклени влак-
на (44), еластомултиестерски (46), меламински (48) и 
полипропиленски/полиамидни двокомпонентни влакна 
(49). 
                            
3 Пред спроведувањето на анализата, треба да се провери рас-
творливоста на поливинил хлоридните влакна во реагенсот. 

Во случај содржината на волна или свила да е пого-
лема од 25%, треба да се применува методот бр. 2. 

Во случај содржината на полиамид или најлон да е 
поголема од 25%, треба да се применува методот бр. 4. 

 
2. ПРИНЦИП 
 
Хлоровлакната се отстрануваат со растворање од 

сувата маса на мешавината со азеотропна смeса на јаг-
леродeн дисулфид и ацетон. Остатокот се собира, се 
мие, се суши и се мери; неговата маса, коригирана по 
потреба, се изразува како процент од сувата маса на 
мешавината. Процентот на сувото поливинилхлоридно 
влакно се добива од разликата. 

 
3. АПАРАТИ И РЕАГЕНСИ (различни од наведе-

ните во општите упатства) 
 
3.1. Апарати 
(i) Ерленмаеркa со брусен затворач со зафатнина од 

најмалку 200 ml 
Следете ја постапката опишана во општите упат-

ства и постапете на следниов начин: 
Додадете 100 ml азеотропна смеса по грам епруве-

та,  ставена во eрленмаерка со брусен затворач, со за-
фатнина од најмалку 200 ml. Херметички затворете ја 
ерленмаерката и мешајте со помош на механичката ме-
шалка, или рачно, во период од 20 минути, на собна 
температура. Декантирајте го вишокот течност низ из-
мерениот огноотпорен филтер-сад. 

Повторете ја постапката со 100 ml свеж реагенс. 
Продолжете го циклусот постапки се додека не остане 
никаков остаток на полимер врз стакленa површина  по 
испарување на капка од течниот екстракт. Префрлете го 
остатокот во огноотпорниот филтер-сад со користење 
поголема количина реагенс, извршете вакуумирање со 
цел да ја отстранете течноста и исплакнете го огноот-
порниот филтер-сад и остатокот со 20 ml алкохол и по-
тоа уште три пати со вода. Оставете ја течноста за плак-
нење да се исцеди пред да извршете вакуумирање. Ису-
шете ги садот и остатокот, изладете ги и измерете ги. 

 
Забелешка: 
Кај одредени мешавини со голема количина хло-

ровлакна може да дојде до значително собирање на 
примерокот во текот на постапката за сушење, при што 
се забавува растворањето на хлоровлакната. Тоа, сека-
ко, нема влијание врз крајното растворање на хлоров-
лакната во растворувачот. 

 
5. ПРЕСМЕТКА И ИЗРАЗУВАЊЕ НА РЕЗУЛТА-

ТИТЕ 
 
Пресметајте ги резултатите како што е опишано во 

општите упатства. Вредноста на 'd’ е 1,00, со исклучок 
на меламинот, за кој 'd’ =1,01. 

 
6. ПРЕЦИЗНОСТ 
 
Границата на сигурност на резултатите добиени за 

хомогена мешавина на текстилни материјали со кори-
стење на овој метод не е поголема од ± 1 за ниво на си-
гурност од 95 %. 

 
МЕТОД бр. 10 

 
АЦЕТАТ И  ОДРЕДЕНИ ДРУГИ ВЛАКНА 

(Метод со користење на глацијална оцетна  
киселина)  

1. ПОЛЕ НА ПРИМЕНА 
 
Овој метод се применува, по отстранувањето на 

невлакнестите материи, врз двокомпонентните меша-
вини од: 
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1. ацетат (19) 
со 
2. хлоровлакна (27), имено поливинилхлоридни 

влакна, било тие да се хлорирани или не, полипропи-
ленски (37), еластолефински (47), меламински (48) и 
полипропиленски/полиамидни двокомпонентни влакна 
(49). 

 
2. ПРИНЦИП  
Ацетатното влакно се отстранува од сувата маса на 

мешавината со глацијална оцетна киселина. Остатокот 
се собира, се мие, се суши и се мери; неговата маса, ко-
ригирана по потреба, се изразува како процент од сува-
та маса на мешавината. Процентот на сувиот ацетат се 
добива од разликата. 

 
3. АПАРАТИ И РЕАГЕНСИ (различни од наведе-

ните во општите упатства)  
3.1. Апарати  
 (i) Ерленмаеркa со брусен затворач со зафатнина 

од најмалку 200 ml 
 (ii) механичка мешалка  
3.2. Реагенс 
 
Глацијална оцетна киселина (над 99%). Постапувај-

те со реагенсот многу внимателно, бидејќи е многу на-
гризувачки.  

 
4. ПОСТАПКА НА ТЕСТИРАЊЕ 
 
Следете ја постапката опишана во општите упат-

ства и постапете на следниов начин: 
Додадете 100 ml глацијална оцетна киселина по 

грам епрувета, која е ставена во ерленмаерката со бру-
сен затворач, со зафатнина од најмалку 200 ml. Запеча-
тете ja ерленмаерката и промешајте со помош на меха-
ничка мешалка, или рачно, во период од 20 минути, на 
собна температура. Преточете го вишокот течност низ 
измерениот огноотпорен филтер-сад. Повторете ја по-
стапката  уште два пати, секогаш користејќи 100 ml 
свеж реагенс, извршете вкупно три екстрахирања. Пре-
фрлете го остатокот во огноотпорниот филтер-сад со 
користење на поголемo количeство реагенс, извршете 
вакуумирање со цел да ја отстраните течноста и исп-
лакнете го огноотпорниот филтер-сад и остатокот со 50 
ml алкохол и потоа уште три пати со вода. По секое 
плакнење, оставете течноста да се исцеди пред да при-
мените вакуумирање. Исушете гo  остатокот во садот, 
изладете ги и измерете ги. 

 
5. ПРЕСМЕТКА И ИЗРАЗУВАЊЕ НА РЕЗУЛТА-

ТИТЕ 
 
Пресметајте ги резултатите како што е опишано во 

општите упатства. Вредноста на 'd’ е 1,00. 
 
6. ПРЕЦИЗНОСТ  
Границата на сигурност на резултатите добиени за 

хомогена мешавина на текстилни материјали со кори-
стење на овој метод не е поголема од ± 1 за ниво на си-
гурност од 95 %. 

 
МЕТОД бр. 11 

 
СВИЛА ИЛИ ПОЛИАМИД И НА НИВ СРОДНИ 

ВЛАКНА 
(Метод со користење 75% m/m сулфурна киселина) 

 
1. ПОЛЕ НА ПРИМЕНА 
Овој метод се применува, по отстранувањето на 

невлакнестите материи, врз двокомпонентните меша-
вини од: 

1. свила (4) или полиамид или најлон (30) 
со 
2. волнeно (1), животинско (2 и 3), полипропилен-

ско (37),еластолефинско (47),  меламинско (48) и поли-
пропиленско/полиамидно двокомпонентно влакно (49). 

 
2. ПРИНЦИП 
 
Свилaта или полиамидното или најлонското влакно 

се одстранува  од сувата маса на мешавината со раство-
рање со 75% m/m сулфурна киселина (6). 

Остатокот се собира, се мие, се суши и се мери. Не-
говата маса, по потреба коригирана, се изразува како 
процент од сувата маса на мешавината. Процентот на 
сувата свила или поламидот или најлонот се добива од 
разликата. 

 
3. АПАРАТИ И РЕАГЕНСИ (различни од наведе-

ните во општите упатства) 
 
3.1. Апарати 
 
Ерленмаеркa со брусен затворач со зафатнина од 

најмалку 200 ml. 
 
3.2. Реагенси 
 
(i) сулфурна киселина (75 ± 2 % m/m) 
Реагенсот се подготвува со внимателно додавање, 

додека се лади, 700 ml сулфурна киселина (со релатив-
на густина на 20 °C: 1,84) кон 350 ml дестилирана вода. 

Откако ќе се излади растворот до собна температу-
ра, разредете го со вода до 1 литар. 

(ii) разреден раствор на сулфурна киселина  
Додадете 100 ml сулфурна киселина (густина на 20 

°C: 1,84) полека кон 1 900 ml дестилирана вода. 
(iii) разреден раствор на амонијак 
 Разредете 200 ml концентриран амонијак (густина 

на 20 °C: 0,880) до 1 000 ml со дестилирана вода. 
 
4. ПОСТАПКА НА ТЕСТИРАЊЕ 
 
Следете ја постапката опишана во општите упат-

ства и постапете на следниов начин: 
Додадете 100 ml 75% m/m сулфурна киселина по 

грам епрувета, која е ставена во eрленмаерка со брусен 
затворач, со зафатнина од најмалку 200 ml. Силно про-
тресете ja и оставете ja да отстои 30 минути на собна 
температура. Повторно протресете и оставете да от-
стои уште 30 минути. Последен пат протресете и пре-
цедете ја содржината од ерленмаерката низ измерениот 
огноотпорен филтер-сад. Измијте ги останатите влакна 
со реагенс од 75% сулфурна киселина. Измијте го оста-
токот во садот последователно со 50 ml реагенс од раз-
редена сулфурна киселина, 50 ml вода и 50 ml разреден 
раствор на амонијак. Секој пат оставете влакната да 
бидат во допир со течноста околу 10 минути пред да 
примените вакуумирање. На крај исплакнете со вода, 
оставајќи ги влакната во допир со водата во период од 
30 минути. Исцедете го остатокот во огноотпорниот 
филтер-сад со вакуумирање, исушете ги садот и оста-
токот, изладете ги и измерете ги. 

Во случај на двокомпонентни мешавини од полиа-
мид со полипропиленски/полиамиден двокомпонент, 
по цедењето на влакната преку филтер садот и пред 
примената на опишаната постапка за миење, остатокот 
во садот се мие два пати со 50 ml реагенс од 75% сул-
фурна киселина. 
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5. ПРЕСМЕТКА И ИЗРАЗУВАЊЕ НА РЕЗУЛТА-
ТИТЕ 

 
Пресметајте ги резултатите како што е опишано во 

општите упатства. Вредноста на ’d’ е 1,00, со исклучок 
за волната4 , за кој „d“ изнесува 0,985, за полипропи-
ленски/полиамиден двокомпонент е 1,005 и за мелами-
нот 1,01. 

 
6. ПРЕЦИЗНОСТ 
 
Границата на сигурност на резултатите добиени за 

хомогена мешавина на текстилни материјали со кори-
стење на овој метод не е поголема од ± 1 за ниво на си-
гурност од 95 %, со исклучок за двокомпонентните ме-
шавини од полиамид со полипропиленски/полиамиден 
двокомпонент за кои границата на сигурност на резул-
татите не е поголема од ± 2.  

 
МЕТОД бр. 12 

 
ЈУТА И ОДРЕДЕНИ ЖИВОТИНСКИ ВЛАКНА 
(Метод со утврдување на содржината на азот) 
 
1. ПОЛЕ НА ПРИМЕНА 
 
Овој метод се применува, по отстранувањето на 

невлакнестите материи, врз двокомпонентните меша-
вини од: 

 
1. јута (9) 
со 
2. одредени животински влакна. 
 
Компонентата на животинското влакно може да се 

состои единствено од влакно (2 и 3) или волна (1) или 
некоја мешавина на двете. Овој метод не се применува 
на текстилни мешавини што содржат невлакнести ма-
терии (бои, додатоци, итн.) со азотна основа. 

 
2. ПРИНЦИП  
Со анализа се утврдува вкупното количество азот, a  

од точната или приближната содржина на азот во двете 
компоненти се пресметува застапеноста на секоја ком-
понента.  

3. АПАРАТИ И РЕАГЕНСИ (различни од наведе-
ните во општите упатства) 

 
3.1. Апарати 
 
 (i) Kjелдaлова тиквичка за разградување, со зафат-

нина од 200 - 300 ml 
(ii) апарат за дестилација по Клејдал со довод на па-

реа 
(iii) бирета за титрација,  со прецизност од 0,05 ml 
 
3.2. Реагенси 
(i) толуен. 
(ii) метанол. 
(iii) сулфурна киселина, со релативна густина на 20 

°C: 1,84 5  
(iv) калиум сулфат1  
(v) селен диоксид1 
(vi) раствор на натриум хидроксид (400 g/литар) - 

Растворете 400 g натриум хидроксид во 400 - 500 ml 
вода и разредете го со вода do 1 литар. 

(vii) мешовит индикатор - Растворете 0,1 g метил 
црвено во 95 ml етанол и 5 ml вода, и измешајте со 0,5 
g бромокрезол зелено растворен во 475 ml етанол и 25 
ml вода. 
                            
4 Природна сирова свила, како што е туса, не се раствораат целос-
но во 75 % m/m сулфурна киселина. 
5 Овие реагенси не треба да содржат азот. 

(viii) раствор на борна киселина - Растворете 20 g 
борна киселина во 1 литар вода. 

(ix) сулфурна киселина, 0,02N (стандарден  рас-
твор). 

 
4. ПРЕДОБРАБОТКА НА ЛАБОРАТОРИСКИОТ 

ПРИМЕРОК ЗА ТЕСТИРАЊЕ 
 
Следната предобработка ја заменува предобрабо-

тката опишана во општите упатства: 
Екстрахирајте сув примерок во апарат за екстракци-

ја по Soxhlet со мешавина на 1 дел толуен и 3 дела ме-
танол, во период од четири часа со минимална брзина 
од 5 циклуси на час. Оставете растворувачот да испари 
од примерокот и дополнително исушете  го на темпе-
ратура од 105 ± 3 °C. Потоа екстрахирајте го примеро-
кот  вода (50 ml по грам епрувета) со вриење под реф-
лукс во период од 30 минути. Исцедете го примерокот, 
и повторете ја екстракцијата со идентичнo количeство 
вода. Oтстранете го вишокот вода од примерокот со 
цедење, вакуумирање или центрифугирање и потоа 
оставете го примерокот да се исуши. 

 
Забелешка: 
 
Треба да се внимава на токсичното дејство на толу-

енот и метанолот и треба да се преземат најстроги мер-
ки на претпазливост при нивната употреба. 

 
5. ПОСТАПКА НА ТЕСТИРАЊЕ 
 
5.1. Основни упатства 
 
Следете ја постапката опишана во општите упат-

ства во врска со селекцијата, сушењето и мерењето на 
епруветата. 

 
5.2. Детално опишана постапка   
 
Префрлете  епрувета во Клејдаловата тиквичка за 

разградување. На епруветата со тежина од најмалку 1 
g, ставенa во тиквичката за разградување, додадете ги 
реагенсите по следниот редослед, 2,5 g калиум сулфат, 
0,1 - 0,2 g селен диоксид и 10 ml сулфурна киселина (со 
релативна густина 1,84). Загревајте ја тиквичката за 
разградување, полека од почетокот, додека целосно не 
се разгради влакното, а потоа посилно, додека раство-
рот не стане бистар и речиси безбоен. Загревајте уште 
15 минути. Оставете ја тиквичката за разградување да 
се излади, внимателно разредете ја содржината со 10 - 
20 ml вода, изладете, и префрлете ја содржината кван-
титативно во колба градуирана до 200 ml и дополнете 
со вода додека да добиете раствор со разградено влак-
но. 

Ставете околу 20 ml раствор на борна киселина во 
тиквичка со зафатнина од 100 ml и поврзете ја тиквич-
ката со кондензаторот на Kjeldahl апаратот за дестила-
ција така да доводната цевка  биде ставена веднаш под 
површината на растворот од борна киселина. Префрле-
те точно 10 ml од растворот во тиквичката за дестила-
ција, додадете не помалку од 5 ml раствор на натриум 
хидроксид во одмерната инка и оставете растворот на 
натриум хидроксид полека да капе во колбата. Ако раз-
градениот раствор и натриум хидроксидот останат како 
два одделни слоја, полека измешајте ги. Загревајте ja 
полека тиквичката за дестилација при довод на пареа 
од генераторот. Соберете околу 20 ml дестилат, навед-
нете ја тиквичката така што врвот на доводната цевка 
од кондензаторот ќе биде на околу 20 mm над површи-
ната на течноста и дестилирајте уште 1 минута. Исп-
лакнете го врвот на доводната цевка со вода така што 
водата ќе ја собирате во тиквичката. Извадете ја ти-
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квичката и заменете ja со друга тиквичка што содржи 
околу 10 ml раствор на борна киселина и соберете око-
лу 10 ml дестилат. 

Титрирајте ги двата дестилати одделно со 0,02N 
сулфурна киселина, користејќи мешовит индикатор. 
Забележете го вкупниот титар (бројот потрошени ml 
раствор) за двата дестилатa. Ако потрошувачката на 
растворот за титрација за вториот дестилат е поголем 
од 0,2 ml, повторете ja целата постапка  на дестијација 
користејќи нови 10 ml раствор.                                                                        

Извршете слепа проба, т. е. разградување и дести-
лација со користење само на реагенс. 

 
6. ПРЕСМЕТКА И ИЗРАЗУВАЊЕ НА РЕЗУЛТА-

ТИТЕ 
 
6.1. Пресметајте го процентот на содржината на 

азот во сувата епрувета на следниов начин: 
 
 каде што 
 
А = процент на азот во чиста сува епрувета, 
 
V = вкупнo количeство во ml на стандардна сулфур-

на киселина употребена за пробата, 
 
b = вкупнатo количeство во ml на стандардна сул-

фурна киселина употребена за слепата проба, 
 
N = нормалност на стандардната сулфурна  кисели-

на, 
 
W = сува маса (g) на епруветата. 
 
6.2. Користејќи ги вредностите од 0,22 % за содр-

жината на азот во јута и 16,2% за содржината на азот 
во животинско влакно, при што и двата проценти се 
изразени во однос на сувата маса на влакното, пресме-
тајте го составот на мешавината на следниот начин:  

  
каде што 
 
PA % = процент на животински влакна во чиста су-

ва епрувета. 
 
7. ПРЕЦИЗНОСТ 
 
Границата на сигурност на резултатите добиени за 

хомогена мешавина на текстилни материјали со кори-
стење на овој метод не е поголема од ± 1 за ниво на си-
гурност од 95 %. 

 
МЕТОД бр. 13 

 
ПОЛИПРОПИЛЕНСКИ ВЛАКНА И НА НИВ  

СРОДНИ ВЛАКНА 
(Mетод со користење на ксилен) 

 
1. ПОЛЕ НА ПРИМЕНА 
 
Овој метод се применува, по отстранувањето на 

невлакнестите материи, врз двокомпонентните меша-
вини од: 

 
1. полипропиленски влакна (36) 
со 
2. волнeни (1), животински  (2 и 3), свилeни (4), па-

мучни (5), ацетатни (19), купро (21), модални (22), три-
ацетатни (24), вискозни (25), акрилни (26), полиамидни 
или најлонски (30), полиестерски (35), стаклени влакна 
(44) еластомултиестерски (46) и меламински влакна 
(48). 

2. ПРИНЦИП  
Полипропиленските влакна се отстрануваат од су-

вата маса на мешавината со растворање со врел ксилен. 
Остатокот се собира, се мие, се суши и се мери; негова-
та маса, коригирана по потреба, се изразува како про-
цент од сувата маса на мешавината. Процентот на по-
липропилен се добива од разликата.  

3. АПАРАТИ И РЕАГЕНСИ (различни од наведе-
ните во општите упатства) 

 
3.1. Апарати 
(i) ерленмаерка  со брусен капак со зафатнина од 

најмалку 200 ml 
(ii) повратно ладило (кондензатор) 
 
3.2. Реагенс  
Ксилен со фракција на дестилација на температура 

од 137 и 142 °C. 
 
Забелешка: 
 
Овој реагенс е високо запалив, а неговата пареа е 

токсична. При неговата употреба треба да се преземат 
соодветни мерки.  

4. ПОСТАПКА НА ТЕСТИРАЊЕ  
Следете ја постапката опишана во општите упат-

ства и постапете на следниов начин: 
Додадете 100 ml ксилен (3.2) по грам епрувета, која 

е ставена во ерленмаерката (3.1 (i)). Прицврстете го 
кондензаторот (3.1 (ii)), и оставете ја содржината да зо-
врие и нека врие три минути. Веднаш декантирајте ја 
жешката течност низ измерениот огноотпорен  филтер  
сад (види Забелешка 1). Повторете ја постапката уште 
два пати, секој пат употребете 50 ml нов раствор. 

Измијте го остатокот во ерленмаерката  последова-
телно со 30 ml врел ксилен (два пати), потоа со 75 ml 
петрол етер (I. 3.2.1 од општите упатства) (два пати). 
По второто миење со петрол етер, филтрирајте ја содр-
жината од ерленмаерката низ огноотпорниот филтер 
сад, префрлете ги сите останати влакна во садот со по-
мош на малo количeство петрол етер и оставете го рас-
творувачот да испари. Исушете ги  остатокот и садот, 
изладете ги и измерете ги.  

Забелешки: 
 
1. Огноотпорниот филтер-сад низ кој ќе се деканти-

ра ксиленот мора претходно да се загрее. 
2. По постапката со врел ксилен, ерленмаерката  во 

која е ставен остатокот треба да е доволно изладенa 
пред да се додаде петрол етерот. 

3. Со цел да се намали опасноста од пожар и труење 
на  операторот, може да се користи апаратот за жешко 
екстрахирање користејќи соодветна постапка, што дава 
идентични резултати 6  

5. ПРЕСМЕТКА И ИЗРАЗУВАЊЕ НА РЕЗУЛТА-
ТИТЕ  

Пресметајте ги резултатите како што е опишано во 
општите упатства. Вредноста на ’d‘ е 1,00, со исклучок 
на меламинот, за кој 'd’ =1,01.   

6. ПРЕЦИЗНОСТ  
Границата на сигурност на резултатите добиени за 

хомогена мешавина на текстилни материјали со кори-
стење на овој метод не е поголема од ± 1 за ниво на си-
гурност од 95 %. 
                            
6 За пример видете ги апаратите опишани во Melliand Textilberichte 56 
(1975), стр. 643-645 
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МЕТОД бр. 14 
ОДРЕДЕНИ ВЛАКНА И НА НИВ СРОДНИ ВЛАКНА 

(Метод со концентрирана сулфурна киселина) 
 
1. ПОЛЕ НА ПРИМЕНА 
 
Овој метод се применува, по отстранувањето на 

невлакнестите материи, врз двокомпонентните меша-
вини од: 

1. памук (5), ацетат (19), купро (21), модал (22), 
триацетат (24), вискоза (25), одредени акрили (26), 
одредени модакрили (29), полиамид или најлон (30), 
полиестер (35) и еластомултиестер (46) 

со 
2.  хлоровлакна (27) базирани на хомополимери на 

винил хлорид без разлика дали се хлорирани или не, 
полипропиленски (37), еластолефински (47), меламин-
ски (48) и полипропиленски/полиамидни двокомпо-
нентни влакна (49). 

Модакрилните влакна за кои станува збор се оние 
што даваат бистар раствор кога ќе се потопат во кон-
центрирана сулфурна киселина (релативна густина 1,84 
на 20 °C)  

Овој метод може да се користи наместо методите 8 и 9. 
 
2. ПРИНЦИП  
Компонентата, различна од хлоровлакно, полипро-

пиленско, еластолефинско, меламинско или полипро-
пиленско/полиамидно двокомпонентно влакно (т. е. 
влакната наведени во точка 1. од став 1) се отстранува 
од сувата маса на мешавината со концентрирана сул-
фурна киселина (релативна густина 1,84 на 20 °C). 
Остатокот составен од хлоровлакна, полипропиленски, 
еластолефински, меламински или полипропилен-
ски/полиамидни двокомпонентни влакна се собира, се 
мие, се суши и се мери; неговата маса, коригирана по 
потреба, се изразува како процент од сувата маса на 
мешавината. Процентот на втората растворлива компо-
нента се добива од разликата.  

 
3. АПАРАТИ И РЕАГЕНСИ (различни од наведе-

ните во општите упатства) 
 
3.1. Апарати 
(i) Ерленмаеркa со брусен затворач со зафатнина од 

најмалку 200 ml. 
(ii) стаклена прачка со плоскат крај. 
 
3.2. Реагенси 
(i) концентрирана сулфурна киселина (со релативна 

густина 1,84 на 20 °C) 
(ii) разреден раствор на сулфурна киселина, приб-

лижно 50% (m/m) 
Реагенсот се подготвува со внимателно додавање, 

додека се лади, 400 ml сулфурна киселина (со релатив-
на густина 1,84 на 20°C) кон 500 ml дестилирана или 
дејонизирана вода. Откако растворот ќе се излади до 
собна температура, разредете го со вода до 1 литар. 

(iii) разреден раствор на амонијак: 
Разредете 60 ml концентриран раствор на амонијак 

(со релативна густина 0,880 на 20 °C) со дестилирана 
вода до еден литар. 

 
4. ПОСТАПКА НА ТЕСТИРАЊЕ 
 
Следете ја постапката опишана во општите упат-

ства и постапете на следниов начин: 
Додадете 100 ml сулфурна киселина (3.2 (i)) по 

грам епрувета, која е ставена во ерленмаерката (3.1 (i)). 
Оставете ја содржината од ерленмаерката на собна 

температура 10 минути и во текот на тој период одвре-
ме-навреме мешајте со стаклената прачка. Ако се тре-

тира ткаенина или плетенина, притеснете ја меѓу ѕидот 
на ерленмаерката  и стаклената прачка и слабо притис-
нете со цел да го одвоите материјалот растворлив со 
сулфурна киселина.  

Декантирајте ја течноста низ измерениот огноотпо-
рен филтер-сад. Додадете во ерленмаерката  100 ml 
свежа сулфурна киселина (3.2 (i)) и повторете ја истата 
постапка. Префрлете ја содржината од ерленмаерката 
во огноотпорниот филтер-сад и префрлете ги влакне-
стите остатоци со помош на стаклената прачка. По по-
треба додадете малo количeство концентрирана сул-
фурна киселина (3.2 (i)) во ерленмаерката со цел да ги-
префрлите  влакната залепени за ѕидовите. Исцедете го 
остатокот во огноотпорниот филтер-сад со вакуумира-
ње; измијте го остатокот во садот последователно со 50 
% раствор на сулфурна киселина (3.2 (ii)), дестилирана 
или дејонизирана вода (I. 3.2.3 од основните упатства), 
раствор на амонијак (3.2 (iii)) и на крај добро измијте 
го со дестилирана или дејонизирана вода,  вакууми-
раj}i по секое додавање течност. (Не применувајте ва-
куумирање за време на миењето, туку откако течноста 
ќе се исцеди).  

Исушете ги садот и остатокот, изладете ги и изме-
рете ги.  

5. ПРЕСМЕТКА И ИЗРАЗУВАЊЕ НА РЕЗУЛТА-
ТИТЕ 

 
Пресметајте ги резултатите како што е опишано во 

општите упатства. Вредноста на 'd’ е 1,00, со исклучок 
на меламинот и полипропиленски/полиамиден двоком-
понент, за кои 'd’е 1,01. 

 
6. ПРЕЦИЗНОСТ 
 
Границата на сигурност на резултатите добиени за 

хомогена мешавина на текстилни материјали со кори-
стење на овој метод не е поголема од ± 1 за ниво на си-
гурност од 95 %. 

 
МЕТОД бр. 15 

 
ХЛОРОВЛАКНА, ОДРЕДЕНИ МОДАКРИЛНИ 

ВЛАКНА, ОДРЕДЕНИ ЕЛАСТАНИ, АЦЕТАТНИ, 
ТРИАЦЕТАТНИ И НА НИВ СРОДНИ ВЛАКНА 

(Метод со користење на циклохексанон) 
 
1. ПОЛЕ НА ПРИМЕНА  
Овој метод се применува, по отстранувањето на 

невлакнестите материи, врз двокомпонентните меша-
вини од: 

1. ацетатни (19), триацетатни (24), хлоровлакнa 
(27), одредени модакрилни (29), одредени еластaни 
(43) 

со 
2. волнeни (1), животински  (2 и 3), свилeни (4), па-

мучни (5), купро (21),  модални (22), вискозни (25), по-
лиамидни или најлонски (30), акрилни (26), стаклени 
влакна (44) и меламински (48). 

Доколку (таму каде има) има модакрили или ела-
стани, мора да се направат претходни тестови за да се 
одреди дали влакното е целосно растворливо во реа-
генсот. 

Исто така, може да се анализираат мешавините кои 
содржат хлоровлакна со користење на Метод 9 или 14.  

2. ПРИНЦИП 
 
Ацетатните и триацетатните влакна, хлоровлакната, 

одредени модакрилни влакна, и одредени еластани се 
отстрануваат од сувата маса со растворање со циклохе-
ксон на температура блиска до точката на вриење. 
Остатокот се собира, се мие, се суши и се мери; негова-
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та маса, коригирана по потреба, се изразува како про-
цент од  сувата маса на мешавината. Процентот на хло-
ровлакно, модакрилнo, еластан, ацетатно и триацетат-
но се добива од разликата.  

3. АПАРАТИ И РЕАГЕНСИ (различни од наведе-
ните во општите упатства)  

3.1. Апарати 
 (i) апарат за жешко екстрахирање соодветен за ко-

ристење во постапките за тестирање во дел 4. (Види 
слика: ова е варијанта на апарат опишан во Melliand 
Textilberichte 56 (1975) 643 - 645) 

(ii) огноотпорен филтер-сад  
(iii) порозна мембрана (1 степен на порозност) 
(iv) рефлукс-кондензатор што соодветствува  за де-

стилација 
(v) уред за загревање  
3.2. Реагенси  
(i) циклохексанон, со точка на вриење на 156 °C 
(ii) етил алкохол, 50% v/v  
Забелешка: Циклохексанонот е запалив и токсичен. 

При неговата употреба треба да се преземат соодветни 
мерки.  

4. ПОСТАПКА НА ТЕСТИРАЊЕ  
Следете ја постапката опишана во општите упат-

ства и постапете на следниов начин: 
Додадете 100 ml циклохексанон по грам епрувета 

во колбата за дестилација, ставете го внатре огноотпор-
ниот филтер-сад, со епруветата и порозната мембрана. 
Ставете го повратното ладило. Загрејте  до точка на 
вриење и продолжете со екстрахирањето во период од 
60 минути на минимална брзина од 12 циклуси на час. 
По екстрахирањето и разладувањето извадете го огно-
отпорниот филтер-сад со епруветата за екстракција, и 
отстранете ја порозната мембрана. Измијте ја содржи-
ната во огноотпорниот филтер-сад три до четири пати 
со 50% етил алкохол загреан на температура од околу 
60 °C и потоа со 1 литар вода на температура од  60 °C. 

Не применувајте вакуумирање за време на миење-
то. Оставете течноста да се исцеди и потоа применете 
вакуумирање. 

На крај, исушете ги садот и остатокот, изладете ги 
и измерете ги. 

 
5. ПРЕСМЕТКА И ИЗРАЗУВАЊЕ НА РЕЗУЛТА-

ТИТЕ 
 
Пресметајте ги резултатите како што е опишано во 

општите упатства. Вредноста на ’d‘ е 1,00 со следните 
исклучоци:  

 
свила  и меламин   1,01  
акрил                    0,98 
 
6. ПРЕЦИЗНОСТ  
Границата на сигурност на резултатите добиени за 

хомогена мешавина на текстилни материјали со кори-
стење на овој метод не е поголема од ± 1 за ниво на си-
гурност од 95 %. 

МЕТОД бр.16 
МЕЛАМИН И ОДРЕДЕНИ ДРУГИ  ВЛАКНА 

(Метод со користење жешка мравја киселина) 
 
1. ПОЛЕ НА ПРИМЕНА 
 
Овој метод се применува, по отстранувањето на 

невлакнестите материи, врз двокомпонентните меша-
вини од:  

1. Меламин (48) 
со 
2. памук (5), арамид (31) и полипропилен (37) 

2.  ПРИНЦИП  
Меламинот се добива со растворање на позната су-

ва материја од смеса на жешка мравја киселина (90% 
по маса). 

Талогот се собира, мие, суши и мери; неговата ма-
са, корегирана доколку е потребно, се изразува како 
процент од сувата маса на смесата. Процентот на вто-
рата состојка се добива од разликата.  

Забелешка: треба строго да се внимава на препора-
чаната температура бидеќи растворливоста на мелами-
нот многу зависи од температурата.  

3. АПАРАТИ И РЕАГЕНСИ (различни од наведе-
ните во општите упатства)  

3.1. Апарати 
 (i)  Ерленмаерка со брусен затворач со зафатнина 

од најмалку 200 ml 
 (ii) Тресечки сад со вода или други апарати за тре-

сење и одржување на садот на 90 ± 2°C.  
3.2. Реагенси  
 (i) мравја киселина (90% м/м, релативна густина на 

20°C: 1,204 g/ml). Се разредува 890 ml  од 98 до 100% 
м/м мравја киселина (релативна густина на 20°C: 1,220 
g/ml) во 1 литар вода.   

Забелешка: Жешката мравја киселина е многу коро-
зивна и треба внимателно да се ракува со неа.  

(ii)  разреден раствор на  амоњак : разредете  80 ml 
концентриран раствор на амоњак (со релативна густи-
на на 20°C:0,880) со вода до 1 литар.  

4. ПОСТАПКА НА ТЕСТИРАЊЕ  
Следете ја постапката опишана во општите упат-

ства и постапете на следниов начин: 
 На примерокот во ерленмаерката со зафатнина од 

најмалку 200 ml, додадете 100 ml мравја киселина по 
грам  примерок. Затворете ја ерленмаерката и потопете 
ја во тресечки сад со вода за да се навлажни примерокот. 
Одржувајте ја ерленмаерката во тресечкиот сад со вода, 
на температура од 90 ± 2°C, во период од 1 час, тресеќи 
го силно. Оладете го садот на собна температура.  

Префрлете ја течноста низ измерениот филтер сад. 
Додадете 50 ml мравја киселина во садот со талогот, тре-
сете рачно и исцедете ја содржината низ филтер садот. 
Доколку има преостанати влакна ,префрлете ги во садот 
измиен  од  талогот со малку повеќе реагенс на мравја ки-
селина. Исцедете го садот со вакумирање и измијте го та-
логот со реагенс од мравја киселина, жешка вода, разре-
ден раствор од амоњак, и на крај ладна вода, сушејќи го 
садот со вакумирање после секое додавање. 

Не применувате вакумирање додека секоја течност 
за плакнење не се исуши до крај. На крај, исцедете го 
садот со вакумирање, исушете го талогот, изладете го и 
измерете го. 

 
Забелешка:температурата има големо влијание на 

својствата на растворливост на меламинот и треба вни-
мателно да се контролира.  

5. ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ИЗРАЗУВАЊЕ НА РЕ-
ЗУЛТАТИ 

 
Пресметајте ги резултатите како што е опишано во 

општите упатства. Вредноста на „d“ за памукот и ара-
мидот е 1,02. 

 
6. ПРЕЦИЗНОСТ 
 
Границата на сигурност на резултатите добиени за 

хомогена мешавина на текстилни материјали со кори-
стење на овој метод не е поголема од ±2 за ниво на си-
гурност од 95%. 

Слика наведена во точка 3.1 (i) од метод бр. 15  
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

3032. 
Врз  основа  на  член  155 став  (2)  од  Законот  за  

квалитет  на  земјоделски  производи („Службен   вес-
ник   на   Република   Македонија”   бр. 140/10, 53/11 и 
55/12), министерот   за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА РЕГИСТРИ-
РАЊЕ И КОРИСTEЊЕ НА ОЗНАКАТА ЗА ПОТЕК-
ЛО, ГЕОГРАФСКАТА ОЗНАКА И ОЗНАКАТА ЗА ГА-
РАНТИРАН ТРАДИЦИОНАЛЕН СПЕЦИЈАЛИТЕТ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат трошоците во 
постапката за регистрирање и користење на ознаката за 
потекло, географската  ознака и ознаката за гарантиран 
традиционален специјалитет. 

 
Член 2 

Трошоците во постапката за регистрирање и кори-
стење на ознаката за потекло, географската ознака и оз-
наката за гарантиран традиционален специјалитет  се: 

1. Трошоци за членовите на Стручната комисија 
кои се  експерти од соодветната област,  а  кои не се во 
редовен работен однос во Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство,   и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) за постапката за разгледување на барањето за ре-

гистрација на ознаката за потекло, географската ознака 
и ознака за гарантиран традиционален специјалитет  
изнесува 2 400,00  денари; 

б) за постапката за разгледување на основаноста на 
приговорот на објавеното барање за регистрација на озна-
ката за потекло, географската ознака и ознака за гарантиран 
традиционален специјалитет изнесува 3 000,00 денари; 

в) за барање за изменување и дополнување на ела-
боратот  изнесува 2 400,00  денари; 

г) за барање за изменување и дополнување на спе-
цификација изнесува 2 400,00   денари и 

д) за постапката за поништување на решението за 
регистрација на ознаката за потекло,  географската оз-
нака и ознака за гарантиран традиционален специјали-
тет  изнесува 6 000,00 денари. 

2. Трошоци за увид на лице место на надлежниот 
инспектор од Државниот инспекторат за земјоделство  
изнесува  1 000,00 денари. 

 
Член 3 

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

 
  Бр.11-6578/3          Министер за земјоделство 

21  септември 2012 година   шумарство и водостопанство, 
    Скопје           Љупчо Димовски, с.р. 
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3033. 

Врз основа на член 15 став (5) од Законот за квали-
тетот на земјоделските 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 ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  БАРАЊЕТО 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ ЗА ВР-
ШЕЊЕ НА  АНАЛИЗА И СУПЕРАНАЛИЗА НА 
ЗЕМЕНИТЕ ПРИМЕРОЦИ ЗА КОНТРОЛА НА 

КВАЛИТЕТОТ НА ЖИТА И ОРИЗ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на  барањето за овластување на лаборатории за 
вршење на  анализа и суперанализа на земените приме-
роци за контрола на квалитетот на жита и ориз.  

 
Член 2 

(1) Барањето за овластување на лабораторија за вр-
шење на  анализа и суперанализа за контрола на квали-
тетот на жита и ориз се поднесува на образец во фор-
мат А4 во бела боја кој е даден во Прилог и е составен 
дел на овој правилник. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член 
ги  содржи следните елементи: 

- грбoт на Република Македонија и називот на орга-
нот до кој се поднесува барањето; 

- адресата на седиштето; 
- во средишниот дел називот на барањето;   
- податоците за подносителот на барањето (полн на-

зив на правниот субјект, адреса на седиштето, број на 
телефон, факс и е-mail адреса, ЕМБГ /ЕДБС и шифра 
на дејност); 

- краток опис поради што се поднесува барањето; 
- датум и место на поднесување на барањето и  
- место за печат и потпис на подносителот на бара-

њето. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр.11-8024/3               Министер за земјоделство 

21  септември 2012 година   шумарство и водостопанство, 
Скопје              Љупчо Димовски, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3034. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 од Уставот на Република Македо-
нија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 12 
септември 2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ ОДБИВА барањето на Љупчо Ристовски од 

Скопје за заштита на слободите и правата повредени со 
Решението РО.бр.2843/11 на Основниот суд Скопје II 
Скопје од 25 ноември 2011 година.  

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

3. Љупчо Ристовски од Скопје преку адвокатот Ма-
рија Аргировска од Скопје на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија му поднесе барање за заштита на сло-
бодите и правата што се однесуваат на забрана на ди-
скриминација по основ на социјална припадност, сто-
рена со Решение РО.бр.2843/11 на Основниот суд 
Скопје II Скопје од 25 ноември 2011 година. 

На 20 февруари 2012 година подносителот на бара-
њето до Уставниот суд на Република Македонија под-
несе барање за донесување на одлука врз основа на 
член 110 алинеја 3 од Уставот, а во врска со член 6 и 
член 14 од Европската конвенција за човекови права. 

Во поднесокот најпрво подносителот ги цитира 
одредбите од член 8 алинеи 1 и 12, член 9, Амандман 
XXI, член 50 став 1 од Уставот како и Пресудата на 
Европскиот суд за човекови права во Стразбур предме-
тот Креуз ус Полска од 2001 година која се однесувала 
на член 6 од Конвенцијата и го санкционирала непри-
косновното право на суд за сметка на правото на држа-
вата првенствено да ги наплати судските такси како би 
се постапувало по тужбеното барање. 

Подносителот на барањето, во предметите РО. бр. 
2843/11 и РО.бр.2844/11 се повикал на пресудата на 
Европскиот суд за човекови права, при што побарал 
Судот да постапи по тужбеното барање (неисплатена 
разлика од плата и дискриминација во работен однос 
со надомест на штета) при што уплатил минимална та-
кса за тужба и такса за обезбедување на докази утврден 
во Законот за судски такси. Притоа тужителот прилага 
доволно докази како би ја образложило основата на ба-
рањето. Тужбените барања во наведениот предмет, ме-
ѓутоа судот го одбиле таквото барање.  

Оттука, според подносителот произлегува дека Су-
дот постапувал строго според домашната легислатива 
и покрај повикувањето тој да пристапи кон примена на 
судската практика на Европскиот суд за човекови пра-
ва во Стразбур која согласно Уставот е дел од правни-
от поредок при што го дискриминира тужителот во 
поглед на неговото право на суд врз основа на имотна 
и социјална положба. 

Во врска со вака поднесеното барање формиран е 
предмет Р.бр.17/2012 година и е побарано од подноси-
телот прецизирање на поднесеното барање. Подносите-
лот на барањето на 7 март 2012 година доставил појас-
нување ,односно прецизирање во кое се наведува дека: 
со барањето од 20 февруари 2012 година подносителот 
бара заштита на уставно право на суд, во случај кога 
поради социјална положба нема услови да ја плати суд-
ската такса како би се отпочнало со постапување, а се-
то ова во врска со наведената пресуда на Европскиот 
суд за човекови права, правото на подносителот се по-
вредувало со Решение 1РО.бр.2843/11 од 25 ноември 
2011 и Решение РО.бр.2844/11 од 20 јануари 2011 годи-
на во кои воопшто не било споменато повикувањето на 
Пресудата на Европскиот суд Креус vs Полска. По до-
бивање на прецизирање на барањето предметот 
Р.бр.17/2012 година е трансформиран во У.бр. 39/2012 
година. 

На 8 јуни 2012 година подносителот на барањето со 
писмен поднесок го извести Судот дека го повлекува 
барањето за заштита на слободите и правата повредени 
со Решение 3РО 2844/11 на Основниот суд Скопје II 
Скопје од 20 јануари 2012 година, од причина што на-
веденото решение не станало правосилно. 

Оттука, предмет на уставно-судска анализа за тоа 
дали постои дискриминација по основ на социјална 
припадност ќе биде Решението 1 РО 2843/11 донесено 
од Основниот суд Скопје II Скопје од 25 ноември 2011 
година.  

4. Судот на седницата утврди дека на 18 ноември 
2011 година тужителот Љупчо Ристовски од Скопје до 
Основниот суд Скопје II Скопје поднел барање за осло-
бодување од доплаќање на разликата на таксата за туж-
ба и таксата за пресуда: 

Основниот суд Скопје II Скопје на 25.11.2011 годи-
на со Решение РО.бр.2843/11 го одбил барањето за ос-
лободување од доплаќање на разликата на таксата за 
тужба и такса за пресуда по предметот. 

Во образложението на Решението се наведува дека 
со барањето тужителот не доставил докази во смисла 
на член 163 став 4 и 163 од Законот за парничната по-
стапка, број на лица што издржува, приходите на чле-
новите на неговото семејство, утврдени од надлежен 
орган на Државната управа за неговата имотна состој-
ба. 
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Незадоволен од наведеното Решение,тужителот 
Љупчо Ристовски од Скопје преку полномошникот Ма-
рија Аргировска адвокат од Скопје поднел жалба. 

По повод поднесената жалба Апелациониот суд 
Скопје со Решение РОЖ.бр.585/12 од 7 јуни 2012 годи-
на, ја одбил жалбата како неоснована и го потврдил Ре-
шението РО.бр.2843/11 од 25 ноември 2011 година. 

Во образложението на Решението на Апелациониот 
суд Скопје се наведува дека по извршениот увид во 
списите на предметот првостепениот суд утврдил дека 
барањето е неосновано во смисла на одредбите од чле-
новите 163 став 4 и 164 од Законот за парничната по-
стапка,односно утврдил дека тужителот со барањето не 
доставил докази во смисла на напред наведените 
одредби за број на лица што ги издржува, приходите на 
членовите на неговото семејство, уверение од надле-
жен орган на државната управа за неговата имотна со-
стојба. 

Тргнувајќи од наводите во барањето како и утврде-
ната фактичка состојба произлегува дека подносителот 
на барањето во суштина барањето за заштита на слобо-
дите и правата од член 110 алинеа 3 од Уставот,а кое се 
однесува на забрана на дискриминација по основ на со-
цијална припадност го поднел пред Решението 
РО.бр.2843/11 да стане правосилно. 

Меѓутоа, поаѓајќи од фактот што во моменот на од-
лучувањето на Судот по предметот, Решението со кое 
според подносителот на барањето е сторена повредата 
станало правосилно, според мислењето на Судот бара-
њето треба да биде предмет на анализа и Судот да рас-
права по предметот. 

5. Според членот 50 од Уставот на Република Маке-
донија, секој граѓанин може да се повика на заштита на 
слободите и правата утврдени со Уставот пред судови-
те и пред Уставниот суд на Република Македонија во 
постапка заснована врз начелото на приоритет и ит-
ност. Исто така, се гарантира судска заштита на зако-
нитоста на поединечните акти на државната управа и 
на другите институции што вршат јавни овластувања. 

Согласно членот 110 алинеја 3 од Уставот, Устав-
ниот суд на Република Македонија, ги штити слободи-
те и правата на човекот и граѓанинот што се однесува-
ат на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јав-
ното изразување на мислата, политичкото здружување 
и дејствување и забраната на дискриминација на граѓа-
ните по основ на пол, раса, верска, национална, соци-
јална и политичка припадност. 

Согласно членот 51 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија, секој граѓанин што сме-
та дека со поединечен акт или дејство му е повредно 
право или слобода утврдени со член 110 алинеја 3 од 
Уставот на Република Македонија, може да бара за-
штита од Уставниот суд во рок од 2 месеци од денот на 

доста-вувањето на конечен или правосилен поединечен 
акт, односно од денот на дознавањето за преземање 
дејство со кое е сторена повредата, но не подоцна од 5 
години од денот на неговото преземање. 

Во конкретниов случај, подносителот на барањето 
смета дека со наведеното решение му биле повредени 
слободите и правата, утврдени во член 110 алинеја 3 од 
Уставот, што се одне-суваат на забраната на дискрими-
нација на граѓаните по основ на социјална припадност. 

Во Законот за парничната постапка „Ослободување 
од плаќање на трошоци на постапка“ односно во член 
163 став 1 е предвидено дека судот ќе ја ослободи од 
плаќање на трошоци на постапка странката која според 
својата општа имотна состојба не е во можност да ги 
поднесува овие трошоци без штета за својата нужна из-
дршка и нужна издршка на своето семејство. Во ставо-
вите 2 и 3 на наведениот член е уредено прашањето на 
опфатот на ослободување на трошоци на постапка. 

Во ставот 4 на наведениот член е предвидено дека 
при донесување на одлуката за ослободување од плаќа-
ње на трошоци на постапката, судот задолжително ќе 
ги оцени сите околности, а особено ќе ја земе предвид 
вредноста на предметот на спорот, бројот на лицата 
што ги издржува странката и приходите што ги имаат 
странката и членовите не нејзиното семејство. 

Во членот 164 од Законот се уредени прашањата 
кои се однесуваа на тоа дека одлуката за ослободување 
од плаќање трошоци се донесува по предлог на стран-
ката, обврската на странката да поднесе уверение од 
надлежен орган за својата имотна состојба кое увере-
ние треба да содржи износот на данокот што го плаќа 
домаќинството и одделни членови на домаќинството 
како и други извори на нивни приходи и воопшто 
имотната состојба на странката.  

Според став 5 од наведениот член од Законот кога е 
тоа потребно и самиот суд може по службена должност 
да ги прибави потребните податоци и известувањето за 
имотната состојба на странката која бара ослободува-
ње,а може да ја сослуша и противната странка. 

Тргнувајќи од содржината на Решението 2843/11 на 
Основниот суд Скопје II Скопје од 25 ноември 2011 го-
дина со кое се одбива барањето од доплата на разлика-
та на такса за тужба и такса за пресуда како и содржи-
ната на наведените членови од Законот за парничната 
постапка произлегува дека оспореното решение не со-
држи елементи на дискриминација по основ на соци-
јална припадност како што наведува подносителот. 
Ова од причина што Судот го одбил барањето на под-
носителот од причина што тој не доставил доволно до-
кази од кои би произлегло дека постојат елементи за 
ослободување од плаќање на трошоци. Според тоа не-
доставувањето на потребните докази за ослободување 
од плаќање како што наведува судот не може да се 
прифати како дискриминација по основ на социјална 
припадност. 
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Остварувањето на правото на ослободување од пла-
ќање на трошоци не произлегува од дејствие на судот 
туку е резултат на недоставување на потребните докази 
за имотна состојба. Или поточно речено на судот во су-
штина не му била дадена можност да оцени дали нави-
стина подносителот на барањето е во таква состојба да 
не може да ги плати трошоците во спорот. Во однос на 
наводите во барањето според кое подносителот во су-
штина бара дирекна промена на пресудата Крауз vs 
Полска од Судот во Стразбур и таквата пресуда да 
претставува и извор на правото и да се применува на 
сите случаи кои можат да бидат подведени под ист ос-
нов, според мислењето на Судот е неприфатливо. Ова 
оттаму што судовите согласно Уставот судат врз осно-
ва на Уставот, законите и меѓународните договори ра-
тификувани согласно Уставот, поради што и од овој ас-
пект не може да се прифати барањето дека постои по-
вреда на правото на суд врз основа имотна и социјална 
положба. 

Тргнувајќи од утврдената фактичка состојба, а 
имајќи ги предвид наведените уставни и законски 
одредби Судот оцени дека не може да се прифати твр-
дењето во барањето дека подносителот бил дискрими-
ниран по основ на социјална припадност. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Бранко Наумоски и судиите: д-р На-
таша Габер-Дамјановска, Елена Гошева, Исмаил Дар-
лишта, Никола Ивановски, Вера Маркова, Сали Мура-
ти и Владимир Стојаноски. 

 
У. Бр.39/2012       Претседател 

12 септември 2012 година на Уставниот суд на Република 
    Скопје        Македонија, 

      Бранко Наумоски, с.р. 
__________ 

3035. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” број 70/1992), на седницата одржана 
на 18 септември 2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА Правилникот за доделување на 

броеви и серии на броеви од Планот за нумерација, 
број 11-38/9 од 5 ноември 2009 година, донесен од Ко-
мисијата како орган на Агенцијата за електронски ко-
муникации („Службен весник на Република Македони-
ја” број 143/2009 и 59/2012). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод поднесена иницијатива од Стамен Филипов од 
Скопје, со Решение У.бр. 124/2011 од 27 јуни 2012 го-
дина, поведе постапка за оценување на уставноста и за-
конитоста на актот, означен во точката 1 од оваа одлу-
ка. 

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за согласноста на ос-
порениот Правилник со Уставот и Законот. 

4. Судот на седницата утврди дека оспорениот Пра-
вилник за доделување на броеви и серии на броеви од 
Планот за нумерација, број 11-38/9 од 5 ноември 2009 
година, е донесен од страна на Комисијата како орган 
на Агенцијата за електронски комуникации врз основа 
на членот 14 точка а), а во врска со членот 79 од Зако-
нот за електронските комуникации („Службен весник 
на Република Македонија” број 13/2005, 14/2007, 
55/2007 и 98/2008). 

Судот, утврди и дека со членот 15 од Законот за из-
менување и дополнување на Законот за електронски 
комуникации (“Службен весник на Република Македо-
нија” број 83/2010), изменет е членот 17 од Законот со 
кои се уредени надлежностите на директорот, така што 
членот 17 став 1 точка ж) од Законот, уредува дека ди-
ректорот донесува подзаконски и други акти за спрове-
дување на овој закон. Судот, исто така утврди дека со 
овие измени на Законот, Комисијата како орган на 
Агенцијата за електронски комуникации, не е повеќе 
овластена за донесување на подзаконски акти за спро-
ведување на Законот. 

5. Според член 8 став 1 алинеите 1, 3 и 4 од Уставот 
на Република Македонија основните слободи и права 
на човекот и граѓанинот признати во меѓународното 
право и утврдени со Уставот, владеењето на правото и 
поделбата на државната власт на законодавна, извршна 
и судска, се темелни вредности на уставниот поредок 
на Република Македонија. 

Согласно член 51 од Уставот, во Република Маке-
донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да го почитува Уставот и законите. 

Во член 68 од Уставот се определува дека Собрани-
ето на Република Македонија, покрај другото, донесу-
ва закони и дава автентично толкување на законите 
(став 1 алинеја 2). 

Според член 95 став 3 од Уставот, организацијата и 
работата на органите на државната управа се уредуваат 
со закон што се донесува со двотретинско мнозинство 
гласови од вкупниот број пратеници, а според член 96 
од Уставот, органите на државната управа работите од 
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својата надлежност ги вршат самостојно врз основа и 
во рамките на Уставот и законите и за својата работа се 
одговорни на Владата. 

Со членот 17 од Законот за електронските комуни-
кации („Службен весник на Република Македонија” 
број 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010, 
13/2012 и 32/2012), се определени надлежностите на 
директорот како орган на Агенцијата, а помеѓу другото 
со точката ж) од членот 17 став 1 од Законот, е опреде-
лено дека директорот донесува подзаконски и други 
акти за спроведување на овој закон.  

Оспорениот Правилник за доделување на броеви и 
серии на броеви од Планот за нумерација, број 11-38/9 
од 5 ноември 2009 година, е донесен од страна на Ко-
мисијата како орган на Агенцијата за електронски ко-
муникации врз основа на членот 14 точка а), а во врска 
со членот 79 од Законот за електронските комуникации 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008).  

Правилникот кој се оспорува со иницијативата во 
времето на неговото донесување по однос на овласте-
ниот доносител имал законски основ во одредбите од 
основниот текст на Законот, односно во членот 14 точ-
ка а) според кој Комисијата како орган на Агенцијата е 
овластена за донесување на Правилникот, но според 
одредбите од Законот што сега се во сила, Комисијата, 
повеќе го нема тоа овластување, бидејќи со изменува-
њето и дополнувањето на Законот за електронските ко-
муникации во “Службен весник на Република Македо-
нија” број 83/2010, директорот како орган на Агенција-
та согласно членот 17 став 1 точка ж) од Законот, е ов-
ластен да донесува подзаконски и други акти за спро-
ведување на овој закон, а не Комисијата.  

Од погоре изнесеното произлегува дека законодаве-
цот со измените и дополнувањата на Законот, го уки-
нал овластувањето на Комисијата за донесување на 
подзаконски акти и такво овластување уредил за дире-
кторот.  

По поднесувањето на иницијативата, директорот на 
Агенцијата за електронски комуникации, донел Пра-
вилник за дополнување на оспорениот Правилник, број 
02-2035/1 од 7 мај 2012 година („Службен весник на 
Република Македонија” број 59/2012), со кој е изврше-
но дополнување на основниот текст на оспорениот 
Правилник со нови одредби. Во суштина, Правилникот 
кој е донесен од Комисијата, директорот го дополнува 
со нови содржини, но во конкретниот случај, станува 
збор за истиот Правилник, дополнет со нови одредби, 
односно во суштина доносителот на оспорениот Пра-
вилник се уште останува ист и сеуште Комисијата се 
јавува како доносител на оспорениот акт, а законски 
основ за тоа нема. Оттука, произлегува дека во кон-

кретниот случај оспорениот Правилник („Службен вес-
ник на Република Македонија” број 143/2009 и 
59/2012), не е во согласност со Законот, а со тоа и не е 
во согласност со членот 51 став 1 од Уставот, според 
кој во Република Македонија законите мораат да бидат 
во согласност со Уставот, а сите други прописи со 
Уставот и со закон. 

6. Имајќи го предвид претходно наведеното, Судот 
оцени дека оспорениот Правилник не е во согласнсот 
со Уставот и Законот, поради што одлучи како во точ-
ката 1 од оваа одлука.  

7. Оваа одлука Судот ја донесе, во состав од претсе-
дателот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р Ната-
ша Габер-Дамјановска, Елена Гошева, Исмаил Дарли-
шта, Никола Ивановски, Вера Маркова, Сали Мурати, 
д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски. 

 
У. Бр.124/2011      Претседател 

18 септември 2012 година на Уставниот суд на Република 
      Скопје         Македонија, 

      Бранко Наумоски, с.р. 
__________ 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3036. 
Врз основа на член 2, точка 15 и точка 28, член 9, 

член 27 и  член 184, став 1, точка г) и д) од Законот за 
хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.95/2005, бр.25/2007, бр.07/2008, бр. 
57/2010 и бр. 135/2011), Комисијата за хартии од вред-
ност на Република Македонија, постапувајќи по Бара-
њето од 12.9.2012 година на Халк банка АД Скопје, на 
седницата одржана на ден 25.9.2012 година донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 
1. На Халк банка АД Скопје се дава одобрение за 

издавање на долгорочни хартии од вредност - единае-
сетта емисија на 100.954 обични акции во вкупен износ 
на емисијата од 1.009.540.000,00 денари согласно Од-
луката бр. 02-11820/2 од 10.9.2012 година за зголемува-
ње на почетниот капитал/основна главнина на ХАЛК 
банка АД Скопје, со XI-та (единаесетта) емисија на 
обични акции, заради присоединување на Зираат банка 
АД Скопје кон ХАЛК банка АД Скопје, како и Спогод-
бата ОДУ бр.218/12 од 28.3.2012 година за присоеди-
нување, меѓу надзорниот одбор на Зираат банка АД 
Скопје и надзорниот одбор на ХАЛК банка АД Скопје.  
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2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-11820/2 од 
10.9.2012 година за зголемување на почетниот капи-
тал/основна главнина на ХАЛК банка АД Скопје, со 
XI-та (единаесетта) емисија на обични акции, заради 
присоединување на Зираат банка АД Скопје кон ХАЛК 
банка АД Скопје.  

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 15 дена од 
конечноста на ова решение да го пријави за упис зголе-
мувањето на основната главнина во трговскиот реги-
стар. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
       УП 1 Број 07-208    Комисија за хартии од вредност 
25 септември 2012 година   на Република Македонија 
         Скопје                          Претседател, 
                           Марина Наќева-Кавракова, с.р 

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3037.  
И С П Р А В К А 

Во Тарифен систем за изменување и дополнување 
на тарифен систем за продажба на електрична енергија 
на тарифни потрошувачи објавен во „Службен весник 
на РМ“ бр. 97/2012 година, се врши исправка во преам-
булата така што на место: „член 24 став 1, алинеја 3“ 
треба да стои: „член 22 став 1 точка 3“. 

 
   Претседател, 

           Димитар Петров, с.р. 
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