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лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРА-
БОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕТО ВО СЛУЧАЈ 

НА НЕВРАБОТЕНОСТ  
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за вработувањето и осигурувањето во 
случај на невработеност, 
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што Собранието на Република Македонија го 

донесе на седницата одржана на 27 февруари 2007 
година. 

 
         Бр. 07-958/1                                Претседател 
27 февруари 2007 година       на Република Македонија,                       
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕТО  

ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ 
 

Член 1 
Во Законот за вработувањето и осигурувањето во 

случај  на невработеност („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001,  
25/2003, 37/2004, 4/2005 и 50/2006), во членот 27 став 4  
по запирката  се додаваат зборовите: “во рок од 15 дена 
од денот на доставувањето на комплетна и уредна до-
кументација”. 

   
Член 2 

Во членот 93 став 1 зборовите: “може да” се заме-
нуваат  со зборот “ќе”, а по алинејата 5 се додава нова 
алинеја 6, која гласи: 

“- ако во рок од два последователни квартали Аген-
цијата покажува негативни финансиски резултати во 
работењето.” 

 
Член 3 

Во членот 95 став 1 по зборовите: “финансирање 
на” се додаваат зборовите: “активните политики и мер-
ки за вработување и на”. 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
“Висината на средствата за финансирање на актив-

ните политики и мерки за вработување се утврдува со 
акт на Агенцијата за вработување, која не може да биде 
пониска од 5% од обезбедениот износ на средства од 
придонесот за вработување што го пресметува и упла-
тува работодавачот од бруто платата на работникот.” 

 
Член 4 

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

 
Член 5 

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

___________ 
 

LIGJ 
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PUNËSIM DHE 

SIGURIM NË RAST TË PAPUNËSISË 
 

Neni 1 
Në Ligjin për punësim dhe sigurim në rast të 

papunësisë (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
numër 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 
37/2004, 4/2005 dhe 50/2006), në nenin 27 paragrafi 4, pas 
presjes shtohen fjalët: “në afatin prej 15 ditësh nga dita e 
dërgimit të dokumentacionit të kompletuar dhe të rregullt”.  

   
Neni 2 

Në nenin 93 paragrafi 1, fjalët: “mund të” 
zëvendësohen me fjalët: “do të”, ndërsa pas alinesë 5 
shtohet aline e re 6, si vijon: 

“nëse në afatin prej dy tremujorësh të njëpasnjëshëm, 
Agjencia tregon rezultate negative financiare në punë”. 

 
Neni 3 

Në nenin 95 paragrafi 1, pas fjalëve: “financimin e”,  
shtohen fjalët: “politikave dhe masave aktive për 
punësimin edhe të”. 

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3 si vijon: 

“Lartësia e mjeteve për financimin e politikave dhe 
masave aktive për punësim përcaktohet me aktin e 
Agjencisë për Punësim, e cila nuk mund të jetë më e ulët se 
5% e shumës së siguruar të mjeteve nga kontributi për 
punësim, që e llogarit dhe e paguan punëdhënësi nga rroga 
bruto e punëtorit”. 

 
Neni 4 

Autorizohet Komisioni juridik – ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë ta verifikojë tekstin e spastruar 
të Ligjit për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë. 

 
Neni 5 

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

__________ 
 

433. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА  

ИНВАЛИДНИ ЛИЦА 
 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

вработување на инвалидни лица, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 27 февруари 2007 година. 
 

         Бр. 07-959/1                                Претседател 
27 февруари 2007 година       на Република Македонија,                       
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУ-
ВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА 

 
Член 1 

Во Законот за вработување на инвалидни лица 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
44/2000, 16/2004, 62/2005 и 113/2005), во членот 15 
став 1 бројот “10%” се заменува со бројот “5%”. 

 
Член 2 

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

___________ 
   

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR PUNËSIMIN  

E PERSONAVE INVALIDË 
 

Neni 1 
Në Ligjin për punësimin e personave invalidë (“Gazeta 

zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 44/2000, 
16/2004, 62/2005 dhe 113/2005), në nenin 15 paragrafit 1, 
numri “10%” zëvendësohet me numrin “5%”.  

 
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
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434. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО 
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 

ОСИГУРУВАЊЕ  
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за задолжително капитално финансирано пензиско оси-
гурување, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 27 февруари 2007 година.  
         Бр. 07-960/1                                Претседател 
27 февруари 2007 година       на Република Македонија,                       
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р.  

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО  

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Законот за задолжително капитално финансира-

но пензиско осигурување („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004 и 
113/2005), во членот 51 став (6) по точката е) се додава 
нова точка ж), која гласи: 

“ж) ако во рок од два последователни квартали 
Агенцијата покажува негативни финансиски резултати 
во работењето.”    

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

____________ 
 

L I G J 
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM 

PENSIONAL ME FINANCIM TË DETYRUESHËM 
KAPITAL  

Neni 1 
Në Ligjin për sigurim pensional me financim të 

detyrueshëm kapital (“Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” numër 29/2002, 85/2003, 40/2004 dhe 
113/2005), në nenin 51 paragrafi (6) pas pikës e)  shtohet 
pika e re zh) si vijon:  

“zh) nëse në afatin prej dy tremujorëve të 
njëpasnjëshëm, Agjencia tregon rezultate negative 
financiare në punë”.  

Neni 2 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 

“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
____________ 

435. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

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

ЗА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ФОНДОВИ  
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за инвестиционите фондови, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 27 февруари 2007 година. 

 
         Бр. 07-961/1                                Претседател 
27 февруари 2007 година       на Република Македонија,                       
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ФОНДОВИ 

 
Член 1 

Во Законот за инвестиционите фондови (“Службен 
весник на Република Македонија” број 9/2000), во чле-
нот 2 ставот (1) се менува и гласи: 

“Зборовите: “инвестиционен фонд”, “отворен фонд”, 
“затворен фонд”, “приватен фонд”, “друштво за управу-
вање со фондови”, “друштво за управување со приватни 
фондови” или други називи што можат да создадат при-
вид дека се работи за некоја од овие форми во називот 
на фирмата или неговиот додаток смеат да го употребу-
ваат само друштвата за управување со инвестициони 
фондови, друштва за управување со приватни фондови и 
инвестициони фондови и приватни фондови основани  
во согласност со овој закон, и тоа само за означување на 
предметот на работење и за рекламни цели. “ 

Во ставот (2) по зборот “потфат” се додаваат зборо-
вите: “и кои прибираат парични средства преку приват-
на понуда”, а по зборот “добивка” зборовите: “врз ос-
нова на претприемачките напори на други лица” се 
бришат.   

Член 2 
Во членот 3 се додава нов став (2), кој гласи: 
“(2) По исклучок на ставот (1) од овој член, прива-

тен фонд и друштво за управување со приватни фондо-
ви се основаат без одобрение на Комисијата за хартии 
од вредност.”  

Член 3 
Членот 4  се менува и гласи: 
“(1) Инвестиционен фонд може да се основа како 

отворен фонд, затворен фонд и приватен фонд. 
(2) Инвестиционен фонд се основа за здружување 

на парични средства наменети за инвестирање од до-
машни и/или странски физички и правни лица и/или 
Република  Македонија преку јавен повик или приват-
на понуда, со кои за сметка на инвеститорите управува 
друштво за управување  со инвестициони фондови, од-
носно друштво за управување со приватни фондови. 

(3) Отворениот и затворениот фонд ги основа и со 
нив управува друштво за управување со инвестициони 
фондови, а приватниот фонд го основа и со него упра-
вува друштво за управување со приватни фондови.” 

 
Член 4 

Во членот 5 по ставот (2) се додава нов став (3), кој 
гласи: 

“(3) Приватен фонд се основа со прибирање парич-
ни средства преку приватна понуда за продавање на 
документи за удел. “ 

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

“(5) Преку приватна понуда се прибираат парични 
средства од инвеститори кои се вложуваат во соглас-
ност со проспектот на приватниот фонд.” 

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (6) и (7). 
  

Член 5 
Во членот 12  став (2) зборовите: “издавање и тргу-

вање со” се бришат.  
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Член 6 
Во членот 19 став (3) точката 4 се брише. 
 

Член 7 
Во членот 27 став (4)  точки 1 и 2 износот  “2.000.000 

ДЕМ” се заменува со износот “500.000 евра”.  
 

Член 8 
Во членот 34 став (1) износот “2.000.000 ДЕМ” се 

заменува со износот “500.000 евра”.  
  

Член 9 
Во членот 36 став (5)  зборовите: “издавање и тргу-

вање со” се бришат, а зборовите: “централен регистар 
на акции” се заменуваат со зборовите: “депозитар на 
хартии од вредност”. 

 
Член 10 

По членот 41  се додава нова Глава “IV-а Приватен 
фонд” со шест нови члена 41-а, 41-б,  41-в, 41-г, 41-д и 
41-ѓ, кои гласат: 

 
“Поим за приватен фонд 

Член 41-а 
(1) Приватен фонд претставува посебен имот, без 

својство на правно лице, формиран со цел за прибира-
ње на парични средства преку приватна понуда за про-
давање на документи за удел во фондот, чии средства 
се вложуваат во согласност со целите на вложување 
утврдени со проспектот на фондот. Сопствениците на 
документите за удел имаат право, покрај правото на 
удел во добивката на фондот, да бараат и исплата на 
уделот и на тој начин да истапат од фондот, на начин и 
под услови утврдени со проспектот на фондот. 

(2) Приватниот фонд се регистрира во регистарот 
на Комисијата. 

 
Основање и работење на приватен фонд 

Член 41-б 
(1) Приватен фонд се основа само на одредено вре-

ме кое не може да биде пократко од осум години. 
(2) Големината на фондот изнесува најмалку 500.000 

евра во денарска противвредност. Под големина на фон-
дот се подразбира запишаната максимална обврска за 
уплати (цоммиттед цапитал) на сите инвеститори по си-
те основи за целото време на постоење на фондот. 

(3) Минималната преземена договорена обврска на 
вложување на секој поединечен инвеститор во приват-
ниот фонд не може да биде помала од 50.000 евра во де-
нарска противвредност кој инвеститорот е должен да ја 
уплати на повик на друштвото за управување со приват-
ни фондови во согласност со одредбите на проспектот. 

(4) Максималниот број на инвеститори во приват-
ниот фонд е 20 инвеститори. 

(5) Приватен фонд се основа и со него управува 
друштво за управување со приватни фондови. 

(6) За основање на приватен фонд друштвото за 
управување со приватни фондови донесува статут и 
проспект на фондот. 

(7) Приватниот фонд може да се задолжува без 
ограничување.  

(8) На приватниот фонд не се применуваат одред-
бите од членовите 6 до 41 и од членовите 52 до 59 на 
овој закон. 

  
Статут на приватниот фонд 

Член 41-в 
(1) Со статутот на приватниот фонд се уредува рабо-

тењето на приватниот фонд, правната положба на сопс-
твениците на документите за удел во приватниот фонд, 
правните односи на приватниот фонд со друштвото за 
управување со приватни фондови, како  и други праша-
ња од интерес за остварување на целите на фондот. 

(2) Статутот на приватниот фонд содржи одредби за: 
1) називот на фондот, фирмата на друштвото за 

управување со фондот со приватни фондови; 

2) целите на фондот; 
3) намената и принципите на вложување на средст-

вата; 
4) видот и главните елементи на документите за 

удел; 
5) постапката и условите за издавање и продавање 

на документите за     удели; 
6) правилата за пресметување и за користење на 

приходите на фондот; 
7) местото каде што може да се добијат финанси-

ските извештаи; 
8) правила за утврдување на нето вредноста на имо-

тот на фондот; 
9) начинот на пресметување на  износот на надоме-

стоците и трошоците на друштвото за управување со 
приватни фондови или трети лица на товар на имотот 
на фондот; 

10) правната положба на сопствениците на доку-
ментите за удел; 

11) начинот на исплата на учеството во добивката 
на сопствениците на документите за удели; 

12) висината на запишаната максимална обврска и 
правата и обврските на друштвото за управување со 
приватни фондови; 

13) начинот и постапката на информирање на сопс-
твениците на документите  за удел;  

 14) начинот на распоредување на добивката на 
приватниот фонд и 

15) време за кое се основа приватниот фонд. 
 

Проспект на приватниот фонд 
Член 41-г 

Проспектот на приватниот фонд содржи податоци 
кои се содржани во членот 41-в од овој закон, детални 
информации и податоци за целите и политиката на фон-
дот, како и други информации што се однесуваат на 
приватниот фонд, а што можат да влијаат на одлуката на 
вложувачот за вложување или невложување во фондот. 

 
Управување со приватен фонд 

Член 41-д 
Со приватниот фонд во негово име и за негова сме-

тка управува друштво за управување со приватни фон-
дови во согласност со договорот за управување склу-
чен со приватниот фонд, проспектот и статутот на при-
ватниот фонд.  

 
Финансиски извештаи на приватниот фонд 

Член 41-ѓ 
(1) Друштвото за управување со приватни фондови 

изготвува ревидирани годишни финансиски извештаи 
за секој приватен фонд со кој управува. 

(2) Друштвото за управување со приватни фондови 
е должно да ги достави до  вложувачите на фондот ре-
видираните годишни финансиски извештаи за секој 
фонд со кој управува во рок од три месеца од усвојува-
њето на завршната сметка на приватниот фонд.  

(3) Финансиските извештаи се изготвуваат во соглас-
ност со меѓународните сметководствени стандарди. “ 

 
Член 11 

Во членот 44 став (1) потточка 1 износот “500.000 
ДЕМ” се заменуваат со износот “100.000 евра” и износот 
“250.000 ДЕМ” се заменуваат со износот “50.000 евра”. 

 
Член 12 

Во членот 45 став (4) зборовите: “централната де-
позитна институција” се заменуваат со зборовите:” де-
позитар на хартии од вредност”. 

 
Член 13 

По членот 51 се додава нова Глава “V-а Друштво за 
управување со приватни фондови” со  седум  нови чле-
на 51-а, 51-б, 51-в, 51-г, 51-д, 51-ѓ и 51-е, кои гласат:   
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“V-а  ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРИВАТНИ 
ФОНДОВИ 

 
Друштво за управување со приватни фондови 

Член 51-а 
(1) Друштво за управување со приватни фондови се 

основа како друштво со ограничена одговорност или ак-
ционерско друштво согласно со Законот за трговските 
друштва, чиј единствен предмет на работење е основање 
и управување со приватни фондови  во свое име и за сме-
тка на сопствениците на документи за удели во фондот.  

(2) Друштвото за управување со приватни фондови 
се основа со основна главнина од 50.000 евра во денар-
ска противвредност по средниот курс на Народната 
банка на Република Македонија на денот на уплатата 
ако друштвото управува со еден приватен фонд. До-
колку друштвото за управување со приватни фондови 
се основа за управување со повеќе приватни фондови, 
основната главнина се зголемува за по 25.000 евра во 
денарска противвредност за секој нареден фонд. 

(3) Едно друштво за управување со приватни фон-
дови може да управува со повеќе приватни фондови. 

(4) Друштвото за управување со приватни фондови  
е должно до Комисијата да достави резиме од проспе-
ктот на фондот. 

(5) Друштвото за управување со приватни фондови 
може да биде сопственик на документи за удел во било 
кој приватен фонд со кој тоа друштво управува. 

(6) На друштвото за управување со приватни фон-
дови не се применуваат одредбите од Главата V. Друш-
тво за управување со фондови и Главата VI. Депозитна 
банка на овој закон. 

 
Статут на друштвото за управување со приватни 

фондови 
Член  51-б 

Статутот на друштвото за управување со приватни 
фондови, освен одредбите за статутот од Законот за тр-
говските друштва содржи и одредби за:  

- начинот на вложување на сопствен имот,  
- основањето и управувањето со приватни фондови, 

во свое име и за сметка на приватниот фонд и 
- други работи. 
 

Работење на друштвото  за управување со приватни 
фондови 
Член  51-в 

(1) Друштвото за управување со приватни фондови е 
должно работењето со имотот на фондот да го води со 
внимание на добар стопанственик и исклучиво во инте-
рес на сопствениците на уделите во фондот, врз основа 
на статутот на фондот и одредбите на овој закон. 

(2) Основачите на друштвото за управување со при-
ватни фондови, членовите на управниот орган и над-
зорниот одбор на друштвото и вработени  во друштво-
то или лица кои за друштвото вршат постојани или по-
времени работи врз основа на посебен договор,  се 
должни да ја чуваат тајноста за работите на друштвото, 
во согласност со закон и статутот на друштвото за 
управување со приватни фондови.   

(3) Податоците за сопствениците на документи за 
удели, уплатите и исплатите се деловна тајна и можат 
да се соопштуваат само врз основа на судски налог. 

 
Водење и прикажување на имотот на друштвото  

за управување со приватни фондови 
Член  51-г 

(1) Имотот на друштвото за управување со приват-
ни фондови задолжително се држи и се прикажува од-
воено од имотот на фондот со кој управува. 

(2) Долговите на друштвото за управување со при-
ватни фондови што произлегуваат од финансиските 
трансакции сврзани со сопствениот имот на друштво-
то, не можат да се намируваат од средствата  на при-
ватниот фонд.  

Настапување на друштвото за управување  
со приватни фондови во правниот промет 

Член  51-д 
(1) Друштвото за управување со приватни фондови 

во правниот промет настапува во свое име и за сметка 
на сопствениците на документите за удел во приватни-
от фонд. 

(2) Побарувањата по основ на трошоци за вршење 
на работи за сметка на сопствениците на документите 
за удел во приватниот фонд, друштвото ги намирува од 
имотот на фондот во согласност со одредбите на стату-
тот на приватниот  фонд.  

(3) Износот на трошоците од ставот (2) на овој член 
задолжително се објавува во проспектот на секој одде-
лен  приватен фонд. 

 
Одговорност на друштвото за управување  

со приватни фондови 
Член  51-ѓ 

(1) Друштвото за управување со приватни фондови 
е одговорно за вршењето на дејноста на управување со 
приватниот фонд во согласност со одредбите на овој 
закон и статутот на фондот. Друштвото за управување 
со приватни фондови одговара за штетата причинета на 
сопствениците на документи за удел во приватниот 
фонд, за дејствување спротивно на одредбите на овој 
закон и на статутот на приватниот фонд.  

(2) Друштвото за управување со приватни фондови 
со целокупниот свој имот одговара за правните работи 
склучени во свое име и за сметка на сопствениците на 
документи за удел во приватниот фонд. 

(3) Трети лица не можат од имотот на приватниот 
фонд да намируваат свои побарувања кон друштвото за 
управување со приватни фондови. 

 
Трошоци на управувањето со фондот 

Член   51-е 
На товар на имотот на приватниот фонд можат да 

се засметуваат следниве трошоци: 
1) надоместок за управување; 
2)  трошоци за објавувања на проспект; 
3) трошоци  за регистрација на приватниот фонд; 
4) трошоци на откуп и исплата на документи за 

удел; 
5) трошоци за водење сметководствена евиденција 

на фондот; 
6) трошоци за изготвување на ревизорски извештаи 

на фондот и  
7) други трошоци утврдени со статутот и проспе-

ктот на приватниот фонд. “    
 

Член 14 
Насловот на Главата VIII “КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ” 

се менува и гласи: “Прекршочни санкции”. 
 

Член 15 
Во членот 59 став (1) воведната реченица се менува 

и гласи: “Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во де-
нарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
друштвото за управување со отворен фонд и друштво-
то за управување со затворен фонд, ако:”. 

Ставот (2) се менува и гласи:  
“Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок од ставот 
(1) на овој член  и на одговорното лице во друштвото 
за управување со отворен фонд и друштвото за управу-
вање со затворен фонд.” 

 
Член 16 

По членот 59 се додава нов член 59-а, кој гласи: 
 

“Член 59-а 
(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
друштвото за управување со приватен фонд, ако: 
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1) основа фонд спротивно на членот 41-б ставови 
(1), (2) и (3) од овој закон; 

2) не ги достави годишните ревидирани финанси-
ски извештаи на приватниот фондот до вложувачите на 
фондот (член  41-ѓ став (2)) и 

3) не  достави резиме од проспектот на фондот до 
Комисијата (член 51-а став (4)). 

(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок од 
ставот (1) на овој член  и на одговорното лице во друш-
твото за управување со приватен  фонд.”  

 
Член 17 

Во член 60 став (1) воведната реченица се менува и 
гласи: “Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе и се изрече за прекршок на де-
позитната банка, ако:“. 

Ставот (2) се менува и гласи:  
“Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок од ставот 
(1) на овој член  и на одговорното лице во депозитната 
банка. “ 

 
Член 18 

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

____________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR FONDET INVESTUESE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për fondet investuese (“Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër 9/2000), në nenin 2 
paragrafi 1 ndryshon si vijon: 

“(1) Fjalët: “fondi investues”, “fondi i hapur”, “fondi i 
mbyllur”, “fondi privat”, “shoqëria për administrim me 
fondet”, “shoqëria për administrim me fondet private” ose 
nocionet e tjera që mund të shkaktojnë përfytyrim se bëhet 
fjalë për ndonjërën nga këto forma në titullin e firmës ose në 
shtesën e tij, guxojnë t’i përdorin vetëm shoqëritë për 
administrim me fondet investuese, shoqëritë për administrim 
me fondet private dhe fondet investuese dhe fondet private të 
themeluara në pajtim me këtë ligj, dhe atë vetëm për shënimin 
e lëndës së punës dhe për qëllime të reklamës.  “ 

Në paragrafin (2) pas fjalës “ndërmarrje” shtohen 
fjalët: “dhe të cilët grumbullojnë mjete në para nëpërmjet 
ofertës private,”, ndërsa pas fjalës “fitimit” fjalët: “në bazë 
të përpjekjeve të sipërmarrësisë së personave të tjerë” 
fshihen. 

  
Neni 2 

Në nenin 3 shtohet paragraf i ri (2) si vijon: 
“(2) Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, fondi 

privat dhe shoqëria për administrim me fondet private, 
themelohen pa lejen e Komisionit për letra me vlerë.” 

 
Neni 3 

Neni 4 ndryshon si vijon: 
“(1) Fondi investues mund të themelohet si fond i 

hapur, fond i mbyllur dhe fond privat. 
(2) Fondi investues themelohet për bashkimin e mjeteve 

në para të dedikuara për investim nga personat fizikë dhe 
juridikë të vendit dhe/ose të huaj dhe/ose Republika e 
Maqedonisë, nëpërmjet thirrjes publike ose ofertës private, 
me të cilat për llogari të investuesve administron shoqëria 
për administrim me fondet investuese, përkatësisht shoqëria 
për administrim me fondet private. 

(3) Fondin e hapur dhe të mbyllur i themelon dhe me 
ato administron shoqëria për administrim me fondet 
investuese, ndërsa fondin privat e themelon dhe me atë 
administron shoqëria për administrim me fondet private.” 

Neni 4 
Në nenin 5, pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si 

vijon: 
“(3) Fondi privat themelohet me grumbullimin e 

mjeteve monetare nëpërmjet ofertës private për shitjen e 
dokumenteve për pjesëmarrje. “ 

Pas paragrafit (3) i cili bëhet paragraf (4), shtohet 
paragrafi i ri (5) si vijon: 

“(5) Nëpërmjet ofertës private grumbullohen mjete në 
para nga investuesit, të cilat depozitohen në pajtim me 
prospektin e fondit privat.” 

Paragrafët (4) dhe (5) bëhen paragrafë (6) dhe (7). 
  

Neni 5 
Në nenin 12, në paragrafin (2) fjalët: “emetimin dhe 

tregti me” fshihen.  
 

Neni 6 
Në nenin 19, në paragrafin (3) pika 4 fshihet. 
 

Neni 7 
Në nenin 27, paragrafi (4) në pikat 1 dhe 2 fjalët: 

“2 000 000 DEM” zëvendësohen me fjalët: “500 000 euro”. 
 

Neni 8 
Në nenin 34 paragrafi (1), fjalët: “2 000 000 DEM” 

zëvendësohen me fjalët: “500 000 euro” 
  

Neni 9 
Në nenin 36 paragrafi (5) fjalët: “emetimin dhe tregti me” 

fshihen, ndërsa fjalët: “regjistrin qendror të letrave me vlerë” 
zëvendësohen me fjalët: “depozitarin e letrave me vlerë.” 

 
Neni 10 

Pas nenit 41 shtohet kreu i ri “IV-a Fondi privat” me 
gjashtë nene të reja 41-a, 41-b, 41-v, 41-g, 41-d dhe 41-gj, 
si vijojnë: 

 
“Nocioni për fondin privat 

Neni 41-a 
(1) Fondi privat paraqet pronë të veçantë, pa cilësinë e 

personit juridik, i formuar me qëllim të grumbullimit të 
mjeteve në para nëpërmjet ofertës private për shitjen e 
dokumenteve për pjesëmarrje në fond, mjetet e të cilit 
depozitohen në pajtim me qëllimet e investimit, të 
përcaktuara me prospektin e fondit.  Pronarët e dokumenteve 
për pjesëmarrje kanë të drejtë që krahas të drejtës për pjesë 
në fitimin e fondit,  të kërkojnë edhe pagesën e pjesës dhe në 
këtë mënyrë të dalin nga fondi, në mënyrën dhe me kushtet e 
përcaktuara me prospektin e fondit.  

(2) Fondi privat regjistrohet në regjistrin e Komisionit. 
 

Themelimi dhe puna e fondit privat 
Neni 41-b 

(1) Fondi privat themelohet vetëm për një kohë të 
caktuar që nuk mund të jetë më pak se tetë vjet. 

2) Madhësia e fondit është së paku 500 000 euro. Me 
madhësi të fondit nënkuptohet obligimi maksimal i 
regjistruar për pagesa (committed capital), i të gjithë 
investuesve sipas të gjitha bazave, për tërë kohën e 
ekzistimit të fondit. 

(3) Obligimi i ndërmarrë minimal kontraktues i 
depozitimit nga secili investues individual në fondin privat, 
nuk mund të jetë më i vogël se 50 000 euro, të cilin 
investuesi është i obliguar që ta paguajë me thirrjen e 
shoqërisë për administrim me fondet private, në pajtim me 
dispozitat e prospektit.   

(4) Numri maksimal i investuesve në fondet private 
është 20 investues. 

(5) Fondi privat themelohet dhe me të administron 
shoqëria për administrim me fondet private. 

(6) Për themelimin e fondit privat, shoqëria për 
administrim me fondet private, miraton statutin dhe 
prospektin e fondit. 
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(7) Fondi privat mund të ngarkohet me detyrim pa 
kufizim.  

(8) Ndaj fondit privat nuk zbatohen dispozitat nga neni 
6 deri te neni 41 dhe nga neni 52 deri te neni 59 i këtij ligji. 

  
Statuti i fondit privat 

Neni 41-v 
(1) Me statutin e fondit privat rregullohet puna e fondit 

privat, pozita juridike e pronarëve të dokumenteve për 
pjesëmarrje në fondin privat, raportet juridike të fondit privat 
me shoqërinë për administrim me fondet private, si dhe çështje 
të tjera me interes për realizimin e qëllimeve të fondit.  

(2) Statuti i fondit privat përmban dispozita për: 
1) emrin e fondit, firmën e shoqërisë për administrim 

me fondin me fonde private, 
2) qëllimet e fondit,  
3) dedikimin dhe principet e depozitimit të mjeteve, 
4) llojin dhe elementet kryesore të dokumenteve për 

pjesëmarrje, 
5) procedurën dhe kushtet për botimin dhe shitjen e 

dokumenteve për pjesëmarrje,  
6) rregullat për llogaritjen dhe shfrytëzimin e të hyrave 

të fondit, 
7) vendin ku mund të merren raportet financiare, 
8) rregullat për përcaktimin e vlerës neto të pronës së 

fondit, 
9) mënyrën e llogaritjes së shumës së kompensimeve 

dhe shpenzimeve të shoqërisë për administrim me fondet 
private ose të personave të tretë në llogari të pronës së 
fondit,  

10) pozitën juridike të pronarëve të dokumenteve për 
pjesëmarrje, 

11) mënyrën e pagesës së pjesëmarrjes në fitim të 
pronarëve të dokumenteve   për pjesëmarrje, 

12) lartësinë e obligimit maksimal të regjistruar dhe të 
drejtat dhe obligimet e shoqërisë për administrim me 
fondet private, 

13) mënyrën dhe procedurën e informimit të pronarëve 
të dokumenteve për pjesëmarrje, 

14)  mënyrën e ndarjes së fitimit të fondit privat, dhe 
15) kohën për të cilën themelohet fondi privat. 
 

Prospekti i fondit privat 
Neni 41-g 

Prospekti i fondit privat përmban të dhëna të cilat 
përmbahen në nenin 41-v të këtij ligji, informata dhe të 
dhëna të hollësishme për qëllimet dhe politikën e fondit, si 
dhe informata të tjera që kanë të bëjnë me fondin privat, e 
që mund të ndikojnë në vendimin e depozituesit për 
depozitim ose mosdepozitim në fond. 

 
Administrimi me fondin privat 

Neni 41-d 
Me fondin privat në emër të tij dhe për llogari të tij, 

administron shoqëria për administrim me fondet private në 
pajtim me marrëveshjen për administrim të lidhur me 
fondin privat, prospektin dhe statutin e fondit privat.  

 
Raportet financiare të fondit privat 

Neni 41-gj 
(1) Shoqëria për administrim me fondet private përgatit 

raporte vjetore financiare të reviduara për secilin fond 
privat me të cilin administron. 

(2) Shoqëria për administrim me fondet private është e 
obliguar që t’ia dorëzojë depozituesit të fondit raportet 
financiare vjetore të reviduara për secilin fond me të cilin 
administron, në afatin prej tre muajsh nga miratimi i 
llogarisë përfundimtare të fondit privat.  

(3) Raportet financiare përgatiten në pajtim me 
standardet ndërkombëtare të kontabilitetit. 

 
Neni 11 

Në nenin 44, në paragrafin (1) nënpika 1. fjalët: “5 000 
000 DEM” zëvendësohen me fjalët: “100 000 euro” dhe fjalët: 
“250 000 DEM” zëvendësohen me fjalët: “50 000 euro”. 

Neni 12 
Në nenin 45 paragrafi (4), fjalët: “institucionit 

depozitues qendror” zëvendësohen me fjalët:  “depozitarit 
të letrave me vlerë”. 

 
Neni 13 

Pas nenit 51 shtohet kapitulli i ri V-a “Shoqëria për 
administrim me fondet private” me shtatë nene të reja 51-a, 
51-b, 51-v, 51-g, 51-d, 51-gj dhe 51-e, si vijojnë:   

 
“V-a SHOQËRIA PËR ADMINISTRIM ME FONDET 

PRIVATE 
 

Shoqëria për administrim me fondet private 
Neni 51-a 

(1) Shoqëria për administrim me fondet private 
themelohet si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar ose 
shoqëri aksionare në pajtim me Ligjin për shoqëritë 
tregtare, lëndë e vetme e punës e së cilës është themelimi 
dhe administrimi me fondet private në emër të vet dhe për 
llogari të pronarëve të dokumenteve për pjesëmarrje në 
fond.  

 (2) Shoqëria për administrim me fondet private 
themelohet me kryegjënë bazë prej 50 000 euro me 
kundërvlerë në denarë sipas kursit të mesëm të Bankës 
Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e pagesës, 
nëse shoqëria administron me një fond privat. Nëse 
shoqëria për administrim me fondet private themelohet për 
administrim me më tepër fonde, kryegjëja bazë rritet për 
nga 25 000 euro me kundërvlerë në denarë, për secilin fond  
vijues. 

(3) Një shoqëri për administrim me fondet private 
mund të administrojë me më tepër fonde private. 

(4) Shoqëria për administrim me fondet private është e 
obliguar që Komisionit t’i dërgojë rezyme nga prospekti i 
fondit. 

(5) Shoqëria për administrim me fondet private mund 
të jetë pronare e dokumenteve për pjesëmarrje në cilindo 
fond privat me të cilin ajo shoqëri administron. 

(6) Në shoqërinë për administrim me fondet private 
nuk zbatohen dispozitat nga kapitulli V. Shoqëria për 
administrim me fondet dhe kapitulli VI. Banka 
depozituese, të këtij ligji.” 

 
Statuti i shoqërisë për administrim me fondet private 

Neni 51-b 
(1) Statuti i shoqërisë për administrim me fondet 

private, përveç dispozitave për statutin nga Ligji për 
shoqëritë tregtare, përmban edhe dispozita për:  

- mënyrën e depozitimit të pronës së vet, 
- themelimin dhe administrimin me fondet private, në 

emër të vet dhe për llogari të fondit privat, dhe  
- punë të tjera. 
 

Puna e shoqërisë për administrim me fondet private 
Neni 51-v 

(1) Shoqëria për administrim me fondet private është e 
obliguar që punën me pronën e fondit ta udhëheqë me 
kujdesin e afaristit të mirë dhe ekskluzivisht në interes të 
pronarëve të pjesëmarrësve në fond, në bazë të statutit të 
fondit dhe dispozitave të këtij ligji. 

(2) Themeluesit e shoqërisë për administrim me fondet 
private, anëtarët e organit të administrimit dhe këshilli 
mbikëqyrës i shoqërisë dhe të punësuarit në shoqëri, ose 
personat të cilët për shoqërinë kryejnë punë të përkohshme 
ose të përhershme në bazë të marrëveshjes së veçantë, janë 
të obliguar që ta ruajnë fshehtësinë për punët e shoqërisë, 
në pajtim me ligjin dhe statutin e shoqërisë për 
administrimin me fondet private.   

(3) Të dhënat për pronarët e dokumenteve për 
pjesëmarrje, pagesat e dhënies dhe marrjes, janë fshehtësi 
afariste dhe mund të kumtohen vetëm në bazë të urdhëresës 
gjyqësore. 
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Udhëheqja dhe paraqitja e pronës së shoqërisë për 
administrim me fondet private 

Neni 51-g 
(1) Prona e shoqërisë për administrim me fondet 

private detyrimisht mbahet dhe paraqitet në mënyrë të 
ndarë nga prona e fondit me të cilin administron. 

(2) Borxhet e shoqërisë për administrim me fondet 
private që dalin nga transaksionet financiare të lidhura me 
pronën personale të shoqërisë, nuk mund të përmbushen 
nga mjetet e fondit privat.  

 
Veprimi i shoqërisë për administrim me fondet private 

në qarkullimin juridik 
Neni 51-d 

(1) Shoqëria për administrim me fondet private në 
qarkullimin juridik vepron në emër të vet dhe për llogari të 
pronarëve të dokumenteve për pjesëmarrje në fondin privat. 

(2) Kërkesat në bazë të shpenzimeve për kryerjen e 
punëve për llogari të pronarëve të dokumenteve për 
pjesëmarrje në fondin privat, shoqëria i përmbush nga prona 
e fondit në pajtim me dispozitat e statutit të fondit privat.  

(3) Shuma e shpenzimeve nga paragrafi (2) i këtij neni 
detyrimisht shpallet në prospektin e secilit fond privat të 
veçantë.  

 
Përgjegjësia e shoqërisë për administrim me fondet 

private 
Neni 51-gj 

(1) Shoqëria për administrim me fondet private është 
përgjegjëse për kryerjen e veprimtarisë së administrimit me 
fondin privat, në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe statutin e 
fondit. Shoqëria për administrim me fondet private mban 
përgjegjësi për dëmin e shkaktuar pronarëve të dokumenteve 
për pjesëmarrje në fondin privat, për veprimin në kundërshtim 
me dispozitat e këtij ligji dhe me statutin e fondit.  

(2) Shoqëria për administrim me fondet private me 
pronën e vet të përgjithshme mban përgjegjësi për punët 
juridike të lidhura në emër të vet dhe për llogari të pronarëve 
të dokumenteve për pjesëmarrje në fondin privat. 

(3) Personat e tretë nga prona e fondit privat nuk mund 
t’i përmbushin kërkesat e veta ndaj shoqërisë për 
administrim me fondet private. 

 
Shpenzimet për administrim me fondin 

Neni 51-e 
(1) Në llogari të pronës së fondit privat mund të 

përllogariten shpenzimet si vijojnë: 
1)   kompensimi për administrim; 
2)   shpenzimet për botimin e prospektit; 
3) shpenzimet për regjistrimin e fondit privat; 
4) shpenzimet e blerjes dhe pagesës së dokumenteve 

për pjesëmarrje; 
5) shpenzimet për mbajtjen e evidencës së kontabilitetit 

të fondit; 
6) shpenzimet për përgatitjen e raporteve revizore të 

fondit, dhe 
7) shpenzimet e tjera të përcaktuara me statutin dhe 

prospektin e fondit privat.    
 

Neni 14 
Titulli i Kreu VIII: “DISPOZITAT NDËSHKUESE” 

ndryshon si vijon: “Sanksionet për kundërvajtje”. 
 

Neni 15 
Në nenin 59 paragrafi (1), fjalia hyrëse  ndryshon si 

vijon: 
“Gjobë në shumë prej 4000 euro deri në 5000 euro me 

kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje 
shoqërisë për administrim me fondin e hapur dhe shoqërisë 
për administrim me fondin e mbyllur, nëse: 

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:  
“Gjobë në shumë prej 1000 euro deri në 2000 euro me 

kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje nga 
paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës të 
shoqërisë për administrim me fondin e hapur dhe shoqërisë 
për administrim me fondin e mbyllur”. 

Neni 16 
Pas nenit 59 shtohet neni i ri 59-a, si vijon: 
 

“Neni 59-a 
(1) “Gjobë në shumë prej 4000 euro deri në 5000 euro 

me kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje 
shoqërisë për administrim me fondin privat, nëse: 

1) themelon fond në kundërshtim me nenin 41-b 
paragrafët (1), (2) dhe (3) të këtij ligji, 

2) Nuk ia dorëzon raportet e reviduara vjetore 
financiare të fondit privat depozituesit të fondit (neni 41-gj 
paragrafi (2)), dhe 

3) nuk ia dorëzon rezymenë nga prospekti i fondit 
Komisionit (neni 51-a paragrafi (4)).” 

(2) Gjobë në shumë prej 1000 euro deri në 2000 euro 
me kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje 
nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në 
shoqërinë për administrim me fondin privat.”  

 
Neni 17 

Në nenin 60 paragrafi (1), fjalia hyrëse  ndryshon si 
vijon: 

“Gjobë në shumë prej 4000 euro deri në 5000 euro me 
kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje 
bankës depozituese, nëse:” 

Paragrafi (2) ndryshon si vijon:  
“Gjobë në shumë prej 1000 euro deri në 2000 euro me 

kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje nga 
paragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës në bankën 
depozituese. 

 
Neni 18 

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

___________ 
436. 

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

 
У К А З 

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

ЗА АДВОКАТУРАТА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 27 февруари 2007 година. 
 

         Бр. 07-977/1                                Претседател 
27 февруари 2007 година       на Република Македонија,                       
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА ЗАКОНОТ ЗА АДВОКАТУРАТА 

 
Член 1 

Во Законот за адвокатурата (“Службен весник на 
Република Македонија” број 59/2002 и 60/2006), во 
членот 14 ставовите (4) и (5) се бришат. 

 
Член 2 

По членот  37-а се додава нова “Глава II-а” со шест 
нови члена  37-б, 37-в, 37-г, 37-д, 37-ѓ, 37-е, и “Глава 
II-б” со еден нов  член 37- ж, кои гласат: 
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“Глава II –а 
Странски адвокати и адвокатски друштва 

Член 37-б 
Обезбедувањето на давање на правна помош и вр-

шење на адвокатска дејност на територијата на Репуб-
лика Македонија на адвокатите и адвокатските друш-
тва од земјите членки на Европската унија, (во ната-
мошниот текст: странски адвокати и адвокатски друш-
тва), се врши согласно со овој закон. 

 
Член 37-в 

(1) Странски адвокати и адвокатски друштва можат 
трајно да вршат адвокатска дејност на територијата на 
Република Македонија под релевантна професионална 
титула на државата во која го стекнале правото на вр-
шење адвокатска дејност по уписот во Именикот на 
странски адвокати и адвокатски друштва на Адвокат-
ската комора на Република Македонија. 

(2) Релевантната професионална титула на странскиот 
адвокат и адвокатското друштво, мора да биде изразена 
на службениот јазик или на еден од службените јазици на 
неговата земја членка, на начин што се разликува од про-
фесионалната титула на земјата членка домаќин. 

 
Член 37- г 

Странските адвокати и адвокатски друштва, од членот 
37-в став (1) на овој закон, можат да ги застапуваат клиен-
тите и да ги бранат нивните права и интереси пред право-
судните органи, управните органи и служби, само со ад-
вокат или адвокатско друштво на Република Македонија. 

 
Член 37-д 

По уписот во Именикот на странски адвокати и ад-
вокатски друштва на Адвокатската комора на Републи-
ка Македонија, странскиот адвокат и по три години 
континуирано и ефективно вршење на адвокатската 
дејност или по положување на правосудниот испит на 
Република Македонија, може да побара да биде запи-
шан во Именикот на адвокати на Адвокатската комора 
на Република Македонија. 

 
Член 37 -ѓ 

(1) Странскиот адвокат и адвокатското друштво за 
да биде запишан во Именикот на адвокати  на Адвокат-
ската комора на Република Македонија, треба да под-
несе барање и да приложи: 

- доказ за стекнати адвокатски права во неговата 
земја членка и 

- документ со кој се потврдува дека кандидатот го 
положил правосудниот испит на Република Македонија 
или документ со кој се потврдува тригодишното конти-
нуирано и ефективно вршење на дејноста како адвокат 
на територијата на Република Македонија, и тоа со до-
каз за бројот и природата на предметите во кои постапу-
вал според законодавството на Република Македонија. 

(2) Потребните документи, странскиот адвокат и 
адвокатското друштво ги доставуваат до Комисијата за 
упис и бришење на адвокати и адвокатски друштва на 
Адвокатската комора на Република Македонија во по-
стапка согласно со одредбите од овој закон. 

 
Член 37-е 

Привременото или трајното одземање на лиценцата 
за работа на странскиот адвокат од страна на надлеж-
ниот орган во неговата земја членка во која тој го стек-
нал правото на вршење адвокатска дејност, доведува до 
одземање на правото на вршење адвокатска дејност и 
во Република Македонија. 

 
Глава II – б 

Давање адвокатски услуги од странски адвокати  
и адвокатски друштва 

Член 37 -ж 
Во случаите на одбрана или застапување во одреде-

ни предмети, странските адвокати и адвокатски друш-
тва од членот 37-в на овој закон ќе имаат права и обвр-
ски еднакви со оние на адвокатите од Република Маке-

донија и ќе ја користат титулата под која ја вршат адво-
катската дејност во нивната земја членка, изразена на 
јазикот или на еден од јазиците на нивната земја член-
ка, со назнака на професионалната организација што ги 
овластила да вршат практика или судот пред кој се ов-
ластени да вршат практика, во согласност со законо-
давството на земјата членка.” 

  
Член 3 

(1) Насловот на Главата III “Казнени одредби” се 
менува и гласи: “Прекршочни санкции”. 

(2) По насловот III “Прекршочни санкции” зборови-
те: “член 37-а” се заменуваат со зборовите: “член 38”. 

 
Член 4 

Членот 38 се менува и гласи: 
“(1) Глоба во износ од 2.000 до 5.000 евра во денар-

ска противвредност, за сторен прекршок, ќе се изрече 
на правно лице, ако на адвокатот во определениот рок 
не му ги даде податоците и документите потребни во 
вршењето на адвокатската дејност, согласно со членот 
3-а став (1) од овој закон.  

(2)  Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност, за сторен прекршок, ќе се изрече на 
физичко лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.” 

 
Член 5 

Во членот 39 ставот (3) се менува и гласи: 
“Одредбите од Главата II-а и Главата II-б на овој за-

кон, ќе се применуваат по приемот на Република Маке-
донија во Европската унија.” 

 
Член 6 

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

___________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR AVOKATI 
 

Neni 1 
Në Ligjin për avokati (“Gazeta zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë” numër 59/2002 dhe 60/2006) në nenin 14, 
paragrafët (4) dhe (5) fshihen. 

 
Neni 2 

Pas  nenit 37-a, shtohet kapitulli i ri “Kreu II-a” me 
gjashtë nene të reja: 37-b, 37-v, 37-g, 37-d, 37-gj, 37-e dhe 
“Kreu II-b” me një nen të ri 37-zh, si vijojnë: 

 
“Kreu II-a 

Avokatët e huaj dhe shoqëritë e avokatëve 
 

Neni 37-b 
Sigurimi i dhënies së ndihmës juridike dhe kryerja e 

veprimtarisë së avokatisë në territorin e Republikës së 
Maqedonisë, avokatëve dhe shoqërive të avokatëve nga 
vendet anëtare të Unionit Evropian, (në tekstin e mëtejmë: 
avokatët e huaj dhe shoqëritë e avokatëve), kryhet në 
pajtim me këtë ligj. 

 
Neni 37-v 

(1) Avokatët e huaj dhe shoqëritë e avokatëve në mënyrë 
të përhershme mund të kryejnë veprimtari të avokatisë në 
territorin e Republikës së Maqedonisë me titullin profesional 
relevant të shtetit ku e kanë fituar të drejtën e kryerjes së 
veprimtarisë së avokatisë pas regjistrimit në Listën emërore të 
avokatëve të huaj dhe shoqërive të avokatëve të Odës së 
Avokatëve të Republikës së Maqedonisë.  

(2) Titulli relevant profesional i avokatit të huaj dhe 
shoqërisë së avokatëve, doemos duhet të jetë i shprehur në 
gjuhën zyrtare ose në njërën nga gjuhët zyrtare të vendit të 
tij anëtar, në mënyrën që dallohet nga titulli profesional i 
vendit anëtar nikoqir. 
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Neni 37-g 
Avokatët e huaj dhe shoqëritë e avokatëve, nga neni 

37-v paragrafi (1) i këtij ligji, mund t’i përfaqësojnë 
klientët dhe t’i mbrojnë të drejtat dhe interesat e tyre para 
organeve të drejtësisë, organeve dhe shërbimeve të 
administratës, vetëm me avokatin ose shoqërinë e 
avokatëve të Republikës së Maqedonisë. 

 
Neni 37-d 

Pas regjistrimit në Listën emërore të avokatëve të huaj 
dhe shoqërive të avokatëve të Odës së Avokatëve të 
Republikës së Maqedonisë, avokati i huaj edhe pas tri 
vjetësh të kryerjes së veprimtarisë në mënyrë të 
vazhdueshme dhe efektive ose pas dhënies së provimit të 
jurisprudencës të Republikës së Maqedonisë, mund të 
kërkojë që të regjistrohet në Listën emërore të avokatëve të 
Odës së Avokatëve të Republikës së Maqedonisë.  

 
Neni 37-gj 

(1) Avokati i huaj dhe shoqata e avokatëve për t’u 
regjistruar në Listën emërore të avokatëve të Odës së 
Avokatëve të Republikës së Maqedonisë, duhet të paraqesë 
kërkesë dhe të bashkëngjisë: 

- dëshmi për të drejtat e fituara të avokatisë në vendin e 
tij anëtar; dhe 

- dokument me të cilin vërtetohet se kandidati e ka 
dhënë provimin e jurisprudencës të Republikës së 
Maqedonisë, ose dokument me të cilin vërtetohet kryerja e 
veprimtarisë trevjeçare në mënyrë të vazhdueshme dhe 
efektive si avokat në territorin e Republikës së 
Maqedonisë, edhe atë me dëshmi për numrin dhe natyrën e 
lëndëve në të cilat ka proceduar sipas legjislacionit të 
Republikës së Maqedonisë. 

(2) Dokumentet e nevojshme, avokati i huaj dhe shoqëria 
e avokatëve ia dorëzojnë Komisionit për regjistrimin dhe 
fshirjen e avokatëve dhe shoqërive të avokatëve të Odës së 
Avokatëve të Republikës së Maqedonisë me procedurë në 
pajtim me dispozitat e këtij ligji. 

 
Neni 37-e 

Heqja e përkohshme ose e përhershme e licencës për punë 
të avokatit të huaj nga ana e organit kompetent në vendin e tij 
anëtar në të cilin ai e ka fituar të drejtën e kryerjes së 
veprimtarisë së avokatisë, sjell në heqjen e të drejtës së 
kryerjes së avokatisë edhe në Republikën e Maqedonisë. 

 
“Kreu II-b 

Dhënia e shërbimeve të avokatisë nga avokatët e huaj 
dhe shoqëritë e avokatëve 

 
Neni 37-zh 

Në rastet e mbrojtjes ose të përfaqësimit në lëndë të 
caktuara, avokatët e huaj dhe shoqëritë e avokatëve nga 
neni 37-v të këtij ligji do të kenë të drejta dhe obligime të 
barabarta ma ato të avokatëve nga Republika e 
Maqedonisë, dhe do ta shfrytëzojnë titullin me të cilin e 
kryejnë veprimtarinë e avokatisë në vendin e tyre anëtar, të 
shprehur në gjuhën ose në njërën nga gjuhët e vendit të tyre 
anëtar, me shenjën e organizatës profesionale që i ka 
autorizuar të kryejnë praktikën, ose  gjyqit para të cilit janë 
të autorizuar që ta kryejnë praktikën, në pajtim me 
legjislacionin e vendit anëtar.” 

  
Neni 3 

(1) Titulli i Kreut III “Dispozita ndëshkuese”, ndryshon 
si vijon “Sanksione për kundërvajtje”. 

(2) Pas titullit III “Sanksione për kundërvajtje”, fjalët: 
“neni 37-a” zëvendësohen me fjalët: “neni 38”. 

 
Neni 4 

Neni 38  ndryshon si vijon: 
“(1) Gjobë në shumë prej 2000 deri në 5000 euro me 

kundërvlerë në denarë për kundërvajtjen e kryer, do t’i 
kumtohet personit juridik, nëse avokatit në afatin e caktuar 
nuk ia jep të dhënat dhe dokumentet e nevojshme në 
kryerjen e veprimtarisë së avokatit, në pajtim me nenin 3-a 
paragrafi (1) të këtij ligji.  

(2) Gjobë në shumë prej 500 deri në 1000 euro me 
kundërvlerë në denarë për kundërvajtjen e kryer, do t’i 
kumtohet personit fizik për veprimet nga paragrafi (1) të 
këtij neni.”   

Neni 5 
Në nenin 39 paragrafi (3) ndryshon si vijon: 
“Dispozitat nga Kreu II-a dhe Kreu II-b të këtij ligji, do 

të zbatohen pas pranimit të Republikës së Maqedonisë në 
Unionin Evropian.” 

 
Neni 6 

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

____________ 
437. 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИТЕ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за здруженијата на граѓани и фондациите, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 1 март 2007 година. 
 

       Бр. 07-991/1                                Претседател 
1 март 2007 година                на Република Македонија,                       
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ  

И ФОНДАЦИИТЕ 
 

Член 1 
Во Законот за здруженијата на граѓани и фондации-

те (“Службен весник на Република Македонија” број 
31/98), во членот 12 став 3 по алинејата 3 се додава но-
ва алинеја 4, која гласи: 

“- транспарентноста на работењето во изминатиот 
период;”. 

Алинеите 4 и 5 стануваат алинеи 5 и 6. 
 

Член 2 
Во членот 20 алинеја 3 зборот “оптоварување” се 

заменува со зборот “отповикување”. 
 

Член 3 
Во членот 31 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
“Вработените во стручните тела и служби од ставот 

1 на овој член, не можат да бидат избрани за членови 
на извршните органи на здружението на граѓани и фон-
дациите.” 

Ставот 2 станува став 3. 
 

Член 4 
Во членот 43 став 1 зборовите: “регистар што го во-

ди основниот суд” се заменуваат со зборовите: “Цен-
тралниот регистар”. 

Ставовите 2 и 3 се бришат. 
 

Член  5 
Во членот  44  ставот 1  се менува и гласи: 
“Здруженијата на граѓани и фондациите се должни 

во рок од 30 дена од денот на донесувањето на актот за 
основање да поднесат пријава за упис во регистарот на 
Централниот регистар.”  
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Член 6 
Во членот 45 став 1 зборовите: “Основниот суд е 

должен во рок од 30 дена” се заменуваат со зборовите: 
“Централниот регистар е должен во рок од 5 дена “. 

 
Член 7 

Во членот 46 алинеите 4 и 5 се менуваат и  гласат: 
“- име и презиме на лицето овластено за застапува-

ње и 
  - седиште и адреса.” 

 
Член 8 

Во членот 47 ставот 1 се менува и гласи: 
“Ако Централниот регистар утврди дека пријавата 

за упис во регистарот не е во согласност со членот 44 
од овој закон ќе му укаже за тоа на подносителот на ба-
рањето и ќе определи рок од 30 дена во кој е должен да 
постапи по укажувањето.” 

Во ставот 2  зборовите: “основниот суд” се замену-
ваат со зборовите: “Централниот регистар”. 

Ставот 3 се брише. 
 

Член 9 
Членот 48 се менува и гласи:  
“Против решението за одбивање на барањето за 

упис во Централниот регистар, основачот на здружени-
ето на граѓани и фондацијата имаат право на жалба до 
Комисијата за жалби утврдена со Законот за едношал-
терскиот систем и за водење на трговскиот регистар и 
регистар на други правни лица во рок од 15 дена од 
приемот на решението.” 

 
Член 10 

Членот 49 се менува и гласи:  
“Здруженијата на граѓани и фондации кои изврши-

ле измени и дополнувања на актот за основање или 
статутот во однос на податоците за промена на името, 
седиштето, адресата, други статусни промени, како и 
промена на активноста се должни во рок од 30 дена од 
денот на извршените промени да поднесат барање до 
Централниот регистар за запишување на промените. 

Постапката за спроведување на дејствијата од ста-
вот 1 на овој член се спроведува согласно одредбите на 
овој закон за запишување на здруженијата на граѓани и 
фондациите  во Централниот регистар.” 

 
Член 11 

Членот 50 се брише. 
 

Член 12 
Членот 51 се менува и гласи: 
“Централниот регистар води Единствен регистар на 

регистрираните здруженија на граѓани и фондации во 
Република Македонија кој го објавува на својата веб 
страница.” 

 
Член 13 

Во членот 52 став 2 зборовите: “основниот суд” се 
заменуваат со зборовите:  “Централниот регистар”. 

Ставот 3 се менува и гласи: 
“Врз основа на известувањето од ставот 2 од овој 

член Централниот регистар донесува решение за бри-
шење на  здружението на граѓани од Централниот ре-
гистар.” 

По ставот 3  се додава нов став 4, кој гласи: 
“Врз основа на решението од ставот 3 на овој член, 

во случаи во кои не можат да се исполнат условите утвр-
дени со статутот за начинот на користење и поделба на 
имотот  на  здружението, заинтересираното лице пове-
дува постапка  пред надлежниот суд за начинот на кој ќе 
се подели и ќе се користи имотот на здружението.” 

 
Член 14 

Во членот 54 став 2 зборовите: “основниот суд” се 
заменуваат со зборовите:  “Централниот регистар”. 

Ставот 3 се менува и гласи: 
“Врз основа на известувањето на ставот 2 на овој 

член Централниот регистар донесува решение за бри-
шење на  фондацијата од Централниот регистар.” 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
“Врз основа на решението од ставот 3 на овој член, 

во случаи во кои не можат да се исполнат условите утвр-
дени со статутот за начинот на користење и поделба на 
имотот  на  здружението, заинтересираното лице пове-
дува постапка  пред надлежниот суд за начинот на кој  
ќе се подели и ќе се користи имотот на фондацијата.” 

 
Член 15 

Во членот 56 ставот 2 се менува и гласи: 
“Јавниот обвинител и секое заинтересирано лице 

може да поднесе иницијатива за престанок на здруже-
нието на граѓани и фондацијата ако основано се сомне-
ва дека здружението на граѓани и фондацијата оствару-
ваат активности од ставот 1 на овој член.” 

 
Член 16 

Во членот 58 ставот 1 се менува и гласи: 
 “Постапката пред надлежниот суд во случаите од 

членот 56 на овој закон се покренува по предлог на 
надлежниот јавен обвинител и заинтересирано лице.” 

 
Член 17 

Во членот 59 ставот 5 се брише.  
Член 18 

Членот 60 се менува и гласи: 
“Решението за престанок на здружението на граѓани и 

фондацијата надлежниот суд е должен да го достави до 
Централниот регистар, врз основа на кое Централниот ре-
гистар донесува решение за бришење на здружението на 
граѓани и фондацијата од Централниот регистар. 

Решението за бришење на здружението на граѓани 
и фондацијата, Централниот регистар го објавува на 
својата веб страница.” 

 
Член 19 

Во членот 70 зборовите: “основниот суд” се заме-
нуваат со зборовите: “Централниот регистар”. 

 
Член 20 

Во членот 72 став 3 зборот “регистарот” се замену-
ва со зборовите: “Централниот регистар”.  

 
Член 21 

Во насловот на Главата VIII зборот “КАЗНЕНИ” се 
заменува со зборот “ПРЕКРШОЧНИ”. 

 
Член 22 

Во членот 73 став 1 зборовите: “Со парична казна 
од 100.000 до 200.000 денари ќе се казни за прекршок” 
се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 1.600 
до 3.500 евра во денарска противвредност за прекршок 
ќе се изрече на”. 

Во ставот 2 зборовите: “мерка на безбедност забра-
на на вршење на дејноста” се заменуваат со зборовите: 
“привремена забрана за вршење на дејноста”. 

 
Член 23 

Во членот 74 во став 1 зборовите: “Со парична казна 
од 20.000 до 80.000 денари ќе се казни за прекршок” се за-
менуваат со зборовите: “Глоба во износ од 350 до 1.500 
евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изре-
че на”, а во алинеите 2 и 3 зборовите: “основниот суд” се 
заменуваат со зборовите: “Централниот регистар”. 

 
Член 24 

Во членот 75 зборовите: “Со парична казна од 
10.000 до 25.000 денари ќе се казни за прекршок” се за-
менуваат со зборовите: “Глоба во износ од 150 до 400 
евра во денарска противвредност за прекршок ќе се 
изрече на”, а зборовите: “основниот суд” се заменуваат 
со зборовите: “Централниот регистар”. 
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Член 25 
Постапките за регистрација на здруженијата на гра-

ѓани и фондациите започнати пред судот согласно со 
Законот за здруженијата на граѓани и фондациите 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
31/98) со денот на влегувањето во сила на овој закон, 
завршуваат согласно со овој закон.  

Член 26 
За начинот, постапката и рокот за преземање на пред-

метите од страна на Централниот регистар од судот над-
лежен за водење на Единствениот регистар на регистри-
рани здруженија на граѓани и фондации во Републиката, 
министерот за правда донесува Правилник во рок од 60 
дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.  

Член 27 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

___________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT  

PËR SHOQATAT E QYTETARËVE DHE 
FONDACIONET 

 
Neni 1 

Në Ligjin për shoqatat e qytetarëve dhe fondacionet 
(“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, numër 
31/98), në nenin 12 paragrafin 3, pas alinesë 3 shtohet aline 
e re 4, si vijon: 

“- transparenca e punës në periudhën e kaluar;”. 
Alinetë 4 dhe 5 bëhen aline 5 dhe 6.  

Neni 2 
Në nenin 20 alineja 3, fjala “ngarkesë” zëvendësohet 

me fjalën “tërheqje”. 
 

Neni 3 
Në nenin 31 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si 

vijon: 
“Të punësuarit në trupat dhe shërbimet profesionale 

nga paragrafi 1 i këtij neni, nuk mund të zgjidhen anëtarë 
të organeve ekzekutive të shoqatës së qytetarëve dhe 
fondacioneve.”  

Paragrafi 2 bëhet paragraf 3. 
 

Neni 4 
Në nenin 43 në paragrafin 1 fjalët: “regjistrin që e 

udhëheq gjyqi themelor” zëvendësohen me fjalët: 
“Regjistri qendror”. 

Paragrafët 2 dhe 3 shlyhen. 
 

Neni 5 
Në nenin 44 paragrafi 1 ndryshon si vijon: 
“Shoqatat e qytetarëve dhe fondacionet janë të 

obliguara që në afat prej 30 ditësh nga dita e miratimit të 
aktit për themelim, të paraqesin fletëparaqitje për regjistrim 
në regjistrin e Regjistrit qendror.”  

 
Neni 6 

Në nenin 45 paragrafin 1 fjalët: “Gjykata themelore është 
e obliguar në afat prej 30 ditësh” zëvendësohet me fjalët: 
“Regjistri qendror është i obliguar në afat prej 5 ditësh”.  

 
Neni 7 

Në nenin 46 alinetë 4 dhe 5 ndryshojnë si vijojnë: 
“- emri dhe mbiemri i personit të autorizuar për 

përfaqësim, dhe 
- selia dhe adresa.” 
 

Neni 8 
Në nenin 47 paragrafi 1 ndryshon si vijon: 
“Nëse Regjistri qendror konfirmon se fletëparaqitja për 

regjistrim në regjistër nuk është në pajtim me nenin 44 të 
këtij ligji, do ta paralajmërojë për këtë paraqitësin e 
kërkesës dhe do të caktojë afat prej 30 ditësh në të cilin 
obligohet që të veprojë pas paralajmërimit.”  

Në paragrafin 2 fjalët: “gjykata themelore” 
zëvendësohet me fjalët: “Regjistri qendror”.  

Paragrafi 3 shlyhet. 
 

Neni 9 
Neni 48  ndryshon si vijon:  
“Kundër aktvendimit për refuzimin e kërkesës për 

regjistrim në Regjistrin qendror, themeluesi i shoqatës së 
qytetarëve dhe fondacionit kanë të drejtë ankese te 
Komisioni për ankesa i përcaktuar me Ligjin e sistemit 
njësportel dhe për udhëheqjen e regjistrit tregtar dhe 
regjistrit të personave të tjerë juridikë në afat prej 15 ditësh 
nga pranimi i aktvendimit.” 

 
Neni 10 

Neni 49  ndryshon si vijon:  
“Shoqatat e qytetarëve dhe fondacionet që kanë bërë 

ndryshime dhe plotësime të aktit për themelimin ose të 
statutit lidhur me të dhënat për ndryshimin e emrit, selisë, 
adresës, ndryshime të tjera statusore, si dhe ndryshimin e 
aktivitetit janë të obliguara që në afat prej 30 ditësh nga 
dita e ndryshimeve të bëra, të paraqesin kërkesë te Regjistri 
qendror për regjistrimin e ndryshimeve. 

Procedura e zbatimit të veprimeve nga paragrafi 1 i 
këtij neni zbatohet sipas dispozitave të këtij ligji për 
regjistrimin e shoqatave të qytetarëve dhe fondacioneve në 
Regjistrin qendror.” 

 
Neni 11 

Neni 50 fshihet. 
 

Neni 12 
Neni 51  ndryshon si vijon: 
“Regjistri qendror mban Regjistër unik të shoqatave të 

qytetarëve dhe fondacioneve të regjistruara në Republikën 
e Maqedonisë të cilin e shpall në “ueb-faqen” e vet.” 

 
Neni 13 

Në nenin 52 në paragrafin 2 fjalët: “gjykata themelore” 
zëvendësohen me fjalët: “Regjistri qendror”.  

Paragrafi 3  ndryshon si vijon: 
“Në bazë të njoftimit nga paragrafi 2 i këtij neni, 

Regjistri qendror merr vendim për shlyerjen e shoqatës së 
qytetarëve nga Regjistri qendror.” 

Pas paragrafit 3, shtohet paragrafi i ri 4, si vijon: 
“Në bazë të aktvendimit nga paragrafi 3 i këtij neni, në 

rastet në të cilat nuk mund të përmbushen kushtet e 
përcaktuara me statut për mënyrën shfrytëzimit dhe të 
ndarjes së pronës të shoqatës, personi i interesuar ngre 
procedurë para gjyqit kompetent për mënyrën në të cilën 
do të ndahet dhe do të shfrytëzohet prona e shoqatës.” 

 
Neni 14 

Në nenin 54 në paragrafin 2 fjalët: “gjykata themelore” 
zëvendësohen me fjalët: “Regjistri qendror”.  

Paragrafi 3  ndryshon si vijon: 
“Në bazë të njoftimit nga paragrafi 2 i këtij neni, 

Regjistri qendror merr vendim për shlyerjen e fondacionit 
nga Regjistri qendror.” 

Pas paragrafit 3, shtohet paragrafi i ri 4, si vijon: 
“Në bazë të aktvendimit nga paragrafi 3 i këtij neni, në 

rastet në të cilat nuk mund të përmbushen kushtet e 
përcaktuara me statut për mënyrën shfrytëzimit dhe të 
ndarjes së pronës të shoqatës, personi i interesuar fillon 
procedurë para gjyqit kompetent për mënyrën në të cilën 
do të ndahet dhe do të shfrytëzohet prona e fondacionit.” 

 
Neni 15 

Në nenin 56 paragrafi 2 ndryshon si vijon: 
“Prokurori publik dhe secili person i interesuar mund të 

paraqesë iniciativë për shuarjen e shoqatës së qytetarëve 
dhe fondacionit nëse me bazë dyshon se shoqata e 
qytetarëve dhe fondacioni realizojnë aktivitete nga 
paragrafi 1 i këtij neni.” 
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Neni 16 

Në nenin 58 paragrafi 1 ndryshon si vijon: 
 “Procedura para gjyqit kompetent në rastet nga neni 56 

i këtij ligji ngrihen me propozimin e prokurorit publik 
kompetent dhe personit të interesuar.”  

 
Neni 17 

Në nenin 59 paragrafi 5 shlyhet. 
 

Neni 18 
Neni 60  ndryshon si vijon: 
“Aktvendimin për shuarjen e shoqatës së qytetarëve 

dhe të fondacionit, gjyqi kompetent obligohet që ta 
paraqesë te Regjistri qendror, në bazë të të cilit Regjistri 
qendror merr aktvendim për shlyerjen e shoqatës së 
qytetarëve dhe fondacionit nga Regjistri qendror. 

Aktvendimin për shlyerjen e shoqatës së qytetarëve dhe 
fondacionit, Regjistri qendror e shpall në “ueb-faqen” e vet.” 

 
Neni 19 

Në nenin 70 fjalët: “gjykata themelore” zëvendësohet 
me fjalët: “Regjistri qendror”.  

 
Neni 20 

Në nenin 72 paragrafi 3 fjala “regjistër” zëvendësohet 
me fjalët: “Regjistri qendror”.  

 
Neni 21 

Në titullin e Kreut VIII, fjala “NDËSHKUESE” 
zëvendësohet me fjalën “KUNDËRVAJTËSE”. 

 
Neni 22 

Në nenin 73 paragrafi 1 fjalët: “Me dënim me para prej 
100.000 deri në 200.000 denarë do të dënohet për 
kundërvajtje”, zëvendësohen me fjalët: “Gjobë në shumë 
prej 1.600 deri në 3.500 euro me kundërvlerë në denarë për 
kundërvajtje do t’i shqiptohet”. 

Në paragrafin 2 fjalët: “masa e sigurisë ndalim për 
kryerjen e veprimtarisë”, zëvendësohen me fjalët: “ndalim 
i përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë”. 

 
Neni 23 

Në nenin 74 paragrafi 1 fjalët: “Me dënim me para prej 
20.000 deri në 80.000 denarë do të dënohet për kundërvajtje”, 
zëvendësohen me fjalët: “Gjobë në shumë prej 350 deri në 
1.500 euro me kundërvlerë në denarë për kundërvajtje do t’i 
shqiptohet”, ndërsa në alinetë 2 dhe 3 fjalët: “gjykata 
themelore”, zëvendësohen me fjalët: “Regjistri qendror”. 

 
Neni 24 

Në nenin 75 fjalët: “Me dënim me para prej 10.000 deri 
25.000 denarë do të dënohet për kundërvajtje”, 
zëvendësohen me fjalët: “Gjobë në shumë prej 150 deri në 
400 euro me kundërvlerë në denarë për kundërvajtje do t’i 
shqiptohet”, ndërsa fjalët: “gjykata themelore”, 
zëvendësohen me fjalët: “Regjistri qendror”. 

 
Neni 25 

Procedurat për regjistrimin e shoqatave të qytetarëve dhe 
fondacioneve të filluara në gjyq në pajtim me Ligjin për 
shoqatat e qytetarëve dhe fondacionet (“Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë”, numër 31/98) me ditën e hyrjes 
në fuqi të këtij ligji, përfundojnë në pajtim me këtë ligj.  

 
Neni 26 

Për mënyrën, procedurën dhe afatin e marrjes së 
lëndëve prej Regjistrit qendror nga gjyqi kompetent për 
mbajtjen e Regjistrit unik për shoqatat e qytetarëve dhe 
fondacionet të regjistruara në Republikë, Ministria e 
Drejtësisë miraton Rregullore në afat prej 60 ditësh nga 
dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 27 

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

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
438. 

Врз основа на член 45, став 2, алинеја 2 од Законот 
за финансирање на единиците на локалната самоуправа  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04 
и 96/04), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 6.03.2007 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А  

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕН-
СКИТЕ ДОТАЦИИ ВО СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

ПО ОПШТИНИ И ГРАДОТ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува Методологијата за 

распределба на наменските дотации во средното обра-
зование по општини и градот Скопје, за периодот од 1 
јануари до 31 декември 2007 година. 

 
Член 2 

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2007 
година за периодот од 1 јануари до 31 декември во раз-
дел 160.01. Програма А2-пренесување на надлежности-
те на единиците на локалната самоуправа, на ставка 
442, се утврдени наменските дотации за дејноста сред-
но образование и тоа: 

- потставка 442220 – тековно одржување во дејноста 
средно образование во износ од 210.000.000,00 денари. 

 
Член 3 

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба на-
менски се распределуваат на општините и градот 
Скопје, на кои им се пренесени основачките права на 
средните училишта согласно Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 
67/04, 55/05, 113/05 и 35/06). 

 
Член 4 

Распределба на средствата од наменската дотација 
за тековно одржување во средно образование е според 
формулата: 

 
НДо = С х  [Уо + (а х Уго) + (б х Уо)] 
 
ВНД =  ΣНДо каде о=1,2......31 
ПУ = У+(а х Уг) + (б х У) 
С = ВНД/ПУ 
НДо = С х ПУо 
ПУо = Уо + (а х Уго) + (б х Уо) 

 
ВНД – Вкупна наменска дотација за средно образо-

вание 
У - Вкупно ученици во средно образование во Ре-

публика Македонија 
Уг - Вкупно ученици во гимназиско образование 

во Република Македонија 
а - Пондер за гимназиско образование 
б  - Пондер за густина на население под 40 жите-

ли на км2 
ПУ - Број на пондерирани ученици во Република 

Македонија 
НДо - Наменска дотација за општина 
С - Стандард (износ) по ученик 
ПУо - Пондериран број на ученици во општината 
Уо  - Број на ученици во општината 
Уго - Број на ученици во гимназија во општината. 

 
Член 5 

Средствата определени како наменски дотации се 
користат за работа на средните училишта и тоа за: сто-
ки и други услуги (комуналии, греење, електрична 
енергија, комуникации и транспорт, канцелариски ма-
теријали, алат и ситен инвентар, средства за одржува-
ње хигиена, тековно одржување, други договорни ус-
луги и други оперативни расходи). 
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Член 6 
Распределбата на средствата од наменски дотации 

по општини и градот Скопје ќе се врши преку Мини-
стерството за образование и наука според Прегледот 
бр. 1 што е составен дел на оваа уредба.  

Член 7 
Средствата за наменски дотации за средните учили-

шта ќе се насочуваат по општини и градот Скопје од 
Буџетот на Република Македонија преку Министерс-
твото за образование и наука, месечно или по динами-
ка во договор со Министерството за финансии.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари до 31 де-
кември 2007 година. 

 
 

     Бр. 19-376/2                 Претседател на Владата 
6 март 2007 година                 на Република Македонија, 

   Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
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439. 
Врз основа на член 4 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
6.03.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ИГРИ 
НА СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИ ИГРИ ВО 2007 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се распоредуваат средства во износ 
од 75.000.000 денари од приходите од игри на среќа и 
забавни игри за 2007 година. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 на оваа одлука се распореду-
ваат: 

 
1. За финансирање на годишните програ-
ми и задачи на здруженијата на граѓани 
кои работат на заштита на хендикепира-
ните лица, согласно Правилникот за оцена 
на специфичните потреби на лица со 
пречки во физичкиот и психичкиот развој 48.304.000 
- за активности на Национално координа-
тивно тело предвидено со стандардни 
правила за изедначување на можностите 
за хендикепирани лица, формирано сог-
ласно Резолуцијата 48/49 на ООН 1.072.000 
- за финансирање на проектот „Пекинг 
2008 година“ во организација на здруже-
нието „Венера“ – Прилеп 1.839.000 
2. На Агенција за млади и спорт за финан-
сирање на  17.464.000 
- Масовен спорт 4.928.000 
- Врвен спорт 12.536.000 
3. На Црвен крст на Република Македонија 
- за финансирање на програмски цели 6.321.000 

 
Член 3 

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Мини-
стерството за финансии, согласно месечен план за исп-
лата на овие средства, а потребните средства за реали-
зација на проектот „Пекинг 2008“ ќе се трансферираат 
еднократно на здружението „Венера“ – Прилеп. 

 
Член 4 

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

 
     Бр. 19-1257/1               Заменик на претседателот 
6 март 2007 година               на Владата на Република 
         Скопје                                Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
440. 

Врз основа на член 165, став 1, точка 3 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 
71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 50/01, 85/03, 50/04, 4/05, 84/05, 
101/05 и 70/06), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 6.03.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА И СИ-
СТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО 
СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИ-
СКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА  
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

изменување и дополнување на Одлуката за организаци-
ја на работата и систематизација на работните места во 

Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија бр. 02-1089/1 од 
9.02.2007 година, донесена од директорот на Фондот. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
     Бр. 19-1275/1               Заменик на претседателот 
6 март 2007 година               на Владата на Република 
         Скопје                               Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
441. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06) и чле-
новите 69-71 од Законот за јавни набавки („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 19/04 и 109/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 6.03.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА АНГАЖИ-
РАЊЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ ТИМ ПО ПАТ НА 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК ЗАРАДИ ПОДГОТОВКА НА 
ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИ-
ЈА НА ДЕЛ ОД ПАТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ВО  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Одлуката за ангажирање на консултантски тим 

по пат на ограничен повик заради подготовка на постап-
ката за доделување на концесија на дел од патната ин-
фраструктура во Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 108/06 и 131/06), во 
точка 1, во ставот 2 потточката б се менува и гласи: 

„б. Изградба на ниво на автопат на делницата Стен-
ковец – Блаце“. 

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

 
     Бр. 19-1286/1              Заменик на претседателот 
6 март 2007 година              на Владата на Република 
          Скопје                              Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
442. 

Врз основа на член 33, став 5 од Законот за управу-
вање со отпадот („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 68/2004), министерот за животна средина и 
просторно планирање донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА 
ОТПАДОТ, КАКО И УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА 
ГИ ИСПОЛНУВААТ ЛОКАЦИИТЕ НА КОИШТО  

СЕ ВРШИ СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД 
 

I. Општи одредби 
 

Член 1 
Предмет 

Со овој правилник се  пропишуваат начинот и усло-
вите за складирање на отпадот, како и условите што 
треба да ги исполнуваат локациите на којшто се врши 
складирање на отпад.    
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II. Начин на складирање на отпад 
 

Член 2 
Видови и начин на складирање 

(1) Отпад кој е наменет за третман, преработка или 
за отстранување може да биде складиран на местото на 
создавање и/или на определеното место за складирање 
на локацијата. 

(2) Складирањето на неопасниот и опасниот отпад 
може да биде површинско или подземно. 

(3) Површинското складирање на отпадот може да 
биде на отворен или во затворен простор. 

(4) Отворениот простор може да биде со и без нат-
стрешница,  ограден или неограден простор. 

(5) Затворениот простор претставува градежен об-
јект со соодветна вентилација и систем за детекција и 
алармирање во зависност од видот и количината на 
складираниот отпад. 

(6) Подземното складирање може да биде во под-
земни или делумно подземни градежни објекти или са-
дови (бункери, резервоари и слично). 

 
Член 3 

Прием на отпад за складирање 
(1) Локацијата на којашто се врши складирање на 

отпад треба да има приемен дел за отпадот и место за 
складирање на отпадот. 

(2) При прием на отпадот на локацијата на којашто 
се врши складирање на отпад, истиот треба да биде 
преместен од приемниот дел на определеното место за 
складирање во најкраток можен рок, но не подолго од 
5 (пет) работни денови. 

 
Член 4 

Утврдување на карактеристиките и својствата  
на отпадот 

(1) За секоја пратка на отпад која се прима на лока-
цијата за складирање, како и при пренесување на отпа-
дот од еден во друг сад, како и од едно на друго место 
на самата локација, со цел да се спречат било какви не-
сакани и неочекувани реакции или испуштања на сама-
та локација, се врши тестирање со цел да се утврдат ка-
рактеристиките и својствата на отпадот. 

(2) Тестирањето од став 1 на овој член опфаќа: 
≠  физичко-хемиски анализи врз репрезентативен 

примерок на отпад со цел да се потврди дека отпадот е 
прифатлив за складирање и не претставува закана по 
животната средина и здравјето на луѓето, како и 

≠  комбинирање на различни видови отпад за да се 
утврди нивната компатибилност, односно дека не пре-
дизвикуваат неочекувани реакции и се прифатливи за 
складирање.  

(3) Пред да се изберат соодветни услови за склади-
рање на отпад, за секоја одделна пратка на отпад, треба 
да се утврдат следните карактеристики: 

≠  експлозивност, 
≠  оксидација, 
≠  запаливост, 
≠  надразливост, 
≠  штетност, 
≠  токсичност, 
≠  канцерогеност, 
≠  корозивност, 
≠  инфективност, 
≠  тератогеност, 
≠  мутагеност  и 
≠  екотоксичност. 
(4) Квалификуваното лице кое врши тестирање тре-

ба да подготви извештај кој содржи податоци за: 
≠  зголемена температура, 
≠  промена на вискозитетот, 

≠  издвојување или таложење на цврсти материи, 
≠  ослободување на гасови, 
≠  ослободување на миризба и 
≠  информација и за било каква реакција. 
(5) Резултатите од тестирањето на отпадот, како и 

придружните документи за отпадот, треба да се чуваат 
во евиденцијата на локацијата. 

(6) Извештајот од став 4 на овој член треба да се чу-
ва една година од денот на неговото изготвување.  

(7) Доколку на локацијата биде идентификувана по-
јава на ослободување на било какви гасови или мири-
си, или доколку се појави несакана реакција, отпадот 
треба да се складира во контејнери или во други видо-
ви соодветни садови, со цел намалување или целосно 
отстранување на таквите појави.  

(8) Пренесувањето или полнењето на садовите за 
складирање на отпад треба да се извршува после спро-
веденото тестирање согласно став 1 и 2 на овој член и 
тоа само под надзор на квалификуваното лице кое го 
извршило тестирањето.  

(9) Квалификуваното лице од став 8 на овој член 
треба да изготви записник кој треба да содржи подато-
ци за пратката на отпад која треба да биде пренесена, 
видот и капацитетот на садот за негово складирање, 
потребната опрема вклучувајќи и опрема за контрола 
на излевање и за собирање, како и други релевантни 
податоци за пратката на отпад. 

 
Член 5 

Складирање на ситен лабораториски отпад 
(1) Ситен лабораториски отпад во смисла на овој 

правилник е ситен отпад кој што произлегува од лабо-
раториски активности. 

(2) Од моментот на прием на ситен лабораториски 
отпад на локацијата кадешто се врши негово складира-
ње, треба да спроведат постапки за издвојување и за 
пакување на овој вид отпад и тоа: 

≠  идентификување на опасностите означени на па-
кувањето, 

≠  проценка на ризикот од несакана реакција помеѓу 
поединечните пакувања, 

≠  заштита од складирање во ист сад на несоодветни 
супстанции (оние кои може да предизвикаат топлина, 
пожар или опасни реактивни супстанции), 

≠  складирање на отпадот и 
≠  отстранување на отпадот. 
(3) Постапките треба да ги спроведува стручно, ква-

лификувано и обучено лице на самата локација. 
 

Член 6 
Преместување на садовите 

(1) Преместувањето на садовите за складирање на 
отпад внатре во локацијата, како и товарењето за 
транспорт надвор од локацијата, се врши согласно вна-
трешните акти на правното и физичкото лице кое упра-
вува со локацијата и Законот за управување со отпадот.  

(2) Податоците кои се однесуваат на преместување 
на садовите и отпадот кој се наоѓа во садовите треба 
соодветно да се евидентираат во системот за следење 
на отпадот.  

 
Член 7 

Полнење на садови 
(1) Полнење на садови е префрлање на отпадот од 

помали во поголеми садови за складирање.  
(2) Различните видови на отпад кои треба да се ста-

ваат во посебни садови се: запаливи растворувачи (не-
халогени), запаливи растворувачи (халогени), кисели-
ни, бази и течен отпад (фотохемиски отпад). 
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(3) Отпадот што ослободува мирис не треба да се 
префрла од помал во поголем сад без соодветна опрема 
за намалување на емисиите како што е соодветно паку-
вање, или пак без друг вид на заштитна опрема при по-
стапување со отпадот. 

(4) Префрлувањето на отпадот од помали во пого-
леми садови за складирање треба да врши во присуство 
на најмалку две лица за да ги проверуваат цевките и 
вентилите од инсталацијата за преточување. 

(5) Префрлувањето на отпадот се врши согласно де-
тални инструкции и под директен надзор на соодветно 
квалификувано лице на самата локација.  

 
Член 8 

Пренесување во големи садови за складирање 
(1) Отпадот за складирање се пренесува во собирни 

садови преку херметички затворена цевка за да се из-
бегне излевањето/истурањето на отпад, како и емисии 
на гасови и миризба. 

(2) При пренесувањето на отпадот во садовите се 
користи соодветна колективна и лична заштитна опре-
ма за спречување или намалување на емисиите. 

(3) Садовите не можат да бидат користени како ре-
акциони садови (реактори). 

 
Член 9 

Дополнителна заштита при подземно складирање 
Дополнителна заштита при подземно складирање 

на отпадот треба да се обезбеди со: 
≠  податоци за дренажниот систем и подземната цев-

на инсталација на локацијата, 
≠  идентификација на подземните јами и резервоари 

за складирање, 
≠  систем за минимизирање на истекувањето, 
≠  систем за детектирање на истекувањето од под-

земната инсталација, јамите и садовите за складирање. 
 

III. Услови за складирање на отпад 
 

Член 10 
Систем за следење на отпадот 

(1) Систем за следење на отпадот треба да се обез-
беди уште во фазата пред приемот на отпадот на лока-
цијата со проверка дали со пратката на отпадот е доста-
вена и потребната придружна документација од член 
11 став 4 и останата документација за известување. 

(2) Систем за следење на отпадот треба да се обез-
беди и при приемот на отпадот на локацијата, како и во 
периодот на складирање на отпадот на локацијата.  

(3) Локацијата треба да поседува средства и опрема 
за безбедно пренесување на отпадот до соодветната ло-
кација за складирање. 

 
Член 11 

Општи услови што треба да ги исполнуваат  
садовите за складирање на отпад 

(1) Сите садови за складирање на отпадот треба да 
бидат означени со податоци за капацитетот на садот, де-
нот на пристигање на отпадот и составот на отпадот со 
сите релевантни знаци за опасност, точната локација за 
складирање и шифра на видот на отпадот согласно Ли-
стата за видови на отпад која овозможува идентифика-
ција која е потребна за контрола на транспорт на отпад. 

(2) Ако било каква ознака прикачена на садот или 
директно испишана или втисната на истиот е ознака која 
не одговара на содржината која се наоѓа во садот треба 
да се отстрани од садот пред истиот да се прифати на ло-
кацијата и истовремено да се означи со нова етикета која 
соодветствува на содржината во садот согласно каракте-
ристиките на отпадот што се складира во тој сад.  

(3) Садовите за складирање на отпад треба да бидат 
поставени така што етикетите ќе бидат јасно видливи 
за цело време додека отпадот е складиран во садот. 

(4) Пред да се прифати отпадот и при неговиот при-
ем треба да се провери неговата придружна документа-
ција. 

(5) Заради безбедност, садовите за складирање на 
отпад треба да поседуваат обични и/или херметички 
капаци. 

(6) Цврстиот отпад се складира во садови кои треба 
да бидат непропустливи при нормални услови.  

(7) Садовите за складирање на отпад треба да се 
изработени така да евентуалното истекување и истурање 
на отпадот не го попречува функционирањето и поста-
пувањето со отпад на самата локација и истовремено да 
овозможат нивна проверка, одржување и поправка.  

(8) Садовите за складирање на отпад треба да имаат 
уреди за контрола на нивото на отпадот во садовите, 
количината и температурата во садовите, со кои ќе се 
овозможи во секое време да се има сознание за состој-
бата на садовите во кои е складиран отпадот. 

(9) Доколку садот за складирање на отпад е технич-
ки неисправен, односно целосно е кородиран, има вид-
ливи дефекти или протекува, тогаш отпадот треба да се 
префрли во технички исправен сад, или пак со отпадот 
треба да се постапи на друг начин во согласност со нај-
добрите достапни техники.  

(10) Садовите за складирање на отпад треба да се 
направени или обложени со материјал кој е компатиби-
лен со отпадот и не реагира на него со што се спречува 
нивното оштетување. 

(11) Садовите треба секогаш да бидат затворени за 
време на складирањето, освен кога се додава отпад или 
се преместува отпадот. 

(12) Со садовите во коишто се складира отпад треба 
да се постапува на начин којшто не може да ги оштети 
или да предизвика протекување од истите. 

(13) Садовите треба редовно да се проверуваат дали 
протекуваат, дали се влошува состојбата во која се нао-
ѓаат истите, дали има промени на нивниот контролен 
систем и дали има промени коишто се предизвикани од 
корозија или други фактори.  

(14) Садовите во коишто е складиран запалив или 
реактивен отпад треба да бидат поставени на оддалече-
ност од најмалку 15 (петнаесет) метри од оградата на 
објектот. 

(15) Некомпатибилни отпади или отпад и материја-
ли коишто не се компатибилни се дадени во Прилог 1 
којшто е составен дел на овој правилник. Некомпати-
билните отпади не треба да бидат складирани во ист 
сад, освен ако се спроведени сите релевантни тестови и 
постапки согласно овој правилник.  

(16) Отпадот не треба да се складира во неизмиен 
сад доколку тој сад претходно бил користен за склади-
рање на некомпатибилен отпад. 

(17) Садот во којшто е складиран отпадот којшто е 
некомпатибилен со отпад или материјали складирани 
во негова близина во садови, на куп или во отворени 
садови треба да се издвојат од другите материјали или 
да се заштитат од истите со банкина, насип, ѕид или 
други средства.  

Член 12 
Општи услови на системот за заштита 

(1) Површината под садот за складирање треба да 
биде обезбедена со систем за заштита кој е определен и 
функционира согласно став 2 точка 2 од овој член, 
освен доколку не е поинаку определено согласно став 2 
точка 3 од овој член. 

(2) Системот за заштита треба да биде определен и 
да функционира на следниот начин: 
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1) Подлогата на која се наоѓа садот треба да биде 
неоштетена, односно да нема пукнатини или дупки и 
да биде доволно непропустлива за да го задржи одреде-
ното протекување, истурање и собирање на водата од 
врнежи до моментот додека насобраниот материјал не 
се детектира и отстрани. 

2) Подлогата треба да биде под косина или систе-
мот за заштита да биде определен и да функционира 
така што ќе се обезбеди одвод и отстранување на теч-
носта која настанала како резултат на протекување, 
истекување или од врнежи, освен во случаите кога са-
довите се подигнати или заштитени на начин којшто не 
дозволува да дојдат во контакт со насобраната течност. 

3) Системот за заштита треба да има доволен капа-
цитет минимум 10% од волуменот на садовите во кои 
се складира отпадот или од волуменот на најголемиот 
сад, во зависност што е поголемо. Ова не се однесува 
на садовите кои не содржат исцедок од отпад. 

4) Непрекинатото полнење со течен отпад на систе-
мот за заштита треба да се спречи, освен доколку исти-
от располага со доволен дополнителен капацитет за 
оваа појава , со исклучок на системот за заштита од 
став 2 точка 3 од овој член. 

5) Отпадот од протекување, истурање или исцеду-
вање и од насобраните врнежи, треба навремено да би-
де отстранет од јамите или од собирните места на си-
стемот за заштита за да се спречи негово претекување. 

(3) Во локацијата за складирање каде се сместени 
садовите коишто содржат само отпад којшто нема ис-
цедок не треба да има систем за заштита согласно став 
2 од овој член, освен во случајот од став 4 од овој член, 
или во случај кога: 

а) Подлогата за складирање е под косина или систе-
мот за заштита е определен и функционира за да обез-
беди одвод и отстранување на течноста која настанала 
од собирање на водата од врнежи. 

б) Садовите се подигнати или заштитени на начин 
којшто не дозволува да дојдат во контакт со насобрана-
та течност. 

(4) Локацијата на која се складира опасен отпад кој 
не содржи исцедок треба да има систем за заштита сог-
ласно став 2 од овој член. 

(5) Цевководот од заштитниот систем треба да биде 
над површината и видлив за да може да се реагира брзо 
кога е потребно и под истиот да има соодветно технич-
ко решение за собирање на течен отпад во случај на не-
гово оштетување со што би се спречило загадувањето 
на почвата. 

(6) Бункерите за складирање треба да располагаат 
со систем за екстракција за намалување на суспендира-
ните честички во воздухот, или систем за прскање, од-
носно влажнење заради нивно таложење. 

 
Член 13 

Садови за складирање на поголеми количини отпад 
(1) Садовите за складирање на поголеми количини 

на отпад не треба да се користат над утврдениот рок на 
употреба.  

(2) Испуштањето на гасови во атмосферата треба да 
биде во рамки на дозволените гранични емисиони 
вредности.  

(3) Од внатрешноста на садовите за складирање нај-
малку еднаш годишно треба да се отстранува талогот 
согласно најдобрата достапна техника. 

(4) Преливните цевки за течниот отпад треба да се 
поврзани со одводниот систем којшто претставува со-
одветна локација од системот за заштита или друг сад 
којшто е соодветно контролиран.  

(5) Во постојните инсталации подземните и делумно 
подземните садови кои немаат соодветна дополнителна 
заштита треба да се заменат со површински садови.  

Член 14 
Контрола и одржување 

(1) Садовите за складирање на отпад со своите со-
ставни елементи - цевки и врзивни елементи треба да 
се отпорни на супстанциите кои се складираат во нив 
поради што е потребна редовна контрола на резервоа-
рите, мешалките и реакционите садови и периодично 
тестирање на дебелината на садовите за складирање.  

(2) Тестирањето од став 1 на овој член треба да се 
врши преку редовни проверки на садовите во поглед на 
нивно оштетување, протекување, корозија или друг об-
лик на оштетување и соодветни корективни мерки кои 
редовно ќе се применуваат. 

(3) За одржување на просторот и садовите за скла-
дирање на отпад треба да се воспостави редовна кон-
трола и одржување.  

(4) Контролата на садовите за складирање на отпад 
треба да опфаќа проверка на точноста на поединечното 
означување на секој сад во однос на следната содржина:  

- точната локација и времетраењето на складирање-
то заедно со хемискиот состав на содржината во садо-
вите и 

- опасноста која може да ја предизвика отпадот. 
(5) При контролата треба особено да се внимава на 

знаците на можните оштетувања, влошувања на усло-
вите како и на појавата на исцедоци. 

(6) За контрола и одржување од став 1 на овој член, 
на локацијата треба да се води евиденција за сите прев-
земени активности.  

(7) За превземените активности во врска со склади-
рањето на отпадот треба да се врши дневна контрола за 
да се обезбеди усогласеност со било кои од релевант-
ните услови од овој правилник кои се однесуваат на 
складирање на отпадот и да се изврши оцена на усло-
вите на садовите и опремата.  

(8) За сите извршени контроли според овој член 
правните и физичките лица кои управуваат со локаци-
јата треба да изготват писмени извештаи и истите да ги 
чуваат. 

(9) Доколку се истури количина на отпад која има 
потенцијал да предизвика или веќе предизвикала штет-
ни последици по здравјето на луѓето или животната 
средина се изготвува извештај и во делот за причините 
се образложува зошто дошло до истурање при што се 
наведуваат и активностите кои биле превземени за са-
нирање на состојбата.  

(10) Штетните последици кои може да настанат или 
веќе настанале треба да бидат ставени под контрола и 
да се делува превентивно што е можно побрзо. 

(11) За сите подземни садови за складирање на от-
пад, треба да се предвидат постапки за контрола и одр-
жување. 

 
IV. Услови што треба да ги исполнуваат локациите 

Член 15 
Општи услови што треба да ги исполнуваат лока-
циите на коишто се врши складирање на отпад 
(1) Локациите за складирање на отпад треба да би-

дат лоцирани подалеку од водотеците и осетливите по-
драчја.  

(2) Пред да се изврши избор на локацијата треба да 
се извршат геолошки и хидрогеолошки истражни рабо-
ти за да се утврди составот на почвата, правецот, брзи-
ната и нивото на подземните води. 

(3) Локацијата треба да се наоѓа во рамки на обез-
беден дел од просторот за складирање со што ќе се 
обезбеди заштита од непрописно отстранување или ис-
пуштање на отпадот од страна на неовластени лица. 
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(4) Доколку локацијата на која се врши складирање 
претставува потенцијална опасност по здравјето на лу-
ѓето или животната средина треба да се постават по-
себни физички пречки за да се оневозможи пристапот 
на неовластени лица.  

(5) Локациите за складирање треба соодветно да се 
оградени за да спречи влез на неовластени лица и на 
влезот на локацијата треба јасно да биде обележано де-
ка се работи за локација на која се врши складирање на 
отпад и истовремено да се означи видот, капацитетот 
на локацијата и опасните карактеристики на складира-
ниот отпад. 

(6) Локациите за складирање треба да се проектира-
ни и изградени така да се оневозможи истурање или гу-
бење на содржината на пратката од одреден тип на от-
пад особено запалив за да не дојде во контакт со друг 
вид на отпад.  

(7) На локациите треба да се обезбеди опрема за со-
бирање на истурениот отпад како и да биде определено 
местото за отпадната вода, а притоа остатоците од не-
контабилните видови на отпад да не дојдат во меѓусе-
бен контакт.  

(8) Просторот за складирање на локацијата на која 
се чуваат супстанции за кои е познато дека се осетливи 
на топлина и светлина треба да се заштитени од топли-
на и директна сончева светлина. 

(9) На локацијата треба да има садови или друга 
опрема за собирање на истурениот течен отпад и нив-
ниот обем треба да биде 1/10 од садовите во кои се вр-
ши складирањето. 

(10) На локациите на видно место треба да биде по-
ставен план на кој што ќе бидат прикажани:  

≠  начинот и операциите за складирање на отпадот, 
≠  видот на отпадот со негово место на складирање, 
≠  постапки за работа,  
≠  постапки во итни случаи,  
≠  мерки за издвојување на отпад, 
≠  план за заштита од пожари, 
≠  простор за складирање на пакувања за отпад, од-

носно празни пластични буриња,  
≠  предвиден максимален капацитет за секое место 

од локацијата, и  
≠  знаци за опасност за секое место од локацијата и 

соодветните карактеристики на складираниот отпад. 
(11) На локацијата каде се складира отпадот треба 

на вработените лица да им се обезбеди непречен приод 
и опрема за заштита при работа. 

(12) Местата за складирање на различните видови 
отпад треба да се на соодветно меѓусебно растојание. 

(13) Максималниот капацитет на локациите за скла-
дирање на отпадот треба да биде определен во дозвола-
та за складирање на отпад согласно закон. 

(14) Локацијата треба да располага со простор за 
возилата кои се на соодветно растојание од местата за 
складирање. 

(15) Во случај на излевање на течност во рамки на 
локацијата треба да има поголема количина на апсорб-
ционен материјал (привремени покривки, песок, пиле-
вина и друг апсорбционен материјал).  

(16) Во случај на дефект или потенцијална грешка 
на пратката на отпад која се складира потребно е да по-
стои определен резервен простор за прифаќање на пра-
тката. 

(17) На локацијата за складирање треба да има вос-
поставено систем за миење на садовите и систем за со-
бирање на отпадната вода од миењето. 

(18) Отпадната вода од миењето на садовите треба 
да биде соодветно третирана пред целосно да се от-
страни од локацијата. 

(19) На локацијата за складирање треба да има 
опрема за отворање, полнење, празнење и чистење на 
садовите за складирање на отпад и истата треба да биде 
означена.  

V. Завршна одредба 
 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се  применува од 01.01.2008. 

 
           Бр. 07-1290     
28 февруари 2007 година               Министер, 

         Скопје                                 Џелил Бајрами, с.р. 
 
 

Прилог 1 
Индикативна листа на некомпатибилни отпади или 
отпад и материјали коишто не се компатибилни 

 
(1) Многу видови на отпад кога се мешаат со друг 

отпад или материјали на локација за опасен отпад мо-
же да предизвикаат ефекти кои се штетни по човечкото 
здравје и животната средина како што се (1)топлина 
или притисок, (2) пожар или експлозија, (3) силна реак-
ција, (4) токсична прашина, магла, чад или гас, или (5) 
запалив чад или гас. 

(2) Потенцијалните некомпатибилни отпади и мате-
ријали заедно со штетните последици што може да на-
станат со мешање на материјали од една група со мате-
ријали од друга група се дадени во Индикативната ли-
ста, која има за цел да им помогне на носителите на 
дозволи за складирање на отпад и да им укаже на овла-
стените лица кои ги издаваат дозволите за потребата од 
посебна претпазливост кога се управува со овие потен-
цијални некомпатибилни отпади и материјали. 

(3) Индикативната листа не е комплетна. Носители-
те на дозвола согласно прописите треба соодветно да 
ги анализираат отпадите така што би се спречило не-
контролирано создавање на супстанции или реакции 
кои се наведени или не се наведени подолу. 

(4) Во некои случаи е можно потенцијално неком-
патибилен отпад да се меша на начин којшто нема да 
предизвика реакција (пр. додавање на киселина во вода 
е подобро од додавање на вода во киселина) или случај 
кога се неутрализира некомпатибилниот отпад (пр. јака 
киселина измешана со јака база) или кога се контроли-
раат произведените супстанци (пр. со генерирање на 
запаливи гасови во затворен сад опремен на начин кој 
ќе обезбеди дека нема да се појави експлозија, исто та-
ка и палење на гасовите во инсенераторот). 

(5) Мешањето на материјали од групата А со мате-
ријали од групата Б може да предизвикаат последица 
како што е погоре опишана. 

 
Индикативна листа 

на некомпатибилни отпади или отпад и 
материјали коишто не се компатибилни 

 
Група 1-А 
Ацетиленски талог 
Натриум хидроксид 
Базен прочистувач 
Базни корозивни течности 
Базна корозивна акумулаторска течност  
Каустична отпадна вода  
Талог од варовник и други корозивни бази 
Отпадна вода од варовник 
Варовник и вода  
Потрошена каустична сода 
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Група 1-Б 
Киселински талог  
Киселина и вода 
Акумулаторска киселина 
Хемиски прочистувачи 
Електролит, киселина 
Нагризувачка кисела течност или растворувач  
Течност за декапирање и други корозивни киселини 
Искористена киселина 
Искористена мешана киселина 
Искористена сулфурна киселина 
Можни последици: ослободување на топлина, јаки ре-
акции. 
Група 2-А 
Алуминиум 
Берилиум 
Калциум  
Литиум  
Магнезиум 
Калиум 
Натриум 
Цинк во прав 
Други реактивни метали и метални хидриди 
Група 2-Б 
Било кој отпад во групата 1-А или 1-Б 
Можни последици: Пожар или експлозија, ослободува-
ње на запалив водороден гас. 
Група 3-А 
Алкохоли,  
Вода 
Група 3-Б 
Било кој концентриран отпад од групата 1-А или 1-Б 
Калциум 
Литиум 
Метални хидриди 
Калиум 
СО2 Цл2, СОЦл2, ПЦл3, ЦХ3 СиЦл3 
Друг отпад кој реагира на вода 
Можни последици: Пожар, експлозија, или ослободу-
вање на топлина, ослободување на запаливи или то-
ксични гасови. 
Група 4-А 
Алкохоли 
Алдехиди 
Халогенирани јаглеводороди  
Нитрирани јаглеводороди 
Незаситени јаглеводороди  
Други реактивни органски состојки и растворувачи 
Групи 4-Б 
Концентрирани отпади од 1-А или 1-Б 
Отпад од група 2-А 
Можни последици: Пожар, експлозија или јака реакција. 
Група 5-А 
Потрошени цијанидни и сулфидни раствори  
Отпад од Група 1-Б 
Можни последици: ослободување на токсичен цијанво-
дород или сулфидводороден гас. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Група 6-А 
Хлориди 
Хлор  
Хлорати 
Хромна киселина 
Хипохлорати 
Нитрати 
Нитритна киселина, димна 
Перхлорати 
Перманганати 
Пероксиди 
Други јаки оксиданси 
Група 6-Б 
Оцетна киселина и други органски киселини 
Концентрирани минерални киселини 
Отпад од група 2-А 
Отпад од група 4-А 
Друг запалив и согорлив отпад. 
Можни последици: пожар, експлозија или јака реакција. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
443. 

Министерството за локална самоуправа на Репуб-
лика Македонија – Скопје, врз основа на член 70 и 71 
став 2 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник 
на РМ“ бр. 5/2002), го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Примената на Одлуката за определување на надо-

месток на советници и службени лица за склучување 
на бракови бр. 07-2660/7 од 22.12.2006 година, донесе-
на од Советот на општина Крива Паланка, објавена во 
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 
10/2006, се запира.  

 
     Бр. 11-595/1   
5 март 2007 година                       Министер, 

    Скопје                        Зоран Коњановски, с.р. 
___________ 

444. 
Министерството за локална самоуправа на Репуб-

лика Македонија – Скопје, врз основа на член 70 и 71 
став 2 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник 
на РМ“ бр. 5/2002), го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Примената на Одлуката за висината на месечниот 

паушален надоместок на членовите на Советот на оп-
штина Дебарца бр. 07-190/7 од 22.02.2007 година, обја-
вена во „Службен гласник на Општина Дебарца“ бр. 
16/2007, се запира.  

 
     Бр. 11-596/1   
5 март 2007 година                        Министер, 

    Скопје                        Зоран Коњановски, с.р. 
 

  

 
www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.    
Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје. 

 


