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407. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З  

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

ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 10 февруари 2011 година. 
 

        Бр. 07-840/1                                 Претседател 
10 февруари 2011 година       на Република Македонија,                       
           Скопје                                   Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

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

ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Член 1 
Во Законот за основното образование („Службен 

весник на Република Македонија“ број 103/2008, 33/10, 
116/10 и 156/10), во членот 16 став (5) зборот „само“ се 
брише. 

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи: 
„(6) Општината, односно Владата може да основа и 

меѓународно јавно училиште во кое се остварува наста-
вен план и програми на некој од светските странски ја-
зици (англиски, француски, германски), кој на предлог 
на Бирото ги утврдува министерот.“   

 
Член 2 

Членот 27 се менува и гласи: 
„(1) Дополнителна настава се организира за учени-

ци кои покажуваат континуирано слаби резултати во 
учењето, а особено ако: 

- имаат најмалку две слаби оценки, 
- имаат слаби резултати по одреден наставен пред-

мет, 
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- отсуствуваат од наставата по одреден наставен пр-
едмет и 

- на барање на ученикот или неговиот родител, од-
носно старател. 

(2) Наставникот кој ја реализира наставата по на-
ставниот предмет  ги задолжува учениците од ставот 
(1) алинеја 1 на овој член за посета на дополнителна 
настава, а за учениците од ставот (1) алинеи 2 и 3 на 
овој член дополнителна настава се организира по оцен-
ка на наставникот. 

(3) Ученикот упатен на дополнителна настава во те-
кот на еден месец посетува дополнителна настава најм-
ногу по два наставни предмети со најмногу четири на-
ставни часови по наставен предмет. 

 (4) Доколку ученикот не ги посетува часовите по 
дополнителна настава добива неоправдан изостанок. 

(5) За упатувањето на ученикот на дополнителна 
настава наставникот задолжително го известува роди-
телот, односно старателот.“ 

 
Член 3 

Членот 28 се менува и гласи: 
„(1) Додатна настава се организира за учениците 

кои постигнуваат значителни резултати по одделни на-
ставни предмети (талентирани ученици). 

(2) Додатната настава за учениците од ставот (1) на 
овој член наставникот е должен да им ја понуди на уче-
ниците, а учениците одлучуваат дали ќе ја посетуваат 
додатната настава.“ 

 
Член 4 

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

„Член 28-а 
(1) Основното училиштето најдоцна до 20 септем-

ври во тековната учебна година треба да истакне рас-
поред за дополнителна и додатна настава за секој на-
ставен предмет, на видно место во училиштето и исти-
от да го достави до Државниот просветен инспекторат. 

(2) За наставникот кој неоправдано нема да ја реа-
лизира дополнителната и додатната настава согласно 
со распоредот од ставот (1) на овој член ќе се поведе 
постапка за дисциплински престап.  

(3) За дисциплинскиот престап од ставот (2) на овој 
член на наставникот му се изрекува дисциплинска мер-
ка  парична казна од 10% до 30% од едномесечниот из-
нос на нето платата исплатена на јавниот службеник во 
месецот пред извршување на дисциплинскиот престап, 
во траење од три до шест месеци.“  

 
Член 5 

По членот 64 се додава нова Глава V-а со шест нови 
члена 64-а, 64-б, 64-в, 64-г, 64-д и 64-ѓ, кои гласат: 

 
„V-а. СОВЕТУВАЊЕ НА РОДИТЕЛИТЕ 

 
Член 64-а 

(1) Родителот, односно старателот се упатува на со-
ветување, ако: 

- ученикот во текот на наставната година има нега-
тивна оценка по три или повеќе предмети, 

- ученикот има направено повеќе од десет неоправ-
дани или 100 оправдани изостаноци, 

- ученикот е недисциплиниран, 
- ученикот го навреди наставникот, 
- ученикот учествува во тепачки или други форми 

на насилство,  
- ученикот покажува асоцијално или антисоцијално 

однесување, 
- ученикот се однесува неморално или неетички и 

- во краток период на ученикот значително му опа-
дне успехот. 

(2) Одделенскиот, односно раководителот на пара-
лелката повикува на советување најмалку еден роди-
тел, односно старател од ставот (1) на овој член со по-
кана упатена преку телефон, по пошта или со лична до-
става. 

(3) Ако поканата се однесува за асоцијално или ан-
тисоцијално однесување на ученикот, односно немо-
рално или неетичко однесување на ученикот, пред да 
се испрати поканата се бара стручно мислење од Педа-
гошката служба. 

(4) Педагошката служба, во рок од десет дена од 
приемот на барањето доставува стручно мислење за од-
несувањето на ученикот од ставот (3) на овој член.  

(5) Поканата за советување на родителот, односно 
старателот треба да биде нумерирана и да се достави 
најмалку осум дена пред одржувањето на советувањето. 

(6) Формата и содржината на поканата за советува-
ње ги утврдува министерот. 

(7) Ако родителот, односно старателот од оправда-
ни причини не може да се јави на поканата е должен за 
отсуството да го извести одделенскиот, односно рако-
водителот на паралелката, пред одржувањето на сове-
тувањето или во рок од три дена по советувањето. 

(8) Одделенскиот, односно раководителот на пара-
лелката го известува психологот, односно педагогот во 
училиштето за доставената покана за советување на ро-
дителот. 

(9) Психологот, односно педагогот на училиштето 
изготвува неделен и месечен план за одржување на со-
ветувањето согласно со основите од ставот (1) на овој 
член. 

 
Член 64-б 

(1) Советувањето од членот 64-а на овој закон го 
врши психологот во училиштето. 

(2) Ако во училиштето нема вработено психолог, 
тогаш советувањето го врши педагогот.  

(3) Ако во училиштето нема вработено психолог, 
односно педагог, тогаш за советувањето се определува 
педагог или психолог од друго основно училиште. 

(4) Психологот или педагогот од ставот (3) на овој 
член за општинските основни училишта го определува 
општината, односно градот Скопје, а за државните ос-
новни училишта го определува министерот, од редот 
на педагозите, односно психолозите од општината, од-
носно градот Скопје. 

(5) Советувањето се врши во групи согласно со не-
делниот и месечниот план од членот 1 став (9) на овој 
закон. 

(6) Бројот на родителите во групите не може да би-
де поголем од 20. 

(7) Советувањето се реализира во два термина во 
траење од 60 минути.  

(8) На советувањето на родителот, односно старате-
лот, педагогот, односно психологот е должен да поста-
пува согласно со Програмата за советување на родите-
ли, која на предлог на Педагошката служба ја донесува 
министерот. 

(9) Психологот, односно педагогот при советување-
то на родителите не смее да ја злоупотребува својата 
функција.  

 
Член 64-в 

(1) За одржаното советување на родителот, односно 
старателот, психологот, односно педагогот води запис-
ник со листа на присуство. 

(2) Формата и содржината на записникот за совету-
вање ги утврдува министерот. 
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Член 64-г 
Ако родителот, односно старателот повеќе од чети-

ри пати по кој било основ од членот 64-а став (1) на 
овој закон, се повикува на советување, на секое следно 
советување присуствува и претставник од Педагошката 
служба. 

 
Член 64-д 

Ако родителот, односно старателот не се јави на 
советувањето и по третата покана се известува Цента-
рот за социјални работи. 

  
Член 64-ѓ 

Педагошката служба, за родителите кои не се јави-
ле на поканата за советување и истите не го оправдале 
своето отсуство поднесува предлог за поведување пре-
кршочна постапка.“ 

 
Член 6 

По членот 79 се додава нов  член 79-а, кој гласи: 
 

„Член 79-а 
(1) Лице кое се стекнало со високо образование на 

ненаставна група на наставнички студии, односно на 
студии кои немаат наставна насока, може да се вработи 
во основно училиште, освен во одделенска настава, са-
мо доколку се стекне со педагошко-психолошка и мет-
одска подготовка на акредитирани високообразовни 
установи. 

(2) Педагошко-психолошка и методска подготовка 
се стекнува преку следење на настава и полагање на 
испити. 

(3) За положеноста на испитите од ставот (2) на 
овој член кандидатот се стекнува со 30 кредити според 
ЕКТС. 

(4) Акредитација на високообразовните установи 
кои ќе вршат настава и полагање на испити за стекну-
вање на педагошко-психолошка и методска подготовка  
врши министерот. 

(5) Начинот на следењето на наставата, полагањето 
на испитите за педагошко-психолошка и методска под-
готовка, како и начинот на акредитација на високоо-
бразовните установи од ставот (3) на овој член ја про-
пишува министерот.“ 

 
Член 7 

Во членот 85 по ставот (11) се додаваат пет нови 
става (12), (13), (14), (15) и (16), кои гласат: 

„(12) На приправникот по истекот на приправнич-
киот стаж, а пред полагањето на стручен испит, му се 
врши процена на карактеристиките за подобност со ра-
ботата со деца и адолесценти во воспитно-образовната 
дејност (тест на личноста).  

(13) Приправникот полага стручен испит само ако 
има положено тест на личноста.  

(14) На приправникот кој го положил тестот на лич-
носта Педагошката служба му издава потврда.  

(15) Формата и содржината на потврдата од ставот 
(14) на овој член  ја утврдува министерот, на предлог 
на Педагошката служба. 

(16) Тестот на личноста го подготвува и спроведува 
Педагошката служба.“ 

Ставовите (12) и (13) стануваат ставови (17) и (18). 
 

Член 8 
Во членот 96 став (1) по зборот „обврски“ се дода-

ваат зборовите: „преку вршење на процена на каракте-
ристики на вработениот за подобност со работа со деца 
и адолесценти во воспитно-образовната дејност (тест 
на личноста)“. 

 
Член 9 

Во членот 100 по ставот (3) се додава нов став (4),  
кој гласи: 

„(4) Дневникот на паралелката задолжително се во-
ди и во електронска форма (е-дневник) преку веб апли-
кација која ја администрира Министерството.“ 

 
Член 10 

Во членот 168-а ставот (1) се менува и гласи: 
„Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор 

државниот просветен инспектор или овластениот инс-
пектор на општината утврди дека за прв пат е сторена 
неправилност од членот 172 на овој закон, е должен да 
состави записник во кој ќе ја утврди сторената непра-
вилност со укажување за отстранување на утврдената 
неправилност во рок од осум дена и со истовремено 
врачување на покана за спроведување на едукација на 
лицето или основното училиште каде што е утврдена 
неправилноста при вршењето на инспекцискиот над-
зор.“ 

 
Член 11 

Во членот 172 став (1) се додава нова алинеја 3, ко-
ја гласи: 

„- не истакне распоред за дополнителна и додатна 
настава за секој наставен предмет, на видно место во 
училиштето и истиот не го достави до Државниот про-
светен инспекторат (член 28-а),“.  

По ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6), 
кои гласат: 

„(5) Глоба во износ од 200 до 250  евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на родителот, односно 
на старателот за прекршок ако не се јави во утврдениот 
термин за советување по втората упатена покана (член 
64-а став (2)). 

(6) Глоба во износ од 500 до 700 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на родителот, односно 
на старателот за прекршок, ако не се јави во утврдени-
от термин за советување по третата упатена покана 
(член 64-а став (2)).“ 

Ставот (5) станува став (7). 
  

Член 12 
Подзаконските акти предвидени во овој закон ќе се 

донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

 
Член 13 

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

 
Член 14 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, освен одредбите од членовите 2, 3, 4 и 9 на 
овој закон кои ќе се применуваат од 1 септември 2011 
година и одредбите од членовите 5, 6, 7 и 8 на овој за-
кон кои ќе се применувааат од 1 јануари 2012 година. 

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E  

LIGJIT PËR ARSIM FILLOR 
 

Neni 1 
Në Ligjin për arsim fillor („Gazeta Zyrtare e Republi-

kes të Maqedonisë" numër  103/2008, 33/10, 116/10 dhe 
156/10), në nenin 16 paragrafi (5) fjala "vetëm" shlyhet.  
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Pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon:  
"(6) Komuna, përkatësisht Qeveria mund të themelojë 

edhe shkollë publike ndërkombëtare në të cilën realizohet 
plan dhe programe mësimore në ndonjë prej gjuhëve të hu-
aja botërore (anglisht, frëngjisht, gjermanisht), që me pro-
pozim të Byrosë, i përcakton ministri."     

 
Neni 2 

Neni 27 ndryshohet si vijon:  
"(1) Mesim plotësues organizohet për nxënës të cilët në 

vazhdimesi tregojnë rezultate të dobëta në mësim, e veca-
nerisht nëse:  

- kane së paku dy nota të dobëta, 
- kane rezultate të dobëta në lëndë të caktuar mësimore, 
- mungojne nga mësimi në lëndë të caktuar mësimore dhe  
- me kërkesë të nxënësit ose prindit, përkatësisht tutorit 

të tij.  
(2) Arsimtari i cili e realizon mësimin në lëndë mësi-

more, i detyron nxënësit nga paragrafit (1) alineja 1 të këtij 
neni, për ndjekje të mësimit plotësues, ndërsa për nxënësit 
nga paragrafit (1) alinetë 2 dhe 3 të këtij neni, mësim plot-
esues organizohet me vlerësim të arsimtarit.  

(3) Nxenesi i dërguar në mësim plotësues, gjatë një 
muaji ndjek mësim plotësues më së shumti në dy lëndë më-
simore me më së shumti katër orë mësimore për lëndë me-
simore.  

(4) Nese nxënësi nuk i ndjek orët e mësimit plotësues 
merr mungesë të paarsyeshme.  

(5) Për dërgimin e nxënësit në mësim plotësues arsim-
tari detyrimisht e njofton prindin, përkatësisht tutorin."  

 
Neni 3 

Neni 28 ndryshohet si vijon:  
"(1) Mesimi shtesë organizohet për nxënës të cilët në 

vazhdimesi arrijnë rezultate të konsiderueshme në lëndë të 
caktuara mësimore (nxënës të talentuar).  

(2) Mesimin shtesë për nxënësit nga paragrafi (1) i këtij 
neni, arsimtari detyrohet që t'ua ofrojë nxënësve, ndërsa 
nxenesit vendosin nëse do ta ndjekin mësimin shtesë."  

 
Neni 4 

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

"Neni 28-a 
(1) Shkolla fillore më së voni deri më 20 shtator në vi-

tin rrjedhës mësimor duhet të paraqesë orar për mësim plo-
tesues dhe mësim shtesë për çdo lëndë mësimore, në vend 
të dukshëm në shkollë dhe të njëjtin ta dorëzojë në Inspe-
ktoratin Shtetëror të Arsimit.  

(2) Për arsimtarin i cili pa arsye nuk do ta realizojë me-
simin plotësues dhe shtesë në pajtim me orarin nga para-
grafi (1) i këtij neni, do të ngritet procedurë për shkelje di-
siplinore.   

(3) Për shkelje disiplinore nga paragrafi (2) i këtij neni, 
arsimtarit i shqiptohet masë disiplinore dënim me para prej 
10% deri në 30% nga shuma njëmujore e rrogës neto të pa-
guar nëpunësit publik në muajin para kryerjes së shkeljes 
disiplinore, në kohëzgjatje prej tre deri në gjashtë muaj."    

 
Neni 5 

Pas nenit 64 shtohet Kapitull i ri V-a me gjashtë nene të 
reja 64-a, 64-b, 64-v, 64-g, 64-d dhe 64-gj, si vijojnë:  

 
"V-a.  KËSHILLIMI I PRINDËRVE 

 
Neni 64-a 

(1) Prindi, përkatësisht tutori dërgohet në këshillim, nese:  
- nxenesi gjatë vitit mësimor ka notë negative në tri ose 

më tepër lëndë,  
- nxenesi ka më shumë se dhjetë mungesa të paarsyesh-

me ose 100 mungesa të arsyeshme,  
- nxenesi është i padisiplinuar,  

- nxenesi e ofendon arsimtarin,   
- nxenesi merr pjesë në rrahje ose forma tjera të dhunës,   
- nxenesi tregon sjellje asociale ose antisociale,  
- nxenesi sillet në mënyrë të pamoralshme ose joetike dhe  
- në periudhë të shkurtër nxënësit në mënyrë të konsid-

erueshme i bie suksesi.   
(2) Udheheqesi i klasës, përkatësisht udhëheqësi i par-

aleles e fton në këshillim së paku një prind, përkatësisht 
tutor nga paragrafi (1) i këtij neni, me ftesë të dërguar në-
permjet telefonit, postës ose me dorëzim personal.  

(3) Nese ftesa ka të bëjë me sjellje asociale ose antiso-
ciale të nxënësit, përkatësisht me sjellje të pamoralshme 
dhe joetike të nxënësit, para se të dërgohet ftesa kërkohet 
mendim profesional nga Shërbimi Pedagogjik.  

(4) Sherbimi Pedagogjik, në afat prej dhjetë ditësh nga 
pranimi i kërkesës, dorëzon mendim profesional për sjellj-
en e nxënësit nga paragrafi (3) i këtij neni.   

(5) Ftesa për këshillim të prindit, përkatësisht tutorit 
duhet të jetë me numra dhe të dorëzohet së paku tetë ditë 
para mbajtjes së këshillimit.     

(6) Formen dhe përmbajtjen e ftesës për këshillim e 
percakton ministri.  

(7) Nese prindi, përkatësisht tutori për shkaqe të ars-
yeshme nuk mund t'i përgjigjet ftesës, detyrohet që për mu-
ngesen ta njoftojë udhëheqësin e klasës, përkatësisht udh-
eheqesin e paraleles, para mbajtjes së këshillimit ose në 
afat prej tri ditësh pas këshillimit.  

(8) Udheheqesi i klasës, përkatësisht udhëheqësi i para-
leles e njofton psikologun, përkatësisht pedagogun e shko-
lles për ftesën e dorëzuar për këshillim të prindit.  

(9) Psikologu, përkatësisht pedagogu i shkollës përpil-
on plan javor dhe mujor për mbajtjen e këshillimit në pajti-
m me bazat nga paragrafi (1) i këtij neni.  

 
Neni 64-b 

(1) Keshillimin nga neni 64-a i këtij ligji, e kryen psi-
kologu i shkollës.  

(2) Nese në shkollë nuk ka të punësuar psikolog, atëhe-
re këshillimin e kryen pedagogu.   

(3) Nese në shkollë nuk ka të punësuar psikolog, për-
katesisht pedagog, atëherë për këshillimin caktohet peda-
gog ose psikolog nga ndonjë shkollë tjetër fillore.  

(4) Psikologun ose pedagogun nga paragrafi (3) i këtij 
neni për shkollat fillore të komunave e cakton komuna, pë-
rkatesisht Qyteti i Shkupit, ndërsa për shkollat fillore sht-
eterore e cakton ministri, nga radhët e pedagogëve, përkat-
esisht psikologëve të komunës, përkatësisht të Qytetit të 
Shkupit.  

(5) Keshillimi kryhet në grupe në pajtim me planin jav-
or dhe mujor nga paragrafi (9) i nenit 1 të këtij ligji.  

(6) Numri i prindërve në grupe nuk mund të jetë më i 
madh se 20.  

(7) Keshillimi realizohet në dy termine në kohëzgjatje 
prej 60 minutash.   

(8) Në këshillimin e prindit, përkatësisht tutorit, ped-
agogu, përkatësisht psikologu detyrohet që të veprojë në 
pajtim me Programin për këshillim të prindërve, të cilin me 
propozim të Shërbimit Pedagogjik e miraton ministri.  

(9) Psikologu, përkatësisht pedagogu gjatë këshillimit 
të prindërve nuk guxon ta keqpërdorë funksionin e vet.   

 
Neni 64-v 

(1) Për këshillimin e mbajtur të prindit, përkatësisht tu-
torit, psikologu, përkatësisht pedagogu mban procesverbal 
me listë të pranisë.  

(2) Formen dhe përmbajtjen e ftesës për këshillim e 
percakton ministri.  
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Neni 64-g 
Nese prindi, përkatësisht tutori më shumë se katër herë 

në çfarëdo baze nga neni 64-a paragrafi (1) i këtij ligji, fto-
het në këshillim, në çdo këshillim të ardhshëm është i pra-
nishem edhe përfaqësuesi nga Shërbimi Pedagogjik.  

 
Neni 64-d 

Nese prindi, përkatësisht tutori nuk paraqitet në këshillim 
edhe pas ftesës së tretë, njoftohet Qendra për Punë Sociale.  

 
Neni 64-gj 

Sherbimi Pedagogjik, për prindërit të cilët nuk i janë 
pergjigjur ftesës për këshillim dhe që nuk e kanë arsyetuar 
mungesen e tyre, parashtron propozim për ngritjen e proce-
dures për kundërvajtje."  

 
Neni 6 

Pas nenit 79 shtohet nen i ri 79-a, si vijon:  
 

"Neni 79-a 
(1) Personi i cili e ka kryer arsimin e lartë në grup jom-

esimor në studime për arsimtar, përkatësisht në studime që 
nuk kanë drejtim mësimor, mund të punësohet në shkollë 
fillore, përveç në mësimin klasor, vetëm nëse arrin përg-
atitje pedagogjike psikologjike dhe metodike në institucio-
ne të akredituara të arsimit të lartë.  

(2) Pergatitja pedagogjike psikologjike dhe përgatitja 
metodike arrihet nëpërmjet ndjekjes së mësimit dhe dheni-
es së provimeve.  

(3) Për dhënien e provimeve nga paragrafi (2) i këtij 
neni, kandidati fiton 30 kredi sipas SETK-ut.  

(4) Akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë që do 
ta realizojnë mësimin dhe dhënien e provimeve për arritjen 
e përgatitjes pedagogjike psikologjike dhe metodike, e kr-
yen ministri.  

(5) Menyren e ndjekjes së mësimit, dhënies së provime-
ve për përgatitje pedagogjike psikologjike dhe metodike, si 
dhe mënyrën e akreditimit të institucioneve të arsimit të lartë 
nga paragrafi (3) i këtij neni, i përcakton ministri."  

 
Neni 7 

Në nenin 85 pas paragrafit (11) shtohen pesë paragrafë 
të rinj (12), (13), (14), (15) dhe (16), si vijojnë:  

"(12) Praktikantit pas skadimit të stazhit të praktikantit, 
e para dhënies së provimit profesional, i vlerësohen kara-
kteristikat për përshtatshmëri për punë me fëmijë dhe adol-
eshente në veprimtarinë edukativo-arsimore (testi i perso-
nalitetit).   

(13) Praktikanti jep provim profesional vetëm nëse e ka 
dhene testin e personalitetit.   

(14) Praktikantit që e ka dhënë testin e personalitetit, 
Sherbimi Pedagogjik i lëshon vërtetim.   

(15) Formen dhe përmbajtjen e vërtetimit nga paragrafi 
(14) i këtij neni, e përcakton ministri, me propozim të 
Sherbimit Pedagogjik.  

(16) Testin e personalitetit e përpilon dhe realizon 
Sherbimi Pedagogjik." 

Paragrafet (12) dhe (13) bëhen paragrafë (17) dhe (18).  
 

Neni 8 
Në nenin 96 paragrafi (1) pas fjalës "obligimeve" sht-

ohen fjalët: "nëpërmjet kryerjes së vlerësimit të karakteri-
stikave të të punësuarit për përshtatshmëri për punë me 
femije dhe adoleshentë në veprimtarinë edukativo-arsimore 
(testi i personalitetit)".  

 
Neni 9 

Në nenin 100 pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri 
(4), si vijon:  

"(4) Ditari i paraleles detyrimisht mbahet edhe në for-
me elektronike (e-ditar) nëpërmjet ueb aplikacionit që e ad-
ministron Ministria."  

Neni 10 
Neni 168-a paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  
"Nese gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese insp-

ektori shtetëror i arsimit ose inspektori i autorizuar i kom-
unes konstaton se për herë të parë është bërë parregullsi 
nga neni 172 i këtij ligji, detyrohet që të përpilojë proces-
verbal në të cilin do ta përcaktojë parregullsinë e kryer me 
sugjerim për mënjanimin e parregullsisë së konstatuar në 
afat prej tetë ditësh dhe me dorëzim të njëkohshëm të fte-
ses për realizimin e edukimit të personit ose shkollës fill-
ore, ku është konstatuar parregullsia gjatë kryerjes së mb-
ikeqyrjes inspektuese."  

 
Neni 11 

Në nenin 172 paragrafi (1) shtohet aline e re 3, si vijon:  
"-nuk paraqet orar për mësim plotësues dhe shtesë për 

çdo lëndë mësimore, në vend të dukshëm në shkollë dhe të 
njejtin nuk e dorëzon në Inspektoratin Shtetëror të Arsimit 
(neni 28-a),".   

Pas paragrafit (4) shtohen dy paragrafë të rinj (5) dhe 
(6) si vijojnë:  

"(5) Gjobe në shumë prej 200 deri në 250 euro në 
kundervlere me denarë do t'i shqiptohet prindit, përkatësi-
sht tutorit për kundërvajtje nëse nuk paraqitet në terminin e 
caktuar për këshillim, pas ftesën së dytë të dërguar (neni 
64-a paragrafi (2)).  

(6) Gjobe në shumë prej 500 deri në 700 euro në kun-
dervlere me denarë do t'i shqiptohet prindit, përkatësisht tu-
torit për kundërvajtje nëse nuk paraqitet në terminin e ca-
ktuar për këshillim, pas ftesën së tretë të dërguar (neni 64-a 
paragrafi (2))."  

Paragrafi (5) bëhet paragraf (7).  
  

Neni 12 
Aktet nënligjore të parapara në këtë ligj do të miratohen 

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

Neni 13 
Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Kuvendit 

të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spa-
struar të Ligjit për arsim fillor.  

 
Neni 14 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
„Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", përveç 
dispozitave të neneve 2, 3, 4 dhe 9 të këtij ligji, që do të 
zbatohen nga 1 shtatori 2011 dhe dispozitave të neneve 5, 
6, 7 dhe 8 të këtij ligji, që do të zbatohen nga 1 janari 2012. 

__________ 
408. 

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

 
У К А З  

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

СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 10 февруари 2011 година. 
 

        Бр.07-841/1                                 Претседател 
10 февруари 2011 година       на Република Македонија,                       
           Скопје                                   Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 



14 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 7 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Член 1 
Во Законот за средното образование („Службен вес-

ник на Република Македонија“ број 44/95, 24/96, 34/96, 
35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/-
2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92-
/2008, 33/10, 116/10 и 156/10), во членот 10 по ставот 
(6) се додава нов став (7), кој гласи: 

„(7) Општината, градот Скопје, односно Владата 
може да основа и меѓународно јавно училиште во кое 
се остваруваат наставени планови и програми на некој 
од светските странски јазици (англиски, француски, ге-
рмански), кои на предлог на Бирото, односно Центарот 
за стручно образование и обука, ги донесува министер-
от.“   

 
Член 2 

Во членот 48 се додава нов член 48-а, кој гласи: 
 

„Член 48-а 
(1) Дополнителна настава се организира за ученици 

кои покажуваат континуирано слаби резултати во уче-
њето, а особено ако: 

- имаат најмалку две слаби оценки, 
- имаат слаби резултати по одреден наставен пред-

мет, 
- отсуствуваат од наставата по одреден наставен пр-

едмет и 
- на барање на ученикот или неговиот родител, од-

носно старател. 
(2) Наставникот кој ја реализира наставата по нас-

тавниот предмет  ги задолжува учениците од ставот (1) 
алинеја 1 на овој член за посета на дополнителна нас-
тава, а за учениците од ставот (1) алинеи 2 и 3 на овој 
член дополнителна настава се организира по оценка на 
наставникот. 

(3) Ученикот упатен на дополнителна настава во те-
кот на еден месец посетува дополнителна настава најм-
ногу по два наставни предмети со најмногу четири на-
ставни часови по наставен предмет. 

 (4) Доколку ученикот за кој наставникот одредил 
задолжителна дополнителна настава не ги посетува ча-
совите по дополнителна настава, ученикот добива не-
оправдан изостанок. 

(5) За упатувањето на ученикот на дополнителна 
настава наставникот задолжително го известува роди-
телот, односно старателот.“ 

 
Член 3 

По членот 51 се додаваат два нови члена 51-а и 51-
б, кои гласат: 

 
„Член 51-а 

(1) Додатна настава се организира за учениците кои 
постигнуваат значителни резултати по одделни настав-
ни предмети (талентирани ученици). 

(2) Додатната настава за учениците од ставот (1) на 
овој член наставникот е должен да им ја понуди на уче-
ниците, а учениците одлучуваат дали ќе ја посетуваат 
додатната настава. 

 
Член 51-б 

(1) Јавното средно училиште најдоцна до 20 септ-
ември во тековната учебна година треба да истакне 
распоред за дополнителна и додатна настава за секој 
наставен предмет, на видно место во училиштето и 
истиот да го достави до Државниот просветен инспек-
торат. 

(2) За наставникот кој неоправдано нема да ја реа-
лизира дополнителната и додатната настава  согласно 
со распоредот од ставот (1) на овој член ќе се поведе 
постапка за дисциплински престап.  

(3) За дисциплинскиот престап од ставот (2) на овој 
член на наставникот му се изрекува дисциплинска ме-
рка  парична казна од 10 % до 30% од едномесечниот 
износ на нето-платата исплатена на јавниот службеник 
во месецот пред извршување на дисциплинскиот прес-
тап, во траење од три до шест месеци.“  

 
Член 4 

По членот 58 се додава нова Глава V-а со шест нови 
члена 58-а, 58-б, 58-в, 58-г, 58-д и 58-ѓ, кои гласат: 

 
„V-а. СОВЕТУВАЊЕ НА РОДИТЕЛИТЕ 

 
Член 58-а 

(1) Родителот односно старателот се упатува на со-
ветување ако: 

- ученикот во текот на наставната година има негат-
ивна оценка по три или повеќе предмети, 

- ученикот има направено повеќе од десет неопра-
вдани или 100 оправдани изостаноци, 

- ученикот е недисциплиниран, 
- ученикот го навреди наставникот, 
- ученикот учествува во тепачки или други форми 

на насилство,  
- ученикот покажува асоцијално или антисоцијално 

однесување, 
- ученикот се однесува неморално или неетички и 
- во краток период на ученикот значително му оп-

адне успехот. 
(2) Одделенскиот, односно раководителот на пара-

лелката повикува на советување најмалку еден род-
ител, односно старател од ставот (1) на овој член со по-
кана упатена преку телефон, по пошта или со лична до-
става. 

(3) Ако поканата се однесува за асоцијално или ант-
исоцијално однесување на ученикот, односно неморал-
но или неетичко однесување на ученикот, пред да се 
испрати поканата се бара стручно мислење од Педаг-
ошката служба. 

(4) Педагошката служба, во рок од десет дена од 
приемот на барањето доставува стручно мислење за од-
несувањето на ученикот од ставот (3) на овој член.  

(5) Поканата за советување на родителот, односно 
старателот треба да биде нумерирана и да се достави 
најмалку осум дена пред одржувањето на советувањ-
ето. 

(6) Формата и содржината на поканата за советува-
ње ги утврдува министерот. 

(7) Ако родителот, односно старателот од оправда-
ни причини не може да се јави на поканата е должен за 
отсуството да го извести одделенскиот, односно рако-
водителот на паралелката, пред одржувањето на совет-
увањето или во рок од три дена по советувањето. 

(8) Одделенскиот, односно раководителот на пара-
лелката го известува психологот, односно педагогот во 
училиштето за доставената покана за советување на 
родителот. 

(9) Психологот, односно педагогот на училиштето 
изготвува неделен и месечен план за одржување на со-
ветувањето согласно со основите од ставот (1) на овој 
член. 

 
Член 58-б 

(1) Советувањето од членот 58-а на овој закон го 
врши психологот во училиштето. 

(2) Ако во училиштето нема вработено психолог, 
тогаш советувањето го врши педагогот.  
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(3) Ако во училиштето нема вработено психолог, 
односно педагог, тогаш за советувањето се определува 
педагог или психолог од друго средно училиште. 

(4) Психологот или педагогот од ставот (3) на овој 
член за општинските средни училишта го определува 
општината, односно градот Скопје, а за државните 
средни училишта го определува министерот, од редот 
на педагозите, односно психолозите од општината, од-
носно градот Скопје. 

(5) Советувањето се врши во групи согласно со не-
делниот и месечниот план од членот 58-а став (9) на 
овој закон. 

(6) Бројот на родителите во групите не може да би-
де поголем од 20. 

(7) Советувањето се реализира во два термини во 
траење од 60 минути.  

(8) На советувањето на родителот, односно старате-
лот, педагогот, односно психологот е должен да поста-
пува согласно со Програмата за советување на родите-
ли, која на предлог на Педагошката служба ја донесува 
министерот. 

(9) Психологот, односно педагогот при советување-
то на родителите не смее да ја злоупотребува својата 
функција.  

 
Член 58-в 

(1) За одржаното советување на родителот, односно 
старателот, психологот, односно педагогот води запис-
ник со листа на присуство. 

(2) Формата и содржината на записникот за совет-
ување ги утврдува министерот. 

 
Член 58-г 

Ако родителот, односно старателот повеќе од чет-
ири пати по кој било основ од членот 58-а став (1) на 
овој закон, се повикува на советување, на секое следно 
советување присуствува и претставник од Педагошката 
служба. 

 
Член 58-д 

Ако родителот, односно старателот не се јави на со-
ветувањето и по третата покана се известува Центарот 
за социјални работи. 

  
Член 58-ѓ 

Педагошката служба, за родителите кои не се јават-
иле на поканата за советување и истите не го оправдале 
своето отсуство поднесува предлог за поведување пре-
кршочна постапка.“ 

 
Член 5 

Во членот 59 ставот (5) се менува и гласи: 
„Лице кое се стекнало со високо образование на не-

наставна група на наставнички студии, односно на сту-
дии кои немаат наставна насока, може да се вработи во 
средно училиште, само доколку се стекне со педагошк-
о-психолошка и методска подготовка на акредитирани 
високообразовни установи.“ 

По ставот (5) се додаваат четири нови става (6), (7), 
(8) и (9), кои гласат:  

„(6) Педагошко-психолошка и методска подготовка 
се стекнува преку следење на настава и полагање на 
испити. 

(7) За положеноста на испитите од ставот (2) на 
овој член кандидатот се стекнува со 30 кредити според 
ЕКТС. 

(8) Акредитација на високообразовните установи 
кои ќе вршат настава и полагање на испити за стекну-
вање на педагошко-психолошка и методска подготовка  
врши министерот. 

(9) Начинот на следењето на наставата, полагањето 
на испитите за педагошко-психолошка и методска по-
дготовка, како и начинот на акредитација на високооб-
разовните установи од ставот (3) на овој член ја пропи-
шува министерот.“ 

Ставовите (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), 
(15) и (16) стануваат ставови (10), (11), (12), (13), (14), 
(15), (16), (17), (18), (19) и (20). 

  
Член 6 

Во членот 67 по ставот (2) се додаваат пет нови ста-
ва (3), (4), (5), (6) и (7), кои гласат: 

„(3) На приправникот по истекот на приправнички-
от стаж, а пред полагањето на стручен испит, му се вр-
ши процена на карактеристиките за подобност со рабо-
тата со деца и адолесценти во воспитно-образовната 
дејност (тест на личноста).  

(4) Приправникот полага стручен испит само ако 
има положено тест на личноста.  

(5) На приправникот кој го положил тестот на личн-
оста Педагошката служба му издава потврда.  

(6) Формата и содржината на потврдата од ставот 
(14) на овој член ги утврдува министерот, на предлог 
на Педагошката служба. 

(7) Тестот на личноста го подготвува и спроведува 
Педагошката служба.“ 

Ставот (3) станува став (8). 
 

Член 7 
Во членот 70 став (1) по зборот „обврски“ се дода-

ваат зборовите: „преку вршење на процена на каракте-
ристики на вработениот за подобност со работа со деца 
и адолесценти во воспитно-образовната дејност (тест 
на личноста).“ 

 
Член 8 

Во членот 74 по ставот (3) се додава нов став (4),  
кој гласи: 

„(4) Дневникот на паралелката задолжително се во-
ди и во електронска форма (е-дневник) преку веб апл-
икација која ја администрира Министерството.“ 

Ставот (4) станува став (5). 
 

Член 9 
Во членот 93-в став (1) по зборот „Градоначалник-

от“ се става запирка и се додаваат зборовите: “а за држ-
авните средни училишта министерот,“. 

 
Член 10 

Во членот 108 ставот (1) се менува и гласи: 
„Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор 

државниот просветен инспектор или овластениот инс-
пектор на општината, односно на градот Скопје утврди 
дека за прв пат е сторена неправилност од членот 109 
ставови (1) и (2) на овој закон, е должен да состави зап-
исник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со 
укажување за отстранување на утврдената неправилн-
ост во рок од осум дена и со истовремено врачување на 
покана за спроведување на едукација на лицето или 
средното училиште каде што е утврдена неправилноста 
при вршењето на инспекцискиот надзор.“ 

 
Член 11 

Во членот 109 став (2) се додава нова алинеја 3, ко-
ја гласи: 

„- не истакне распоред за дополнителна и додатна 
настава за секој наставен предмет, на видно место во 
училиштето и истиот не го достави до Државниот про-
светен инспекторат (член 51-б став (1)),“. 
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По ставот (8)  се додаваат два нови става (9) и (10), 
кои гласат: 

„(9) Глоба во износ од 200 до 250 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на родителот, односно 
на старателот за прекршок, ако не се јави во утврдени-
от термин за советување по втората упатена покана 
(член 58-а став (2)). 

(10) Глоба во износ од 500 до 700 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на родителот, односно 
на старателот за прекршок, ако не се јави во утврден-
иот термин за советување по третата упатена покана 
(член 58-а став (2)).“ 

   
Член 12 

Подзаконските акти предвидени во овој закон ќе се 
донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

 
Член 13 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди преч-
истен текст на Законот за средното образование. 

 
Член 14 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, освен одредбите од членовите 2, 3 и 8 од овој 
закон кои ќе се применуваат од 1 септември 2011 год-
ина и одредбите од членовите 4, 5, 6 и 7 кои ќе се пр-
именуваат од 1 јануари 2012 година. 

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E 

LIGJIT PËR ARSIM TË MESËM 
 

Neni 1 
Në Ligjin për arsim të mesëm („Gazeta Zyrtare e Rep-

ublikes së Maqedonisë" numër 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 11-
3/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33-
/10, 116/10 dhe 156/10), në nenin 10 pas paragrafit (6) sh-
tohet paragraf i ri (7), si vijon: 

"(7) Komuna, Qyteti i Shkupit, përkatësisht Qeveria 
mund të themelojë edhe shkollë publike ndërkombëtare në 
të cilën realizohen plane dhe programe mësimore në ndonj-
eren prej gjuhëve botërore (anglisht, frëngjisht, gjermanis-
ht), që me propozim të Byrosë, përkatësisht Qendrës për A-
rsimim Profesional dhe Trajnim, i përcakton ministri."   

 
Neni 2 

Pas nenit 48 shtohet nen i ri 48-a, si vijon: 
 

"Neni 48-a 
(1) Mesim plotësues organizohet për nxënës të cilët në 

vazhdimesi tregojnë rezultate të dobëta në mësim, e veç-
anerisht nëse:  

- kane së paku dy nota të dobëta,  
- kane rezultate të dobëta në lëndë të caktuar mësimore,  
- mungojne nga mësimi në lëndë të caktuar mësimore 

dhe  
- me kërkesë të nxënësit ose prindit, përkatësisht tutorit 

të tij.  
(2) Arsimtari i cili e realizon mësimin në lëndë mësi-

more, i detyron nxënësit nga paragrafit (1) alineja 1 të këtij 
neni, për ndjekje të mësimit plotësues, ndërsa për nxënësit 
nga paragrafit (1) alinetë 2 dhe 3 të këtij neni, mësim plote-
sues organizohet me vlerësim të arsimtarit.  

(3) Nxenesi i dërguar në mësim plotësues, gjatë një 
muaji ndjek mësim plotësues më së shumti në dy lëndë 
mesimore me më së shumti katër orë mësimore për lëndë 
mesimore.  

(4) Nese nxënësi për të cilin arsimtari ka përcaktuar 
mesim plotësues të detyrueshëm nuk i ndjek orët e mësimit 
plotesues, nxënësi merr mungesë të paarsyeshme.  

(5) Për dërgimin e nxënësit në mësim plotësues, arsimt-
ari detyrimisht e njofton prindin, përkatësisht tutorin." 

 
Neni 3 

Pas nenit 51 shtohen dy nene të reja 51-a dhe 51-b, si 
vijojne: 

 
"Neni 51-a 

(1) Mesimi shtesë organizohet për nxënës të cilët arrij-
në rezultate të konsiderueshme në lëndë të caktuara mësim-
ore (nxënës të talentuar). 

(2) Mesimin shtesë për nxënësit nga paragrafi (1) i këtij 
neni, arsimtari detyrohet që t'ua ofrojë nxënësve, ndërsa 
nxenesit vendosin nëse do ta ndjekin mësimin shtesë. 

 
Neni 51-b 

(1) Shkolla e mesme publike më së voni deri më 20 
shtator në vitin shkollor rrjedhës, duhet të paraqesë orar për 
mesim plotësues dhe shtesë për çdo lëndë mësimore, në 
vend të dukshëm në shkollë dhe të njëjtin ta dorëzojë në 
Inspektoratin Shtetëror të Arsimit.  

(2) Për arsimtarin i cili pa arsye nuk do ta realizojë me-
simin plotësues dhe shtesë në pajtim me orarin nga para-
grafi (1) i këtij neni, do të ngritet procedurë për shkelje di-
siplinore.   

(3) Për shkeljen disiplinore nga paragrafi (2) i këtij ne-
ni, arsimtarit i shqiptohet masë disiplinore dënim me para 
prej 10% deri në 30% nga shuma njëmujore e rrogës neto 
të paguar nëpunësit publik në muajin para kryerjes së 
shkeljes disiplinore, në kohëzgjatje prej tre deri në gjashtë 
muaj."  

 
Neni 4 

Pas nenit 58 shtohet Kapitull i ri V-a me gjashtë nene të 
reja 58-a, 58-b, 58-v, 58-g, 58-d dhe 58-gj, si vijojnë: 

 
"V-a.  KËSHILLIMI I PRINDËRVE 

 
Neni 58-a 

(1) Prindi, përkatësisht tutori dërgohet në këshillim, nese:  
- nxenesi gjatë vitit mësimor ka notë negative në tre ose 

më tepër lëndë,  
- nxenesi ka më shumë se 10 mungesa të paarsyeshme 

ose 100 mungesa të arsyeshme,  
- nxenesi është i padisiplinuar,  
- nxenesi e ofendon arsimtarin,   
- nxenesi merr pjesë në rrahje ose forma tjera të dhu-

nes,   
- nxenesi tregon sjellje asociale ose antisociale,  
- nxenesi sillet në mënyrë të pamoralshme ose joetike 

dhe  
- në periudhë të shkurtër nxënësit në mënyrë të konsid-

erueshme i bie suksesi.   
(2) Udheheqesi i klasës, përkatësisht udhëheqësi i par-

aleles e fton në këshillim së paku një prind, përkatësisht tu-
tor nga paragrafi (1) i këtij neni, me ftesë të dërguar ne-
permjet telefonit, postës ose me dorëzim personal.  

(3) Nese ftesa ka të bëjë me sjellje asociale ose antis-
ociale të nxënësit, përkatësisht me sjellje të pamoralshme 
dhe joetike të nxënësit, para se të dërgohet ftesa kërkohet 
mendim profesional nga Shërbimi Pedagogjik.  
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(4) Sherbimi Pedagogjik, në afat prej dhjetë ditësh nga 
pranimi i kërkesës dorëzon mendim profesional për sjelljen 
e nxënësit nga paragrafi (3) i këtij neni.   

(5) Ftesa për këshillim të prindit, përkatësisht tutorit 
duhet të jetë me numra dhe të dorëzohet së paku tetë ditë 
para mbajtjes së këshillimit.     

(6) Formen dhe përmbajtjen e ftesës për këshillim, i 
percakton ministri.  

(7) Nese prindi, përkatësisht tutori për shkaqe të arsye-
shme nuk mund t'i përgjigjet ftesës, detyrohet që për mun-
gesen ta njoftojë udhëheqësin e klasës, përkatësisht udh-
eheqesin e paraleles, para mbajtjes së këshillimit ose në 
afat prej tri ditësh pas këshillimit.  

(8) Udheheqesi i klasës, përkatësisht udhëheqësi i para-
leles e njofton psikologun, përkatësisht pedagogun e shkol-
les për ftesën e dorëzuar për këshillim të prindit.  

(9) Psikologu, përkatësisht pedagogu i shkollës përpilo-
n plan javor dhe mujor për mbajtjen e këshillimit në pajtim 
me bazat nga paragrafi (1) i këtij neni. 

 
Neni 58-b 

(1) Keshillimin nga neni 58-a i këtij ligji, e kryen psi-
kologu i shkollës.  

(2) Nese në shkollë nuk ka të punësuar psikolog, atehe-
re këshillimin e kryen pedagogu.   

(3) Nese në shkollë nuk ka të punësuar psikolog, përka-
tesisht pedagog, atëherë për këshillimin caktohet pedagog 
ose psikolog nga ndonjë shkollë tjetër e mesme.  

(4) Psikologun ose pedagogun nga paragrafi (3) i këtij 
neni, për shkollat e mesme të komunave e cakton komuna, 
perkatesisht Qyteti i Shkupit, ndërsa për shkollat e mesme 
shteterore e cakton ministri, nga radhët e pedagogëve, pë-
rkatesisht psikologëve të komunës, përkatësisht të Qytetit 
të Shkupit.  

(5) Keshillimi kryhet në grupe në pajtim me planin ja-
vor dhe mujor nga neni 58-a paragrafi (9) të këtij ligji.  

(6) Numri i prindërve në grupe nuk mund të jetë më i 
madh se 20.  

(7) Keshillimi realizohet në dy termine në kohëzgjatje 
prej 60 minutash.   

Për këshillimin e prindit, përkatësisht tutorit, pedagogu, 
perkatesisht psikologu detyrohet që të veprojë në pajtim 
me Programin për këshillim të prindërve, të cilin me pro-
pozim të Shërbimit Pedagogjik e miraton ministri.  

(9) Psikologu, përkatësisht pedagogu gjatë këshillimit 
të prindërve nuk guxon ta keqpërdorë funksionin e vet.   

  
Neni 58-v 

(1) Për këshillimin e mbajtur të prindit, përkatësisht tu-
torit, psikologu, përkatësisht pedagogu mban procesverbal 
me listë të pranisë.  

(2) Formen dhe përmbajtjen e ftesës për këshillim, i pë-
rcakton ministri. 

 
Neni 58-g 

Nese prindi, përkatësisht tutori më shumë se katër herë 
në çfarëdo baze nga neni 58-a paragrafi (1) i këtij ligji, fto-
het në këshillim, në çdo këshillim të ardhshëm është i pra-
nishem edhe përfaqësuesi nga Shërbimi Pedagogjik. 

 
Neni 58-d 

Nese prindi, përkatësisht tutori nuk paraqitet në këshil-
lim edhe pas ftesës së tretë, njoftohet Qendra për Punë So-
ciale. 

 
Neni 58-gj 

Sherbimi Pedagogjik, për prindërit të cilët nuk i janë 
pergjigjur ftesës për këshillim dhe që nuk e kanë arsyetuar 
mungesen e tyre, parashtron propozim për ngritjen e pro-
cedures për kundërvajtje." 

Neni 5 
Neni 59 paragrafi (5) ndryshohet si vijon: 
"Personi i cili e ka kryer arsimin e lartë në grup jomësi-

mor në studime për arsimtar, përkatësisht në studime që 
nuk kanë drejtim mësimor, mund të punësohet në arsimin e 
mesem, vetëm nëse arrin përgatitje pedagogjike psikologj-
ike dhe metodike në institucione të akredituara të arsimit të 
larte."  

Pas paragrafit (5) shtohen katër paragrafë të rinj (6), 
(7), (8) dhe (9), si vijojnë:  

"(6) Pergatitja pedagogjike psikologjike dhe përgatitja 
metodike arrihet nëpërmjet ndjekjes së mësimit dhe dheni-
es së provimeve.  

(7) Për dhënien e provimeve nga paragrafi (2) i këtij 
neni, kandidati fiton 30 kredi sipas SETK-ut.  

(8) Akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë që do 
ta realizojnë mësimin dhe dhënien e provimeve për arritjen 
e përgatitjes pedagogjike psikologjike dhe përgatitjes met-
odike, e kryen ministri.  

(9) Menyren e ndjekjes së mësimit, dhënies së provi-
meve për përgatitje pedagogjike psikologjike dhe metodi-
ke, si dhe mënyrën e akreditimit të institucioneve të arsimit 
të lartë nga paragrafi (3) i këtij neni, i përcakton ministri." 

Paragrafet (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), 
(15) dhe (16) bëhen paragrafë  (10), (11), (12), (13), (14), 
(15), (16), (17), (18), (19) dhe (20). 

 
Neni 6 

Në nenin 67 pas paragrafit (2) shtohen pesë paragrafë 
të rinj (3), (4), (5), (6) dhe  (7) si vijojnë: 

"(3) Praktikantit pas skadimit të stazhit të praktikantit, 
e para dhënies së provimit profesional, i vlerësohen kara-
kteristikat për përshtatshmëri për punë me fëmijë dhe ado-
leshente në veprimtarinë edukativo-arsimore (testi i pers-
onalitetit).   

(4) Praktikanti jep provim profesional vetëm nëse e ka 
dhene testin e personalitetit.   

(5) Praktikantit i cili e ka dhënë testin e personalitetit, 
Sherbimi Pedagogjik i lëshon vërtetim.   

(6) Formen dhe përmbajtjen e vërtetimit nga paragrafi 
(14) i këtij neni, i përcakton ministri, me propozim të Sher-
bimit Pedagogjik.  

(7) Testin e personalitetit e përpilon dhe realizon Sher-
bimi Pedagogjik."  

Paragrafi (3) bëhet paragraf (8). 
 

Neni 7 
Në nenin 70 paragrafi (1) pas fjalës "obligimeve" shto-

hen fjalët: "nëpërmjet kryerjes së vlerësimit të karakteristi-
kave të të punësuarit për përshtatshmëri për punë me fëm-
ijë dhe adoleshentë në veprimtarinë edukativo-arsimore 
(testi i personalitetit)." 

 
Neni 8 

Në nenin  74 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), 
si vijon: 

"(4) Ditari i paraleles detyrimisht mbahet edhe në form-
ë elektronike (e-ditar) nëpërmjet ueb aplikacionit të cilin e 
administron Ministria." 

Paragrafi (4) bëhet paragraf (5). 
 

Neni 9 
Në nenin 93-v paragrafi (1) pas fjalëve: "Kryetari i ko-

munes" vihet presje dhe shtohen fjalët: "e për shkollat e 
mesme shtetërore ministri,". 

 
Neni 10 

Neni 108 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
"Nese gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese inspe-

ktori shtetëror i arsimit ose inspektori i autorizuar i komun-
ës, përkatësisht i Qytetit të Shkupit konstaton se për herë të 
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pare është bërë parregullsi nga neni 109 paragrafët (1) dhe 
(2) të këtij ligji, detyrohet që të përpilojë procesverbal në të 
cilin do ta përcaktojë parregullsinë e bërë me sugjerim për 
menjanimin e parregullsisë së konstatuar në afat prej tetë 
ditesh dhe me dorëzim të njëkohshëm të ftesës për realizi-
min e edukimit të personit ose shkollës së mesme ku është 
konstatuar parregullsia gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspe-
ktuese." 

 
Neni 11 

Në nenin 109 paragrafi (2) shtohet aline e re 3, si vijon: 
"- nuk vendos orar për mësim plotësues dhe mësim sht-

esë për çdo lëndë mësimore, në vend të dukshëm në shkol-
le dhe nuk e dorëzon atë në Inspektoratin Shtetëror të Arsi-
mit (neni 51-b paragrafi (1)),". 

Pas paragrafit (8) shtohen dy paragrafë të rinj (9) dhe  
(10), si vijojnë: 

"(9) Gjobe në shumë prej 200 deri në 250 euro në ku-
ndervlere me denarë do t'i shqiptohet prindit përkatësisht 
tutorit, për kundërvajtje nëse nuk paraqitet në terminin e 
caktuar për këshillim, pas ftesës së dytë të dërguar (neni 
58-a paragrafi (2)). 

(10) Gjobe në shumë prej 500 deri në 700 euro në ku-
ndervlere me denarë do t'i shqiptohet prindit, përkatësisht 
tutorit për kundërvajtje nëse nuk paraqitet në terminin e ca-
ktuar për këshillim, pas ftesën së tretë të dërguar (neni 58-a 
paragrafi (2))." 

   
Neni 12 

Aktet nënligjore të parapara në këtë ligj do të mirato-
hen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij 
ligji.  

 
Neni 13 

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Kuvendit 
të Republikës së Maqedonisë, që të përcaktojë tekst të spa-
struar të Ligjit për arsim të mesëm.  

                                                 
Neni 14 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
„Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", përveç 
dispozitave të neneve 2, 3 dhe 8 të këtij ligji, që do të zbat-
ohen nga 1 shtatori 2011 dhe dispozitave të neneve 4, 5, 6 
dhe 7 që do të zbatohen nga 1 janari 2012. 

__________ 
409. 

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

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПЕДАГОШКАТА СЛУЖБА  

 
Се прогласува Законот за Педагошката служба, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 10 февруари 2011 година. 
 

        Бр.07-842/1                                 Претседател 
10 февруари 2011 година       на Република Македонија,                       
           Скопје                                   Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ПЕДАГОШКАТА СЛУЖБА 

 
I.ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат целите, организацијата, 
надлежностите, раководењето и овластувањата на Пе-
дагошката служба, како и други прашања од значење 
за унапредување на личниот, психолошкиот, социјал-
ниот, културниот и воспитно-образовниот развој на уч-
ениците во основното, гимназиското, уметничкото, ср-
едното стручно и специјалистичкото образование, на 
учениците со посебни образовни потреби, образовани-
ето на возрасните и ученичките домови, како и издава-
њето на учебниците за основното и средното образова-
ние.  

 
Член 2 

Педагошката служба е орган на државната управа 
во состав на Министерството за образование и наука 
(во натамошниот текст: Министерството) која за уна-
предувањето на личниот, психолошкиот, социјалниот, 
културниот и воспитно-образовниот развој на децата и 
учениците, применува современи научни и стручни ме-
тоди.  

 
Член 3 

(1) Внатрешната организација на Педагошката слу-
жба се утврдува согласно со нејзините надлежности, 
врз основа на закон, прописи и други акти кои се одне-
суваат на организациони облици и согласно со развие-
носта на мрежата на воспитно-образовните установи. 

(2) Седиштето на Педагошката служба е во Скопје. 
 

II.НАДЛЕЖНОСТИ НА ПЕДАГОШКАТА СЛУЖБА 
 

Член 4 
За остварување на работите од својот делокруг Пе-

дагошката служба  е надлежна да: 
- изработува модели на услуги кои ќе бидат разви-

вани во соработка со воспитувачите, наставниците, ди-
ректорите на училиштата, единиците на локалната са-
моуправа и родителите на децата и на учениците сог-
ласно сo потребите на училиштето, ученичкиот дом 
или друга воспитно-образовна установа, 

- дава стручна помош на децата и на учениците кои 
имаат потреба од детски психолог преку одржување 
директни контакти или на друг начин, зависно од ви-
дот на проблемот, 

- организира работилници и обуки за правилен раз-
вој на децата и учениците и правилно искористување 
на расположливите ресурси во воспитно-образовните 
установи, 

- развива децентрализирана мрежа на детски психо-
лози кои директно или индиректно ќе им помагаат на 
децата, учениците, родителите, воспитувачите и на-
ставниците во постигнување квалитетно ниво на личен, 
психолошки, социјален, културен и воспитно-образо-
вен развој на децата и учениците од членoт 1 на овој 
закон, 

- дава стручни мислења на министерот за образова-
ние и наука (во натамошниот текст: министерот) за 
развојот на воспитната и образовната политика во Ре-
публика Македонија, 

- ги следи најдобрите европски практики во детска-
та и образовната психологија и согласно со искуствата 
развива најсовремени програми и алатки за решавање 
на актуелните проблеми во воспитно-образовните уста-
нови, 
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- поттикнува и организира проекти поврзани со раз-
вивање на квалитетна воспитно-образовна психологија 
во воспитно-образовните установи, 

- предлага мерки и планови за промовирање на мен-
талното здравје на децата и на учениците, 

- соработува со родителите, децата, воспитувачите, 
учениците и со наставниците, учествува во советува-
њето на родители и да предлага мерки за надминување 
на појавените конфликти, 

- до министерот предлага Програма за советување 
на родителите, 

- дава стручно мислење за асоцијално или антисо-
цијално однесување на ученикот, односно неморално 
или неетичко однесување на ученикот, кога родителот 
е поканет на советување за такво однесување на учени-
кот, 

- обезбеди присуство на свој вработен кога родите-
лот, односно старателот на ученикот повеќе од двапати 
е повикан на советување, 

- поднесува предлог за поведување на прекршочна 
постапка за родителите кои на се јавиле на поканата за 
советување и истите не го оправдале своето отсуство,  

- врши евалуација на  карактеристики на личност за 
подобност за работа со деца и адолесценти во воспит-
но-образовната дејност (тест на личноста), 

- предлага мерки за јакнење на поддршката, грижа-
та и развојот на здрава работна средина во воспитно-
образовните установи, 

- соработува со директорите на ученичките домови, 
основните и средните училишта и континуирано да би-
дат запознаени со проблемите кои се појавуваат меѓу 
децата, меѓу воспитувачите и децата, меѓу учениците, 
меѓу учениците и наставниците, меѓу наставниците и 
родителите, како и меѓу учениците, родителите и на-
ставниците, а кои негативно се одразуваат на психоло-
шкиот, социјалниот и воспитно-образовниот развој на 
децата и учениците, како и да предлага конкретни мер-
ки за надминување на проблемите, 

- промовира програми и мерки за развој на психо-
лошкиот, социјалниот, културниот и воспитно-обра-
зовниот потенцијал на учениците, 

- предлага програми и мерки за поквалитетен пси-
холошки, социјален, културен и воспитно-образовен 
развој на учениците со посебни образовни потреби, 

- врши стручно-административни работи за Нацио-
налната комисија за учебници, 

- распишува јавен оглас за рецензенти за ракописите 
за учебници и врши избор од пријавените кандидати и 

- објавува каталог на одобрени учебници за употре-
ба на веб страницата на Министерството. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПЕДАГОШКАТА СЛУЖБА 

 
Член 5 

(1) Организационата поставеност на Педагошката 
служба се уредува со актот за организација на Мини-
стерството. 

(2) Називот на работните места, задачите и дело-
кругот на работата и бројот на извршителите во Педа-
гошката служба се уредуваат со актот за систематиза-
ција на работните места на Министерството. 

 
Член 6 

За извршување на работите од надлежност на Педа-
гошката служба, а особено за вршење на советодавна 
стручна работа и инструктивно-менторска работа на 
воспитно-образовниот и раководниот кадар во воспит-
но-образовните установи се образуваат организациони 
облици кои се утврдуваат со актот за организација на 
Министерството. 

Член 7 
(1) Работите од надлежноста на Педагошката служ-

ба утврдени во членот 4 алинеи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 од овој закон, ги извр-
шуваат државни службеници кои покрај општите усло-
ви за вработување утврдени со Законот за државните 
службеници ги исполнуваат и следниве посебни усло-
ви: 

- имаат најмалку петгодишно искуство во воспит-
но-образовната работа од областа на психологијата или 
педагогијата, 

- учествувале на научни и стручни собири за воспи-
танието и образованието со свои трудови од областа на 
психологијата или педагогијата и 

- се служат со најмалку еден светски јазик. 
(2) При вработувањето на државните службеници 

од ставот (1) на овој член, се применува начелото на 
соодветна и правична застапеност на граѓаните кои 
припаѓаат на сите заедници, без да се нарушат крите-
риумите пропишани со овој закон.   

 
Член 8 

(1) За вршење на работата од својата надлежност 
Педагошката служба  непосредно соработува со Биро-
то за развој на образованието, Државниот просветен 
инспекторат, високообразовните и научните установи, 
органите на општините, општините на градот Скопје, 
односно градот Скопје, училиштата, меѓународните 
институции за воспитание и образование, како и со др-
уги установи и здруженија. 

(2) По прашањата за стручното усовршување на пе-
дагошко-психолошките служби во воспитно-образов-
ните установи Педагошката служба особено соработу-
ва со високообразовните и научните установи. 

 
Директор на Педагошката служба 

 
Член 9 

(1) Со работата на Педагошката служба раководи 
директор. 

(2) Директорот се именува и разрешува од Владата 
на Република Македонија. 

(3) За директор може да биде избрано лице кое ги 
исполнува следниве услови: 

- да е државјанин на Република Македонија, 
- да има завршено високо образование и 
- да има најмалку пет години работно искуство со 

воспитно-образовна дејност или во орган на државната 
управа надлежен за работите на образованието. 

(4) Мандатот на директорот трае четири години со 
можност за повторен избор. 

(5) Директорот може да биде разрешен и пред исте-
кот на мандатот за којшто е избран, ако: 

- сам тоа го побара и 
- се утврдат сериозни неправилности во неговото 

работење поради што е нанесена штета на Педагошка-
та служба. 

 
Член 10 

Директорот на Педагошката служба ги врши след-
ниве работи: 

- раководи со работата на Педагошката служба, 
- ја донесува годишната програма за работа на Пе-

дагошката служба, 
- го донесува годишниот извештај за работата на 

Педагошката служба, 
- ја организира реализацијата на годишната програма, 
-  објавува јавен конкурс за рецензенти на ракописи 

за учебници, 
- врши избор рецензенти на ракописи за учебници и 
- врши други работи утврдени со закон. 
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Член 11 
(1) Директорот на Педагошката служба формира 

советодавни тела и ангажира надворешни соработници 
по пат на јавен конкурс, применувајќи го начелото на 
соодветна и правична застапеност на заедниците. 

(2) Членовите на советодавните тела и надворешни-
теe соработници од ставот (1) на овој член ги избира 
директорот од редот на кандидатите кои ги исполниле 
условите утврдени во јавниот конкурс. 

 
IV. ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА ПЕДАГОШ-

КАТА СЛУЖБА 
 

Член 12 
Средствата за финансирање на работењето на Педа-

гошката служба  се обезбедуваат од Буџетот на Репуб-
лика Македонија. 

 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 13 

Постојните државни службеници во Педагошката 
служба  продолжуваат да ги вршат работите на работ-
ните места на кои биле затекнати пред денот на влегу-
вањето во сила на овој закон, а согласно со Законот за 
државните службеници. 

 
Член 14 

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

__________ 
 

L I G J 
PËR SHËRBIMIN PEDAGOGJIK 

 
I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Me këtë ligj rregullohen qëllimet, organizimi, kompe-
tencat, udhëheqja dhe autorizimet e Shërbimit Pedagogjik, 
si dhe çështje tjera me rëndësi për përparimin e personalite-
tit, zhvillimit psikologjik, social, kulturor dhe edukativo-ar-
simor të nxënësve në arsimin fillor, gjimnaz, artistik, të 
mesem profesional dhe specializues, të nxënësve me nevo-
ja të posaçme arsimore, arsimi i të rriturve dhe konviktet e 
nxenesve, si dhe botimi i librave shkollorë për arsimin fil-
lor dhe të mesëm.  

 
Neni 2 

Sherbimi Pedagogjik është organ i administratës shtete-
rore në përbërje të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës (në 
tekstin e më tejshëm: Ministria) që për përparimin e zhvil-
limit personal, psikologjik, social, kulturor dhe edukativo-
arsimor të fëmijëve dhe nxënësve, zbaton metoda bashk-
ekohore shkencore dhe profesionale.  

 
Neni 3 

(1) Organizimi i brendshëm i Shërbimit Pedagogjik 
percaktohet në pajtim me kompetencat e veta, në bazë të 
ligjit, rregullave dhe akteve tjera që kanë të bëjnë me for-
mat organizuese dhe në pajtim me zhvillimin e rrjetit të 
institucioneve edukativo-arsimore 

(2) Selia e Shërbimit Pedagogjik është në Shkup. 
 

II. KOMPETENCAT E SHËRBIMIT PEDAGOGJIK 
 

Neni 4 
Për realizimin e punëve në kuadër të fushëveprimit të 

ve, Shërbimi Pedagogjik është kompetent që: 

- të përpunojë modele të shërbimeve që do të zhvillo-
hen në bashkëpunim me edukatorët, arsimtarët, drejtorët e 
shkollave, njësitë e vetadministrimit lokal dhe me prindërit 
e fëmijëve dhe të nxënësve në pajtim me nevojat e shkoll-
ës, konviktit të nxënësve ose institucionit tjetër edukativo-
arsimor, 

- të ofrojë ndihmë profesionale për fëmijët dhe nxënësit 
të cilët kanë nevojë për psikologun për fëmijë me mbajtjen 
e kontaktit të drejtpërdrejtë ose ndryshe, varësisht nga lloji 
i problemit,  

- të organizojë punëtori dhe trajnime për zhvillimin e 
drejte të fëmijëve dhe nxënësve, si dhe shfrytëzimin e dre-
jtë të resurseve në disponim në institucionet edukativo-ars-
imore, 

- të zhvillojë rrjet të decentralizuar të psikologëve për 
femije që drejtpërdrejt ose tërthorazi do tu ndihmojë fëmij-
ëve, nxënësve, prindërve, edukatorëve dhe arsimtarëve në 
arritjen e nivelit të kualitetit të zhvillimit personal, psikolo-
gjik, social, kulturor dhe edukativo-arsimor të fëmijëve dhe 
nxenesve nga neni 1 i këtij ligji, 

- të japë mendime profesionale ministrit të Arsimit dhe 
Shkences (në tekstin e mëtejshëm: ministri) për zhvillimin 
e politikës edukative dhe arsimore në Republikën e Maqed-
onise, 

- të përcjellë praktikat më të mira evropiane në psikol-
ogjine e fëmijëve dhe të arsimit dhe në pajtim me përvojat 
zhvillon programe më bashkëkohore dhe vegla për zgjedhj-
en e problemeve aktuale në institucionet edukativo-arsim-
ore, 

- të nxisë dhe organizojë projekte lidhur me zhvillimin 
e psikologjisë kualitative edukativo-arsimore në institucio-
net edukativo-arsimore, 

- të propozojë masa dhe plane për promovimin e shënd-
etit mendor të fëmijëve dhe të nxënësve, 

- të bashkëpunojë me prindërit, fëmijët, edukatorët, nx-
enesit dhe me arsimtarët, të marrë pjesë në këshillimin e 
prinderve dhe të propozojë masa për tejkalimin e konflikt-
eve të paraqitura, 

- ministrit t'i propozojë Program për këshillimin e pri-
nderve, 

- të japë mendim profesional për sjelljen asociale dhe 
antisociale të nxënësit, përkatësisht për sjelljen amorale 
dhe joetike të nxënësit, kur prindi është i thirrur në këshill-
im për sjelljen e atillë të nxënësit,  

- të sigurojë praninë e punonjësve të tij kur prindi ose 
kujdestari më shumë se dy herë është i thirrur në këshillim; 

- të parashtrojë propozim për ngritjen e procedurës për 
kundervajtje për prindërit të cilët nuk janë paraqitur të thir-
rjen për këshillim dhe të njëjtit nuk e kanë arsyetuar mun-
gesen e vet,  

- të kryejë evaluimin e karakteristikave të personalitetit 
për përshtatshmërinë për të punuar me nxënës dhe adolesh-
ente, në veprimtarinë edukativo-arsimore (testi i personalit-
etit),   

- të propozojë masa për përforcimin e përkrahjes, kuj-
desit dhe zhvillimit të mjedisit të shëndoshë të punës në 
institucionet edukativo-arsimore, 

- të bashkëpunojë me drejtorët e konvikteve të nxën-
esve, të shkollave fillore dhe të mesme dhe vazhdimisht të 
njoftohen me problemet që paraqiten ndërmjet fëmijëve, 
edukatoreve dhe fëmijëve, nxënësve, nxënësve dhe arsimt-
areve, arsimtarëve dhe prindërve, si dhe ndërmjet fëmijëve, 
prinderve dhe arsimtarëve, e që negativisht ndikojnë në 
zhvillimin psikologjik, social dhe edukativo-arsimor të fe-
mijeve dhe nxënësve si dhe të propozojë masa konkrete për 
tejkalimin e problemeve, 

- të promovojë programe dhe masa për zhvillimin e 
potencialit psikologjik, social, kulturor dhe edukativo-arsi-
mor të nxënësve,  

- të propozojë programe dhe masa për zhvillim më kua-
litativ psikologjik, social, kulturor dhe edukativo-arsimor 
të nxënësve me nevoja të posaçme arsimore, 



Стр. 14 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 февруари 2011 
 

- të kryejë punë profesionale administrative për Kom-
isionin Nacional për Libra Shkollorë, 

- të shpall konkurs publik për recenzentë për dorëshk-
rimet e librave shkollore dhe kryen zgjedhje nga kandidatët 
e paraqitur dhe 

- të botojë katalog të librave shkollorë të miratuar për 
perdorim, në ueb faqen e Ministrisë. 

 
III. ORGANIZIMI I SHËRBIMIT PEDAGOGJIK 

 
Neni 5 

(1) Struktura organizative e Shërbimit Pedagogjik rreg-
ullohet me aktin për Organizimin e Ministrisë. 

(2) Emri i vendeve të punës, detyrat dhe fushëveprimi i 
punes dhe numri i realizuesve në Shërbimin Pedagogjik, 
rregullohet me aktin për sistematizimin e vendeve të punës 
në Ministri. 

 
Neni 6 

Për kryerjen e punëve në kompetencë të Shërbimit Pe-
dagogjik, e veçanërisht për kryerjen e punës edukative 
profesionale dhe punës instruktore të mentorit, të kuadrit 
edukativ arsimor dhe udhëheqës në institucionet edukative 
arsimore, krijohen forma organizative që përcaktohen me 
aktin për organizimin e Ministrisë. 

 
Neni 7 

(1) Punet nga kompetenca e Shërbimit Pedagogjik të 
percaktuara në nenin 4 alinetë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dhe 18 të këtij ligji, i kryejnë nëp-
unesit shtetërorë të cilët krahas kushteve të përgjithshme 
për punësim të përcaktuara me Ligjin për nëpunës shtetëro-
rë, i plotësojnë edhe kushtet e veçanta si vijojnë: 

- kane së paku përvojë pesëvjeçare në punën edukativo-
arsimore nga sfera e pedagogjisë dhe psikologjisë, 

- kane marrë pjesë në tubime shkencore dhe profe-sion-
ale për edukim dhe arsim, me punimet e tyre nga sfera e 
psikologjise dhe pedagogjisë dhe 

- njohin së paku një gjuhë botërore. 
(2) Gjate punësimit të nëpunësve shtetërorë nga par-

agrafin (1) i këtij neni, zbatohet parimi i përfaqësimit për-
kates dhe të drejtë të qytetarëve që u takojnë të gjitha bash-
kesive, pa u prishur kriteret e përcaktuara me këtë ligj.     

 
Neni 8 

(1) Për kryerjen e punës nga kompetenca e vet Shërbi-
mi Pedagogjik drejtpërdrejt bashkëpunon me Byronë për 
Zhvillimin e Arsimit, Inspektoratin Shtetëror të Arsimit, in-
stitucionet e larta arsimore dhe shkencore, organet e komu-
nave, komunave të qytetit të Shkupit, përkatësisht qytetit të 
Shkupit, shkollat, institucionet ndërkombëtare për edukim 
dhe arsim, si dhe me institucione dhe shoqata tjera. 

(2) Për çështjet e përsosjes profesionale të shërbimeve 
pedagogjike psikologjike në institucionet edukativo-arsim-
ore, Shërbimi Pedagogjik veçanërisht bashkëpunon me in-
stitucionet e larta arsimore dhe shkencore. 

 
Drejtori i Shërbimit Pedagogjik 

 
Neni 9 

(1) Me punën e Shërbimit Pedagogjik udhëheq drejtori. 
(2) Drejtori emërohet dhe shkarkohet nga Qeveria e 

Republikes së Maqedonisë. 
(3) Drejtor mund të zgjidhet personi i cili i plotëson ke-

to kushte: 
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- të ketë të kryer arsimin e lartë dhe 
- të ketë së paku pesë vjet përvojë pune me veprimtari 

edukativo-arsimore, ose në organin e administratës shtet-
erore kompetent për punët e arsimit. 

(4) Mandati i drejtorit zgjat katër vite me mundësi për 
rizgjedhje. 

(5) Drejtori mund të shkarkohet edhe para skadimit të 
mandatit për të cilin është zgjedhur, nëse: 

- kete vet e kërkon dhe 
-vertetohen parregullsi serioze në punën e tij me çfarë i 

eshte shkaktuar dëm Shërbimit Pedagogjik. 
 

Neni 10 
Drejtori i Shërbimit Pedagogjik i kryen këto punë: 
- udheheq me punën e Shërbimit Pedagogjik, 
- e miraton programin vjetor për punën e Shërbimit Pe-

dagogjik, 
- e miraton raportin vjetor për punën e Shërbimit Peda-

gogjik, 
- e organizon realizimin e programit vjetor,  
-  shpall konkurs publik për recezentë për dorëshkrimet 

e librave shkollorë, 
- e bën zgjedhjen e recezentëve për dorëshkrimet e lib-

rave shkollorë dhe 
- kryen punë tjera të përcaktuara me ligj. 
 

Neni 11 
(1) Drejtori i Shërbimit Pedagogjik formon trupa kësh-

illues dhe angazhon bashkëpunëtorë të jashtëm, nëpërmjet 
konkursit publik. 

(2) Anetaret e trupave këshilluese dhe bashkëpunëtorët 
e jashtëm nga paragrafi (1) i këtij neni, i zgjedh drejtori 
nga radhët e kandidatëve që i kanë plotësuar kushtet në 
konkursin publik. 

 
IV. FINANCIMI I VEPRIMTARISË SË SHËRBIMIT 

PEDAGOGJIK 
 

Neni 12 
Mjetet për financimin e punës së Shërbimit Pedagogjik 

sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë. 
 
V. DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT 

 
Neni 13 

Nepunesit shtetërorë ekzistues në Shërbimin Pedagogj-
ik, vazhdojnë t'i kryejnë punët në vendet e punës ku ndod-
hen para ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji, në pajtim me 
Ligjin për nëpunës shtetërorë. 

 
Neni 14 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
„Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

__________ 
410. 

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

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРО-
СТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за просторно и урбанистичко планирање, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 10 февруари 2011 година. 
 

           Бр.07-844/1                              Претседател 
10 февруари 2011 година       на Република Македонија,                       
             Скопје                                 Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

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

НОТ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО 
ПЛАНИРАЊЕ 

 
Член 1 

Во Законот за просторно и урбанистичко планира-
ње („Службен весник на Република Македонија” број 
51/2005, 137/2007, 91/2009 и 124/10), во членот 5 али-
нејата 5  се менува и гласи: 

„- проект за инфраструктура се изработува за лини-
ски инфраструктурни објекти утврдени со Законот за 
градење,“. 

Во алинеите 6 и 7 зборовите: „во и“ и зборовите: 
„како и уредување и користење на просторот во рамки-
те на формирана градежна парцела“ се бришат. 

Во алинејата 17 по зборовите: „урбанистички план“ 
се става запирка и се додаваат зборовите: „на државна 
урбанистичка планска документација и на локална ур-
банистичка планска документација“.  

Во алинејата 21 по зборовите: „копија од графички-
от“ се додаваат зборовите: „и текстуалниот“. 

Алинејата 22 се брише. 
 

Член 2 
Во членот 6 по ставот (2) се додава нов став (3), кој 

гласи: 
“(3) Во постапката при вршењето на инспекцискиот 

надзор ќе се применуваат  одредбите од Законот за 
инспекциски надзор, доколку со овој закон поинаку не 
е уредено.“  

 
Член 3 

По членот 13 се додава нов член 13-а, кој гласи: 
 

“Член 13-а 
(1) Со урбанистичките планови од членот 7 точка 2 

алинеи 2, 3 и 4 на овој закон предмет на планирање мо-
же да биде и една градежна парцела, а може да се врши 
и нивно изменување и дополнување во рамките на една 
градежна парцела, доколку постои изградена сообра-
ќајна секундарна инфраструктура.  

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, урбани-
стичките планови се донесуваат во постапка утврдена 
во членот 24 од овој закон, а јавната анкета трае од нај-
малку пет до најмногу десет работни дена.“ 

 
Член 4 

Во членот 14 став (5) точката на крајот од ставот се 
заменува со запирка и се додаваат зборовите: „освен за 
градбите за кои согласно со Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти е донесено решение за 
утврдување на правен статус.“ 

 
Член 5 

Во членот 16 став (2) по зборовите: „планска доку-
ментација“ запирката се брише и се додаваат зборови-
те: „и на проект за инфраструктура,“.  

 
Член 6 

Во членот 17 став (1) се додава нова реченица која 
гласи: “Во годишната програма општините и градот 
Скопје можат да утврдат одредени планови заради еко-
номски развој на општината, да се донесат во постапка, 
пропишана во членот 24-а ставови (2), (3) и (4) на овој 
закон.“ 

 
Член 7 

Во членот 17-а ставовите (4) и (5) се бришат. 

Член 8 
Во членот 23 ставот (1) се менува и гласи: 
„По нацртот на генералните урбанистички планови 

се организира стручна расправа со учество на субјекти-
те од членот 29 ставови (1) и (2) на овој закон и други 
заинтересирани лица од подрачјето опфатено со пла-
нот. Заинтересираните лица и субјектите од членот 29 
ставови (1) и (2) на овој закон можат да достават забе-
лешки по нацртот на планот, во рок од десет дена од 
одржувањето на стручната расправа а доколку истите 
не бидат доставени ќе се смета дека немаат забелешки 
на планското решение.“  

 
Член 9 

Во членот 24 ставот (4) се менува и гласи: 
„За организирањето на јавна презентација и јавна 

анкета општината е должна писмено да ги извести  
субјектите од членот 29 на овој закон. Јавната анкета 
трае најмалку десет работни дена, во кој рок субјектите 
од членот 29 на овој закон како и сите заинтересирани 
физички и правни лица можат да достават забелешки и 
предлози по нацртот на планот, на анкетни листови. 
Доколку во овој рок субјектите од членот 29 на овој за-
кон не достават забелешки и предлози, ќе се смета дека 
немаат забелешки и предлози на планското решение.“ 

Во ставот (5) втората реченица се брише. 
 

Член 10 
Во членот 25 по ставот (4) се додава нов став (5), 

кој гласи: 
„(5) Градоначалникот на општината е должен нај-

доцна 15 дена по добивање на согласноста од ставот (2) 
на овој член да го достави предлогот на планот до Со-
ветот на општината, а советот е должен во рок од 15 
дена од приемот на предлогот на планот да го стави на 
седница и да одлучи по истиот.“ 

 
Член 11 

Членот 29 се менува и гласи: 
“(1) По барање на изработувачот на плановите од 

членот 7 точка 2 на овој закон, државната и локалната 
урбанистичка планска документација и проектот за ин-
фраструктура, органите на државната управа и другите 
субјекти кои ги вршат работите од областа на образо-
ванието, земјоделството, водостопанството, заштитата 
и спасувањето, противпожарната заштита, здравствена-
та заштита, транспортот и врските и државните пати-
шта се должни да му ги достават сите податоци и ин-
формации со кои располагаат, потребни за изработка 
на наведените планови, државната и локалната урбани-
стичка планска документација и проектот за инфра-
структура, во рок од осум работни дена од денот на 
приемот на барањето. Поради сложеноста на работите, 
органот на државната управа и другите институции кои 
ги вршат работите од областа на културата, податоците 
и информациите се должни да ги достават во рок од 15 
работни дена од денот на приемот на барањето.  

(2) Органите надлежни за донесување на плановите 
од членот 7 точка 2 на овој закон, односно изработува-
чот на државната и локалната урбанистичка планска 
документација и на проектот за инфраструктура е дол-
жен да побара податоци и информации од органот над-
лежен за вршење на работите од областа на животната 
средина и просторното планирање во постапката за: 

- донесување на генерален урбанистички план;  
- донесување на детален урбанистички план докол-

ку не била спроведена постапка за оцена на влијание 
врз животната средина и врз животот и здравјето на лу-
ѓето  при донесувањето на генералниот урбанистички 
план, а во планскиот опфат се уредува простор за из-
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градба на градби за чија реализација е утврдено спро-
ведување на постапка за оцена на влијание на проектот 
врз животната средина во рамките на планскиот опфат 
на урбанистичкиот план или постои заштитено подрач-
је, односно споменик на природата и 

- донесување на урбанистичкиот план за село, урба-
нистичкиот план за вон населено место, одобрување на 
државната урбанистичка планска документација, на ло-
калната урбанистичка планска документација  и на 
проект за инфраструктура, доколку во планскиот опфат 
се уредува простор за изградба на градби за чија реали-
зација е утврдено спроведување на постапка за оцена 
на влијание на проектот врз животната средина во рам-
ките на планскиот опфат на урбанистичкиот план или 
постои заштитено подрачје, односно споменик на при-
родата. 

(3)Органот надлежен за вршење на работите од об-
ласта на животната средина и просторното планирање 
е должен да одговори на барањето од ставот (2) на овој 
член во рок од осум работни дена од денот на приемот 
на барањето.   

(4) По барање на органите надлежни за донесување 
на плановите од членот 7 точка 2 на овој закон, однос-
но по барање на изработувачот на државната и локал-
ната урбанистичка планска документација и проектот 
за инфраструктура, сите правни лица кои вршат кому-
нални работи, односно стопанисуваат со комуналните  
инфраструктурни   мрежи, како што се водоводот и ка-
нализацијата, електричното напојување, топловодот,  
гасоводот,  фиксната  телефонија и  други,  се  должни  
да учествуваат  во  планирањето  на  примарните  и  се-
кундарните инфраструктурни  мрежи  и  да  ги  напра-
ват  достапни  нивните подземни катастри и развојни 
планови во рок од седум дена од денот на приемот на 
барањето. 

(5) Доколку субјектите од ставовите (1) и (2) на овој 
член не ги достават податоците и информациите во 
определениот рок од ставот (1) на овој член, односно 
правните лица од ставот (4) на овој член не ги направат 
достапни  нивните  податоци и информации, ќе се сме-
та дека субјектите од ставовите (1), (2) и (4) на овој 
член не располагаат со потребните податоци и инфор-
мации, при што евентуалните идни штети настанати 
поради недоставувањето на податоците и информации-
те ќе бидат на товар на субјектите кои не ги доставиле 
потребните податоци и информации, односно не одго-
вориле на барањето. 

(6) Планските решенија на комуналните инфрастру-
ктури се изработуваат во урбанистичките планови од 
членот 7 точка 2 алинеја 2 на овој закон на таков  на-
чин што ги содржат сите параметри за приклучување  
кон градските мрежи за секоја градежна парцела пое-
динечно.  

 (7) Податоците и информациите од овој член се со-
ставен дел и прилог на документационата основа на 
планот, планската документација и проектот за инфрa-
структура.“   

 
Член 12 

Во членот 35 алинејата 2 се менува и гласи: 
“- изработува урбанистички планови, државна и ло-

кална урбанистичка планска документација и проект за 
инфраструктура од програмите на Владата на Републи-
ка Македонија од членот 16 на овој закон,“. 

 
Член 13 

Во членот 49 став (1) по зборот “пет“ се додава збо-
рот “работни“.  

Ставовите (3) и (4) се менуваат и гласат: 

„(3) Изводот од генерален урбанистички план содр-
жи копија од графички прилог (синтензен план) и ко-
пија од текстуален дел (општите и посебните услови за 
просторен развој, параметри за спроведување на пла-
нот, плански услови за детално планирање на просто-
рот, мерките за заштита на културното наследство, 
природата и животната средина и мерките за заштита 
од разурнување и друго), за конкретен простор кој е 
дел од генералниот урбанистички план. Изводот е по-
требен за изготвување на детални урбаниситички пла-
нови во рамките на планскиот опфат на Генералниот 
урбанистички план. Извод од Генералниот урбанистич-
ки план на градот Скопје издава градот Скопје во рок 
од пет работни дена од денот на приемот на барањето . 

(4) Изводот од детален урбанистички план, урбани-
стички план за село, урбанистички план за воннаселено 
место, од државна урбанистичка планска документаци-
ја и од локална урбанистичка планска документација  
содржи копија од графички прилог (синтензен план) и 
копија од текстуален дел (општите и посебните услови 
за градење), во кој се прикажани урбанистичките пара-
метри за конкретната градежна парцела, како и подато-
ци за постојната инфаструктура инсталации (водовод, 
канализација, електрично напојување,  а доколку има и 
приклучоци за топловод и гасовод)." 

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:  
“(5) Формата и содржината на изводот од планови-

те од ставовите (3) и (4) на овој член ги пропишува ми-
нистерот кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на уредување на про-
сторот.“ 

                                                            
Член 14 

Во членот 50 ставот (1) се менува и гласи: 
“Со државна урбанистичка планска документација 

може да се врши уредување на просторот со определу-
вање на градежна парцела вон планскиот опфат за 
градби од прва категорија утврдени со Законот за гра-
дење.“ 

Ставот (2) се брише. 
Ставот (3) кој станува став (2) се менува и гласи: 
„(2) Државната урбанистичка планска документа-

ција од ставот (1) на овој член се изработува врз основа 
на извод од просторен план.“    

Ставовите (4), (5), (6), (7), (8) и (9) стануваат ставо-
ви (3), (4), (5), (6), (7) и (8). 

Ставот (10) кој станува став (9) се менува и гласи: 
„(9) Државната урбанистичка планска документа-

ција се применува по нејзиното одобрување и по извр-
шено картирање на хамер. Трошоците за картирањето 
и објавувањето на соопштението за одржувањето на 
јавната анкета се на сметка на подносителот на барање-
то за одобрување на државната урбанистичка планска 
документација.“  

 
Член 15 

Во членот 50-а ставот (1) се менува и гласи: 
„Со локална урбанистичка планска документација 

може да се врши уредување на просторот со определу-
вање на градежна парцела вон планскиот опфат за 
градби од втора категорија утврдени со Законот за гра-
дење.“ 

Ставот (2) се брише. 
Ставот (3) станува став (2). 
Ставот (4) кој станува став (3)  се менува и гласи: 
„(3) Локалната урбанистичка планска документаци-

ја од ставот (1) на овој член се изработува врз основа 
на извод од просторен план.“ 

 Ставот (5) се брише. 
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 Ставовите (6), (7), (8), (9) и (10) стануваат ставови 
(4), (5), (6), (7) и (8). 

Ставот (11) кој станува став (9)  се менува и гласи: 
„(9) Локалната урбанистичка планска документаци-

ја се применува по нејзиното одобрување и по изврше-
но картирање на хамер. Трошоците за картирањето и 
објавувањето на соопштението за одржувањето на јав-
ната анкета се на сметка на подносителот на барањето 
за одобрување на локалната урбанистичка планска до-
кументација.“  

Ставот (12) станува став (10). 
    

Член 16 
Во членот 51 став (3) по зборот “барателот“ се ста-

ва точка, а зборовите до крајот на реченицата се бри-
шат. 

Ставот (4) се менува и гласи:  
„Архитектонско-урбанистичкиот проект од ставот 

(1) на овој член во кој се определени површините за 
градење на градби од прва категорија, утврдени со За-
конот за градење, го заверува министерот кој раководи 
со органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на уредување на просторот, а 
архитектонско-урбанистички проект во кој се опреде-
лени површините за градење на градби од втора кате-
горија утврдени со Законот за градење, го заверува гра-
доначалникот на општината.“ 

Ставот (5) се брише. 
 

Член 17 
По членот 51 се додава нов наслов и нов член 51-а, 

кои гласат: 
 

„3. Проект за инфраструктура 
 

Член 51-а 
(1) Проектот за инфраструктурата содржи техничко 

решение за инфраструктурата со сите нејзини елементи 
(шахти, бунари, мерни станици, потпорни ѕидови, мо-
стови, вијадукти,  пропусти, натпатници, подпатници, 
тунели, клучки и друго)  во текстуален дел и графички 
прилози и ја прикажува трасата на инфраструктурата и 
истиот се изработува врз основа на извод од Просторен 
план или услови за планирање на просторот  или извод 
од урбанистичките планови од членот 7 точка 2 на овој 
закон.  

(2) Проектот за инфраструктура содржи студија за 
оцена на влијанието на проектот врз животната среди-
на, односно елаборат за заштита на животната средина 
одобрени од надлежен орган, доколку со прописите од 
областа на животна средина е предвидено изработка на 
студија, односно елаборат за тој вид на инфраструкту-
ра. 

(3) Проектот за инфраструктура за линиски инфра-
структурни објекти од прва категорија, утврдени со За-
конот за градење, се доставува до органот на државна-
та управа надлежен за вршење на работите од областа 
на уредување на просторот, а за линиски инфрастру-
ктурни објекти од втора категорија до општината. Над-
лежниот орган утврдува дали проектот е изработен 
согласно со прописите за проектирање на објекти, по 
што го одобрува со ставање заверка и печат на истиот.“ 

 
Член 18 

Членовите 52, 52-а, 52-б, 52-в се бришат. 
 

Член 19 
Во членот 53 ставот (1) се брише. 
Во ставот (2) кој станува став (1) зборовите: “од 

став (1) на овој член“ се бришат. 

Член 20 
Членовите 54, 55 и 56 се бришат.  
 

Член 21 
Во членот 60 став (1) зборовите: “пет години“ се за-

менуваат со зборовите: “три години“. 
Во ставот (2) зборовите: “три години“ се заменува-

ат со зборовите: “две години“.  
 

Член 22 
По членот 61 се додава нов член 61-а, кој гласи: 
 

“Член 61-а 
(1) За работата на урбанистичките инспектори на 

Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам 
директорот на Државниот инспекторат за градежниш-
тво и урбанизам донесува годишна програма, а за рабо-
тата на овластените урбанситички инспектори на оп-
штините и на општините во градот Скопје, годишна 
програма донесува градоначалникот на општината.  

(2) Годишните програми од ставот (1) на овој член 
содржат месечни планови за работа на урбанистичките, 
односно овластените урбанистички инспектори. 

(3) Директорот на Државниот инспекторат за гра-
дежништво и урбанизам за работата на урбанистичките 
инспектори, најдоцна до 31 март во тековната година, 
доставува годишен извештај за претходната година до 
Владата на Република Македонија, а градоначалникот 
на општинита, односно општината во градот Скопје за 
работата на овластените урбанистички инспектори, 
најдоцна до 31 март во тековната година ,доставува го-
дишен извештај за претходната година до советот на 
општината.“ 

 
Член 23 

Членот 63 се  брише.  
                         

Член 24 
Членот 64 се менува и гласи: 
„(1) При вршење на инспекциски надзор урбани-

стичкиот инспектор проверува дали општинскиот ур-
банистички инспектор ги врши работите согласно со 
овој закон. 

(2) За вршење на работите од ставот (1) на овој член 
органите на единиците на локалната самоуправа се 
должни на барање на урбанистичкиот инспектор да му 
овозможат да изврши увид во документацијата од по-
стапките за донесување и спроведување на урбани-
стичките планови. 

(3) Урбанистичкиот инспектор е должен инспекци-
скиот надзор од ставот (1) на овој член да го изврши 
најмалку еднаш месечно.“  

 
Член 25 

Членот 65 се брише.  
 

Член 26 
Во членот 75 зборовите: “став (10)“ се заменуваат 

со зборовите: “став (11)“. 
 

Член 27 
Во членот 75-а ставот (2) се брише.  
 

Член 28 
Во членот 76-б ставот (2) се брише.                           
 

Член 29 
По членот 76-б се додава нов член 76-в, кој гласи: 
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“Член 76-в 
Глоба во износ од 5.000 до 7.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на одго-
ворното лице во општината ако не го достави предло-
гот на планот до Советот на општината во рокот утвр-
ден во членот 25 став (5) од овој закон.“ 

 
Член 30 

Членот  77-а се менува и гласи:  
„(1) Пред поднесувањето на барањето за поведува-

ње на прекршочна постапка пред надлежен суд ќе се 
спроведе постапка за порамнување. Доколку сторите-
лот го признае прекршокот, органот на државната 
управа надлежен за вршење на работите кои се однесу-
ваат на уредување на просторот ќе му издаде на стори-
телот платен налог заради наплата на глобата предви-
дена за прекршокот. Со потписот на платниот налог 
сторителот на прекршокот се смета дека се согласува 
да ја плати предвидената глоба. 

(2) Сторителот на прекршокот е должен да ја 
плати глобата во рок од осум дена од денот на 
приемот на платниот налог на сметка на органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на уредување на просторот, означена во 
платниот налог. Сторителот ќе плати само половина 
од изречената глоба доколку плаќањето го изврши во 
рокот од осум дена. 

(3) Ако сторителот на прекршокот од ставот (1) на 
овој член не ја плати глобата во рокот определен во 
ставот (2) на овој член, органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на уреду-
вање на просторот, ќе поднесе барање за поведување 
на прекршочна постапка пред надлежен суд.“ 

 
Член 31 

Постапките за донесување на решение за локациски 
услови започнати пред влегување во сила на овој закон 
ќе продолжат согласно одредбите од Законот за про-
сторно и урбанистичко планирање („Службен весник 
на Република Македонија“ број 51/2005, 137/2007, 
91/2009 и 124/10).  

 
Член 32 

Постапките за донесување на решение за одобрува-
ње на државна урбанистичка планска документација 
вонплански опфат и локална урбанистичка планска 
документација вонплански опфат започнати пред вле-
гувањето во сила на овој закон ќе продолжат согласно 
со одредбите од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 51/2005, 137/2007, 91/2009 и 124/10). 

 
Член 33 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија во рок од 30 де-
на од објавувањето на овој закон, да утврди пречистен 
текст на Законот за просторно и урбанистичко плани-
рање.  

 
Член 34 

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 LIGJIT PËR  

PLANIFIKIM HAPËSINOR DHE URBANISTIK 
 

Neni 1 
Në Ligjin për planifikim hapësinor dhe urbanistik 

(„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 
51/2005, 137/2007, 91/2009 dhe 124/10) në nenin 5 alineja 
5 ndryshohet si vijon:  

"-projekti për infrastrukturë përpilohet për objekte të li-
njave infrastrukturore të përcaktuara me Ligjin për ndër-
tim,". 

Në alinetë 6 dhe 7 fjalët: "në dhe" dhe fjalët: "si dhe 
rregullimi dhe shfrytëzimi i hapësirës në kuadër të parcelës 
së formuar ndërtimore", shlyhen. 

Në alinenë 17 pas fjalëve: "plani urbanistik" vihet pres-
je dhe shtohen fjalët: "të dokumentacionit të planit urbani-
stik shtetëror dhe të dokumentacionit të planit urbanistik 
lokal".  

Në alinenë 21 pas fjalëve: "kopje nga pjesa grafike" 
shtohen fjalët: "dhe tekstuale". 

Alineja 22 shlyhet. 
 

Neni 2 
Ne nenin 6 pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), 

si vijon:  
"(3) Në procedurën gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspe-

ktuese do të zbatohen dispozitat e Ligjit për mbikëqyrje 
inspektuese, nëse me këtë ligj nuk është rregulluar ndrys-
he."  

 
Neni 3 

Ne nenin 13  shtohet neni i ri 13-a, si vijon: 
 

"Neni 13-a 
(1) Me planet urbanistike të nenit 7 pika 2 alinetë 2, 3 

dhe 4, lëndë e planifikimit mund të jetë edhe një parcelë 
ndertimore, e mund të kryhet edhe ndryshimi dhe plotësimi 
i tyre në kuadër të një parcele ndërtimore, nëse ekziston 
infrastruktura sekondare e ndërtuar e komunikacionit.   

(2) Në rastet nga paragrafi (1) i këtij neni, planet urban-
istike miratohen në procedurën e përcaktuar me nenin 24 të 
ketij ligji, ndërsa anketa publike zgjat prej  së paku pesë 
deri më së shumti dhjetë ditë pune." 

 
Neni 4 

Në nenin 14 paragrafi (5) pika në fund të pargarfit zëv-
endesohet me presje dhe shtohen fjalët: "përveç për ndërti-
met që në pajtim me Ligjin për veprim me objektet e ndër-
tuara pa leje, është marr vendim për përcaktimin e statusit 
juridik." 

 
Neni 5 

Në nenin 16 pargarfi (2) pas fjalëve: "dokumentacioni i 
planit" presja shlyhet dhe shtohen fjalët: "dhe të projektit të 
infrastruktures,".  

 
Neni 6 

Në nenin 17 paragrafi (1) shtohet fjalia e re si vijon: 
"Në programin vjetor komunat dhe Qyteti i Shkupit 

mund të përcaktojnë që plane të caktuara për zhvillim eko-
nomik të komunës, të miratohen në procedurën e perckatu-
ar në nenin 24-a paragrafët (2), (3) dhe (4) të këtij ligji.“ 

 
Neni 7 

Në nenin 17-a pargarfët (4) dhe (5) shlyhen. 
                                                              

Neni 8 
Në nenin 23 pargarfi (1) ndryshohet si vijon: 
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"Për projektplanet e përgjithshme urbanistike organizo-
het depat profesional, me pjesëmarrjen e subjekteve nga 
neni 29 pargarfi (1) dhe (2) të këtij ligji dhe personave tjerë 
të interesuar nga sfera e përfshirë me plan. Personat e inte-
resuar dhe subjektet nga neni 29 paragrafi (1) dhe (2) të ke-
tij ligji, mund të dorëzojnë vërejtje për projektplanin në 
afat prej dhjetë ditësh nga mbajtja e debatit profesional, e 
nese të njëjtat nuk dorëzohen do të konsiderohet se nuk ka-
ne vërejtje për zgjidhjen e planit."   
 

Neni 9 
Në nenin 24 pargarfi (4) ndryshohet si vijon: 
"Për organizimin e prezantimit dhe anketës publike, ko-

muna detyrohet që me shkrim t'i njoftojë subjektet nga neni 
29 i këtij ligji.  Anketa publike zgjat së paku dhjetë ditë pu-
ne, në të cilin afat subjektet nga neni 29 i këtij ligji si dhe 
të gjithë personat e interesuar fizikë dhe juridikë mund t'i 
dorezojne vërejtjet dhe propozime për projektplanin në fle-
teanketa.  Nëse në këtë afat subjektet nga neni 29 i këtij 
ligji nuk dorëzojnë vërejtje dhe propozime, do të konside-
rohet se nuk kanë vërejtje dhe propozime për zgjidhjen e 
planit." 

Në paragrafin (5) fjalia e dytë shlyhet. 
 

Neni 10 
Në nenin 25 pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5), 

si vijon:  
"(5) Kryetari i komunës detyrohet që më së voni 15 dtë 

pas marrjes së pëlqimit nga paragrafi (2) i këtij neni, ta 
dorezoje propozim-planin në Këshillin Komunal, ndërsa 
Keshilli detyrohet që në afat prej 15 ditësh nga pranimi i 
propozim-planit ta paraqesë në mbledhje dhe të marrë ven-
dim për të njëjtin." 

 
Neni 11 

Neni 29 ndryshohet si vijon:  
"(1) Me kërkesë të përpiluesit të planeve nga neni nga 

neni 7 pika 2 të këtij ligji, dokumentacionin e planit urba-
nistik shtetëror dhe lokal dhe projektin për  infrastrukturë, 
organet e administratës shtetërore dhe subjektet tjera që i 
kryejne punët nga sfera e arsimit, bujqësisë, ekonomizimit 
të ujërave, mbrojtjes dhe shpëtimit, mbrojtjes kundër zjar-
rit, mbrojtjes shëndetësore, transportit dhe lidhjeve dhe rru-
geve shtetërore, detyrohen që t'ia dorëzojnë të gjitha të 
dhenat dhe informatat me të cilat disponojnë, të nevojshme 
për përpunimin e planeve të cekura, dokumentacionit të 
planit urbanistik shtetërore dhe lokal dhe projektit të infras-
truktures, në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të ker-
keses. Për shkak të ndërlikueshmërisë së punëve, organi i 
administrates shtetërore dhe institucionet tjera që i kryejnë 
punet nga sfera e kulturës, të dhënat dhe informatat detyro-
hen që t'i dorëzojnë në afat prej 15 ditësh pune nga dita e 
pranimit të kërkesës.   

(2) Organet kompetente për miratimin e planeve nga 
neni 7 pika 2 e këtij neni, përkatësisht përpiluesi i dokum-
entacionit të planit urbanistik shtetëror dhe lokal dhe të 
projektit për infrastrukturë, detyrohen që të kërkojnë të dh-
ëna dhe informata nga organi kompetent për kryejren e 
puneve nga sfera e mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësi-
nor, në procedurën për:  

- miratimin e planit të përgjithshëm urbanistik,   
- miratimin e planit detal urbanistik nëse nuk është zba-

tuar procedura për vlerësimin e ndikimit mbi mjedisin jete-
sor dhe mbi jetën e shëndetit të njerëzve gjatë miratimit të 
planit të përgjithshëm urbanistik, ndërsa në përfshirjen e 
planit rregullohet hapësira për ndërtimin e objekteve për 
realizimin e të cilave është përcaktuar zbatimi i procedurës 
për vlerësimin e ndikimit të projektit mbi mjedisin jetësor, 
në kuadër të përfshirjes planifikuese të planit urbanistik, 
ose ekziston rajon i mbrojtur përkatësisht monument naty-
ror dhe 

- miratimin e planit urbanistik për fshat, planit urbani-
stik për vendbanim periferik, miratimin e dokumentacionit 
shteteror të planit urbanistik, të dokumentacionit lokal të 
planit urbanistik dhe të projektit për infrastrukturë, nëse në 
perfshirhjen e planifikuar rregullohet hapësira për ndërti-
min e objekteve për realizimin e të cilave është përcaktuar 
zbatimi i procedurës për vlerësimin e  ndikimit të projektit 
mbi mjedisin jetësor, në kuadër të përfshirjes së planifikuar 
të planit urbanistik ose ekziston rajon i mbrojtur përkatësis-
ht monument natyror. 

(3) Organi kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e 
mjedisit jetësor dhe planifikimt hapësinor detyrohet që të 
pergjigjet në kërkesën nga paragarfi (2) i këtij neni, në afat 
prej tetë ditësh pune nga dita e pranimit të kërkesës.    

(4) Me kërkesë të organeve kompetente për miratimin e 
planeve nga neni 7 pika 2 të këtij ligji, përkatësisht me ker-
kese të përpiluesit të dokumentacionit të planit urbanistik 
shteterore dhe lokal dhe projektit të infrastrukturës, të gjit-
he personat juridikë që kryejnë punë komunale përkatësisht 
ekonomizojne me rrjetet infrastrukturore komunale, siç ja-
ne ujësjellësi dhe kanalizimim, furnizimi elektik, përçuesi i 
nxemjes, gazpërçuesi, telefonia fikse dhe tjera, detyrohen 
që të marrin pjesë në planifikimin e rrjeteve primare dhe 
sekondare të infrastrukturës dhe t'i bëjnë të arritshme kada-
strat e tyre nëntokësore dhe planet zhvillimore, në afat prej 
shtate ditësh nga dita e pranimit të kërkesës. 

(5) Nese subjektet nga pargarfët (1) dhe (2) të këtij neni 
nuk i dorëzojnë të dhënat dhe informatat në afatin e caktuar 
nga paragrafi (1) i këtij neni, përkatësisht personat juridikë 
nga paragrafi (4) i këtij neni nuk i bëjnë të arritshme të 
dhenat dhe informatat  e tyre, do të konsiderohet se sub-
jektet nga paragrafët (1), (2) dhe (4) të këtij neni nuk dis-
ponojne me të dhënat dhe informatat e nevojshme, me 
ç'rast dëmet eventuale të ardhshme të krijuara për shkak të 
mungeses së të dhënave dhe informatave, do të jenë në 
ngarkese të subjekteve që nuk i kanë dorëzuar të dhënat 
dhe informatat e nevojshme, përkatësisht nuk i janë përg-
jigjur kërkesë.  

(6) Zgjidhjet e planit të infrastrukturave komunale për-
punohen në plane urbanistike të nenit 7 pika 2 alineja 2 e 
ketij ligji, në mënyrë që t'i përmbajnë të gjitha parametrat 
për kyçje në rrjetet e qytetit për çdo parcelë ndërtimore në 
vecanti.   

(7)  Të dhënat dhe informatat nga ky nen, janë pjesë 
perberese dhe shtojcë e bazës së dokumenteve të planit, do-
kumentacionit të planit dhe projektit për infrastukturë."   

 
Neni 12 

Në nenin 35 alineja 2 ndryshohet si vijon: 
"-perpilon plane urbanistike, dokumentacion të planit 

urbanistik shtetëror dhe lokal dhe projekt të infrastrukturës 
nga programet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, 
nga neni 16 i këtij ligji;". 

 
Neni 13 

Në nenin 49 paragrafin (1) pas fjalës "pesë" shtohet fja-
la "pune".  

Paragrafet (3) dhe (4) ndryshohen si vijojnë: 
"(3) Ekstrakti i planit të përgjithshëm urbanistik, përm-

ban kopje të paraqitjes grafike (plani sintezë) dhe kopje 
nga pjesa tekstuale (kushtet e përgjithshme dhe të posaçme 
për zhvillim hapësinor, parametrat për zbatimin e planit, 
kushtet e planit për planifikim detal të hapësirës, masat për 
mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, natyrës dhe ambientit 
jetesor dhe masat për mbrojtjen nga rrëzimi etj.), për hape-
sire konkrete që është pjesë e planit detal urbanistik. Ekst-
rakti nevojitet për përgatitjen e planeve detale urbanistike 
në kuadër të përfshirjes planifikuese të Planit të përgjiths-
hem urbanistik.  Ekstrakt nga Plani i përgjithshëm urbani-
stik i Qytetit të Shkupit, lëshon Qyteti i Shkupit në afat prej 
pese ditësh pune pas pranimit të kërkesës. 
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(4) Ekstrakti nga plani detal urbanistik, plani urbanistik 
për fshat, plani urbanistik jashtë vendbanimit, nga dokum-
entacioni i planit urbanistik shtetëror dhe nga dokumentaci-
oni i planit urbanistik lokal, përmban kopje nga paraqitja 
grafike (plani sintezë) dhe kopje nga pjesa tekstuale (kush-
tet e përgjithshme dhe të posaçme për ndërtim), ku janë pa-
raqitur parametrat urbanistike për parcelën konkrete nderti-
more si dhe të dhënat për lidhjet infrastrukturore (ujësjel-
les, kanalizim, lidhje elektrike, dhe nëse ka edhe lidhje për 
percues të nxemjes dhe gazpërçes)." 

Pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5) si vijon:  
"(5) Formen dhe përmbajtjen e ekstraktit të planeve nga 

paragarfet (3) dhe (4) të këtij neni, i përcakton ministri që 
udhehes me organin e administratës shtetërore kompetent 
për punët nga sfera e rregullimit të hapësirës." 

 
Neni 14 

Në nenin 50 pargarfi (1) ndryshohet si vijon: 
"Me dokumentacionin planit shtetëror urbanistik, mund 

të bëhet rregullimi i hapësirës me përcaktimin e parcelës 
ndertimore jashtë shtrirjes së planifit, për ndërtime të kate-
gorise së parë të përcaktuara me Ligjin për ndërtim." 

Paragrafi (2) shlyhet. 
Paragrafi (3) i cili bëhet pargarfi (2) ndryshohet si vi-

jon: 
"(2) Dokumentacioni shtetëror i planit urbanistik nga 

paragrafi (1) i këtij neni, përpilohet në bazë të ekstraktit 
nga plani hapësinor."    

Paragrafet (4), (5), (6), (7), (8), (9) bëhen paragrafë (3), 
(4), (5), (6), (7) dhe (8). 

Paragrafi (10) i cili bëhet pargarfi (9) ndryshohet si vi-
jon: 

"(9) Dokumentacioni i planit urbanistik shtetëror zbato-
het pas miratimit të tij dhe pas hartimit të kryer në hamer. 
Shpenzimet për hartimin dhe shpalljen e njoftimit për mba-
jtjen e anketës publike, janë në llogari të parashtruesit të 
kerkeses për miratimin e dokumentacionit të planit uraban-
istik shtetëror."  

 
Neni 15 

Në nenin 50 pargarfi (1) ndryshohet si vijon: 
"Me dokumentacionin e planit urbanistik lokal mund të 

behet rregullimi i hapësirës me përcaktimin e parcelës 
ndertimore jashtë përfshirjes planifikuese për ndertime te 
kategorise së dytë të përcaktuara me Ligjin për ndërtim." 

Paragrafi (2) shlyhet. 
Paragrafi (3) bëhet paragrafi (2). 
Paragrafi (4) i cili bëhet pargarfi (3) ndryshohet si vi-

jon: 
"(3) Dokumentacioni i planit urbanistik lokal nga para-

grafi (1) i këtij neni, përpilohet në bazë të ekstraktit nga 
plani hapësinor." 

Paragrafi (5) shlyhet. 
Paragrafet (6), (7), (8), (9) dhe (10) bëhen paragrafë 

(4), (5), (6), (7) dhe (8). 
Paragrafi (11) i cili bëhet pargarfi (9) ndryshohet si vi-

jon: 
"(9) Dokumentacioni i planitg urbanistik lokal përdoret 

pas miratimit të tij dhe pas paraqitjes  së realizuar në ham-
er. Shpenzimet për vizatimin dhe shpalljen e njoftimit për 
mbajtjen e anketës publike, janë në llogari të parashtruesit 
të kërkesës për miratimin e dokumentacionit të planit ura-
banistik lokal."  

Paragrafi (12) bëhet paragrafi (10). 
    

Neni 16 
Në nenin 51 në paragrafin (3) pas fjalës "kërkuese" vi-

het pikë, ndërsa fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen. 

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:   
"Projektin arkitektonik urbanistik nga pargarfi (1) i ke-

tij neni, në të cilin janë të përcaktuara hapësirat për ndërti-
min e objekteve të kategorisë së parë të përcaktuara me 
Ligjin për ndërtim, e nënshkruan ministri i cili udhëheq me 
organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e 
puneve nga sfera e rregullimit të hapësirës, ndërsa proje-
ktin arkitektonik urbanistik ku janë të përcaktuara siprfaqet 
për ndërtimin e objekteve të kategorisë së dytë të përcaktu-
ara me Ligjin për ndërtim, e nënshkruan kryetari i komu-
nës." 

Paragrafi (5) shlyhet.  
 

Neni 17 
Pas nenit 51 shtohet titulli i ri dhe neni i ri 51-a, si vi-

jon: 
“3. Projekti për infrastrukturë 
 

Neni 51-a 
(1) Projekti për infrastrukturën përmban zgjidhje tekn-

ike për infrastrukturën me të gjitha elemntet e saja  (shahta, 
puse, stacione matëse, mure mbështetëse, ura, vijadukte, 
kalime, rrugë mbikaluese, rrugë nënkaluese, tunele, vende 
lidhese, etj.)  në pjesën tekstuale dhe shtojca grafike dhe e 
paraqet trasenë e infrastrukturës dhe i njëjti përpilohet në 
baze të ekstraktit nga Plani hapësinor, ose kushteve për 
planifikimin e hapësirës ose ekstraktit të planeve urbanisti-
ke nga neni 7 pika 2 e këtij ligji.  

(2) Projekti për infrastrukturë përmban studim për vler-
esimin e projektit mbi mjedisin jetësor, përkatësisht elab-
orat për mbrojtjen e mjedisit jetësor të miratuara nga organi 
kompetent, nëse me rregullat nga sfera e mjedisit jetësor 
eshte parashikuar përpilimi i studimit përkatësisht elaborat-
it për atë lloj infrastrukture. 

(3) Projekti i infrastrukturës për objekte të linjës infr-
atrukturore të kategorisë së parë të përcaktuara me Ligjin 
për ndërtim, dorëzohet në organin e administratës shtetëro-
re kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit 
të hapësirës, ndërsa për objekte të linjës infrastrukturore të 
kategorise së dytë, në komunë. Organi kompetent përca-
kton nëse projekti është përpiluar në pajtim me rregullat 
për projektimin e objekteve, pas kësaj e miraton me ven-
dosjen e nënshktrimit dhe vulës në të njëjtin." 

 
Neni 18 

Nenet 52, 52-а, 52-b dhe 52-v shlyhen. 
 

Neni 19 
Neni 53 pragrafi (1) shlyhet. 
Në paragrafin (2) i cili bëhet paragrafi (1) fjalët: "nga 

paragrafi (1) i këtij neni" shlyhen. 
 

Neni 20 
Nenet 54, 55 dhe 56 shlyhen.  
 

Neni 21 
Në nenin 60 pargarfi (1) fjalët: "pesë vjet" zëvendës-

ohen me fjalët: "tre vjet". 
Në  pargarfin (2) fjalët: "tre vjet" zëvendësohen me fj-

alet: "dy vjet".  
 

Neni 22 
Pas nenit 61 shtohet neni i ri 61-a, si vijon: 
 

"Neni 61-a 
(1) Për punën e inspektorëve urbanistikë të Inspektora-

tiot Shtetëror për Ndërtimtari dhe Urbanizëm, drejtori i Ins-
pektoratit Shtetëror për Ndërtimtari dhe Urbanizëm mir-
aton program vjetor, ndërsa për punën e inspektorëve të 
autorizuar urbanistikë të komunave dhe të komunave të 
Qytetit të Shkupit, program vjetor miraton kryetari i kom-
unes.  
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(2) Programet vjetore nga paragrafi (1) i këtij neni, 
permbajne plane mujore për punën e inspektorëve urbani-
stike, përkatësisht inspektorëve të autorizuar urbanistikë. 

(3) Drejtori i Inspektoratit Shtetëror për Ndërtimtari 
dhe Urbanizëm, për punën e inspektorëve urbanistikë më 
së voni deri më 31 mars të vitit rrjedhës, dorëzon raport vj-
etor për vitin paraprak, në Qeverinë e Republikës së Maqe-
donise, ndërsa kryetari i komunës përkatësisht komunës në 
Qytetin e Shkupit, për punën e inspektorëve të autorizuar 
urbanistike, më së voni deri më 31 mars të vitit rrjedhës, 
dorezon raport vjetor për vitin paraprak në Këshillin Ko-
munal." 

 
Neni 23 

Neni 63 shlyhet.  
                         

Neni 24 
Neni 64 ndryshohet si vijon:  
"(1) Gjate kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese, insp-

ektori urbanistik kontrollon nëse inspektori urbanistik i ko-
munes i kryen punët në pajtim me këtë ligj. 

(2) Për kryerjen e punëve nga paragrafi (1) i këtij neni, 
organet e njësive të vetadministrimit lokal detyrohen që me 
kerkese të inspektorit shtetëror t'i mundësojnë të kryejë shi-
kim në dokumentacion nga procedurat për miratimin dhe 
realizimin e planeve urbanistike.  

(3) Inspektori urbanistik detyrohet që mbikëqyrjen ins-
pektuese nga paragrafi (1) i këtij neni, ta kryejësë paku një 
here në muaj."  

 
Neni 25 

Neni 65 shlyhet.  
 

Neni 26 
Në nenin 75 fjalët: "paragrafi (10)" zëvendësohen me 

fjalet: "paragrafi (11)".  
 

Neni 27 
Në nenin 75-a paragrafi (2) shlyhet.  
 

Neni 28 
Në nenin 76-b paragrafi (2) shlyhet.                           
 

Neni 29 
Në nenin 76-b shtohet neni i ri 76-v, si vijon: 
 

"Neni 76-v 
Gjobe në shumë prej 5 000 deri në 7 000 euro në kun-

dervlere me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje perso-
nit përgjegjës në komunë, nëse nuk e dorëzon propozim-
planin në Këshillin Komunal në afatin e përcaktuar në nen-
in 25 paragrafi (5) të këtij ligji." 

 
Neni 30 

Neni 77-a ndryshohet si vijon:  
"(1) Para paraqitjes së kërkesës për ngritjen e proced-

ures për kundërvajtje në gjykatën kompetente, do të zbat-
ohet procedura për barazim. Nëse kryerësi e pranon kun-
dervajtjen, organi i administratës shtetërore kompetent për 
kryerjen e punëve që kanë të bëjnë me rregullimin e hap-
esires, do t'i lëshojë kryerësit urdhërpagesë për pagesën e 
gjobes së paraparë për kundërvajtje.  Me nënshkrimin e ur-
dherpageses kryerësi i kundërvajtjes konsiderohet se pajto-
het që ta paguajë gjobën e parashikuar. 

(2) Kryersei i kundërvajtjes detyrohetqë ta paguajë gjo-
bën në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të urdhërp-
ageses, në llogarinë e organit të administratës shtetërore 
kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të 
hapesires të shënuar në urdhërpagesë. Kryerësi do ta pag-
uaje vetëm gjysmën e gjobës së shqiptuar nëse pagesën e 
kryen në afat prej tetë ditësh. 

(3) Nese kryerësi i kundërvajtjes nga paragrafi (1) i kë-
tij neni nuk e paguan gjobën në afatin e caktuar në pargarfi 
(2) të këtij neni, organi i administratës shtetërore kompete-
nt për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësir-
ës, do të paraqesë kërkesë për ngritjen e procedurës për 
kundervajtje në gjykatën kompetente." 

 
Neni 31 

Procedurat për miratimin e aktvendimit për kushtet e 
lokacionit të filluara para hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të 
vazhdojne në pajtim me dispozitat e Ligjit për planifikim 
hapesinor dhe urbanistik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonise" numër 51/2005, 137/2007, 91/2009 dhe 
124/10).  

 
Neni 32 

Procedurat për miratimin e aktvendimit për  miratimin 
e  dokumentacionit të planit urbanistik shtetëror përfshirja 
jashte planit dhe dokumentacionit të planit urbanistik lokal 
perfshirja jashtë planit të filluara para hyrjes në fuqi të këtij 
ligji, do të vazhdojnë në pajtim me dispozitat e Ligjit për 
planifikim hapësinor dhe urbanistik („Gazeta Zyrtare e Re-
publikls së Maqedonisë" numër 51/2005, 137/2007, 91/20-
09 dhe 124/10). 

 
Neni 33 

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Kuvendit 
të Republikës së Maqedonisë që në afat prej 30 ditësh nga 
shpallja e këtij ligji, të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit 
për planifikim hapësinorr dhe urbanistik.   

 
Neni 34 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 
„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë". 

__________ 
411. 

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

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 10 февруари 2011 година. 
 

          Бр. 07- 843/1                             Претседател 
10 февруари 2011 година       на Република Македонија,                       
            Скопје                                 Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ 

 
Член 1 

Во Законот за градење („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 130/2009 и 124/10), во членот 2 
точката 6 се менува и гласи: 

“Адаптација е изведување на градежни и други ра-
боти на постоен објект со кои се врши промена на ор-
ганизацијата на просторот во објектот, се врши замена 
на уреди, постројки, опрема и инсталација од ист капа-
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цитет, а со кои не се влијае на стабилноста и сигурно-
ста на објектот, не се менуваат конструктивните еле-
менти, не се менува надворешниот изглед и не се вли-
јае на безбедноста на соседните објекти, сообраќајот и 
заштитата од пожари и животната средина;“. 

По точката 15 се додава нова точка 16, која гласи: 
 “16. Линиски инфраструктурни градби се јавен пат, 

железничка инфраструктура, далновод, нафтовод, про-
дуктовод, гасовод, топловод, водовод, канализација, 
телекомуникациски водови и други објекти кои можат 
да бидат надземни или подземни и чија изградба прет-
ставува јавен интерес утврден со закон;“. 

Точките 16 и 17 стануваат точки 17 и 18.  
 

Член 2 
По членот 2 се додаваат три нови члена 2–а, 2-б и 

2-в, кои гласат:  
 

“Член 2-а 
Во постапката при вршењето на инспекцискиот 

надзор ќе се применуваат  одредбите од Законот за 
инспекцискиот надзор, доколку со овој закон поинаку 
не е уредено. 

 
Член 2-б 

(1) Одредбите од овој закон не се однесуваат на из-
градбата на воени објекти и градби од значење на од-
браната и безбедноста. 

(2) Изградбата на објектите и градбите од ставот (1) 
на овој член се врши согласно со прописите од областа 
на одбраната. 

 
Член 2-в 

(1) Одредбите од овој закон не се однесуваат на из-
градбата на градби за здравствена заштита. 

(2) Изградбата на градбите од ставот (1) на овој 
член се врши согласно со прописите од областа на 
здравството.“  

 
Член 3 

Во членот 3 став (1) зборовите: “решението за лока-
циски услови“ се заменуваат со зборовите: “параметри-
те од урбанистичкиот план или државната, односно ло-
калната урбанистичка планска документација или про-
ектот за инфраструктура“.  

 
Член 4 

Во членот 16 став (1) зборовите: “и втора“ се бри-
шат, а зборовите: “трета, четврта и петта“ се заменува-
ат со зборот “втора“. 

 
Член 5 

Во членот 17 став (1) зборовите: “и втора“ се бри-
шат, а зборовите: “трета, четврта и петта“ се заменува-
ат со зборот “втора“. 

Во ставот (2) алинеја 3 зборовите: “и втора“ се бри-
шат. 

Во ставот (3) алинеја 3 зборовите: “трета, четврта и 
петта“ се заменуваат со зборот “втора“. 

 
Член 6 

Во членот 23 став (1) зборовите: “и втора“ се бри-
шат, а зборовите: “трета, четврта и петта“ се заменува-
ат со зборот “втора“. 

 
Член 7 

Во членот 24 став (1) зборовите: “и втора“ се бри-
шат, а зборовите: “трета, четврта и петта“ се заменува-
ат со зборот “втора“. 

Во ставот (2) алинеја 3 зборовите: “и втора“ се бри-
шат. 

Во ставот (3) алинеја 3 зборовите: “трета, четврта и 
петта“ се заменуваат со зборот “втора“. 

 
Член 8 

Членот 26 се менува и гласи:  
“(1) За изведување на градби од прва категорија од 

членот 57 на овој закон правното лице треба да има ли-
ценца А за изведувач, а за изведување на градби од 
втора категорија правното лице треба да има лиценца Б 
за изведувач. 

(2) Со барањето за добивање на лиценца А за изве-
дувач на овој закон, правното лице потребно е да до-
стави:  

- доказ дека е регистрирано за вршење на соодвет-
ната дејност и 

- доказ дека има вработено најмалку 20 лица од кои 
три лица со овластување А за инженер за изведба и ед-
но лице со овластување Б за инженер за изведба. 

(3) Со барањето за добивање на лиценца Б за изве-
дувач, правното лице потребно е да достави:   

- доказ дека е регистрирано за вршење на соодвет-
ната дејност и 

- доказ дека има вработено најмалку пет лица од 
кои две лица со овластување Б за инженер за изведба.“ 

 
Член 9 

Во членот 29 став (1) алинеја 5 сврзникот “и“ се за-
менува со точка, а алинејата 6 се брише. 

 
Член 10 

Во членот 31 став (1) зборовите: “и втора“ се бри-
шат, а зборовите: “трета, четврта и петта“ се заменува-
ат со зборот “втора“. 

Во ставот (2) алинеја 3 зборовите: “и втора“ се бри-
шат. 

Во ставот (3) алинеја 3 зборовите: “трета, четврта и 
петта“ се заменуваат со зборот “втора“. 

 
Член 11 

Членот 34 се менува и гласи: 
“(1) Правното лице за вршење на надзор на изград-

ба на градби од прва категорија од членот 57 на овој за-
кон треба да има лиценца А за надзор, а за градби од 
втора категорија треба да има лиценца Б за надзор. 

(2) Со барањето за добивање на лиценца А за над-
зор правното лице потребно е да достави:  

- доказ дека е регистрирано за вршење на  соодвет-
ната дејност и  

- доказ дека има вработено најмалку четворица ин-
женери од кои двајца со овластување А за вршење на 
надзор.  

(3) Со барањето за добивање на лиценца Б за надзор 
правното лице потребно е да достави:  

- доказ дека е регистрирано за вршење на  соодвет-
ната дејност и 

- доказ дека има вработено најмалку тројца инжене-
ри од кои двајца со овластување Б за вршење на над-
зор.“ 

 
Член 12 

Во членот 35 став (1) зборовите: “и втора“ се бри-
шат, а зборовите: “трета, четврта и петта“ се заменува-
ат со зборот “втора“. 

Во ставот (2) алинеја 3 зборовите: “и втора“ се бри-
шат. 

Во ставот (3) алинеја 3 зборовите: “трета, четврта и 
петта“ се заменуваат со зборот “втора“. 
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Член 13 
Во членот 36 став (1) зборовите: “решението за ло-

кациски услови“ се бришат, а по алинејата 1 се додава 
нова алинеја 2, која гласи: 

 “- да утврди дали е извршено обележување на про-
ектираната градба на терен согласно со членот 82 од 
овој закон,“. 

Во  ставот (3) по зборовите: “условите за градење“ 
се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се 
бришат. 

 
Член 14 

Членот 37 се менува и гласи: 
“Неусогласеноста на констатациите во извештајот 

за одделна фаза на градење и/или во завршниот изве-
штај со изведените работи, претставува основ за при-
времено одземање на лиценцата за надзор и овластува-
ње за надзорен инженер.“ 

 
Член 15 

По членот 41 се додава нов член 41-а, кој гласи: 
 

“Член 41-а 
(1) Учесниците во изградбата на градби од членот 

57 на овој закон (инвеститор, правни лица за проекти-
рање, ревизија, изведување и надзор над изградбата), 
одговараат за штетата предизвикана на трети лица  при 
извршување на нивната работа и договорните обврски. 

(2)  Правните лица за проектирање, ревизија, изве-
дување и надзор над изградбата се должни да имаат 
осигурување за одговорност за штета во осигурителна 
компанија во Република Македонија, која би можела со 
нивната работа да им се предизвика на инвеститорите 
или на трети лица. 

(3) Годишната осигурена сума за вкупниот број на 
градби за учесниците во изградбата на градби од прва 
категорија од членот 57 на овој закон не може да биде 
пониска од 10.000 евра во денарска противвредност, а 
за градбите од втора категорија не може да биде пони-
ска од 5.000 евра во денарска противвредност. 

(4) Неосигурувањето за одговорност за штета во 
осигурителна компанија во Република Македонија, 
претставува основ за одземање на лиценца на правното 
лице.“ 

 
Член 16 

Во членот 43 став (2) точката 1 се брише. 
Точките 2 и 3 стануваат точки 1 и 2. 
Точката 4 се брише. 
Точките 5 и 6 стануваат точки 3 и 4.  
 

Член 17 
Насловот пред членот 45 и членот 45 се бришат.   

 
Член 18 

Во членот 45-а зборовите: “инфраструктурата за ко-
ја согласно со Законот за просторно и урбанистичко 
планирање и стандардите и нормативите за урбани-
стичко планирање не се формира градежна парцела“ се 
заменуваат со зборовите: “линиски инфраструктурни 
градби“. 

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
“(2) Проектот за инфраструктура содржи и студија 

за оцена на влијанието на проектот врз животната сре-
дина, односно елаборат за заштита на животната среди-
на одобрени од надлежен орган, доколку со прописите 
од областа на животната средина е предвидено израбо-
тка на студија, односно елаборат за таков вид на ин-
фраструктура.“ 

Член 19 
Пред членот 46 се додава наслов кој гласи “1. Про-

ект за подготвителни работи“. 
 

Член 20 
Во членот 47 став (1) зборовите: “идејниот проект и 

врз основа на издаденото решение за локациски усло-
ви“ се заменуваат со зборовите: “извод од детален ур-
банистички план или урбанистички план за вон населе-
но место или урбанистички план за село или државна, 
односно локална урбанистичка планска документација, 
а за линиските инфраструктурни градби врз основа на 
проект за инфраструктура изработен согласно со за-
кон“. 

Ставот (3) се менува и гласи: 
„Основниот проект содржи студија за оцена на вли-

јанието на проектот врз животната средина, односно 
елаборат за заштита на животната средина одобрени од 
надлежен орган, доколку со прописите од областа на 
животната средина е предвидено изработка на студија, 
односно елаборат за таков вид на градба.“ 

По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), 
кои гласат: 

“(4) Основниот проект за линиски инфраструктур-
ни градби за кои е изработен проект за инфраструкту-
ра, не содржи студија за оцена на влијанието на прое-
ктот врз животната средина, односно елаборат за за-
штита на животната средина одобрени од надлежен ор-
ган. 

(5) Основниот проект освен за градби за индивиду-
ално домување и јавни објекти со капацитет за исто-
времен престој до 25 лица содржи и елаборат за зашти-
та од пожари, експлозии и опасни материи.“ 

 
Член 21 

Членот 49 се брише. 
 

Член 22 
Насловот пред членот 50 и членот 50 се бришат.  
 

Член 23 
 Во членот 52 ставот (2) се менува и гласи: 
„Проектот за употреба и одржување се изработува 

за градби од прва категорија од членот 57 на овој за-
кон.“ 

 
Член 24 

Во членот 55 став (1) зборовите: „идејниот проект, 
основниот проект и изведбениот проект“ се заменуваат 
со зборот „проектите“. 

                                              
Член 25 

Членот 57 се менува и гласи: 
„(1) Градби од прва категорија се: нуклеарни еле-

ктрани, термоцентарали и хидроцентрали со капацитет 
над 10 МВ, далноводи со напонско ниво над 35 КВ, 
градби за производство на електрична енергија од об-
новливи извори со капацитет поголем од 1 МW, трафо-
станици над 35 КВ, нафтоводи, продуктоводи, маги-
стрални гасоводи, државни патишта, придружно ус-
лужни објекти на државни патишта утврдени со закон, 
железнички пруги, железнички станици на железнички 
пруги, аеродроми, депонии за неопасен отпад и депо-
нии за опасен отпад, брани со акумулации, градби за 
базна и хемиска индустрија, градби за црна и обоена 
металургија, градби за производство на целулоза и хар-
тија, градби за преработка на кожа и крзно, градби за 
преработка на каучук, барут и експлозивна муниција, 
градби за складирање на експлозивни средства, склади-
шта на нафтени деривати, градби за санација на свле-
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чишта, градби кои би можеле да ја загрозат животната 
средина, градби за потребите на државните органи и 
агенциите и фондовите основани од Република Маке-
донија, градби за дипломатски и конзуларни претстав-
ништва и меѓународни организации, технолошки инду-
стриски развојни зони формирани од Владата на Ре-
публика Македонија и градбите во овие зони, градби за 
високо образование, опсерватории, национални устано-
ви од областа на културата, градби кои претставуваат 
недвижно културно наследство и споменички целини 
прогласени со закон или друг акт за заштита како кул-
турно наследство од особено значење или значајно 
културно наследство, меморијални споменици,  телеко-
муникациски центри за прием на сателитски сигнали, 
градби за потребите на граничните премини, регионал-
ни водоснабдителни и канализациони системи со сите-
ми за пречистување, регионални депонии, градби пред-
видени на подрачје на две или повеќе општини, градби 
во кои постојат инсталации за производство на топлин-
ска енергија, градби во подрачје на национални парко-
ви, езерски и речни пристаништа, стадиони и спортски 
сали со капацитет над 10.000 гледачи. 

(2) Градби од втора категорија се: градби наменети 
за основно и средно образование, градби од областа на 
културата, градби за потребите на верските заедници, 
технолошки индустриски развојни зони формирани од 
правни лица и градбите во овие зони, индустриски 
градби, стопански градби, деловни градби, станбено-
деловни градби, градби за индивидуално домување, 
градби за колективно домување, градби за потребите 
на агроберзи, трговски центри, хотели, рекреативни 
центри, градби за научно-истражувачка дејност, катни 
гаражи, пазари, општински патишта,  придружно ус-
лужни објекти на општински патишта утврдени со за-
кон, електронски комуникациски мрежи и средства, 
термоцентрали и хидроцентрали со капацитет до 1 МВ, 
ветерници, градби за производство на електрична енер-
гија од обновливи извори со капацитет до 1 МW, дал-
новоди со напонско ниво до 35 КВ, локални водоснаб-
дителни и канализациони системи со системи за пречи-
стување, градби кои се во функција на заштита и про-
моција на природното наследство (информативни цен-
три), депонии за интерен отпад (градежен шут), обје-
кти за складирање, третман и/или преработка на отпад, 
меѓуградски автобуски станици, зоолошки градини, 
стадиони и спортски сали со капацитет под 10.000 гле-
дачи, отворени спортски игралишта, базени во ниво на 
теренот за јавна употреба, јавни паркови, јавни парки-
ралишта, жичари и ски-лифтови.“ 

 
Член 26 

Во членот 58 во став (1) зборовите: “и втора“ се 
бришат. 

Во ставот (2) зборовите: “трета, четврта и петта“ се 
заменуваат со зборот “втора“. 

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

“(3) Доколку со урбанистичкиот план или државна-
та, односно локалната урбанистичка планска докумен-
тација е планирана повеќенаменска градба во која се 
предвидени градби од прва и втора категорија од чле-
нот 57 на овој закон, одобрение за градење издава орга-
нот на државната управа надлежен за вршење на рабо-
тите од областа на уредување на просторот.  

(4) Примерок од прависилното одобрение за граде-
ње кое го донесува органот на државната управа надле-
жен за вршење на работите на уредување на просторот 
се доставува до единицата на локалната самоуправа на 
чие подрачје ќе се гради градбата, во рок од пет дена 
од правосилноста на одобрението за градење.“ 

Член 27 
Членот 59 се менува и гласи: 
“(1) Постапката за издавање на одобрение за граде-

ње се води согласно со одредбите на Законот за општа-
та управна постапка, доколку со овој закон поинаку не 
е уредено. 

 (2) За добивање на одобрение за градење инвести-
торот поднесува писмено барање до надлежниот орган 
од членот 58 на овој закон со следнава документација: 

- извод од детален урбанистички план или урбани-
стички план за вон населено место или урбанистички 
план за село или државна, односно локална урбани-
стичка планска документација, а за линиските инфра-
структурни градби проект за инфраструктура заверен 
од надлежен орган,  

- архитектонско-урбанистички проект заверен од 
надлежен орган, доколку со урбанистичкиот план или 
државната, односно локалната урбанистичка планска 
документација е предвидена изработка на овој проект,  

- основен проект во три примероци со извештај за 
ревизија на основниот проект или писмен извештај со 
согласност за нострификација на основниот проект, до-
колку истиот е изработен во странство, 

- доказ за право на градење и 
- геодетски елаборат за нумерички податоци за гра-

дежното земјиште. 
(3) Доколку е поднесено барање за одобрение за 

градење за придружно услужни објекти на државни, 
односно општински патишта утврдени со закон покрај 
доказите од ставот (2) на овој член барателот доставува 
и решение за трајна измена на режим на сообраќај од 
надлежен орган. 

(4) Доколку е поднесено барање за одобрение за 
градби кои претставуваат недвижно културно наследс-
тво и споменички целини прогласени со закон или друг 
акт за заштита како културно наследство покрај дока-
зите од ставот (2) на овој член се доставува и конзерва-
торско одобрение издадено од Управата за заштита на 
културно наследство. 

(5) Доколку е поднесено барање за одобрение за 
градење за градби за производство на електрична и 
топлинска енергија покрај доказите од членот (2) на 
овој закон се доставува и овластување за изградба на 
градби за производство на електрична и топлинска 
енергија од надлежен орган. 

(6) Доколку е поднесено барање за одобрение за 
градење на електронски комуникациски мрежи и 
средства, покрај доказите од ставот (2) на овој член се 
доставува и нотификација за пренос на електронски 
податоци издадена од Агенцијата за електронски кому-
никации. 

(7)  Доколку е поднесено барање за одобрение за 
градење на депонии за опасен отпад, депонии за неопа-
сен отпад и депонии за интерен отпад, покрај доказите 
од ставот (2) на овој член се доставува и решение со 
кое се одобрува основање на депонија издадено од над-
лежен орган. 

 (8) Надлежниот орган од членот 58 на овој закон е 
должен во рок од 15 дена од денот на приемот на бара-
њето да ја разгледа доставената документација и да 
утврди дали истата е комплетна, дали основниот про-
ект е изработен во согласност со прописите за проекти-
рање, урбанистичкиот план или државната, односно 
локалната урбанистичка планска документација или 
проектот за инфраструктура и дали барателот е единс-
твен носител на правото на градење. 

(9) Доколку доставената документација е комплет-
на и се исполнети условите од ставот (8) на овој член, 
надлежниот орган е должен во рокот од ставот (8) на 
овој член да го завери основниот проект и да достави 
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до барателот известување со пресметка за плаќање на 
надоместок за уредување на градежно земјиште. За 
градбите од прва категорија надлежниот орган, по за-
верката на основниот проект истиот го доставува до 
соодветната општина заради изготвување на пресметка 
на надоместокот за уредување на градежно земјиште.   

(10) Доколку доставената документација не е комп-
летна и/или не се исполнети условите од ставот (8) на 
овој член, надлежниот орган е должен во рокот од ста-
вот (8) на овој член да донесе заклучок за прекинување 
на постапката и да го задолжи барателот да ги отстрани 
констатираните недостатоци и да го дополни барањето 
во рок од 15 дена од денот на приемот на заклучокот. 

(11) Доколку барателот не ги отстрани констатира-
ните недостатоци и не го дополни барањето во рокот 
од ставот (10) на овој член, надлежниот орган е должен 
да донесе решение за одбивање на барањето за одобре-
ние за градење во рок од седум дена од истекот на ро-
кот за дополнување, а доколку барателот ги отстрани 
констатираните недостатоци и го дополни барањето во 
рокот од ставот (10) на овој член, надлежниот орган е 
должен да достави до барателот известување со прес-
метка за плаќање на надоместок за уредување на гра-
дежно земјиште, во рок од два дена од комплетирањето 
на документацијата. 

(12) Одобрение за градење не може да се издаде ако 
не е платен надоместокот за уредување на градежно 
земјиште, освен ако инвеститорот и општината склучат 
договорот за плаќање на надоместокот за уредување на 
градежно земјиште на рати или склучат договор со кој 
е утврдено дека инвеститорот ќе го уреди земјиштето 
на сопствен трошок или донесен е акт врз основа на кој 
инвеститорот е ослободен од плаќање на надоместокот 
или инвеститорот доставил банкарска гаранција за пла-
ќање на надоместокот или инвеститорот востановил 
хипотека во корист на општината. 

(13) Одобрението за градење се издава во рок од 
пет работни дена од доставување на доказ за платен на-
доместок за уредување на градежно земјиште, односно 
од денот на склучување на договорот за начинот на 
плаќање на надоместокот или договор со кој е утврде-
но дека инвеститорот ќе го уреди земјиштето на сопс-
твен трошок, односно од денот на донесувањето на акт 
врз основа на кој инвеститорот е ослободен од плаќање 
на надоместокот или од денот на доставување на бан-
карска гаранција за плаќање на надоместокот или до-
ставување доказ за востановена хипотека во корист на 
општината. 

(14) Формата и содржината на барањето за одобре-
ние за градење ги пропишува министерот кој раководи 
со органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на уредувањето на просторот. 

(15) Надлежниот орган од членот 58 на овој закон, 
кој го издал одобрението за градење е должен на инве-
ститорот да му достави пресметка за плаќање на тро-
шоците  за запишување на објектот во јавните книги на 
недвижности во рок од седум работни дена од денот на 
издавањето на одобрението за градење. 

(16) Надлежниот орган во постапката за издавање 
на одобрение за градење не може да побара од барате-
лот друга документација, освен документацијата пред-
видена со овој закон.“ 

 
Член 28 

По членот 59 се додаваат седум нови члена 59-а, 
59-б, 59-в, 59-г, 59-д, 59-ѓ и 59-е, кои гласат: 

 
“Член 59-a 

Доказ за право на градење, во смисла на овој закон, 
се смета: 

- имотен лист со запишано право на сопственост 
или право на долготраен закуп или право на службе-
ност на градежното земјиште, 

- договор за пренесување на правото на градење на 
предметното градежно земјиште, 

- договор за концесија, 
- одлука на Владата на Република Македонија со 

која државен орган, агенција  или фонд основани од 
Владата на Република Македонија или единица на ло-
калната самоуправа  се стекнале со право на градење, 

- договор со заедницата на сопственици на посебни 
делови на објектот или писмена согласност од мно-
зинството сопственици на посебните делови од обје-
ктот кои претставуваат повеќе од половината од вкуп-
ната површина  на објектот со  имотни листови за по-
себните делови на објектот, доколку се работи за до-
градба и надградба на згради во етажна сопственост и 

- имотен лист со запишано право на сопственост на 
Република Македонија, или конечно решение за екс-
пропријација, доколку се работи за изградба на лини-
ски инфраструктурни градби. 

 
Член 59-б 

За градби наменети за индивидуaлно домување со 
бруто развиена површина до 300 м2 не е задолжителна 
ревизија на основниот проект и надзор над изградбата 
на градбата, а изведувачот е должен да даде изјава за-
верена кај нотар под полна материјална и кривична од-
говорност со која ќе потврди дека објектот е изграден 
во согласност со одобрението за градење и основниот 
проект или проектот на изведена состојба. 

 
Член 59-в 

(1) По прием на барањето за одобрение за градење, 
надлежниот орган од членот 58 на овој закон е дожен 
во рок не подолг од еден работен ден, да достави пис-
мено барање до субјектите надлежни за електроенер-
гетска, водоводна и канализациона инфраструктура да 
извршат увид во основниот проект, во рок од пет дена 
од денот на приемот на барањето за увид. 

(2) Субјектот надлежен за електроенергетска ин-
фраструктура е должен да изврши увид во основниот 
проект и во рок од пет дена од денот на приемот на ба-
рањето за увид да достави мислење дали објектот за кој 
е доставено барањето за одобрение за градење може да 
се приклучи на соодветниот електроенергетски систем. 

(3) Субјектите надлежни за водоводна и канализа-
циона инфраструктура во рок од пет дена од денот на 
приемот на барањето за увид се должни да извршат 
увид во основниот проект и да се произнесат со запис-
ник дали се исполнети хидротехничките услови, однос-
но да дадат забелешки доколку истите не се исполнети. 
Записникот се потпишува од страна на службеното ли-
це и претставникот на субјектот, а примерок од истиот 
се доставува до барателот кој е должен да постапи по 
дадените забелешки во рокот од членот 59 став (10) на 
овој закон. 

(4) Доколку со основниот проект се предвидува 
приклучување на градбата за која е поднесено барање 
за одобрение за градење на топловодна и гасоводна ин-
фраструктура, надлежниот орган од членот 58 на овој 
закон е должен да достави писмено барање до субје-
ктите надлежни за топловодна и гасоводна инфрастру-
ктура да извршат увид во основниот проект, во рок од 
пет дена од денот на приемот на барањето за увид. 
Субјектите надлежни за топловодна и гасоводна ин-
фраструктура во рок од пет дена од денот на приемот 
на барањето за увид се должни да извршат увид во ос-
новниот проект и да се произнесат на записник дали се 
исполнети условите за приклучување на топловодната 
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и гасоводната инфраструктура, односно да дадат забе-
лешки доколку истите не се исполнети. Записникот се 
потпишува од страна на службеното лице и претстав-
никот на субјектот, а примерок од истиот се доставува 
до барателот кој е должен да постапи по дадените забе-
лешки во рокот од членот 59 став (10) на овој закон. 

 (5) Доколку се работи за изградба на магацини за 
складирање на експлозивни материи, магацини, склад 
или резервоар за складирање на запални течности и га-
сови, преточувалиште, станица за снабдување со гори-
во, нафтовод или гасовод, вклучувајќи го складот, по-
стројката или уредот што е технолошки сврзан со на-
фтоводот или гасоводот се доставува писмено барање 
за увид во основниот проект и до органот на државната 
управа надлежен за вршење на работите од областа на 
внатрешните работи, кој е должен да изврши увид и во 
рок од пет дена од денот на приемот на барањето за 
увид да даде согласност или да даде забелешки на за-
писник доколку не се исполнети условите за соглас-
ност. Записникот се потпишува од страна на службено-
то лице и претставникот на органот, а примерок од 
истиот се доставува до барателот кој е должен да по-
стапи по дадените забелешки во рокот од членот 59 
став (10) на овој закон. 

(6) Доколку се работи за изградба на градби за кои 
основниот проект согласно со членот 47 став (5) од 
овој закон содржи и елаборат за заштита од пожари, 
експлозии и опасни материи, се доставува писмено ба-
рање за увид во основниот проект и до Дирекцијата за 
заштита и спасување, која е должна да изврши увид и 
во рок од пет дена од денот на приемот на барањето за 
увид да даде согласност на елаборатот или да даде за-
белешки на записник, доколку не се исполнети услови-
те за согласност. Записникот се потпишува од страна 
на службеното лице и претставникот на Дирекцијата, а 
примерок од истиот се доставува до барателот кој е 
должен да постапи по дадените забелешки во рокот од 
членот 59 став (10) на овој закон. 

(7) Доколку се работи за изградба на електронски 
комуникациски мрежи и средства, се доставува писме-
но барање за увид во основниот проект и до Агенцијата 
за електронски комуникации, која е должна да изврши 
увид и во рок од пет дена од денот на приемот на бара-
њето за увид да даде согласност или да даде забелешки 
на записник доколку не се исполнети условите за сог-
ласност. Записникот се потпишува од страна на служ-
беното лице и претставникот на Агенцијата, а приме-
рок од истиот се доставува до барателот кој е должен 
да постапи по дадените забелешки во рокот од членот 
59 став (10) на овој закон. 

(8)  Доколку субјектите од ставовите (2), (3), (4), 
(5), (6) и (7) на овој член не постапат согласно со овој 
член, се смета дека немаат забелешки и ако поради 
нивното непостапување во иднина настанат штети, об-
врската за надоместок на штета ќе биде на товар на 
субјектот чие непостапување ја предизвикало штетата. 

 
Член 59-г 

Заштитно-конзерваторски услови во постапката за 
издавање на одобрение за градење се определуваат са-
мо доколку во урбанистичкиот план нема вградено за-
штитно-конзерваторски основи.  

 
Член 59-д 

(1) Надлежниот орган кој го издал одобрението за 
градење е должен, во рок од три дена од правосилноста 
на одобрението за градење, да достави примерок од 
истото со примерок од заверениот основен проект или 
проектот на изведена состојба до надлежниот орган за 
водење на јавната книга за запишување на правата на 

недвижностите заради прибележување во јавната книга 
во која е запишано правото врз земјиштето и примерок 
до надлежниот градежен инспектор.  

(2) Кога одобрението за градење се издава на пове-
ќе инвеститори во одобрението се наведуваат сите ин-
веститори во идеални делови, врз основа на правно де-
ло за уредување на меѓусебните права и обврски за 
градба, заверено кај нотар. 

(3) Одредбите од овој закон се однесуваат и на по-
стапката за издавање на одобрение за градење на 
странски држави за потребите на нивните дипломат-
ско-конзуларни претставништва, доколку со меѓунаро-
ден договор поинаку не е уредено. 

 
Член 59-ѓ 

(1) Доколку надлежниот орган од членот 58 на овој 
закон не издаде одобрение за градење, односно не го 
одбие барањето за одобрение за градење во рокот про-
пишан со членот 59 на овој закон, барателот има право 
во рок од три дена од истекот на тој рок да поднесе ба-
рање до функционерот кој раководи со органот, однос-
но раководното лице на органот кој постапува по бара-
њето за одобрение за градење, за донесување на реше-
ние со кое ќе се констатира дека барањето за одобре-
ние за градење е уважено. 

(2) Функционерот кој раководи со органот, односно 
раководното лице на органот кој постапува по барање-
то за одобрение за градење откако ќе утврди дека бара-
њето за одобрение за градење не содржи формални не-
достатоци, е доставена документацијата утврдена со 
членот 59 на овој закон,  поминал рокот за издавање на 
одобрение за градење, односно донесување на решение 
за одбивање на барањето утврден со членот 59 од овој 
закон и барањето од ставот (1) на овој член е навреме-
но, е должен да донесе решение најдоцна во рок од пет 
дена од денот на приемот на барањето со кое ќе се кон-
статира дека барањето за одобрение за градење е ува-
жено. 

(3) Доколку надоместокот за уредување на градеж-
но зенјиште не е платен, решението со кое е констати-
рано дека барањето за одобрение за градење е уважено, 
се издава по плаќање на надоместокот за уредување на 
градежно зенјиште или по уредување на плаќањето на 
надоместокот согласно со членот 59 став (13) на овој 
закон. 

(4) Доколку функционерот кој раководи со органот, 
односно раководното лице на органот не донесе реше-
ние согласно со ставот (2) од овој член, барателот има 
право да поведе управен спор пред надлежен суд. 

 
Член 59 - е 

(1)  Надлежниот орган од членот 58 на овој закон 
може да ја спроведе постапката за добивање на одобре-
ние за градење и на електронски начин. 

(2) Начинот на спроведување на постапката за до-
бивање на одобрение за градење на електронски начин 
го пропишува министерот кој раководи со органот на 
државната управа од областа на уредувањето на про-
сторот.“ 

 
Член 29 

Во членот 61 ставовите (1) и (2) се бришат.  
Ставот (3) кој станува став (1) се менува и гласи: 
“Доколку надлежниот орган издаде одобрение за 

градење спротивно на овој закон или не издаде одобре-
ние за градење, односно не го одбие барањето за одо-
брение за градење во рокот од членот 59 на овој закон, 
одговорното, односно службеното лице подлежат на 
кривична одговорност согласно со Кривичниот зако-
ник.“ 



14 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 27 

Член 30 
Во членот 62 став (1) точката се заменува со запир-

ка и се додаваат зборовите: “а може да се издаде и за 
дел од градбата, ако делот од градбата претставува по-
себна градежно-техничка и функционална целина.“ 

Ставот (2) се менува и гласи: 
 “Одобрение за градење кое е издадено спротивно 

на одредбите од овој закон е ништовно. Органот кој из-
дал одобрение за градење кое е огласено за ништовно 
ги сноси трошоците за враќање на просторот во состој-
бата во која бил пред издавањето на одобрението за 
градење, а инвеститорот има право на надоместок на 
штета и надоместок на изгубена добивка од органот.“ 

 
Член 31 

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

“Член 62-а 
(1) Надлежниот орган што го донел одобрението за 

градење е должен во рок од три дена од денот на доне-
сувањето на одобрението за градење да ги извести не-
посредните соседи на градежната парцела за која се до-
несува одобрението, за издаденото одобрение за граде-
ње и дека во рок од 15 дена од денот на издавањето на 
одобрението за градење можат да извршат увид во до-
кументацијата. 

(2) Доколку непосредните соседи не извршат увид 
и/или не поднесат жалба против одобрението за граде-
ње во рок од 15 дена од денот на издавањето на одо-
брението за градење, одобрението за градење станува 
правосилно.“ 

 
Член 32 

Во членот 64 став (1) зборовите: “определена со 
актот од членот 59 став 4 на овој закон“ се бришат. 

 
Член 33 

Членот 65 се менува и гласи: 
“(1) Против одобрението за градење издадено од 

органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите на уредување на просторот, може да се изјави 
жалба во рокот определен со членот 62-а на овој закон 
до Комисијата за решавање на управни работи во втор 
степен од областа на транспортот, врските и животната 
средина при Владата на Република Македонија, а про-
тив одобрението за градење издадено од градоначални-
кот на општината, може да се изјави жалби во рокот 
определен со членот 62-а на овој закон до министерот 
кој раководи со органот на државната управа надлежен 
за вршење на работите на уредување на просторот. 

(2) Против решението за одбивање на барањето за 
одобрението за градење  на органот на државната упра-
ва кој раководи со органот на државната управа надле-
жен за вршење на работите на уредување на просторот, 
може да се изјави жалба рок од 15 дена од денот на 
приемот на решението до Комисијата за решавање на 
управни работи во втор степен од областа на транспор-
тот, врските и животната средина при Владата на Ре-
публика Македонија, а против решението за одбивање 
на барањето за одобрение на градоначалникот на оп-
штината, може да се изјави жалба рок од 15 дена од де-
нот на приемот на решението до министерот кој рако-
води со органот на државната управа надлежен за вр-
шење на работите на уредување на просторот.“ 

 
Член 34 

По членот 65 се додава нов член 65-а, кој гласи: 
 

“Член 65-а 
(1) Инвеститорот може да започне со изградба на 

градбата врз основа на правосилно одобрение за градење. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член инвести-
торот на сопствена одговорност и ризик може да започ-
не со изградба и врз основа на конечно одобрение за 
градење. 

(3) Доколку одобрението за градење не е правосил-
но, поради тоа што жалителот започнал управен спор, а 
инвеститорот не започнал со изградба на градбата пред 
одобрението за градење да стане правосилно, инвести-
торот има право да бара надоместок на штета и надо-
месток на изгубена добивка од жалителот, доколку 
тужбеното барање и/или жалбеното барање од надлеж-
ните судови се одбиени како неосновани и/или недопу-
штени.“ 

 
Член 35 

Во членот 67 став (2) се додава нова реченица која 
гласи: “За градби наменети за индивидуално домување 
со бруто развиена површина до 300 м2 не е задолжи-
телно назначувањето на правното лице за вршење на 
надзор со определен надзорен инженер во известува-
њето од ставот (1) на овој член.“ 

 
Член 36 

Во членот 68 став (2) точка 1 зборовите: “и втора“ 
се бришат. 

Во ставот (2) точка 2 зборот “трета“ се заменува со 
зборот “втора“. 

Точката 3 се брише. 
 

Член 37 
Во членот 69 став (1) во првата реченица зборовите: 

“решението за локациски услови“ се заменуваат со збо-
ровите: “параметрите од урбанистичкиот план или др-
жавната, односно локалната урбанистичка планската 
документација или проектот за инфраструктура“. 

Во ставот (3) во првата реченица зборовите: “утвр-
дените локациски услови“ се заменуваат со зборовите: 
“параметрите од урбанистичкиот план или државната, 
односно локалната урбанистичка планската документа-
ција или проектот за инфраструктура“. 

  
Член 38 

Во членот 70 став (1) на крајот по точката се додава 
нова реченица која гласи: “Исто така, во овој случај 
надзорниот инженер не смее да изготви извештај за из-
вршен технички преглед, а за градбите за индивидуал-
но домување со бруто развиена површина до 300 м2 из-
ведувачот не смее да даде изјава со која ќе потврди де-
ка објектот е изграден во согласност со одобрението за 
градење и основниот проект или проектот на изведена 
состојба.“ 

Ставот (5) се брише. 
Ставот (6) станува став (5). 
 

Член 39 
Во членот 71 став (1) зборовите: “за градба од прва, 

втора, трета и четврта категорија од членот 57 на овој 
закон“ се бришат. 

Во ставот (2) точката се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите: “во кој случај основниот проект се 
изработува само за делот од градбата кој претставува 
посебна градежно-техничка и функционална целина“. 

Ставот (3) се брише. 
 

Член 40 
Во членот 72 став (1) зборовите: “од прва, втора и 

трета категорија од членот 57 на овој закон“ се бришат. 
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Член 41 
Во членот 73 став (1) по алинејата 8 се додава нова  

алинеја 9, која гласи:  
 “-   огради,“. 
Во алинеја 10 зборовите: “за кои е издадено одобре-

ние за употреба“ се бришат. 
По алинејата 10 се додаваат  шест нови алинеи 11, 

12, 13, 14, 15 и 16, кои гласат: 
“- потпорни ѕидови, 
-  помошни градби кои се во функација на објект за 

домување или друг вид на објект и се градат на иста 
урбанистичка парцела (гаража, остава, септичка јама и 
слично), 

- базени на ниво на терен за индивидуална употре-
ба, 

- оптички кабли, 
- опрема за автоматско регулирање на премин пре-

ку постојни железнички пруги и инсталации за авто-
матско следење и управување на сообраќајот на постој-
ни железнички пруги и 

- електронска комуникациска опрема за следење и 
регулирање на сообраќајот на постојни улици.“ 

 
Член 42 

Во членот 74 став (1) зборовите: “и ревидиран ос-
новен проект“ се заменуваат со зборовите: “со доку-
ментација утврдена во прописот од ставот (2) на овој 
член“. 

Во ставот (4) зборовите: „жалба за молчење на ад-
министрација согласно со членот 61 на овој закон“ се 
заменуваат со зборовите: „барање до градоначалникот 
на општината согласно со членот 59-ѓ на овој закон“. 

 
Член 43 

Во членот 82 став (1) зборот “изведувачот“ се заме-
нува со зборот “инвеститор“, а запирката по зборовите: 
“геодетски елаборат за обележување на проектираната 
градба“ се заменува со точка и зборовите до крајот на 
реченицата се бришат. 

Ставот (2) се брише. 
Ставот (3) станува став (2). 
 

Член 44 
Во членот 86 точката 3 се брише. 
Точката 4 станува точка 3. 
Точката 5 се брише. 
Точките 6, 7 и 8 стануваат точки 4, 5 и 6. 
 Точката 9 се брише. 
Точките 10, 11 и 12 стануваат точки 7, 8 и 9. 
 

Член 45 
Во членот 87 ставот (1) се менува и гласи: 
“Градбата ќе се стави во употреба по издавање на 

одобрение за употреба за градбите од прва категорија 
од членот 57 на овој закон, по изготвување на извештај 
за извршен технички преглед од надзорен инженер за 
градбите од втора категорија, а  градбите наменети за 
индивидуaлно домување со бруто развиена површина 
до 300 м2 ќе се стават во употреба по давање на изјава 
заверена кај нотар под полна материјална и кривична 
одговорност од изведувачот со која ќе потврди дека об-
јектот е изграден во согласност со одбрението за граде-
ње и основниот проект или проектот на изведена со-
стојба.“ 

Во ставот (2) по зборовите: „одобрението за употре-
ба“ се додаваат зборовите: „за градбите од прва катего-
рија од членот 57 на овој закон“, а зборовите: „и проект 
на изведена состојба“ се заменуваат со зборовите: “или 
со проектот на изведена состојба доколку се извршени 
измени во текот на изградбата“. 

Член 46 
Во членот 88 став (2) алинеите 1 и 2 се менуваат и 

гласат: 
“- основен проект, а доколку се извршени измени 

во текот на  изградбата проект на изведена сосотојба, 
- завршен извештај на надозорен инженер со кој е 

потврдено дека градбата е изградена согласно со ос-
новниот проект и одобрението за градење и“. 

 
Член 47 

Во членот 89  став (4) зборовите: “и втора“ се бри-
шат. 

Во ставот (5) во првата реченица зборовите: “трета, 
четврта и петта“ се заменуваат со зборот “втора“, а во 
втората реченица зборовите: “документацијата од чле-
нот 88 став (2) на овој закон“ се заменуваат со зборови-
те: “геодетски елаборат од извршен премер на објектот 
и доказ за платени трошоци за запишување на објектот 
во јавните книги на недвижности согласно со пресме-
тката од членот 59 став (15) на овој закон“. 

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи: 
“(6) За градбите наменети за индивидуaлно домува-

ње со бруто развиена површина до 300 м2 не се врши 
технички преглед, а изведувачот е должен да даде изја-
ва заверена кај нотар под полна материјална и кривич-
на одговорност со која ќе потврди дека објектот е из-
граден во согласност со одбрението за градење и ос-
новниот проект или проектот на изведена состојба. Из-
јавата со која се потврдува дека објектот е изграден во 
согласност со одобрението за градење и основниот 
проект или проектот на изведена состојба се доставува 
до општината каде што е изграден објектот заедно со 
геодетски елаборат од извршен премер на објектот и 
доказ за платени трошоци за запишување на објектот 
во јавните книги на недвижности согласно со пресме-
тката од членот 59 став (15) на овој закон.“ 

 
Член 48 

Во членот 90 став (2) пред алинеја 1 се додава нова 
алинеја, која гласи: 

“- дали градбата е изградена согласно основниот 
проект или проектот на изведена состојба и одобрение-
то за градење,“. 

Ставот (3) се менува и гласи: 
“Надзорниот инженер кој врши технички преглед 

за градбите од втора категорија од членот 57 на овој за-
кон, во извештајот за извршен технички преглед кон-
статира дали градбата е изградена согласно со основ-
ниот проект или проектот на изведена состојба и одо-
брението за градење дали градбата е со фасада и може 
да се употребува, дали има одредени недостатоци кои 
мора да бидат отстранети и дали има одредени недо-
статоци кои ги нарушуваат основните барања на град-
бата кои се однесуваат на механичката отпорност, ста-
билност и сеизмичка заштита поради кои градбата не 
може да се стави во употреба.“ 

 
Член 49 

Членот 91 се менува и гласи: 
 “Изведувачот е должен на денот на одржување на 

техничкиот преглед, на комисијата од членот 89 на 
овој закон односно на надзорниот инженер кој треба да 
изврши технички преглед да ја даде на увид целокуп-
ната документација наведена во членот 86 на овој за-
кон.“ 

 
Член 50 

По членот 92 се додава нов член 92-а, кој гласи: 
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“Член 92-а 
(1) Постапката за поврзувањето на објектот со во-

доводна и канализациона мрежа ја спроведува едини-
цата на локалната самоуправа на чие подрачје е изгра-
ден објектот. 

(2) Објект кој е изграден без одобрение за градење 
не може да се поврзе за техничката инфраструктура 
(електроенергетска, водоводна, канализациона, патна и 
слично). 

(3) Општината е должна да ја започне постапката за 
поврзување на објектот со водоводна и канализациона 
мрежа во рок од три работни дена од денот на приемот 
на одобрението за употреба за објектите од прва кате-
горија од членот 57 на овој закон, извештајот за извр-
шен технички преглед од надзорниот инженер за обје-
ктите од втора категорија од членот 57 на овој закон, 
односно изјавата од изведувачот за објектите за инди-
видуално домување со бруто развиена површина до 
300 м2.“ 

 
Член 51 

Во членот 95 зборовите: “од страна на општината“ 
се заменуваат со зборовите: “од страна на надзорниот 
инженер, односно по давање на изјава од изведувачот 
за објектите за индивидуално домување со бруто раз-
виена површина до 300 м 2“. 

 
Член 52 

Членот 96 се менува и гласи:  
„(1) Постапката за запишување на објектот во јав-

ната книга на недвижности ја спроведува надлежниот 
орган од членот 58 на овој закон кој го издал одобрени-
ето за градење. 

(2) За градбите од прва категорија органот на др-
жавната управа надлежен за вршење на работите од об-
ласта на уредување на просторот е должен во име и за 
сметка на инвеститорот да достави барање за запишу-
вање на градежниот објект во јавната книга на недвиж-
ности, до надлежниот орган за запишување на правата 
на недвижности, во рок од три работни дена од денот 
на приемот на геодетски елаборат за извршен премер 
на објектот и доказ за платени трошоци за запишување 
на објектот во јавните книги на недвижности од страна 
на инвеститорот согласно со пресметката од членот 59 
став (15) на овој закон. 

(3) За градбите од втора категорија од членот 57 на 
овој закон, општината е должна во име и за сметка на 
инвеститорот да достави барање за запишување на гра-
дежниот објект во јавната книга на недвижности, до 
надлежниот орган за запишување на правата на нед-
вижности, во рок од три работни дена од денот на при-
емот на извештајот на надзорниот инженер со  геодет-
ски елаборат од извршен премер на објектот и доказ за 
платени трошоци за запишување на објектот во јавните 
книги на недвижности од страна на инвеститорот сог-
ласно со пресметката од членот 59 став (15) на овој за-
кон, а за објектите за индивидуално домување со бруто 
развиена површина до 300 м2 во рок од три работни 
дена од денот на приемот на изјава од изведувачот со 
геодетски елаборат од извршен премер на објектот и 
доказ за платени трошоци за запишување на објектот 
во јавните книги на недвижности од страна на инвести-
торот согласно со пресметката од членот 59 став (15) 
на овој закон. 

(4) Надлежниот орган за запишување на правата на 
недвижности, градежниот објект ќе го запише во јавна-
та книга на недвижности по поднесено барање од орга-
ните од ставовите (2) и (3) на овој член кон кое се под-
несува основен проект или проект на изведена состојба 
доколку се извршени измени во текот на изградбата, 

геодетски елаборат од извршен премер на објектот, ка-
ко и одобрение за употреба за градбите од прва катего-
рија од членот 57 на овој закон, извештај за извршен 
технички преглед од надзорен инженер за градбите од 
втора категорија од членот 57 на овој закон, односно из-
јава заверена од нотар дадена под полна материјална и 
кривична одговорност од изведувачот со која е потврде-
но дека објектот е изграден во согласност со одбрението 
за градење и основниот проект или проектот на изведена 
состојба, за градбите наменети за индивидуaлно домува-
ње со бруто развиена површина до 300 м2.“ 

 
Член 53 

Во насловот на Главата IX  по зборовите: „архите-
кти и“ се додава зборот „овластени“. 

 
Член 54 

Во членот 102 став (1) по зборовите: „овластени ар-
хитекти и“ се додава зборот „овластени“. 

 
Член 55 

Во членот  129 ставот (2) се менува и гласи: 
“Формата и содржината на образецот на легитима-

цијата и амблемот на градежниот инспектор и начинот 
на нејзиното издавање и одземање ги пропишува мини-
стерот кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за вршење на работата од областа на уреду-
вање на просторот а на овластениот градежен инспе-
ктор градоначалникот на општината.“ 

 
Член 56 

 Во членот 130 став (1) зборовите: „пет години“ се 
заменуваат со зборовите: „три години“. 

 Во ставот (2) зборовите: „три години “се заменува-
ат со зборовите: „две години“. 

 
Член 57 

По членот 130 се додава нов член 130-а, кој гласи: 
 

“Член 130-а 
(1) За работата на градежните инспектори на Др-

жавниот инспекторат за градежништво и урбанизам 
директорот на Државниот инспекторат за градежниш-
тво и урбанизам донесува годишна програма, а за рабо-
тата на овластените градежни инспектори на општини-
те и на општините во градот Скопје, годишна програма 
донесува градоначалникот на општината.  

(2) Годишните програми од ставот (1) на овој член 
содржат месечни планови за работа на градежните, од-
носно овластените градежни инспектори. 

(3) Директорот на Државниот инспекторат за гра-
дежништво и урбанизам за работата на градежните 
инспектори најдоцна до 31 март во тековната година, 
доставува годишен извештај за претходната година, до 
Владата на Република Македонија, а градоначалникот 
на општината, односно општината во градот Скопје за 
работата на овластените градежни инспектори најдоц-
на до 31 март во тековната година, доставува годишен 
извештај за претходната година, до советот на општи-
ната. 

(4) Годишните програми од ставот (1) на овој член 
се донесуваат до 31 декември во тековната година за 
наредната година.“ 

 
Член 58 

 Во членот 131 став (1) точката се заменува со за-
пирка и се додаваат зборовите: „како и при пренамена 
од станбен во деловен простор и обратно“. 
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Член 59 
Во членот 134  став (3) зборовите: “ќе го извести“ 

се заменуваат со зборовите: “ќе побара согласност“. 
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
“(4) Овластениот градежен инспектор доколку кон-

статира дека сопственикот на посебниот дел од објект, 
станот или дел од станот извршил пренамена без одо-
брение за пренамена од членот 97 став (3) на овој за-
кон, ќе донесе решение со кое ќе го задолжи сопстве-
никот да го врати посебниот дел од објектот, станот 
или делот од станот во првобитна состојба.“ 

 
Член 60 

Во членот 137 ставовите (2)  и (3) се менуваат и 
гласат: 

“(2) Против решението на градежен инспектор, ка-
ко и против заклучокот со кој се дозволува извршува-
ње, заклучокот за прекинување на постапката и заклу-
чокот за трошоците на извршувањето на постапката 
може да се изјави жалба до Комисија составена од три 
члена именувани од страна на министерот кој раководи 
со органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на уредувањето на просторот. 
Претседателот на Комисијата е од редот на раководни-
те државни службеници кој не бил вклучен во вршење-
то на инспекцискиот надзор. 

(3) Против решението на овластениот градежен 
инспектор, како и против заклучокот со кој се дозволу-
ва извршување, заклучокот за прекинување на постап-
ката и заклучокот за трошоците на извршувањето на 
постапката може да се изјави жалба до Комисија соста-
вена од три члена именувани од страна на градоначал-
никот на општината. Претседателот на Комисијата е од 
редот на раководните државни службеници кој не бил 
вклучен во вршењето на инспекцискиот надзор.“ 

 
Член 61 

Во членот 138 став (2) зборовите: “и втора“ се бри-
шат, а зборовите: “трета, четврта и петта“ се заменува-
ат со зборот “втора“. 

 
Член 62 

Во членот 142 став (2) зборовите; “и втора“ се бри-
шат, а зборовите: “трета, четврта и петта“ се заменува-
ат со зборот “втора“. 

 
Член 63 

Во членот 143 став (1) зборовите: “и втора“ се бри-
шат, а зборовите: “трета, четврта и петта“ се заменува-
ат со зборот “втора“. 

 
Член 64 

Во членот 145 став (2) точката на крајот од првата 
реченица се брише и се додаваат зборовите: “по кон-
кретниот предмет за кој е утврдено неизвршување на 
работите.“  

Во ставот (3) по зборовите: “од надлежност на ов-
ластениот градежен инспектор“ се додаваат зборовите: 
“по конкретниот предмет за кој е утврдено неизвршу-
вање на работите“.  

 
Член 65 

Во членот 150 став (1) точки 1, 3, 4 и 5 зборовите: 
“втора и трета“ се бришат. 

 
Член 66 

Во членот 151 став (1) точки  1, 2, 3 и 4 зборовите: 
“четврта и петта“ се заменуваат со зборот “втора“. 

 
Член 67 

По членот 151 се додава нов член 151-а, кој гласи: 

“Член 151-а 
(1) Глоба во износ од 7.000 до 9.000 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече на правно лице - 
инвеститор ако не обезбеди обележување на проекти-
раната градба на терен согласно со члент 82 на овој за-
кон. 

(2) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од 
ставот (1) на овој член и на одговорното лице во прав-
ното лице - инвеститор. 

(3) Глоба во износ од 5.000 до 7.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од 
ставот (1) на овој член и на физичко лице -инвеститор.“ 

 
Член 68 

Во членот 156-а став (1) во воведната реченица збо-
ровите: “втора и трета“ се бришат. 

Точката 2 се брише. 
Точките 3, 4, 5 и 6 стануваат точки 2, 3, 4 и 5. 
 

Член 69 
Во членот 156-б став (1) во воведната реченица збо-

ровите: “четврта и петта“ се заменуваат со зборот “вто-
ра“. 

Точката 2 се брише.  
Точките 3, 4, 5 и 6 стануваат точки 2, 3, 4 и 5. 
 

Член 70 
Членот 157 се менува и гласи : 
“Глоба во износ од 5000 до 7000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече на инженер за изведба 
за прекршокот од членот 156 став (1) точки  2, 3, 4, 5, 6 и 
8 на овој закон, прекршокот од членовите 156-а и 156-б 
на овој закон и доколку  врши работи на раководење со 
изградбата без да има овластување за инженер за 
изведба согласно со членот 31 став (1) од овој закон.“ 

 
Член 71 

Во членот 160 зборовите: “втора и трета“ се бри-
шат. 

 
Член 72 

Во членот 160-а зборовите: “четврта и петта“ се за-
менуваат со зборот “втора“. 

 
Член 73 

Во членот 161 став (1)  точка 1 сврзникот „и“ се 
брише. 

По точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:  
„2) извршил пренамена од станбен во деловен про-

стор и обратно, без издадено одобрение за пренамена 
(член 97 ставови (2) и (3)) и“. 

Точката 2 станува точка 3. 
Во ставот (2) зборовите: „точка 1“ се заменуваат со 

зборовите: „точки 1 и 2“.    
 

Член 74 
Во членот 162 став (1) бројот “170“ се заменува со 

бројот “171“. 
 

Член 75 
Во членот 163 став (1) зборовите “став (8)“ се заме-

нуваат со зборовите “став (13)“. 
По став (4) се додаваат четири нови става  (5), (6), 

(7) и (8), кои гласат: 
“(5) Глоба во износ од 3000 до 5000 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на од-
говорното лице и службеното лице во единицата на ло-
калната самоуправа, како и во органот на државната 
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управа надлежен за вршење на работите од областа на 
уредување на просторот, ако во постапката за издавање 
на одобрение за градење постапат спротивно на членот 
59 став (16) од овој закон. 

(6) Глоба во износ од 5.000 до 7.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
функционерот кој раководи со органот, односно рако-
водното лице на органот кој постапува по барањето за 
одобрение за градење доколку не постапат согласно со 
членот 59-ѓ од овој закон. 

(7) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на од-
говорното лице и службеното лице во единицата на ло-
калната самоуправа доколку не постапат согласно со 
членот 92-а став (3) од овој закон. 

(8) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на од-
говорното лице и службеното лице во органот на др-
жавната управа надлежен за вршење на работите од об-
ласта на уредување на просторот доколку не постапат 
согласно со членот 96 став (2) од овој закон, односно 
на одговорното лице и службеното лице на единицата 
на локална самоуправа доколку не постапат согласно 
со членот 96 став (3) од овој закон.“ 

 
Преодни и завршни одредби 

 
Член 76 

Лиценцата А за проектирање издадена пред влегу-
вањето во сила на овој закон продолжува да важи до 
истекот на рокот за кој е издадена и со истата ќе може 
да се врши проектирање на градби од прва категорија 
од членот 57 на овој закон, а Лиценцата Б за проекти-
рање издадена пред влегувањето во сила на овој закон 
продолжува да важи до истекот на рокот за кој е изда-
дена и со истата ќе може да се врши проектирање на 
градби од втора категорија од членот 57 на овој закон. 

Лиценцата А за ревизија на проектна документаци-
ја издадена пред влегувањето во сила на овој закон 
продолжува да важи до истекот на рокот за кој е изда-
дена и со истата ќе може да се врши ревизија на про-
ектна документација за градби од прва категорија од 
членот 57 на овој закон а Лиценцата Б за ревизија на 
проектна документација издадена пред влегувањето во 
сила на овој закон продолжува да важи до истекот на 
рокот за кој е издадена и со истата ќе може да се врши 
ревизија на проектна документација за градби од втора 
категорија од членот 57 на овој закон. 

Лиценцата А за изведувач и Лиценцата Б за изведу-
вач издадени пред влегувањето во сила на овој закон 
продолжуваат да важат до истекот на рокот за кој се 
издадени и со истата ќе може да се врши изведување на 
градби од прва категорија од членот 57 на овој закон, а 
Лиценцата Ц за изведувач и Лиценцата Д за изведувач 
издадена пред влегувањето во сила на овој закон про-
должуваат да важат до истекот на рокот за кој се изда-
дени и со истите ќе може да се врши изведување на 
градби од втора категорија од членот 57 на овој закон. 

Лиценцата А за надзор и Лиценцата Б за надзор из-
дадени пред влегувањето во сила на овој закон продол-
жуваат да важат до истекот на рокот за кој се издадени 
и со истите ќе може да се врши наздор над изградба на 
градби од прва категорија од членот 57 на овој закон а 
Лиценцата Ц за надзор и Лиценцата Д за надзор изда-
дена пред влегувањето во сила на овој закон продолжу-
ваат да важат до истекот на рокот за кој се издадени и 
со истите ќе може да се врши надзор над изградбата на 
градби од втора категорија од членот 57 на овој закон. 

Член 77 
Лиценцата Е за изведувач издадена пред влегување-

то во сила на овој закон продолжува да важи до исте-
кот на рокот за кој е издадена. 

Носителот на Лиценцата Е за изведувач може во 
периодот на важењето на Лиценцата Е да поднесе бара-
ње за добивање Лиценцата А за изведувач или Лицен-
цата Б за изведувач согласно условите утврдени во овој 
закон без плаќање на надоместок. 

Лиценцата А за изведувач или Лиценцата Б за изве-
дувач  од ставот (2) на овој член не се издава доколку 
барателот претходно не ја врати Лиценцата Е за изве-
дувач. 

 
Член 78 

Овластување А за проектирање, Овластување А за 
ревизија на проектна документација, Овластување А за 
инженер за изведба и Овластување А за надзорен ин-
женер издадено пред влегувањето во сила на овој закон 
продолжува да важи до истекот на рокот за кој е изда-
дено и со истото ќе може да се врши проектирање, ре-
визија на проектна документација, раководење со из-
градбата и надзор над изградбата, на градби од прва ка-
тегорија од членот 57 на овој закон а Овластување Б за 
проектирање, Овластување Б за ревизија на проектна 
документација, Овластување Б за инженер за изведба и 
Овластување Б за надзорен инженер издадено пред 
влегувањето во сила на овој закон продолжува да важи 
до истекот на рокот за кој е издадено и со истото ќе мо-
же да се врши проектирање, ревизија на проектна доку-
ментација, раководење со изградбата и надзор над из-
градбата на градби од втора категорија од членот 57 на 
овој закон. 

  
Член 79 

Правните лица за проектирање, ревизија, изведува-
ње и надзор над изградбата се должни да обезбедат 
осигурување за одговорност за штета во осигурителна 
компанија во Република Македонија, најдоцна во рок 
од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој за-
кон. 

 
Член 80 

Постапките за добивање на лиценци започнати до 
денот на влегување во сила на овој закон ќе продолжат 
според одредбите на овој закон.  

Постапките за издавање на одобрение за градење 
започнати до денот на влегување во сила на овој закон 
ќе продолжат согласно со одредбите од законот по кој 
истите се започнати. 

 
Член 81 

Доколку за линиските инфраструктурни градби има 
изработен главен односно основен проект, кој е реви-
диран пред влегувањето во сила на овој закон, во по-
стапката за добивање на одобрение за градење не се 
доставува проект за инфраструктура.  

 
Член 82 

Органот на државна управа надлежен за вршење на 
работите од областа на уредување на просторот, оп-
штините, општините во градот Скопје се должни од 1 
јули 2012 година постапката за добивање на одобрение 
за градење да ја спроведуваат на електронски начин. 

 
Член 83 

Прописот од членот 59-е на овој закон ќе се донесе 
во рок од шест месеци од денот на влегување во сила 
на овој закон. 



Стр. 32 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 февруари 2011 
 

Член 84 
Со денот на влегување во сила на овој закон, пре-

станува да важи членовите 12 и 44 став (1) точка 1 од 
Законот за снабдување со вода за пиење и одведување 
на урбани отпадни води („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ број 68/2004, 28/2006 и 103/2008).  
 

Член 85 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија во рок од 30 де-
на од објавувањето на овој закон да утврди пречистен 
текст на Законот за градење. 

 
Член 86 

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 NDËRTIM 
 

Neni 1 
Në Ligjin për ndërtim (Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë" numër 130/2009 dhe 124/10), në nenin 2 pika 
6 ndryshohet si vijon: 

"Adaptim është kryerja e punëve të ndërtimit dhe 
punëve tjera në objekt ekzistues, me të cilat bëhet 
ndryshimi i organizimit të hapësirës në objekt, bëhet 
zëvendësimi i aparateve, stabilimenteve, pajisjes dhe 
instalimit me kapacitet të njëjtë, e me të cilat nuk ndikon 
në stabilitetin dhe sigurinë e objektit, nuk ndryshohen 
elementet konstruktive, nuk ndryshohet pamja e jashtme 
dhe nuk ndikohet në sigurinë e objekteve fqinje, 
komunikacionin dhe mbrojtjen nga zjarret dhe të mjedisit 
jetësor;". 

Pas pikës 15 shtohet pikë e re 16, si vijon: 
"16. Ndërtime infrastrukturore të linjave janë rruga 

publike, infrastruktura hekurudhore, largpërçuesi, 
naftësjellësi, produktsjellësi, gazsjellësi, përçuesi i 
nxemjes, ujësjellësi, kanalizimi, vijat telekomunikuese dhe 
objekte tjera, që mund të jenë mbitokësore apo nëntokësore 
dhe ndërtimi i të cilave paraqet interes publik të përcaktuar 
me ligj;". 

Pikat 16 dhe 17 bëhen pika 17 dhe 18.  
 

Neni 2 
Pas nenit 2 shtohen tre nene të reja 2-a, 2-b dhe 2-v, si 

vijojnë:  
 

"Neni 2-a 
Në procedurën gjatë kryerjes së mbikëqyrjes 

inspektuese do të zbatohen dispozitat e Ligjit për 
mbikëqyrje inspektuese, nëse me këtë ligj nuk është 
rregulluar ndryshe. 

 
Neni 2-b 

(1) Dispozitat e këtij ligji nuk kanë të bëjnë me 
ndërtimin e objekteve ushtarake dhe ndërtimeve me rëndësi 
për mbrojtjen dhe sigurinë. 

(2) Ndërtimi i objekteve dhe ndërtimeve nga paragrafi 
(1) i këtij neni, kryhet në pajtim me rregullat nga sfera e 
mbrojtjes.   

 
Neni 2-v 

(1) Dispozitat e këtij ligji nuk kanë të bëjnë me 
ndërtimin e ndërtimeve për mbrojtje shëndetësore. 

(2) Ndërtimi i ndërtimeve nga paragrafi (1) i këtij neni, 
kryhet në pajtim me rregullat nga sfera e shëndetësisë."  

Neni 3 
Në nenin 3 paragrafi (1) fjalët: "aktvendimin për 

kushtet e lokacionit" zëvendësohen me fjalët: "parametrat e 
planit urbanistik ose dokumentacionit të planit urbanistik 
shtetëror, përkatësisht lokal ose projektit të 
infrastrukturës".    

 
Neni 4 

Në nenin 16 paragrafi (1) fjalët: "dhe të dytë" shlyhen, 
ndërsa fjalët: "së tretë, të katërt dhe të pestë" zëvendësohen 
me fjalët: "së dytë".  

  
Neni 5 

Në nenin 17 paragrafi (1) fjalët: "dhe të dytë" shlyhen, 
ndërsa fjalët: "së tretë, të katërt dhe të pestë" zëvendësohen 
me fjalët: "së dytë". 

Në paragrafin (2) alineja 3 fjalët: "dhe të dytë" shlyhen.  
Në paragrafin (3) alineja 3 fjalët: "së tretë, të katërt dhe 

të pestë" zëvendësohen me fjalët: "së dytë". 
 

Neni 6 
Në nenin 23 paragrafi (1) fjalët: "dhe të dytë" shlyhen, 

ndërsa fjalët: "së tretë, të katërt dhe të pestë" zëvendësohen 
me fjalët: "së dytë". 

 
Neni 7 

Në nenin 24 paragrafi (1) fjalët: "dhe të dytë" shlyhen, 
ndërsa fjalët: "së tretë, të katërt dhe të pestë" zëvendësohen 
me fjalët: "së dytë". 

Në paragrafin (2) alineja 3 fjalët: "dhe të dytë" shlyhen.  
Në paragrafin (3) alineja 3 fjalët: "së tretë, të katërt dhe 

të pestë" zëvendësohen me fjalët: "së dytë". 
 

Neni 8 
Neni 26 ndryshohet si vijon:  
"(1) Për kryerjen e ndërtimeve të kategorisë së parë nga 

neni 57 i këtij ligji, personi juridik duhet të ketë Licencë A 
për realizues, ndërsa për kryerjen e ndërtimeve të 
kategorisë së dytë personi juridik duhet të ketë Licencë B 
për realizues. 

(2) Me kërkesën për marrjen e licencës A për realizues 
të këtij ligji, personi juridik nevojitet të dorëzojë:  

- dëshmi se është i regjistruar për kryerjen e 
veprimtarisë përkatëse dhe 

- dëshmi se ka të punësuar së paku 20 persona, prej të 
cilëve tre me autorizim A për inxhinier për realizim dhe një 
person me autorizim B për inxhinier për realizim. 

(3) Me kërkesën për marrjen e licencës B për realizues, 
personi juridik nevojitet të dorëzojë:   

- dëshmi se është i regjistruar për kryerjen e 
veprimtarisë përkatëse dhe  

- dëshmi se ka të punësuar së paku pesë persona, prej të 
cilëve dy me autorizim B për inxhinierë për kryerje." 

 
Neni 9 

Në nenin 29 paragrafi (1) në alinenë 5 lidhëza "dhe" 
zëvendësohet me pikë, ndërsa alineja 6 shlyhet. 

 
Neni 10 

Në nenin 31 paragrafi (1) fjalët: "dhe të dytë" shlyhen, 
ndërsa fjalët: "së tretë, të katërt dhe të pestë" zëvendësohen 
me fjalët: "së dytë". 

Në paragrafin (2) alineja 3 fjalët: "dhe të dytë" shlyhen. 
Në paragrafin (3) alineja 3 fjalët: "së tretë, të katërt dhe 

të pestë" zëvendësohen me fjalët: "së dytë". 
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Neni 11 
Neni 34 ndryshohet si vijon: 
"(1) Personi juridik për kryerjen e mbikëqyrjes së 

ndërtimit të ndërtimeve të kategorisë së parë nga neni 57 i 
këtij ligji, duhet të ketë licencë A për mbikëqyrje, kurse për 
ndërtimet e kategorisë së dytë duhet të ketë licencë B për 
mbikëqyrje. 

(2) Me kërkesën për marrjen e licencës A për 
mbikëqyrje, personi juridik nevojitet të dorëzojë:  

- dëshmi se është i regjistruar për kryerjen e 
veprimtarisë përkatëse dhe   

- dëshmi se ka të punësuar së paku katër inxhinierë, 
prej të cilëve dy me autorizim A për kryerje të 
mbikëqyrjes.  

(3) Me kërkesën për marrjen e licencës B për 
mbikëqyrje, personi juridik nevojitet të dorëzojë:  

- dëshmi se është regjistruar për kryerjen e veprimtarisë 
përkatëse dhe  

- dëshmi se ka të punësuar së paku tre inxhinierë, prej 
të cilëve dy me autorizim B për kryerje të mbikëqyrjes." 

 
Neni 12 

Në nenin 35 paragrafi (1) fjalët: "dhe të dytë" shlyhen, 
ndërsa fjalët: "së tretë, të katërt dhe të pestë" zëvendësohen 
me fjalët: "së dytë". 

Në paragrafin (2) alineja 3 fjalët: "dhe të dytë" shlyhen. 
Në paragrafin (3) fjalët: "së tretë, të katërt dhe të pestë" 

zëvendësohen me fjalët: "së dytë". 
 

Neni 13 
Në nenin 36 paragrafi (1) fjalët: "aktvendimin për 

kushtet e lokacionit" shlyhen, ndërsa pas alinesë 1 shtohet 
aline e re 2 si vijon: 

"- të përcaktojë nëse është bërë shënimi i ndërtimit të 
projektuar në terren në pajtim me nenin 82 të këtij ligji,". 

Në paragrafin (3) pas fjalëve: "kushtet për ndërtim" 
vihet pikë, ndërsa fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen. 

 
Neni 14 

Neni 37 ndryshohet si vijon: 
"Mosharmonizimi i konstatimeve në raportin për fazë 

të caktuar të ndërtimit dhe/ose në raportin përfundimtar me 
punimet e kryera, paraqet bazë për heqjen e përkohshme të 
licencës për mbikëqyrje dhe autorizimit për inxhinier 
mbikëqyrës."  

 
Neni 15 

Pas nenit 41 shtohet nen i ri 41-a, si vijon: 
 

"Neni 41-a 
(1) Pjesëmarrësit në ndërtimin e ndërtimeve nga neni 

57 i këtij ligji (investuesi, personat juridikë për projektim, 
revizion, kryerje dhe mbikëqyrje të ndërtimit) përgjigjen 
për dëmin e shkaktuar nga persona të tretë gjatë kryerjes së 
punës së tyre dhe obligimeve të kontraktuara. 

(2) Personat juridikë për projektim, revizion, kryerje 
dhe mbikëqyrje të ndërtimit detyrohen që të kenë sigurim 
për përgjegjësi për dëm në kompani të sigurimit në 
Republikën e Maqedonisë, i cili me punën e tyre mund t'u 
shkaktohet investuesve ose personave të tretë. 

(3) Shuma vjetore e siguruar për numrin e përgjithshëm 
të ndërtimeve për pjesëmarrësit në ndërtimin e ndërtimeve 
të kategorisë së parë nga neni 57 i këtij ligji, nuk mund të 
jetë më e vogël se 10 000 euro në kundërvlerë me denarë, 
ndërsa për ndërtimet e kategorisë së dytë nuk mund të jetë 
më e vogël se 5 000 euro në kundërvlerë me denarë. 

(4) Mossigurimi për përgjegjësi për dëm në kompani të 
sigurimit në Republikën e Maqedonisë, paraqet bazë për 
heqjen e licencës personit juridik." 

Neni 16 
Në nenin 43 paragrafi (2) pika 1 shlyhet. 
Pikat 2 dhe 3 bëhen pika 1 dhe 2. 
Pika 4 shlyhet. 
Pikat 5 dhe 6 bëhen pika 3 dhe 4.  
 

Neni 17 
Titulli para nenit 45 dhe neni 45 shlyhen.   
 

Neni 18 
Në nenin 45-a fjalët: "infrastrukturën për të cilën në 

pajtim me Ligjin për planifikim hapësinor dhe urbanistik 
dhe standardet dhe normativat për planifikim urbanistik, 
nuk formohet parcelë ndërtimore" zëvendësohen me fjalët: 
"ndërtimet infrastrukturore në linjë". 

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon: 
"(2) Projekti i infrastrukturës përmban dhe studim për 

vlerësimin e ndikimit të projektit mbi mjedisin jetësor, 
përkatësisht elaborat për mbrojtjen e mjedisit jetësor, të 
miratuara nga organi kompetent, nëse me rregullat nga 
sfera e mjedisit jetësor është paraparë përpilimi i studimit, 
përkatësisht elaboratit për lloj të atillë të infrastrukturës." 

 
Neni 19 

Para nenit 46 shtohet titulli si vijon "1. Projekti për 
punë përgatitore". 

 
Neni 20 

Në nenin 47 paragrafi (1) fjalët: "projektit ideor dhe në 
bazë të aktvendimit të dhënë për kushtet e lokacionit" 
zëvendësohen me fjalët: "ekstraktit nga plani i detajuar 
urbanistik ose plani urbanistik për jashtë vendbanimit ose 
plani urbanistik për fshat ose  dokumentacioni i planit 
urbanistik shtetëror, përkatësisht lokal, ndërsa për 
ndërtimet urbanistike në linjë në bazë të projektit për 
infrastrukturë të përpiluar në pajtim me ligjin". 

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 
"Projekti themelor përmban studim për vlerësimin e 

ndikimit të projektit mbi mjedisin jetësor, përkatësisht 
elaborat për mbrojtjen e mjedisit jetësor, të miratuara nga 
organi kompetent, nëse me rregullat nga sfera e mjedisit 
jetësor është paraparë përpilimi i studimit, përkatësisht 
elaboratit për lloj të atillë të ndërtimit." 

Pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafë të rinj (4) dhe 
(5), si vijojnë: 

"(4) Projekti themelor për ndërtime infrastrukturore në 
linjë për të cilat është përpiluar projekt për infrastrukturë, 
nuk përmban studim për vlerësimin e ndikimit të projektit 
mbi mjedisin jetësor, përkatësisht elaborat për mbrojtjen e 
mjedisit jetësor, të miratuara nga organi kompetent. 

(5) Projekti themelor përveç për ndërtime për banim 
individual dhe objekte publike me kapacitet për qëndrim të 
njëkohëshëm deri në 25 persona, përmban edhe elaborat 
për mbrojtje nga zjarret, shpërthimet dhe materiet e 
rrezikshme." 

 
Neni 21 

Neni 49 shlyhet. 
 

Neni 22 
Titulli para nenit 50 dhe neni 50 shlyhen.  
 

Neni 23 
Në nenin 52 paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
"Projekti për përdorim dhe mirëmbajtje përpilohet për 

ndërtime të kategorisë së parë nga neni 57 i këtij ligji." 
 

Neni 24 
Në nenin 55 paragrafi (1) fjalët: "Projekti ideor, 

projekti themelor dhe projekti realizues" zëvendësohen me 
fjalën "projektet". 
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Neni 25 
Neni 57 ndryshohet si vijon: 
"(1) Ndërtime të kategorisë së parë janë: centralet 

bërthamore, termocentralet dhe hidrocentralet me kapacitet 
mbi 10 MV, largpërçuesit me nivel të tensionit mbi 35 KV, 
ndërtimet për prodhimin e energjisë elektrike nga burime 
rigjeneruese me kapacitet më të madh se 1 MW, 
trafostacionet mbi 35 KV, naftësjellësit, produktsjellësit, 
gazsjellësit magjistralë, autostradat, rrugët shtetërore, 
objektet shërbyese shoqëruese në rrugët shtetërore të 
përcaktuara me ligj, hekurudhat, stacionet hekurudhore në 
hekurudha, aeroportet, deponitë për hedhurina të 
parrezikshme dhe deponitë për hedhurina të rrezikshme, 
pendët me akumulim, ndërtimet për industri bazike dhe 
kimike, ndërtimet për metalurgji të zezë dhe me ngjyrë, 
ndërtimet për prodhimin e celulozës dhe të letrës, ndërtimet 
për përpunimin e lëkurës dhe të gëzofit, ndërtimet për 
përpunimin e kauçukut, barutit dhe të municionit 
eksplodues, ndërtimet për magazinimin e mjeteve 
shpërthyese, magazinat e derivateve të naftës, ndërtimet 
për sanimin e rrëshqitjes së dheut, ndërtimet të cilat mund 
ta rrezikojnë mjedisin jetësor, ndërtimet për nevojat e 
organeve shtetërore dhe agjencive dhe fondeve të 
themeluara nga Republika e Maqedonisë, ndërtimet për 
përfaqësitë diplomatike-konsullore dhe organizatat 
ndërkombëtare, zonat zhvillimore teknologjike industriale 
të formuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe 
ndërtimet në këto zona, ndërtimet për arsim të lartë, 
observatorë, institucionet nacionale nga sfera e kulturës, 
ndërtimet të cilat paraqesin pasuri të patundshme kulturore 
dhe kompleks monumental të shpallura me ligj ose akt 
tjetër për mbrojtje si trashëgimi kulturore me rëndësi të 
veçantë ose pasuri të rëndësishme kulturore, përmendoret 
memoriale, qendrat telekomunikuese për pranimin e 
sinjaleve satelitore, ndërtimet për nevojat e vendkalimeve 
kufitare, sistemet rajonale të ujësjellësit dhe kanalizimit me 
sistem për pastrim, deponitë rajonale, ndërtimet e parapara 
në zonën e dy ose më shumë komunave, ndërtimet në të 
cilat ekzistojnë instalime për prodhimin e energjisë 
termike, ndërtimet në zonën e parqeve nacionale, porteve 
të liqeneve dhe lumenjve, stadiumet dhe sallat e sporteve 
me kapacitet mbi 10 000 shikues. 

(2) Ndërtime të kategorisë së dytë janë: ndërtimet e 
dedikuara për arsimin fillor dhe të mesëm, ndërtimet nga 
sfera e kulturës, ndërtime për nevojat e bashkësive fetare, 
zonat zhvillimore teknologjike industriale të formuara nga 
persona juridikë dhe ndërtimet në këto zona, ndërtimet 
industriale, ndërtimet ekonomike, ndërtimet afariste, 
ndërtimet banesore-afariste, ndërtimet për banim 
individual, ndërtimet për banim kolektiv, ndërtimet për 
nevojat e agrobursave, qendrat tregtare, hotelet, qendrat 
rekreative, ndërtimet për veprimtari shkencore-hulumtuese, 
garazhet me kate, rrugët komunale, objektet shërbyese 
shoqëruese në rrugë komunale të përcaktuara me ligj, 
rrjetet dhe mjetet elektronike komunikuese, termocentralet 
dhe hidrocentralet me kapacitet deri në 1 MV, turbinat me 
erë, ndërtimet për prodhimin e energjisë elektrike nga 
burime rigjeneruese me kapacitet deri në 1 MW, 
largpërçuesit me nivel të tensionit deri në 35 KV, sistemet 
lokale të ujësjellësit dhe kanalizimit me sisteme për 
pastrim, ndërtimet që janë në funksion të mbrojtjes dhe 
promovimit të trashëgimisë kulturore (qendrat 
informative), deponitë për hedhurina interne (hedhurina 
ndërtimore), objektet për magazinim, trajtim dhe/ose 
përpunim të hedhurinave, stacionet e autobusëve 
ndërurban, kopshtet zoologjike, stadiumet dhe sallat 
sportive me kapacitet nën 10.000 shikues, fushat e hapura 
të sportit, basenet në nivel të terrenit për përdorim publik, 
parqet publike, parkingjet publike, teleferikët, dhe ski-
liftet." 

Neni 26 
Në nenin 58 paragrafi (1) fjalët: "dhe të dytë" shlyhen. 
Në paragrafin (2) fjalët: "së tretë, të katërt dhe të pestë" 

zëvendësohen me fjalët: "së dytë". 
Pas paragrafit (2) shtohen edhe dy paragrafë të rinj (3) 

dhe (4) si vijojnë: 
"(3) Nëse me planin urbanistik ose dokumentacionin e 

planit shtetëror, përkatësisht lokal është planifikuar ndërtim 
me rol të shumëfishtë në të cilin janë paraparë ndërtime të 
kategorisë së parë dhe të dytë nga neni 57 i këtij ligji, leje 
për ndërtim lëshon organi i administratës shtetërore 
kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të 
hapësirës.  

(4) Ekzemplari nga leja e plotfuqishme për ndërtim të 
cilën e miraton organi i administratës shtetërore kompetent 
për kryerjen e punëve të rregullimit të hapësirës dorëzohet 
në njësinë e vetadministrimit lokal në zonën e të cilës do të 
ndërtohet ndërtimi, në afat prej pesë ditësh nga dita e 
hyrjes në fuqi e lejes për ndërtim." 

 
Neni 27 

Neni 59 ndryshohet si vijon: 
"(1) Procedura për lëshimin e lejes për ndërtim 

udhëhiqet në pajtim me dispozitat e Ligjit për procedurë të 
përgjithshme administrative, nëse me këtë ligj nuk është 
rregulluar ndryshe. 

(2) Për marrjen e lejes për ndërtim, investuesi 
parashtron kërkesë me shkrim në organin kompetent nga 
neni 58 i këtij ligji, me dokumentacionin në vijim: 

- ekstrakt nga plani i detajuar urbanistik ose plani 
urbanistik për jashtë vendbanimit ose plani urbanistik për 
fshat ose dokumentacioni i planit urbanistik shtetëror, 
përkatësisht lokal, kurse për ndërtimet infrastrukturore në 
linjë, projekt për infrastrukturë të verifikuar nga organi 
kompetent,  

- projekt arkitekturor-urbanistik të verifikuar nga 
organi kompetent, nëse me planin urbanistik ose 
dokumentacionin e planit urbanistik shtetëror, përkatësisht 
lokal është paraparë përpilimi i këtij projekti,  

- projekt themelor në tre ekzemplarë me raport për 
revizion të projektit themelor ose raport me shkrim me 
pëlqim për nostrifikimin e projektit themelor, nëse ai është 
përpiluar jashtë vendit, 

- dëshmi për të drejtën e ndërtimit dhe 
- elaborat gjeodezik për të dhënat numerike për tokën 

ndërtimore. 
(3) Nëse është parashtruar kërkesë për leje për ndërtim 

për objekte shërbyese shoqërore në rrugë komunale, 
përkatësisht shtetërore të përcaktuara me ligj, krahas 
provave nga paragrafi (2) i këtij neni, kërkuesi dorëzon 
edhe aktvendim për ndryshim të përhershëm të regjimit të 
komunikacionit nga organi kompetent. 

(4) Nëse është parashtruar kërkesë për leje për ndërtime 
të cilat paraqesin trashëgimi të patundshme kulturore dhe 
komplekse monumentale të shpallura me ligj ose akt tjetër 
për mbrojtjen e trashëgimisë kulturoe, krahas dëshmive 
nga paragrafi (2) i këtij neni, dorëzohet edhe leje 
konservimi, e lëshuar nga Drejtoria për Mbrojtjen e 
Trashëgimisë Kulturore. 

(5) Nëse është parashtruar kërkesë për leje për ndërtim 
për ndërtime për prodhimin e energjisë elektrike dhe 
termike, krahas dëshmive nga neni (2) i këtij neni 
dorëzohet edhe autorizim për ndërtimin e ndërtimeve për 
prodhimin e energjisë elektrike dhe termike nga organi 
kompetent. 

(6) Nëse është parashtruar kërkesë për leje për ndërtim 
të rrjeteve dhe mjeteve elektronike komunikuese, krahas 
dëshmive nga paragrafi (2) i këtij neni dorëzohet edhe 
notifikim për bartjen e të dhënave elektronike, të lëshuar 
nga Agjencia për Komunikime Elektronike. 
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(7) Nëse është parashtruar kërkesë për leje për ndërtim 
të deponive për hedhurina të rrezikshme, deponive për 
hedhurina të pa rrezikshme dhe deponie për hedhurna 
interne, krahas dëshmive nga paragrafi (2) i këtij neni 
dorëzohet edhe aktvendim me të cilin lejohet themelimi i 
deponoisë, të lëshuar nga organi kompetent. 

 (8) Organi kompetent nga neni 58 i këtij ligji, 
detyrohet që në afat prej 15 ditësh nga pranimi i kërkesës, 
ta shqyrtojë dokumentacionin e paraqitur dhe të përcaktojë 
nëse ai është i kompletuar, nëse projekti themelor është 
përpiluar në pajtim me rregullat për projektim, planin 
urbanistik apo dokumentacionin e planit urbanistik 
shtetëror apo lokal ose projektin e infrastrukturës dhe nëse 
kërkuesi është bartës i vetëm i të drejtës për ndërtim. 

(9) Nëse dokumentacioni i dorëzuar është i kompletuar 
dhe janë plotësuar kushtet nga paragrafi (8) i këtij neni, 
organi kompetent detyrohet që në afatin nga paragrafi (8) i 
këtij neni, ta verifikojë projektin themelor dhe t'i dorëzojë 
kërkuesit njoftim me llogaritje për pagesën e kompensimit 
për rregullimin e tokës ndërtimore. Për ndërtimet e 
kategorisë së parë, organi kompetent pas verifikimit të 
projektit themelor, e dorëzon atë në komunën përkatëse për 
përpilimin e llogaritjes së kompensimit për rregullimin e 
tokës ndërtimore.   

(10) Nëse dokumentacioni i dorëzuar nuk është i 
kompletuar dhe/ose nuk janë përmbushur kërkesat nga 
paragrafi (8) i këtij neni, organi kompetent detyrohet që në 
afatin nga paragrafi (8) i këtij neni, të miratojë konkluzion 
për ndërprerjen e procedurës dhe ta ngarkojë kërkuesin që 
t'i mënjanojë mangësitë e konstatuara dhe ta plotësojë 
kërkesën në afat prej 15 ditësh nga pranimi i konkluzionit. 

(11) Nëse  kërkuesi nuk i mënjanon mangësitë e 
konstatuara dhe nuk e plotëson kërkesën në afatin nga 
paragrafi (10) i këtij neni, organi kompetent detyrohet të 
miratojë aktvendim për refuzimin e kërkesës për leje për 
ndërtim në afat prej shtatë ditësh nga skadimi i afatit të 
fundit për plotësim, e nëse kërkuesi i mënjanon 
parregullsitë e konstatuara dhe e plotëson kërkesën në 
afatin nga paragrafi (10) i këtij neni, organi kompetent 
detyrohet t'i dorëzojë kërkuesit njoftim me llogaritje për 
pagesën e kompensimit për rregullimin e tokës në afat prej 
dy ditësh nga kompletimi i dokumentacionit. 

(12) Leja për ndërtim nuk mund të jepet, nëse nuk është 
paguar kompensimi për rregullimin e tokës ndërtimore, 
përveç nëse investuesi dhe komuna lidhin marrëveshje për 
pagesën e kompensimit për rregullimin e tokës ndërtimore 
në këste, ose lidhin marrëveshje me të cilën përcaktohet se 
investuesi do ta rregullojë tokën me shpenzime personale, 
ose është miratuar akt në bazë të të cilit investuesi lirohet 
nga pagesa e kompensimit ose investuesi ka dorëzuar 
garanci bankare për pagesën e kompensimit ose investuesi 
të ketë vendosur hipotekë në dobi të komunës. 

(13) Leja për ndërtim lëshohet në afat prej pesë ditëve 
të punës nga dorëzimi i dëshmisë për kompensim të paguar 
për rregullimin e tokës ndërtimore, përkatësisht  nga dita e 
lidhjes së marrëveshjes për mënyrën e pagesës së 
kompensimit ose marrëveshje me të cilën, përcaktohet se 
investuesi do ta rregullojë tokën me shpenzim personal, 
përkatësisht nga dita e miratimit të aktit në bazë të të cilit 
investuesi lirohet nga pagesa e kompensimit ose nga dita e 
dorëzimit të garancisë bankare për pagesë të kompensimit 
ose dorësimit të dëshmisë për hipotekë të vendosur në dobi 
të komunës. 

(14) Formën dhe përmbajtjen e kërkesës për leje për 
ndërtim, i përcakton ministri i cili udhëheq me organin e 
administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve 
nga sfera e rregullimit të hapësirës. 

(15) Organi kompetent nga neni 58 i këtij ligji, i cili e 
ka lëshuar lejen për ndërtim, detyrohet që investuesit t'i 
dorëzojë llogaritje për pagesën e shpenzimeve për 
regjistrimin e objektit në librat publike të patundshmërive 
në afat prej shtatë ditëve të punës nga dita e lëshimit të 
lejes për ndërtim.   

(16) Organi kompetent në procedurën e lëshimit të lejes 
për ndërtim nuk mund të kërkojë nga kërkuesi 
dokumentacion tjetër, përveç dokumentacionit të paraparë 
me këtë ligj." 

 
Neni 28 

Pas nenit 59 shtohen shtatë nene të reja 59-а, 59-b, 59-
v, 59-g, 59-d, 59-gj dhe 59-е si vijojnë: 

 
"Neni 59-a 

Si dëshmi për të drejtën për ndërtim sipas këtij ligji 
konsiderohet: 

- aktzotërimi me të drejtë të shënuar të pronësisë ose të 
drejtë të qirasë afatgjate ose të drejtë servitudi të tokës 
ndërtimore, 

- marrëveshja për bartjen e të drejtës për ndërtim të 
tokës për ndërtim në fjalë,  

- marrëveshja për koncesion,  
- vendimi i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë me 

të cilin organ shtetëror, agjencia ose fondi i themeluar nga 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë ose njësia e 
vetadministrimit lokale, e kanë fituar të drejtën për 
ndërtim, 

- marrëveshja me bashkësinë e pronarëve të pjesëve të 
posaçme të objektit ose pëlqimi me shkrim nga shumica e 
pronarëve të pjesëve të posaçme të objektit që paraqesin 
më shumë se gjysmën e sipërfaqes së përgjithshme të 
objektit me aktzotërime për pjesët e posaçme të objektit, 
nëse bëhet fjalë për ndërtim shtesë dhe mbindërtim të 
ndërtesave në pronësi me kate dhe 

- aktzotërimi me të drejtë të shënuar të pronësisë së 
Republikës së Maqedonisë, nëse bëhet fjalë për ndërtim të 
ndërtimeve infrastrukturore të linjave. 

 
Neni 59-b 

 Për ndërtime të dedikuara për banim individual me 
sipërfaqe të zhvilluar bruto deri në 300 m², nuk është i 
detyrueshëm revizioni i projektit themelor dhe mbikëqyrja 
mbi ndërtimin e ndërtimit, kurse realizuesi detyrohet që të 
japë deklaratë të verifikuar në noter, me përgjegjësi të plotë 
materiale dhe penale, me të cilën do të vërtetojë se objekti 
është ndërtuar në pajtim me lejen për ndërtim dhe projektin 
themelor ose projektin e gjendjes së realizuar. 

 
Neni 59-v 

(1) Pas pranimit të kërkesës për leje për ndërtim, organi 
kompetent nga neni 58 i këtij ligji, detyrohet që në afat jo 
më të gjatë se një ditë e punës, të dorëzojë kërkesë me 
shkrim në subjektet përgjegjëse për infrastrukturën 
elektroenergjetike, të ujësjellësit dhe kanalizimit, që të 
kryejnë inspektim në projektin themelor, në afat prej pesë 
ditësh nga pranimi i kërkesës për inspektim. 

(2) Subjekti kompetent për infrastrukturën 
elektroenergjetike detyrohet që të kryejë inspektim në 
projektin themelor dhe në afat prej pesë ditësh nga pranimi 
i kërkesës për inspektim, të dorëzojë mendim nëse objekti 
për të cilin është dorëzuar kërkesa për miratim për ndërtim 
mund të lidhet në sistemin elektroenergjetik përkatës. 

(3) Subjektet kompetente për infrastrukturën e 
ujësjellësit dhe të kanalizimit në afat prej pesë ditësh nga 
dita e pranimit të kërkesës për inspektim, detyrohen që të 
kryejnë inspektim në projektin themelor dhe të 
prononcohen në procesverbal nëse janë plotësuar kushtet 
hidroteknike, përkatësisht të japin vërejtje, nëse ato nuk 
janë përmbushur. Procesverbali nënshkruhet nga ana 
personit zyrtar dhe përfaqësuesit të subjektit, ndërsa 
ekzempar nga ai, i dorëzohet kërkuesit i cili është i 
detyruar që të veprojë sipas vërejtjeve të dhëna në afatin 
nga neni 59 paragrafi (10) i këtij ligji. 
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(4) Nëse me projektin themelor parashihet lidhja e 
ndërtimit për të cilin është parashtruar kërkesë për leje për 
ndërtim, në infrastrukturën për përçim të nxehtësisë dhe të 
gazsjellësit, organi kompetent nga neni 58 i këtij ligji, 
detyrohet që të dorëzojë kërkesë me shkrim në subjektet 
kompetente për infrastrukturën për përçim të nxehtësisë 
dhe të gazsjellësit, të kryejnë inspektim në projektin 
themelor, në afat prej pesë ditësh nga dita e pranimit të 
kërkesës për inspektim. Subjektet kompetente për 
infrastrukturën për përçim të nxehtësisë dhe të gazsjellësit 
në afat prej pesë ditësh nga dita e pranimit të kërkesës për 
inspektim, detyrohen që të kryejnë inspektim në projektin 
themelor dhe të prononcohen në procesverbal nëse jane 
plotësuar kushtet për lidhje në infrastrukturën për përçim të 
nxehtësisë dhe të gazsjellësit, përkatësisht të japin vërejtje, 
nëse ato nuk janë përmbushur. Procesverbali nënshkruhet 
nga ana e personit zyrtar dhe përfaqësuesit të subjektit, 
ndërsa ekzempar nga ai, i dorëzohet kërkuesit i cili është i 
detyruar që të veprojë sipas vërejtjeve të dhëna në afatin 
nga neni 59 paragrafi (10) i këtij ligji. 

 (5) Nëse bëhet fjalë për ndërtim të magazinave për 
magazinimin e materieve shpërthyese, magazinave, depove 
ose rezervoareve për maganizimin e lëngjeve dhe gazrave 
djegëse, vendeve për mbushje dhe derdhje, stacionit për 
furrnizim me karburant, naftsjellësit ose gazsjellësit duke e 
përfshirë deponë, stabilimentin ose aparatin që është e 
lidhur teknologjikisht me naftësjellësin ose gazsjellësin, 
dorëzohet kërkesë me shkrim për inspektim të projektit 
themelor edhe në organin e administratës shtetërore 
kompetente për kryerjen e punëve nga sfera e punëve të 
brendshme, i cili është i detyruar që të kryejë inspektim 
dhe në afat prej pesë ditësh nga dita e pranimit të kërkesës 
për inspektim të japë pëlqim ose të japë vërejtje në 
procesverbal, nëse nuk janë përmbushur kushtet për 
pëlqim. Procesverbali nenshkruhet nga ana personit zyrtar 
dhe përfaqësuesit të organit, ndërsa ekzempar nga ai, i 
dorëzohet kërkuesit i cili është i detyruar që të veprojë 
sipas vërejtjeve të dhëna në afatin nga neni 59 paragrafi 
(10) i këtij ligji. 

(6) Nëse bëhet fjalë për ndërtim të ndërtimeve për të 
cilat projekti themelor në pajtim me nenin 47 paragrafi (5) 
të këtij ligjji, përmban edhe elaborat për mbrojtje nga 
zjarret, shpërthimet dhe materiet e rrezikshme, dorëzohet 
kërkesë me shkrim për inspektim në projektin themelor 
edhe në Drejtorinë për Mbrojtje dhe Shpëtim, e cila është e 
detyruar që të kryejë kontroll dhe në afat prej pesë ditësh 
nga dita e pranimit të kërkesës për inspektim të japë pëlqim 
ose të japë vërejtje në procesverbal, nëse nuk janë 
përmbushur kushtet për pëlqim. Procesverbali nenshkruhet 
nga ana personit zyrtar dhe përfaqësuesit të Drejtorisë, 
ndërsa ekzempar nga ai, i dorëzohet kërkuesit i cili është i 
detyruar që të veprojë sipas vërejtjeve të dhëna në afatin 
nga neni 59 paragrafi (10) i këtij ligji. 

(7) Nëse bëhet fjalë për ndërtim të rrjeteve dhe mjeteve 
elektronike komunikuese, dorëzohet kërkesë me shkrim për 
inspektim në projektin themelor edhe në  Agjencinë për 
Komunikime Elektronike, e cila është e detyruar që të 
kryejë inspektim dhe në afat prej pesë ditësh nga dita e 
pranimit të kërkesës për inspektim të japë pelqim ose të 
japë vërejtje në procesverbal, nëse nuk janë përmbushur 
kushtet për pëlqim. Procesverbali nënshkruhet nga ana 
personit zyrtar dhe përfaqësuesit të Agjencisë, ndërsa 
ekzempar nga ai, i dorëzohet kërkuesit i cili është i 
detyruar që të veprojë sipas vërejtjeve të dhëna në afatin 
nga neni 59 paragrafi (10) i këtij ligji. 

(8) Nëse subjektet nga paragrafët (2), (3), (4), (5), (6) 
dhe (7) të këtij neni, nuk veprojnë në pajtim me këtë nen, 
konsiderohet se nuk kanë vërejtje dhe nëse për shkak të 
mosveprimit të tyre në të ardhmen shkaktohen dëme, 
obligimi për kompensim të dëmit do të jetë në ngarkim të 
subjektit mosveprimi i të cilit e ka shkaktuar dëmin. 

Neni 59-g 
Kushtet mbrojtëse-konservuese në procedurën për 

lëshimin e lejes për ndërtim, përcaktohen vetëm nëse në 
planin urbanistik nuk ka inkorporuar baza mbrojtëse 
konservuese.  

 
Neni  59-d 

(1) Organi kompetent i cili e ka lëshuar lejen për 
ndërtim, detyrohet që në afat prej tre ditësh nga dita e 
hyrjes në fuqi e lejes për ndërtim, të dorëzojë ekzemplar 
nga leja, me ekzemplar nga projekti themelor i verifikuar 
ose projekt të gjendjes së realizuar në organin kompetent 
për mbajtjen e librit publik për regjistrimin e të drejtave të 
patundëshmërive për regjistrim në librin publik në të cilin 
është regjistruar e drejta mbi tokën dhe ekzemplar 
inspektorit kompetent të ndërtimit.  

(2) Kur leja për ndërtim u lëshohet më tepër 
investuesve, në leje shënohen të gjithë investuesit në pjesë 
ideale, në bazë të veprës juridike për rregullimin e të 
drejtave të ndërsjella dhe obligimeve për ndërtim, të 
verifikuara në noter. 

(3) Dispozitat e këtij ligji kanë të bëjnë edhe me 
procedurën e lëshimit të lejes për ndërtim shteteve të huaja, 
për nevojat e përfaqësive të tyre diplomatike konsullore, 
nëse me marrëveshje ndërkombëtare nuk është rregulluar 
ndryshe. 

 
Neni 59-gj 

(1) Nëse organi kompetent nga neni 58 i këtij ligji, nuk 
lëshon leje për ndërtim, përkatësisht nuk e refuzon 
kërkesën për leje për ndërtim në afatin e përcaktuar në 
nenin 59 të këtij ligji, kërkuesi ka të drejtë që në afat prej 
tre ditësh nga skadimi i këtij afati, t'i parashtrojë kërkesë 
funksionarit i cili udhëheq me organin, përkatësisht 
personit udhëheqës të organit i cili vepron për kërkesën për 
leje për ndërtim, për miratimin e aktvendimit me të cilin do 
të konstatohet se kërkesa për leje për ndërtim është e 
pranuar. 

(2) Funksionari i cili udhëheq me organin, përkatësisht 
personi udhëheqës i organit i cili vepron për kërkesën për 
leje për ndërtim, pasi do të konstatojë se kërkesa për leje 
për ndërtim nuk përmban mangësi formale, është dorëzuar 
dokumentacioni i përcaktuar në nenin 59 të këtij ligji, ka 
kaluar afati për lëshimin e lejes për ndërtim, përkatësisht 
miratimin e aktvendimit për refuzimin e kërkesës, të 
përcaktuar në nenin 59 të këtij ligji dhe kërkesa nga 
paragrafi (1) i këtij neni, është me kohë, detyrohet që të 
miratojë aktvendim më së voni në afat prej pesë ditësh nga 
pranimi i kërkesës me të cilën do të konstatohet se kërkesa 
për leje për ndërtim është pranuar. 

(3) Nëse kompensimi për rregullimin e tokës 
ndërtimore nuk është paguar, aktvendimi me të cilin 
konstatohet se kërkesa për leje për ndërtim është pranuar, 
lëshohet pas pagesës së kompensimit për rregullimin e 
tokës ndërtimore ose pas rregullimit të pagesës së 
kompensimit në pajtim me nenin 59 paragrafi (13) të këtij 
ligji.  

(4) Nëse funksionari i cili udhëheq me organin, 
përkatësisht personi udhëheqës i organit, nuk miraton 
aktvendim në pajtim me paragrafin (2) të këtij neni, 
kërkuesi ka të drejtë që të ngritë kontest administrativ para 
gjykatës kompetente. 

 
Neni 59-e 

(1) Organi kompetent nga neni 58 i këtij ligji, mund ta 
zbatojë procedurën e marrjes së lejes për ndërtim edhe në 
mënyrë elektronike. 

(2) Mënyrën e zbatimit të procedurës për marrjen e 
lejes për ndërtim në mënyrë elektronike, e përcakton 
ministri i cili udhëheq me organin e administratës 
shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e 
rregullimit të hapësirës."  
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Neni 29 
Në nenin 61 paragrafët (1) dhe (2) shlyhen.  
Paragrafi (3) i cili bëhet paragraf (1) ndryshohet si 

vijon: 
"Nëse organi kompetent lëshon leje për ndërtim në 

kundërshtim me këtë ligj apo nuk lëshon leje për ndërtim, 
përkatësisht nuk e refuzon kërkesën për leje për ndërtim në 
afatin nga neni 59 i këtij ligji, personi përgjegjës, 
përkatësisht personi zyrtar, i nënshtrohen përgjegjësisë 
penale në pajtim me kodin penal." 

 
Neni 30 

Në nenin 62 paragrafi (1), pika shlyhet dhe shtohen 
fjalër "ndërsa mund të lëshohet edhe për pjesë të ndërtimit, 
nëse pjesa e ndërtimit paraqet tërësi të veçantë ndërtimore-
teknike dhe funksionale." 

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
"Leja për ndërtim e cila është e lëshuar në kundërshtim 

me dispozitat e këtij ligji është e pavlefshme. Organi i cili e 
ka lëshuar lejen për ndërtim, e cila është shpallur e 
pavlefshme, i bartë shpenzimet për kthimin e hapësirës në 
gjendjen që ka qenë, para lëshimit të lejes për ndërtim, 
ndërsa investuesi ka të drejtë për kompensim të dëmit dhe 
kompensim të fitimit të humbur nga organi." 

 
Neni 31 

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

"Neni 62-a 
 (1) Organi kompetent i cili e ka miratuar lejen për 

ndërtim, detyrohet që në afat prej tri ditësh nga miratimi i 
lejes për ndërtim, t'i njoftojë fqinjët e afërt të parcelës 
ndërtimore me të cilën ka të bëjë leja, për lejen e lëshuar 
për ndërtim dhe se në afat prej 15 ditësh nga dita e lëshimit 
të lejes për ndërtim, mund të kryejnë inspektim në 
dokumentacion. 

(2) Nëse fqinjët e afërt nuk kryejnë inspektim dhe/ose 
nuk parashtrojnë ankesë kundër lejes për ndërtim në afat 
prej 15 ditësh nga dita e lëshimit të lejes për ndërtim, leje 
për ndërtim bëhet e plotfuqishme." 

 
Neni 32 

Në nenin 64 paragrafi (1) fjalët: "të përcaktuar me aktin 
nga neni 59 paragrafi 4 i këtij ligji" shlyhen. 

 
Neni 33 

Neni 65 ndryshohet si vijon: 
"(1) Kundër lejes për ndërtim të lëshuar nga organi i 

administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve 
nga sfera e rregullimit të hapësirës, mund të parashtrohet 
ankesë në afatin e përcaktuar në nenin 62-a të këtij ligji, në 
Komisionin për zgjidhje të punëve administrative në 
shkallë të dytë nga sfera e transportit, lidhjeve dhe mjedisit 
jetësor në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, ndërsa 
kundër lejes për ndërtim të lëshuar nga kryetari i komunës, 
mund t'i parashtrohet ankesë në afatin e përcaktuar në 
nenin 62-a të këtij ligji, ministrit i cili udhëheq me organin 
e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve 
nga sfera e rregullimit të hapësirës. 

(2) Kundër aktvendimit për refuzim të kërkesës për leje 
për ndërtim të organit të administratës shtetërore, i cili 
udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent 
për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës, 
mund të parashtrohet ankesë në afat prej 15 ditësh nga dita 
e pranimit të aktvendimit në Komisionin për zgjidhjen e 
punëve adminsitrative në shkallë të dytë nga sfera e 
transportit, lidhjeve dhe mjedisit jetësor në Qeverinë e 
Republikës së Maqedonisë, ndërsa kundër aktvendimit për 

refuzimin e kërkesës për leje të kryetarit të komunës, mund 
të parashtrohet ankësë në afat prej 15 ditësh nga dita e 
pranimit të aktvendimit te ministri i cili udhëheq me 
organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e 
punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës." 

 
Neni 34 

Pas nenit 65 shtohet nen i ri 65-a, si vijon: 
  

"Neni 65-a 
(1) Investuesi mund të fillojë ndërtimin e ndërtimit në 

bazë të lejes së plotfuqishme për ndërtim. 
(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, 

investuesi në përgjegjësi dhe rrezik personal mund të 
fillojë ndërtimin edhe në bazë të lejes përfundimtare për 
ndërtim. 

(3) Nëse leja për ndërtim nuk është e plotfuqishme, për 
shkak se ankuesi ka filluar kontest administrativ, ndërsa 
investuesi nuk ka filluar ndërtimin e ndërtimit para se leja 
për ndërtim të bëhet e plotfuqishme, investuesi ka të drejtë 
të kërkojë kompensim të dëmit dhe kompensim për fitim të 
humbur nga ankuesi, nëse kërkesa e paditur dhe/ose 
kërkesa për ankesë nga gjykatat kompetente janë refuzuar 
si të pabaza dhe/ose të palejueshme." 

 
Neni 35 

Në nenin 67 paragrafi (2) shtohet fjali e re si vijon: "Për 
ndërtime të dedikuara për banim individual me sipërfaqe të 
zhvilluar bruto deri në 300 m², nuk është i detyrueshëm 
caktimi i personit juridik për kryerjen e mbikëqyrjes me 
inxhinier mbikëqyrës të përcaktuar në njoftimin nga 
paragrafi (1) i këtij neni." 

 
Neni 36 

Në nenin 68 paragrafi (2) pika 1 fjalët: "dhe të dytë" 
shlyhen. 

Në paragrafin (2) pika 2 fjalët: "së tretë" zëvendësohet 
me fjalët: "së dytë". 

Pika 3 shlyhet. 
 

Neni 37 
Në nenin 69 paragrafi (1) në fjalinë e parë, fjalët: 

"aktvendimin për kushtet e lokacionit" zëvendësohen me 
fjalët: "parametrat e planit urbanistik ose dokumentacionit 
të planit urbanistik shtetëror, përkatësisht lokal ose 
projektit të infrastrukturës". 

Në paragrafin (3) në fjalinë e parë, fjalët: "me kushtet 
përcaktuara të lokacionit" zëvendësohen me fjalët: 
"parametrat e planit urbanistik ose dokumentacionit të 
planit urbanistik shtetëror, përkatësisht lokal ose projektit 
të infrastrukturës." 

  
Neni 38 

Në nenin 70 paragrafi (1) pas pikës në fund shtohet 
fjali e re si vijon: "Gjithashtu, në këtë rast inxhinieri 
mbikyqrës nuk guxon të përpilojë raport për kontroll të 
kryer teknik, ndërsa për ndërtimet për banim individual më 
sipërfaqe të zhvilluar bruto deri në 300m², realizuesi nuk 
guxon që të japë deklaratë me të cilën do të vërtetojë se 
objekti është ndërtuar në pajtim me lejen për ndërtim dhe 
projektin themelor ose projektin e gjendjes së realizuar." 

Paragrafi (5) shlyhet. 
Paragrafi (6) bëhet paragraf (5). 
 

Neni 39 
Në nenin 71 paragrafi (1) fjalët: "për ndërtim të 

kategorisë së parë, të dytë, të tretë dhe të katërt nga neni 57 
i këtij ligji" shlyhen. 
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Në paragrafi (2) pika zëvendësohet me presje dhe 
shtohen fjalët: "në këtë rast projekti themelor përpilohet 
vetëm për pjesën e ndërtimit, që paraqet tërësi të veçantë 
ndërtimore-teknike dhe funksionale". 

Paragrafi (3) shlyhet. 
 

Neni 40 
Në nenin 72 paragrafi (1) fjalët: të kategorisë së parë, të 

dytë dhe të tretë nga neni 57 i ketij ligji" shlyhen. 
 

Neni 41 
Në nenin 73 paragrafi (1) pas alinesë 8 shtohet aline e 

re 9, si vijon:  
"- rrethoja;" 
Në alinenë 10 fjalët: "për të cilat është lëshuar leje për 

përdorim" shlyhen. 
Pas alinesë 10 shtohen gjashtë aline të reja 11, 12, 13, 

14, 15 dhe 16 si vijojnë: 
"- mure mbështetëse, 
- ndërtime ndihmëse të cilat janë në funksion të objektit 

për banim ose lloj tjetër të objektit dhe ndërtohen në 
parcelë të njëjtë urbanisitike (garazh, depo, gropë septike e 
të ngjashme),  

- basene në nivel të terrenit për përdorim individual, 
- kabllo optike, 
- pajisje për rregullim automatik të kalimit nëpërmjet 

hekurudhave ekzistuese dhe instalime për ndjekje 
automatike dhe menaxhim të komunikacionit në 
hekurudhat ekzistuese dhe 

- pajisje komunikuese elektronike për ndjekje dhe 
rregullim të komunikacionit në rrugët ekzistuese." 

 
Neni 42 

Në nenin 74 paragrafi (1) fjalët: "dhe projekt të 
reviduar themelor" zëvendësohen me fjalët: "me 
dokumentacionin e përcaktuar në rregullën nga paragrafi 
(2) i këtij neni". 

Në paragrafin (4) fjalët: "ankesë për heshtje të 
administratës në pajtim me nenin 61 të këtij ligji" 
zëvendësohen me fjalët: "kërkesë te kryetari i komunës në 
pajtim me neni 59-gj të këtij ligji".  

 
Neni 43 

Në nenin 82 paragrafi (1) fjala "realizuesi" 
zëvendësohet me fjalën "investuesi", ndërsa presja pas 
fjalëve: "elaborat gjeodezik për shënimin e ndërtimit të 
projektuar" zëvendësohet me pikë dhe fjalët deri në fund të 
fjalisë shlyhen. 

Paragrafi (2) shlyhet. 
Paragrafi (3) bëhet paragraf (2). 
 

Neni 44 
Në nenin 86 pika 3 shlyhet. 
Pika 4 bëhet pikë 3. 
Pika 5 shlyhet. 
Pikat 6, 7 dhe 8 bëhen pika 4, 5 dhe 6. 
Pika 9 shlyhet. 
Pikat 10, 11 dhe 12 bëhen pika 7, 8 dhe 9. 
 

Neni 45 
Neni 87 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
"Ndërtimi do të lëshohet në përdorim pas lëshimit të 

lejes për përdorim për ndërtimet e  kategorisë së parë nga 
nenit 57 i këtij ligji, pas përpilimit të raportit për kontroll  
teknik të kryer nga inxhinieri mbikëqyrës për ndërtimet e 
kategorisë së dytë, ndërsa ndërtimet e dedikuara për banim 
individual me sipërfaqe të zhvilluar bruto deri në 300 m² 
do të lëshohen në përdorim pas dhënies së deklaratës së 
verifikuar në noter, me përgjegjësi të plotë materiale dhe 

penale nga realizuesi, me të cilën do të vërtetojë se objekti 
është ndërtuar në pajtim me lejen për ndërtim dhe projektin 
themelor ose projektin e gjendjes së realizuar." 

Në paragrafin (2) pas fjalëve: "Lejen për përdorim" 
shtohen fjalët: "për ndërtime të kategorisë së parë nga neni 
57 i këtij ligji", ndërsa fjalët: "dhe projektin e gjendjes së 
realizuar" zëvendësohen me fjalët: "ose me projektin e 
gjendjes së realizuar, nëse janë bërë ndryshime gjatë 
ndërtimit". 

 
Neni 46 

Neni 88 paragrafi (2) alinetë 1 dhe 2 ndryshohen si 
vijojnë: 

"- projekt themelor, e nëse janë bërë ndryshime gjatë 
ndërtimit, projekt të gjendjes së realizuar, 

- raport përfundimtar të inxhinierit mbikëqyrës me të 
cilin vërtetohet se ndërtimi është ndërtuar në pajtim me 
projektin themelor dhe lejen për ndërtim dhe". 

 
Neni 47 

Në nenin 89 paragrafi (4) fjalët: "dhe të dytë" shlyhen. 
Në paragrafin (5) në fjalinë e parë fjalët: "së tretë, të 

katërt dhe të pestë" zëvendësohen me fjalët: "së dytë", 
ndërsa në fjalinë e dytë fjalët: "dokumentacionin nga neni 
88 paragrafi (2) i këtij ligji" zëvendësohen me fjalët: 
"elaboratin gjeodezik për matje të kryer të objektit dhe 
dëshminë për shpenzimet e paguara për regjistrim të 
objektit në librat publike të patundshmërive në pajtim me 
llogaritjen nga neni 59 paragrafi (15) i këtij ligji.   

Pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon: 
"(6) Për ndërtimet e dedikuara për banim individual me 

sipërfaqe të zhvilluar bruto deri në 300 m², nuk kryhet 
kontroll teknik, ndërsa realizuesi detyrohet që të japë 
deklaratë të verifikuar në noter, me përgjegjësi të plotë 
materiale dhe penale, me të cilën do të vërtetojë se objekti 
është ndërtuar në pajtim me lejen për ndërtim dhe projektin 
themelor ose projektin e gjendjes së realizuar. Deklarata me 
të cilën vërtetohet se objekti është ndërtuar në pajtim me 
lejen për ndërtim dhe projektin themelor ose projektin e 
gjendjes së realizuar, dorëzohet në komunën ku është 
ndërtuar objekti bashkë me elaboratin gjeodezik për matje të 
kryer të objektit dhe dëshminë për shpenzimet e paguara për 
regjistrim të objektit në librat publike të patundshmërive në 
pajtim me llogaritjen nga neni 59 paragrafi (15) i këtij ligji."  

 
Neni 48 

Në nenin 90 paragrafi (2) para alinesë 1 shtohet aline e 
re si vijon: 

"-nëse ndërtimi është ndërtuar në pajtim me projektin 
themelor ose projektin e gjendjes së realizuar dhe lejen për 
ndërtim;". 

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 
"Inxhinieri mbikëqyrës i cili kryen kontroll teknik për 

ndërtime të kategorisë së dytë nga neni 57 i këtij ligji, në 
raportin teknik për kontroll të kryer teknik konstaton nëse 
ndërtimi është ndërtuar në pajtim me projektin themelor 
ose projektin e gjendjes së realizuar dhe lejen për ndërtim, 
nëse ndërtimi është me fasadë dhe mund të përdoret, nëse 
ka mangësi të caktuara të cilat doemos duhet të 
mënjanohen dhe nëse ka mangësi të caktuara të cilat i 
shkelin kërkesat themelore të ndërtimit, të cilat kanë të 
bëjnë me qëndrueshmërinë mekanike, stabilitetin dhe 
mbrojtjen sizmike për shkak të të cilave ndërtimi nuk mund 
të lëshohet në përdorim." 

 
Neni 49 

Neni 91 ndryshohet si vijon: 
"Realizuesi detyrohet që në ditën e kryerjes së 

kontrollit teknik, komisionit nga neni 89 i këtij ligji, 
përkatësisht inxhinierit mbikëqyrës i cili duhet të kryejë 
kontoll teknik, t'ia jap në shikim dokumentacionin e 
tërësishëm të shënuar në nenin 86 të këtij ligji." 
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Neni 50 
Pas nenit 92 shtohet nen i ri 92-a, si vijon: 
 

"Neni 92-a 
(1) Procedurën për lidhjen e objektit me rrjet të 

ujësjellësit dhe të kanalizimit, e zbaton njësia e 
vetadministrimit lokal në territorin e të cilës është ndërtuar 
objekti. 

(2) Objekti i cili është ndërtuar pa leje për ndërtim nuk 
mund të lidhet me infrastrukturë teknike 
(elektroenergjetike, të ujësjellësit, të kanalizimit, rrugore 
dhe të ngjashme). 

(3) Komuna detyrohet që ta fillojë procedurën për 
lidhje të objektit me rrjetin e kanalizimit dhe të ujësjellësit 
në afat prej tri ditëve të punës, nga dita e pranimit të lejes 
për përdorim, për objektet e kategorisë së parë nga neni 57 
i këtij ligji, raportit për kontroll të kryer teknik nga 
inxhinieri mbikëqyrës për objektet e kategorisë së dytë nga 
neni 57 i këtij ligji, përkatësisht deklaratës nga realizuesi 
për objektet për banim individual me sipërfaqe të zhvilluar 
bruto deri në 300 m²."     

 
Neni 51 

Në nenin 95 fjalët: "nga ana e komunës" zëvendësohen 
me fjalët: "nga ana e inxhinierit mbikëqyrës, përkatësisht 
pas dhënies së deklaratës nga realizuesi për objektet për 
banim individual me sipërfaqe të zhvilluar bruto deri në 
300 m²". 

 
Neni 52 

Neni 96 ndryshohet si vijon:  
"(1) Procedurën për regjistrimin e objektit në librin 

publik të patundshmërive e zbaton organi kompetent nga 
neni 58 i këtij ligji, i cili e ka lëshuar lejen për ndërtim.   

(2) Për ndërtimet e kategorisë së parë, organi i 
administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve 
nga sfera e rregullimit të hapësirës, detyrohet që në emër 
dhe për llogari të investuesit, të dorëzojë kërkesë për 
regjistrimin e objektit ndërtimor në librin publik të 
patundshmërive, në organin kompetent për regjistrimin e të 
drejtave mbi patundshmëritë, në afat prej tri ditëve të punës 
nga dita e pranimit të elaboratit gjeodezik për matje të 
kryer të objektit dhe dëshmisë për shpenzimet e paguara 
për regjistrim të objektit në librat publike të 
patundshmërive nga ana e investuesit, në pajtim me 
llogaritjen nga neni 59 paragrafi (15) i këtij ligji. 

(3) Për ndërtimet e kategorisë së dytë nga neni 57 i 
këtij ligji, komuna detyrohet që në emër dhe për llogari të 
investuesit, të dorëzojë kërkesë për regjistrimin e objektit 
ndërtimor në librin publik të patundshmërive, në organin 
kompetent për regjistrimin e të drejtave mbi 
patundshmëritë, në afat prej tri ditëve të punës nga dita e 
pranimit të raportit të inxhinierit mbikëqyrës me elaborat 
gjeodezik për matje të kryer të objektit dhe dëshmi për 
shpenzimet e paguara për regjistrim të objektit në librat 
publike të patundshmërive nga ana e investuesit në pajtim 
me llogaritjen nga neni 59 paragrafi (15) i këtij ligji, ndërsa 
për objektet për banim individual me sipërfaqe të zhvilluar 
bruto deri në 300 m², në afat në afat prej tri ditëve të punës 
nga dita e pranimit të deklaratës nga realizuesi me elaborat 
gjeodezik për matje të kryer të objektit dhe dëshmi për 
shpenzimet e paguara për regjistrim të objektit në librat 
publike të patundshmërive nga ana e investuesit në pajtim 
me llogaritjen nga neni 59 paragrafi (15) i këtij ligji. 

(4) Organi kompetent për regjistrimin e të drejtave mbi 
patundshmëritë, objektin ndërtimor do ta regjistrojë në 
librin publik të patundshmërive pas kërkesës së parashtruar 
nga organet nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, të cilës 
i bashkëngjitet projekti themelor ose projekti i gjendjes së 
realizuar, nëse janë bërë ndryshime gjatë ndërtimit, 

elaborati gjeodezik për matje të kryer të objektit, si dhe  
leja për përdorimin e ndërtimeve të kategorisë së parë nga 
neni 57 i këtij ligji, raporti për kontrollin e kryer teknik nga 
inxhinieri mbikëqyrës për ndërtime të kategorisë së dytë 
nga neni 57 i këtij ligji, përkatësisht deklarata e verifikuar 
në noter, e dhënë me përgjegjësi të plotë materiale dhe 
penale nga realizuesi, me të cilën vërtetohet se objekti 
është ndërtuar në pajtim me lejen për ndërtim dhe projektin 
themelor ose projektin e gjendjes së realizuar për ndërtimet 
e dedikuara për banim individual me sipërfaqe të zhvilluar 
bruto deri në 300 m²." 

 
Neni 53 

Në titullin e Kapitullit IX pas fjalëve: "arkitektëve dhe" 
shtohen fjalët: " të autorizuar". 

 
Neni 54 

Në nenin 102 paragrafi (1) pas fjalëve: "arkitektëve të 
autorizuar dhe" shtohen fjalët: " të autorizuar". 

 
Neni 55 

Neni 129 paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
"Formën dhe përmbajtjen e formularit të legjitimacionit 

dhe emblemën e inspektorit të ndërtimit dhe mënyrën e 
lëshimit të saj dhe të heqjes, i përcakton ministri i cili 
udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent 
për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës, 
kurse inspektorit të autorizuar të ndërtimit, kryetari i 
komunës." 

 
Neni 56 

 Në nenin 130 paragrafi (1) fjalët: "pesë vjet" 
zëvendësohen me fjalët: "tre vjet". 

 Në paragrafin (2) fjalët: "tre  vjet" zëvendësohen me 
fjalët: "dy vjet". 

 
Neni 57 

Pas nenit 130 shtohet nen i ri 130-a, si vijon: 
 

"130-a 
(1) Për punën e inspektorëve të ndërtimit të 

Inspektoratit Shtetëror për Ndërtimtari dhe Urbanizëm, 
Drejtori i Inspektoratit Shtetëror për Ndërtimtari dhe 
Urbanizëmtë miraton program vjetor, ndërsa për punën e 
inspektorëve të autorizuar të ndërtimit të komunave dhe të 
Qytetit të Shkupit, programin vjetor e miraton kryetari i 
komunës.  

(2) Programet vjetore nga paragrafi (1) i këtij neni 
përmbajnë plane mujore për punën e inspektorëve të 
ndërtimit, përkatësisht inspektorëve të autorizuar të 
ndërtimit. 

(3) Drejtori i Inspektoratit Shtetëror për Ndërtimtari 
dhe Urbanizëm për punën e inspektorëve të ndërtimit më së 
voni deri më 31 mars të vitit rrjedhës, dorëzon raport vjetor 
për vitin paraprak, në Qeverinë e Republikës së 
Maqedonisë, ndërsa kryetari i komunës, përkatësisht 
komunës në Qytetin e Shkupit për punën e inspektorëve të 
autorizuar të ndërtimit më së voni deri më 31 mars të vitit 
rrjedhës, dorëzon raport vjetor për vitin paraprak në 
Këshillin e komunës. 

(4) Programet vjetore nga paragrafi (1) i këtij neni, 
miratohen deri më 31 dhjetor të vitit rrjedhës për vitin e 
ardhshëm." 

 
Neni 58 

 Në nenin 131 paragrafi (1) pika zëvendësohet me 
presje dhe shtohen fjalët: "si dhe gjatë ridedikimit nga 
lokal banesor në lokal afarsit dhe anasjelltas". 
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Neni 59 
Në nenin 134 paragrafi (3) fjalët: "do ta njoftojë" 

zëvendësohen me fjalët: "do të kërkojë pëlqim". 
Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon: 
"(4) Nëse inspektori i autorizuar i ndërtimit konstaton 

se pronari i pjesës së posaçme të objektit, banesës ose 
pjesës së banesës, ka kryer ridedikim pa leje për ridedikim 
nga neni 97 paragrafi (3) i këtij ligji, do të miratojë 
aktvendim me të cilin do ta ngarkojë pronarin që ta kthejë 
pjesën e posaçme të ndërtimit, banesën apo pjesën e 
banesës në gjendjen fillestare." 

 
Neni 60 

Neni 137 paragrafët (2) dhe (3) ndryshohen si vijojnë: 
"(2) Kundër aktvendimit të inspektorit ndërtimor, si 

dhe kundër konkluzionit me të cilin lejohet zbatimi, 
konluzioni për ndërprerjen e procedurës dhe konkluzioni 
për shpenzimet e zbatimit të procedurës, mund të 
parashtrohet ankesë në Komisionin e përbërë prej tre 
anëtarëve të emëruar nga ana e ministrit i cili udhëheq me 
organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e 
punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës. Kryetari i 
Komisionit është nga radhët e nëpunësve shtetërorë 
udhëheqës, i cili nuk ka qenë i përfshirë në mbikëqyrjen 
inspektuese. 

(3) Kundër aktvendimit të inspektorit të autorizuar të 
ndërtimit, si dhe kundër konkluzionit me të cilin lejohet 
zbatimi, konkluzioni për ndërprerjen e procedurës dhe 
konkluzioni për shpenzimet për zbatimin e procedurës, 
mund të parashtrohet ankesë në Komisionin e përbërë prej 
tre anëtarëve të emëruar nga ana e kryetarit të komunës. 
Kryetari i Komisionit është nga radhët e nëpunësve 
shtetërorë udhëheqës, i cili nuk ka qenë i përfshirë në 
mbikëqyrjen inspektuese." 

 
Neni 61 

Në nenin 138 paragrafi (2) fjalët: "së dytë" shlyhen, 
kurse fjalët: "së tretë, të katërt dhe të pestë" zëvendësohen 
me fjalët: "së dytë". 

 
Neni 62 

Në nenin 142 paragrafi (2) fjalët: "së dytë" shlyhen, 
kurse fjalët: "së tretë, të katërt dhe të pestë" zëvendësohen 
me fjalët: "së dytë". 

 
Neni 63 

Në nenin 143 paragrafi (1) fjalët: "së dytë" shlyhen, 
kurse fjalët: "së tretë, të katërt dhe të pestë" zëvendësohen 
me fjalët: "së dytë". 

 
Neni 64 

Në nenin 145 paragrafi (2), pika në fund të fjalisë së 
parë shlyhet dhe shtohen fjalët: "për lëndën konkrete për të 
cilën është konstatuar moskryerja e punëve."  

Në paragrafin (3) pas fjalëve: "në kompetencë të 
inspektorit të autorizuar të ndërtimit" shtohen fjalët: "për 
lëndën konkrete për të cilën është konstatuar moskryerja e 
punëve".  

 
Neni 65 

Në nenin 150 paragrafi (1) në pikat 1, 3, 4 dhe 5 fjalët: 
"të dytë dhe të tretë" shlyhen. 

 
Neni 66 

Në nenin 151 paragrafi (1) në pikat 1, 2, 3 dhe 4 fjalët: 
"së katërt dhe të pestë" zëvendësohen me fjalët: "së dytë". 

 
Neni 67 

Pas nenit 151 shtohet nen i ri 151-a, si vijon:  

"Neni 151-a 
(1) Gjobë në shumë prej 7 000 deri në 9 000 euro në 

kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit juridik-
investues, nëse nuk siguron shënim të ndërtimit të 
projektuar në terren në pajtim me nenin 82 të këtij ligji.  

(2) Gjobë në shumë prej 3 000 deri në 5 000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në 
personin juridik-investues.  

(3) Gjobë në shumë prej 5 000 deri në 7 000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit fizik-investues."  

 
Neni 68 

Në nenin 156-a paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët: "të 
dytë dhe të tretë" shlyhen.  

Pika 2 shlyhet.  
Pikat 3, 4, 5 dhe 6 bëhen pika 2, 3, 4 dhe 5. 
 

Neni 69 
Në nenin 156-b paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët: 

"së katërt dhe të pestë" zëvendësohen me fjalën "së dytë".  
Pika 2 shlyhet.   
Pikat 3, 4, 5 dhe 6 bëhen pika 2, 3, 4 dhe 5. 
 

Neni 70 
Neni 157 ndryshohet si vijon: 
"Gjobë në shumë prej 5000 deri në 7000 euro në 

kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet inxhinierit për 
realizim për kundërvajtjen nga neni 156 paragrafi (1) pikat 
2, 3, 4, 5, 6 dhe 8 të këtij ligji, kundërvajtjen nga nenet 
156-a dhe 156-b të këtij ligji dhe nëse kryen punë të 
administrimit me ndërtimin pa pasur autorizim për 
inxhinier të realizimit në pajtim me nenin 31 paragrafi (1) 
të këtij ligji." 

. 
Neni 71 

Në nenin 160 fjalët: "të dytë dhe të tretë" shlyhen.  
 

Neni 72 
Në nenin 160-a fjalët: "së katërt dhe të pestë" 

zëvendësohen me fjalët: "së dytë". 
 

Neni 73 
Në nenin 161 paragrafi (1) pika 1 lidhëza "dhe" 

shlyhet.  
Pas pikës 1 shtohet pikë e re 2, si vijon:   
"2) ka bërë ridedikim nga lokal banesor në lokal afarist 

dhe anasjelltas, pa leje të lëshuar për ridedikim (neni 97 
paragrafët (2) dhe (3) dhe".  

Pika 2 bëhet pikë 3.  
Në paragrafin (2) fjalët: "pika 1" zëvendësohen me 

fjalët: "pikat 1 dhe 2".     
 

Neni 74 
Në nenin 162 paragrafi (1) numri "170" zëvendësohet 

me numrin "171".  
 

Neni 75 
Në nenin 163 paragrafi (1) fjalët: "paragrafi (8)" 

zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (13)".  
Pas paragrafit (4) shtohen dy paragrafë të rinj (5) dhe 

(6) si vijojnë:  
"(5) Gjobë në shumë prej 3 000 deri në 5 000 euro në 

kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
personit përgjegjës dhe personit zyrtar në njësinë e 
vetadministrimit lokal, si dhe në organin e administratës 
shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sefra e 
rregullimit të hapësirës, nëse në procedurën për lëshimin e 
lejes për ndërtim veprojnë në kundërshtim me nenin 59 
paragrafi (16) të këtij ligji.  
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(6) Gjobë në shumë prej 5 000 deri në 7 000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
funksionarit i cili udhëheq me organin, përkatësisht 
personit udhëheqës të organit, i cili vepron për kërkesën 
për leje për ndërtim, nëse nuk veprojnë në pajtim me nenin 
59-gj të këtij ligji. 

(7)  Gjobë në shumë prej 3 000 deri në 5 000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
personit përgjegjës dhe personit zyrtar në njësinë e 
vetadministrimit lokal, nëse nuk veprojnë në pajtim me 
nenin 92-a paragrafi (3) të këtij ligji. 

(8) Gjobë në shumë prej 3 000 deri në 5 000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
personit përgjegjës dhe personit zyrtar në organin e 
administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve 
nga sefra e rregullimit të hapësirës, nëse nuk veprojnë në 
pajtim me nenin 96 paragrafi (2) të këtij ligji, përkatësisht 
personit përgjegjës dhe personit zyrtar në njësinë e 
vetadministrimit lokal, nëse nuk veprojnë në pajtim me 
nenin 96 paragrafi (3) të këtij ligji." 

 
Dispozita kalimtare dhe të fundit 

 
Neni 76 

Licenca A për projektim, e lëshuar para hyrjes në fuqi 
të këtij ligji, vazhdon të vlejë deri në skadimin e afatit për 
të cilin është lëshuar, dhe me të mund të bëhet projektimi i 
ndërtimeve të kategorisë së parë nga neni 57 i këtij ligji, 
ndërsa Licenca B për projektim e lëshuar para hyrjes në 
fuqi të këtij ligji, vazhdon të vlejë deri në skadimin e afatit 
për të cilin është lëshuar, dhe me të mund të bëhet 
projektimi i ndërtimeve të kategorisë së dytë nga neni 57 i 
këtij ligji.  

Licenca A për revizion të dokumentacionit të projektit, 
e lëshuar para hyrjes në fuqi të këtij ligji vazhdon të vlejë 
deri në skadimin e afatit për të cilin është lëshuar dhe me të 
mund të kryhet revizioni i dokumentacionit të projektit për 
ndërtime të kategorisë së parë nga neni 57 i këtij ligji, 
ndërsa Licenca B për revizion të dokumentacionit të 
projektit, e lëshuar para hyrjes në fuqi të këtij ligji vazhdon 
të vlejë deri në skadimin e afatit për të cilin është lëshuar 
dhe me të mund të kryhet revizioni i dokumentacionit të 
projektit për ndërtime të kategorisë së dytë nga neni 57 i 
këtij ligji.  

Licenca A për realizues dhe Licenca B për realizues, e 
lëshuar para hyrjes në fuqi të këtij ligji vazhdon të vlejë 
deri në skadimin e afatit për të cilin është lëshuar dhe me të 
mund të bëhet realizimi i ndërtimeve të kategorisë së parë 
nga neni 57 i këtij ligji, ndërsa Licenca C për realizues dhe 
Licenca D për realizues, e lëshuar para hyrjes në fuqi të 
këtij ligji vazhdon të vlejë deri në skadimin e afatit për të 
cilin është lëshuar dhe me të mund të bëhet realizimi i 
ndërtimeve të kategorisë së dytë nga neni 57 i këtij ligji.  

Licenca A për mbikëqyrje dhe Licenca B për 
mbikëqyrje, e lëshuar para hyrjes në fuqi të këtij ligji 
vazhdon të vlejë deri në skadimin e afatit për të cilin është 
lëshuar dhe me të mund të kryhet mbikëqyrje mbi 
ndërtimin e ndërtimeve të kategorisë së parë nga neni 57 i 
këtij ligji, ndërsa Licenca C për mbikëqyrje dhe Licenca D 
për mbikëqyrje, e lëshuar para hyrjes në fuqi të këtij ligji 
vazhdon të vlejë deri në skadimin e afatit për të cilin është 
lëshuar dhe me të mund të kryhet mbikëqyrje mbi 
ndërtimin e ndërtimeve të kategorisë së dytë nga neni 57 i 
këtij ligji.  

 
Neni 77 

Licenca E për realizues, e lëshuar para hyrjes në fuqi të 
këtij ligji vazhdon të vlejë deri në skadimin e afatit për të 
cilin është lëshuar.   

Bartësi i licencës E për realizues, në periudhën e 
vlefshmërisë së Licencës E, mund të parashtrojë kërkesë 
për marrjen e Licencës A për realizues ose Licencës B për 
realizues, në pajtim me kushtet e përcaktuara në këtë ligj, 
pa pagesën e kompensimit.  

Licenca A për realizues ose Licenca B për realizues 
nga paragrafi (2) i këtij neni, nuk lëshohet nëse kërkuesi 
paraprakisht nuk e kthen Licencën E për realizues.  

 
Neni 78 

Autorizimi A për projektim, Autorizimi A për revizion 
të dokumentacionit të projektit, Autorizimi A për inxhinier 
për realizim dhe Autorizimi A për inxhinier mbikëqyrës, i 
lëshuar para hyrjes në fuqi të këtij ligji vazhdon të vlejë 
deri në skadimin e afatit për të cilin është lëshuar dhe me të 
mund të kryhet projektimi, revizioni i dokumentacionit të 
projektit, administrimi me ndërtime dhe mbikëqyrja mbi 
ndërtimin e ndërtimeve të kategorisë së parë nga neni 57 i 
këtij ligji, ndërsa Autorizimi B për projektim, Autorizimi B 
për revizion të dokumentacionit të projektit, Autorizimi B 
për inxhinier për realizim dhe Autorizimi B për inxhinier 
mbikëqyrës, i lëshuar para hyrjes në fuqi të këtij ligji 
vazhdon të vlejë deri në skadimin e afatit për të cilin është 
lëshuar dhe me të mund të kryhet projektimi, revizioni i 
dokumentacionit të projektit, administrimi me ndërtime 
dhe mbikëqyrja mbi ndërtimin e ndërtimeve të kategorisë 
së dytë nga neni 57 i këtij ligji.  

  
Neni 79 

Personat juridikë për projektim, revizion, realizim dhe 
mbikëqyrje të ndërtimit, detyrohen që të garantojnë 
sigurim për përgjegjësi për dëm në kompani të sigurimit në 
Republikën e Maqedonisë, më së voni në afat prej 90 
ditësh nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji.  

 
Neni 80 

Procedurat për marrjen e licencave të filluara deri në 
ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të vazhdojnë sipas 
dispozitave të këtij ligji.   

Procedurat për lëshimin e lejes për ndërtim të filluara 
deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të vazhdojnë 
në pajtim me dispozitat e ligjit sipas të cilit ato kanë filluar.  

 
Neni 81 

Nëse për ndërtime infrastrukturore në linjë ka projekt të 
përpiluar kryesor, përkatësisht projekt themelor, i cili është 
reviduar para hyrjes në fuqi të këtij ligji, në procedurën për 
marrjen e lejes për ndërtim nuk dorëzohet projekti për 
infrastrukturë.    

 
Neni 82 

Organi i administratës shtetërore kompetent për 
kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës, 
komunat, komunat në Qytetin e Shkupit, detyrohen që nga 
1 korriku 2012 procedurën për marrjen e lejes për ndërtim 
ta realizojnë në mënyrë elektronike.  

 
Neni 83 

Rregulla nga neni 59-e i këtij ligji, do të miratohet në 
afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi e këtij 
ligji.  

 
Neni 84 

Në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, shfuqizohen 
nenet 12 dhe 44 paragrafi (1) pika 1 të Ligjit për furnizim 
me ujë të pijshëm dhe shkarkim të ujërave të zeza urbane 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër 
68/2004, 28/2006 dhe 103/2008).  
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Neni 85 
Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Kuvendit 

të Republikës së Maqedonisë që në afat prej 30 ditësh nga 
botimi i këtij ligji të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit 
për ndërtim.   

 
Neni 86 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  

__________ 
412. 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛ-

СКОТО ЗЕМЈИШТЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 10 февруари 2011 година. 
 

        Бр. 07-845/1                                 Претседател 
10 февруари 2011 година       на Република Македонија,                       
           Скопје                                   Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНOT ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ 
 

Член 1 
Во Законот за земјоделското земјиште (“Службен 

весник на Република Македонија“ број 135/2007), по 
членот 3 се додава нов член 3-а, кој гласи: 

 
“Член 3-а 

Во постапката за инспекциски надзор ќе се приме-
нуваат одредбите од Законот за инспекциски надзор и 
Законот за Државниот инспекторат за земјоделство до-
колку со овој закон поинаку не е регулирано.“ 

 
Член 2 

Во членот 4 по точката 9 се додаваат три нови точ-
ки 10, 11 и 12, кои гласат: 

“10. “Оранжерии“  се објекти за примарно земјодел-
ско производство во заштитен простор со контролира-
ни услови за производство поставени на земјоделско 
земјиште; 

11. “Помошни објекти“ се објекти кои служат за за-
солнување, чување алат, храна за животни и земјодел-
ска опрема и за времено сместување на земјоделски 
производи со површина до 100 метри квадратни и ма-
ксимална висина од 5,5 метри и 

12. “Објекти за примарна обработка на земјоделски 
производи (фарми)“ се објекти за сточарско производс-
тво, откупни центри за грозје, овошје и зеленчук, со-
бирни центри за млеко, печурки и лековити растенија, 
кланички капацитети.“ 

Член 3 
Во членот 5 став 1 зборот: “ораници” се заменува 

со зборот: “нива”, зборот: “бавча” се заменува со збо-
рот: “градина”, а зборот: “бари” се заменува со зборот: 
“мочуришта.”  

Ставот 2 се менува и гласи:  
“Катастарска култура е земјоделско земјиште со по-

себен начин и можност за негово користење, а ќе се 
утврдува според евиденцијата што се води во Агенци-
јата за катастар на недвижности, сé додека не се дока-
же спротивното.” 

 
Член 4 

Во членот 6 се додава нов став 2, кој гласи: 
“Градежното изградено земјиште на кое се подиг-

нати оранжерии може да се користи за земјоделски це-
ли.” 

Ставот 2 станува став 3. 
Во ставот 3 кој станува став 4 бројот “2“ се замену-

ва со бројот “3“. 
 

Член 5 
Во членот 10 по зборовите: “да се користи без” се 

додава зборот: “важечки”. 
 

Член 6 
По членот 15 се додава нов член 15-а кој, гласи: 

 
“Член 15-а 

Физичка делба на земјоделско земјиште 
Земјоделското земјиште во приватна и државна 

сопственост може да биде предмет на физичка делба 
меѓу сосопствениците или заедничките сопственици 
само доколку катастарската парцела е со површина  по-
голема од 2 хектари.” 

 
Член 7 

Членот 16 се менува и гласи: 
“Заради окрупнување на земјоделските парцели, 

земјоделското земјиште во државна сопственост може 
да се размени со земјоделско земјиште во приватна 
сопственост. 

При размената не смее да дојде до раситнување на 
земјоделското земјиште  во државна сопственост, кое 
претставува блокови со природни граници. 

Размената може да се врши само доколку земјодел-
ското земјиште кое подносителот на барањето го отста-
пува за размена е во негова сопственост и граничи со 
земјоделско земјиште во државна сопственост, а исто-
времено поседува и земјоделско земјиште во негова 
сопственост, кое граничи со земјоделско земјиште во 
државна сопственост на местото каде што се бара раз-
мената. 

По исклучок од ставот 3 на овој член, во случај кога 
предмет на размена се земјоделски земјишта во иста 
катастарска општина, при правосилно решение за дена-
ционализација, размена се врши и доколку не се испол-
нети условите од ставовите 2 и 3 на овој член. 

Постапката за размена на земјоделско земјиште ја 
спроведува Министерството по барање на заинтереси-
рано лице или по службена должност. 

Формата и содржината на образецот на барањето од 
ставот 5 на овој член и потребната документација ги 
пропишува министерот. 

Вредноста на земјоделското земјиште кое е предмет 
на размена ја утврдува Комисија формирана од советот 
на општината, според пазарната вредност на подрачје-
то на кое се наоѓа земјоделското земјиште.  
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На постапката за размена на земјоделското земји-
ште од ставот 1 на овој член соодветно се применуваат 
одредбите од Законот за општа управна постапка и За-
конот за облигациони односи, доколку со овој закон 
поинаку не е уредено. 

Трошоците на постапката за размена на земјодел-
ското земјиште од ставот 1 на овој член се на товар на 
предлагачот на размената. 

Договорот за размена на земјоделско земјиште, по 
позитивно мислење на Државното правобранителство 
на Република Македонија и  претходна согласност на 
Владата на Република Македонија, во име на Републи-
ка Македонија го потпишува министерот.” 

 
Член 8 

Во членот 18 став 1 по зборовите: “по пат на јавен 
оглас,” се додаваат зборовите: “со прибирање на пону-
ди”. 

Во ставот 2 алинеја 1 по заградата се додаваат збо-
ровите: “и оранжерии“. 

Во ставот 3 точката на крајот од реченицата се за-
менува со запирка и се додаваат зборовите: “освен до-
колку земјоделското земјиште во државна сопственост  
се доделува во постапка со прибирање на понуди или 
во постапка за површини до 10 ха“. 

 
Член 9 

Во членот 19 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

“За земјоделското земјиште во државна сопстве-
ност дадено во закуп, кое најмалку десет години пред 
склучувањето на договорот не било издадено во закуп, 
плодоуживање или не било обработувано по друг ос-
нов, обврската за плаќање на закупнина од страна на 
закупецот настапува една година по влегувањето во си-
ла на договорот за закуп.”  

  
Член 10 

Членот 20 се менува и гласи: 
“На земјоделското земјиште во државна сопстве-

ност што е предмет на закуп можат да се градат само 
објекти кои ќе бидат во функција на намената за која е 
дадено земјиштето  и за кои ќе се издаде одобрение за 
изградба согласно со овој закон.“ 

 
Член 11 

Во членот 21 насловот се менува и гласи: 
“Постапка по јавен оглас”  
Во ставот 2 точката на крајот од реченицата се бри-

ше и се додаваат зборовите: “и еден претставник од За-
едницата на единиците на локалната самоуправа, на 
чија територија се објавува предметното земјиште.” 

 
Член 12 

Во членот 22 став 2 алинеја 3 точката на крајот на 
реченицата се брише и се додаваат зборовите: “или по-
датоци за тоа каде се објавени истите.” 

 
Член 13 

Членот 23 се менува и гласи: 
“Почетната цена по хектар во постапка по јавен ог-

лас се утврдува во зависност од катастарската класа и 
местоположбата на земјиштето. 

Почетната цена изнесува 25 евра во денарска про-
тиввредност за земјоделско земјиште од I до VI ката-
старска класа и 15 евра во денарска противвредност за 
земјоделско земјиште од V до VIII катастарска класа, 
по среден курс на Народната банка на Република Маке-
донија на денот на уплатата. 

По исклучок од ставот 2 на овој член, доколку зем-
јоделското земјиште се наоѓа во планински подрачја, 
почетната цена за земјиштето од I до IV катастарска 
класа изнесува 15, а за земјиште од V до VIII класа из-
несува пет евра во денарска противвредност, по среден 
курс на Народната банка на Република Македонија на 
денот на уплатата.” 

. 
Член 14 

Во членот 24 насловот се менува и гласи: “Право на 
учество на огласот и на поднесување понуди во по-
стапка со прибирање на понуди”. 

Во ставот 1 по зборовите: “јавниот оглас” се дода-
ваат зборовите: “и на поднесување на понуди во по-
стапка со прибирање на понуди”. 

Во ставот 2 по зборовите: “земјоделска дејност” се 
додаваат зборовите: “и/или запишани во единствениот 
регистар на земјоделски стопанства“. 

Во ставот 5 по зборовите: “учество на јавниот ог-
лас” се додаваат зборовите: “и на поднесување на по-
нуди во постапка со прибирање на понуди”. 

 
Член 15 

Во членот 25 став 1 точка а) алинеја 1 зборот: “при-
јава“ се заменува со зборот: “понуда”. 

Алинејата 5 се менува и гласи:  
“- друга потребна документација утврдена во јавни-

от оглас,”. 
Во точката б) алинеја 1 зборот: “пријава” се замену-

ва со зборот: “понуда”. 
Во алинејата 4 на почетокот од реченицата се дода-

ваат зборовите: “потврда за упис во единствениот реги-
стар на земјоделски стопанства”. 

Алинејата 7  се менува и гласи: 
“- друга потребна документација утврдена во јавни-

от оглас.” 
 

Член 16 
По членот 25 се додаваат два нови члена 25-а и 25-

б, кои гласат: 
“Член 25-а 

Постапка со прибирање на понуди 
Постапка за давање на земјоделско земјиште во др-

жавна сопственост  во закуп со прибирање на понуди 
се спроведува кога понудувачите самостојно со геодет-
ски елаборат изработен од страна на трговец поединец 
овластен геодет или трговско друштво за геодетски ра-
боти ги определуваат  катастарските податоци со точни 
мери и граници на земјоделското земјиште во државна 
сопственост за кое поднесуваат понуда за добивање во 
закуп во рамки на катастарската општина во која се об-
јавува земјиштето. 

Предмет на постапката од ставот 1 на овој член мо-
же да биде само слободно земјоделско земјиште во др-
жавна сопственост врз кое нема востановено право на 
закуп, право на плодоуживање, за кое не се води по-
стапка за денационализација или постојат други преч-
ки за доделување на земјиштето во закуп. 

Постапката за давање на земјоделското земјиште во 
државна сопственост во закуп со прибирање на понуди 
ја спроведува Комисија формирана согласно со членот 
21 од овој закон. 

 
Член 25-б 

Објавување на повик 
Постапката со прибирање на понуди се спроведува 

со објавување на јавен повик за доставување на пону-
ди. 
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Министерот донесува одлука за објавување на јавен 
повик за доставување на понуди за давање во закуп на 
земјоделското земјиште во државна сопственост. 

Повикот од ставот 1 на овој член се објавува на на-
чин утврден во членот 22 став 1 од овој закон. 

Повикот  особено содржи: 
- покана за доставување на понуда за земање на 

земјоделското земјиште во државна сопственост под 
закуп, 

- катастарска општина каде што се наоѓа земјиште-
то за кое може да се поднесе понуда, 

- максималната површина во хектари што може да 
ја добие еден понудувач, 

- најнизок износ на годишна закупнина по хектар 
кој можат да го понудат, 

- намена на земјоделското земјиште, 
- времетраење на закупот согласно со членот 18 од 

овој закон, 
- потребната документација и 
- рок за поднесување на понудите. 
Во постапката со прибирање на понуди, понудува-

чите покрај документацијата од членот 25 на овој за-
кон, доставуваат и геодетски елаборат изработен од 
страна на трговец поединец овластен геодет или тргов-
ско друштво за геодетски работи со кој ги определува-
ат  катастарските податоци со точни мери и граници на 
земјоделското земјиште во државна сопственост за кое 
поднесуваат понуда за добивање во закуп.  

Најнискиот износ  на годишна закупнина по хектар 
кој можат да го понудат заинтересираните понудувачи 
е просечната годишна закупнина во регионот за давање 
на земјоделско земјиште во државна сопственост под 
закуп постигната во последните три години. 

Комисијата врши избор на најповолен понудувач 
врз основа на критериумите од членот 27 на овој закон. 

Исполнувањето на условите од членот 25-а став 2 
на овој закон, Комисијата ги утврдува по службена 
должност. 

Доколку не се исполнети условите од членот 25-а 
став 2 на овој закон, Комисијата ќе ја отфрли таквата 
понуда како недопуштена.” 

 
Член 17 

Во членот 26 ставот 2 се менува и гласи: 
“Во случај на неправилности  во постапката за да-

вање на земјоделско земјиште во државна сопственост 
под закуп, утврдени од страна на Комисијата од членот 
21 на овој закон, министерот на предлог на Комисијата, 
го поништува целиот или дел од јавниот оглас или по-
викот за прибирање на понуди.“ 

По ставот 2 се додава нов став 3 кој, гласи: 
“Предлогот од ставот 2 на овој член, кој задолжи-

телно ги содржи причините за поништување на   јавни-
от оглас или повикот за прибирање на понуди Комиси-
јата може да го даде најдоцна до истекувањето на ро-
кот од членот 28 став 1 на овој закон.“ 

 
Член 18 

Во членот 27 став 1 зборовите: “помали од 10 ха” се 
заменуваат со зборовите: “до 10 ха каде изборот на нај-
поволен понудувач се врши и според местото на живе-
ење, односно седиштето на понудувачот во однос на 
огласеното земјиште, видот на планираното производс-
твото и правниот статус на понудувачот”. 

 
Член 19 

Членот 28 се менува и гласи: 
“Комисијата води записник за отворање на понуди-

те, изготвува извештај за евалуација на понудите и е 
должна во рок од 15 дена по завршувањето на јавниот 
оглас или јавниот повик да донесе одлука за избор на 
најповолен понудувач. 

Формата и содржината на образецот на записникот 
и извештајот од ставот 1  на овој член, ги пропишува 
министерот. 

По донесувањето на одлуката од ставот 1 на овој 
член, во рок од 15 дена, Комисијата по писмен пат ги 
известува учесниците за извршениот избор.“ 

 
Член 20 

Во членот 29 по зборовите: “јавниот оглас” се дода-
ваат зборовите: “или повик за прибирање на понуди, 
може во рок од 15 дена од денот на приемот на одлука-
та”. 

 
Член 21 

Во членот 30 по ставот 1 се додаваат три нови става  
2, 3 и 4, кои гласат: 

“Договорот за закуп од ставот 1 на овој член со из-
браниот понудувач  се склучува во рок од 30 дена од 
денот на приемот на известувањето за избор на најдо-
бар понудувач.  

Доколку во рокот од ставот 2 на овој член избрани-
от понудувач не го склучи договорот за закуп, земјо-
делското земјиште предмет на договорот повторно се 
објавува на првиот нареден јавен конкурс или јавен по-
вик. 

Договорот за закуп влегува во сила со денот на во-
ведувањето во владение на закупецот врз земјоделско-
то земјиште предмет на договорот од страна на закупо-
давачот и тоа само за површините за кои е воведен во 
фактичка власт.“ 

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 5 и 6. 
 

Член 22 
Во членот 31 став 1 во алинејата 1 по зборот: „повр-

шина” се додаваат зборовите: “(метри квадратни)”. 
 

Член 23 
Насловот на членот 32 и членот 32 се менуваат и 

гласат: 
„Воведување во владение и прибележување  

на договорот 
 
На земјоделското земјиште, предмет на договорот 

за закуп, закупецот се воведува во владение со запис-
ник, од страна на тричлена Комисија формирана од ми-
нистерот, со учество на геодетско стручно лице реги-
стрирано како трговец поединец, овластен геодет или 
трговско друштво за геодетски работи, кое врз основа 
на геодетски елаборат ќе изврши обележување на исто-
то. 

Постапката и рокот за воведување во владение како 
и формата и содржината на образецот на записникот од 
ставот 1 на овој член, ги пропишува министерот. 

Трошоците за воведување во владение, освен тро-
шоците за работата на Комисијата од ставот 1 на овој 
член, се на товар на закупецот. 

Закупецот, примерок од договорот за закуп, запис-
никот за воведување во владение и геодетскиот елабо-
рат доставува до Агенцијата за катастар на недвижно-
сти заради негово прибележување. 

Договорот од членот 30 на овој закон може да се 
измени со анекс на договор особено во случај на про-
мена на доделените површини поради денационализа-
ција или трајна пренамена на доделеното земјоделско 
земјиште во градежно. 

Анексот на договорот од ставот 5 на овој член е ос-
нов за запишување на промената на податоците во јав-
ната книга кои се однесуваат на површините дадени во 
закуп.“ 



14 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 45 

Член 24 
Во членот 34 по ставот 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
“Формата и содржината на извештаите од ставовите 

1 и 2 на овој член, ги пропишува министерот.”  
 

Член 25 
Членот 35 се менува и гласи: 
“Договорот за закуп престанува да важи во следни-

ве случаи: 
- со истекот на времето за кој е склучен, 
- спогодбено меѓу договорните страни, 
- земјоделското земјиште престане да биде земјо-

делско заради трајна пренамена, 
- со правосилно решение за денационализација 

(враќање и давање на надомест од ист вид), 
- закупецот ги отуѓил долгогодишните насади или 

објектите поставени на земјоделското земјиште дадено 
под закуп или ја изгубил сопственоста врз истите по 
кој било друг правен основ, 

- со отворање на стечајна постапка, 
- со отворање на ликвидациона постапка, 
- при статусна промена на закупецот (присоедину-

вање, спојување или поделба),  
- со бришење на правното лице од трговскиот реги-

стар или друг регистар на упис и 
- со смрт на закупецот. 
Во случај на престанување на важење на договорот 

за закуп од случаите од ставот 1 алинеи 1 и 2 на овој 
член, како и во случај на раскинување на договорот од 
случаите од членот 37 на овој закон, закупецот е дол-
жен земјоделското земјиште да го предаде во владение 
во состојба во која што го примил. 

Во случај на престанување на договорот за закуп од 
случаите од ставот 1 алинеи 6 и 7 на овој закон, над-
лежниот орган за водење на стечајната, односно ликви-
дациона постапка, се должни во рок од 15 дена од де-
нот на нивното назначување писмено да го известат 
Министерството за отворањето на постапката.  

Во случај на престанување на договорот за закуп од 
случаите од ставот 1 алинеи 3 и 4 на овој закон, а до-
колку на земјоделското земјиште постојат долгогодиш-
ни насади или објектите изградени согласно со овој за-
кон, имотно правните односи меѓу сопственикот на на-
садите или објекти изградени согласно со овој закон и 
надлежниот државен орган за располагање со градеж-
ното земјиште во државна сопственост, односно  нови-
от сопственик на земјоделското земјиште согласно со 
Решението за денационализација, се уредуваат соглас-
но со одредбите од Законот за облигационите односи, 
Законот за денационализација  и Законот за експропри-
јација.” 

Престанувањето на важењето на договорите за за-
куп во случаите од ставот 1 на овој член го утврдува 
министерот со решение.“ 

 
Член 26 

Во членот 36  став 1 зборовите: “правното лице кое 
е бришано од трговскиот регистар или друг регистер на 
упис” се заменуваат со зборовите: “закупецот кој извр-
шил статусни промени, по претходно целосно плаќање 
на достасаниот, а неплатен надоместокот за закупни-
на.“ 

По ставот 4 се додаваат два нови става 5 и 6, кои 
гласат: 

“Правото на склучување на договор со непосредна 
спогодба од овој член може да се оствари со поднесено 
барање, најдоцна во рок од шест месеци од денот на 
настапувањето на случаите за престанок на договорот 
за закуп. 

Формата и содржината на образецот на барањето од 
ставот 5 на овој член и потребната документација ги 
пропишува министерот.” 

 
Член 27 

Членот 38 се менува и гласи: 
“За потребите на јавните научни и државно обра-

зовни институции од областа на земјоделството, мини-
стерот може земјоделското земјиште во државна сопс-
твеност да го дава во закуп со непосредна спогодба по 
претходна согласност од Владата на Република Маке-
донија. 

Земјоделското земјиште од ставот 1 на овој член се 
дава за период најмногу до 20 години без надоместок 
за закупнина. 

Земјоделското земјиште во државна сопственост 
може да се даде под закуп со непосредна спогодба од 
страна на министерот, по претходна согласност од Вла-
дата на Република Македонија, во случај кога на заку-
пеното земјоделско земјиште има подигнато долгого-
дишен насад, оранжерии или објекти изградени соглас-
но со овој закон, а закупецот по кој било правен основ 
располага со насадот, оранжериите или објектите, или 
пак сопственост врз истите стекнал друг по кој било 
друг правен основ. 

Непосредната спогодба од ставот 3 на овој член се 
склучува со новиот сопственик на насадот, оранжерија-
та или објектот изградени согласно со овој закон под 
исти услови од договорот склучен со претходниот за-
купец за преостанатиот период од основниот договор, а 
доколку користењето на земјиштето било по друг пра-
вен основ непосредната спогодба се склучува согласно 
со условите од членот 67 ставови 2 и 3 на овој закон. 

Доколку постојат повеќе нови сопственици на наса-
дите или објектите, непосредната спогодба од ставот 4 
на овој член се склучува по претходно приложена спо-
годба од новите сопственици.  

Правото на закуп на земјоделското земјиште во др-
жавна сопственост согласно со овој член се остварува 
по поднесено барање од институциите од став 1 на овој 
член, по претходно целосно плаќање на достасаниот, а 
неплатен надоместок за закупнина. 

Формата и содржината на образецот на барањето од 
ставот 6 на овој член и потребната документација ги 
пропишува министерот. 

Ако при повторување на постапката од членот 26 
на овој закон не се јави понудувач или не биде прифа-
тена најповолна понуда, земјоделското земјиште се да-
ва под закуп со непосредна спогодба.” 

 
Член 28 

Во членот 39 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

“Формата и содржината на образецот на барањето 
од ставот 1 на овој член и потребната документација ги 
пропишува министерот.” 

 
Член 29 

Членот 40 се менува и гласи: 
“Земјоделското земјиште во државна сопственост 

може  во корист на одредени категории  социјално нео-
безбедени лица  да се дава на плодоуживање на пет го-
дини, според програма што ја донесува Владата на Ре-
публика Македонија. 

Правото на плодоуживање стекнато согласно со 
овој закон, по истекот на времетраењето на правото, по 
поднесено барање и програмата од членот 25 став 1 
точка б алинеја 5 на овој закон, со договор се транс-
формира во право на закуп. 



Стр. 46 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 февруари 2011 
 

Барањето од ставот 2 на овој член се поднесува нај-
доцна 30 дена пред истекувањето на договорот за пло-
доуживање. 

Договорот од ставот 2 на овој член министерот го 
склучува за период согласно со членот 18 став 2 од 
овој закон и ги содржи елементите од членот 31 на овој 
закон. 

Годишната закупнина во договорот од ставот 4 на 
овој закон се утврдува во висина на почетната цена од 
членот 23 на овој закон, која во првата година од 
трансформацијата на правото се утврдува во висина од 
30%, во втората година во висина од 70%, во третата 
година се до истекот на договорот во висина од 100% 
од почетната цена. 

Формата и содржината на образецот на барањето од 
ставот 2 на овој член и потребната документација ги 
пропишува министерот.” 

 
Член 30 

Во членот 41 по зборовите: “член 40” се додаваат 
зборовите: “став 1”. 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
“На правото на плодоуживање врз земјоделско зем-

јиште во државна сопственост се применуваат одред-
бите од Законот за сопственоста и другите стварни пра-
ва, доколку поинаку не е уредено со овој закон.” 

 
Член 31 

Во членот 46 се додава нов став 2, кој гласи: 
“Се забранува палење на оган во посевите, во стр-

ништата и во нивна близина.” 
 

Член 32 
Насловот на Главата 5 се менува и гласи: “ПРЕНА-

МЕНА И ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКО ЗЕМЈИШТЕ”. 

 
Член 33 

Членот 48 се менува и гласи: 
“Пренамената на земјоделското земјиште во гра-

дежно може да биде трајна и времена. 
Трајна и времена пренамена на земјоделско земји-

ште од I и II катастарска класа за неземјоделски цели 
не може да се врши освен во случаите предвидени во 
членовите 49, 50 и 51 од овој закон. 

Трајната и времената пренамена на земјоделското 
земјиште под култура пасиште се врши согласно со 
одредбите од членовите 48, 49, 51, 51-а и 52 на овој за-
кон.” 

 
Член 34 

Членот 49 се менува и гласи: 
“При зафаќање на нови земјоделски површини 

предвидени со програмата за изработка на урбанистич-
ки планови или друг плански документ предвиден сог-
ласно Законот за просторно и урбанистичко планира-
ње, потребно е да се прибави согласност за трајна пре-
намена од Владата на Република Македонија, на пред-
лог на Министерството. 

Барањето за согласност од ставот 1 на овој член го 
поднесува: 

- единицата на локалната самоуправа за изработка 
на урбанистички планови и  

- инвеститорот за изработка на државна урбани-
стичка планска документација и локална урбанистичка 
планска документација. 

По барањето од ставот 2 на овој член Министерс-
твото е должно во рок од 30 дена, а по претходно ин-
формирање на Владата, да го извести подносителот на 
барањето дали земјиштето е дадено под закуп. 

Доколку земјиштето е дадено под закуп, Мини-
стерството е должно да ја информира Владата за оправ-
даноста за раскинувањето или нераскинувањето на до-
говорот. 

Барателот од ставот 2 на овој член е должен да ја 
надомести штетата во случај на раскинување на дого-
ворот за закуп. 

По исклучок од ставот 2 на овој член, за објекти од 
јавен интерес и за објекти од значење за Републиката 
утврдени како такви со закон, како и за изградба на об-
јекти за примарна и финална обработка на земјоделски 
производи, барање за согласност за трајна пренамена 
може да се поднесе и по донесувањето на програмата 
од ставот 1 на овој член, но најдоцна до усвојувањето 
на урбанистичкиот акт од надлежниот орган со кој е 
предвидена таквата градба.” 

 
Член 35 

Членот 50 се брише. 
 

Член 36 
Членот 51 се менува и гласи: 
“Времена пренамена на земјоделското земјиште од  

членот 48 на овој закон може да се врши во случај на 
детални геолошки истражувања и експлоатација на ми-
нерални суровини предвидени со Законот за минерал-
ните суровини. 

Времена пренамена на земјоделското земјиште од 
ставот 1 на овој член се врши со издавање на решение 
за позитивно мислење од Министерството по претход-
но поднесено барање. 

Детални геолошки истражувања и експлоатација на 
минерални суровини на земјоделско земјиште во др-
жавна сопственост не може да се врши доколку има 
склучен договор за закуп, освен за минерални сурови-
ни од јавен интерес утврдени како такви согласно со 
Законот за минералните суровини. 

Постапката за времена пренамена на земјоделското 
земјиште, формата и содржината на образецот на бара-
њето од ставот 2 на овој член, како и потребната доку-
ментација ги пропишува министерот.” 

 
Член 37 

По членот 51 се додаваат три нови члена 51-а, 51-б 
и 51-в, кои гласат: 

 
“Член 51-а 

Изградба на објекти на земјоделско земјиште 
На земјоделско земјиште по претходна согласност 

од Министерството и издадено одобрение согласно со 
овој закон, може да се изградат оранжерии и помошни 
објекти, како и објекти за примарна обработка на зем-
јоделски производи.  

За објектите од ставот 1 на овој член, одобрение за 
градење по претходно поднесено барање, во управна 
постапка издава општината на чие подрачје се наоѓа 
земјоделското земјиште. 

За изградбата на градбите од членот 4 точка 12 на 
овој закон, изработката на проектната документација, 
ревизијата на проектна документација, надзорот над 
изградбата, измените во текот на градбата, промената 
на инвеститорот, отстранувањето на објектот и  прекр-
шочните одредби се применуваат одредбите од Зако-
нот за градење.  

Изградбата на градбите од ставот 3 на овој член  
може да ја врши правно лице со лиценца Б за изведу-
вач, проектирањето правно лице со лиценца Б за прое-
ктирање, надзорот правно лице со Лиценца Б за надзор 
над изградбата. 
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Техничкиот преглед за овие градби го врши надзор-
ниот инженер и изготвува извештај за извршен технич-
ки преглед согласно со  Законот за градење. 

Кон барањето за издавање на одобрение за изградба 
на градбите од ставовите 3, 4 и 5 на овој член се подне-
сува: 

- уверение за државјанство за физичко лице, однос-
но извод од централен регистар за правно лице, 

- доказ  за сопственост или договор за закуп на зем-
јоделско земјиште во државна сопственост, 

- копие од катастарски план за катастарската парце-
ла на која треба да се гради објектот, 

- основен проект за објектот на кој е извршена ре-
визија и 

- согласност од Министерството за поставување на 
објектот. 

Доколку се исполнети условите од ставовите 3 и 4 
на овој член, општината од ставот 2 на овој член е 
должна во рок од пет дена  да издаде одобрение за из-
градба на објект или оранжерија на земјоделско земји-
ште. 

По изградбата на објектот или оранжеријата, бара-
телот е должен да го извести надлежниот орган за завр-
шувањето со изградбата, а надлежниот орган е должен 
во рок од 15 дена да состави извештај во кој ќе конста-
тира дали објектот е изграден согласно со издаденото 
одобрение. Извештајот во кој е констатирано дека из-
градбата на објектот или оранжеријата е во согласност 
со одобрението се доставува до Агенцијата за катастар 
на недвижности, Министерството и Државниот инспе-
кторат за земјоделство и истиот претставува основ за 
упис на правото на сопственост на објектот во јавната  
книга за запишување на правата на недвижностите, ка-
ко право на сопственост на објект  или оранжерија  на 
земјоделско земјиште. 

Објектите или оранжериите од ставот 1 на овој 
член изградени од закупец на земјоделско земјиште во 
државна сопственост, по престанувањето или раскину-
вањето на договорот за закуп, дотогашниот закупец е 
должен да ги отстрани во рок од 30 дена од денот на 
истекувањето или раскинувањето на договорот за за-
куп. 

Објектите или оранжериите од ставот 1 на овој 
член изградени од закупец на земјоделско земјиште во 
државна сопственост, по престанувањето или раскину-
вањето на договорот за закуп, врз основа на овој закон 
ги отстранува државата на сметка и трошок на сопстве-
никот, доколку дотогашниот закупец не ги отстрани во 
рокот од ставот 9 на овој член. 

 
Член 51-б 

Согласност за поставување на објект или оранжерија 
Барање за издавање согласност од Министерството 

за градење на помошни објекти, оранжерија или објект 
за примарна обработка на земјоделски производи на 
земјоделско земјиште поднесува сопственикот, однос-
но закупецот на земјоделското земјиште во државна 
сопственост. 

Согласност за изградба на помошни објекти или об-
јект за примарна обработка на земјоделски производи 
на земјоделско земјиште, може да се издаде само на 
сопственик или закупец на земјоделско земјиште во др-
жавна сопственост во површина од најмалку 0,5 хекта-
ри на местото каде што се бара поставувањето, до кое 
има соодветна патна, комунална и електрична инфра-
структура и најмногу за еден објект во една катастар-
ска општина по барател. 

Постапката за издавање на согласноста, образецот 
на барањето, како и потребната документација за доби-
вање на согласност ги пропишува министерот. 

Член 51-в 
Запишување во јавната книга 

При запишувањето на објектите од членот 51-а став 
1 на овој закон во јавната книга, Агенцијата за катастар 
на недвижности земјиштето на кое се изградени исти-
те, го запишува под катастарската култура нива. 

Агенцијата за катастар на недвижности, објектите  
од членот 51-а став 1 на овој закон, во јавната книга ги 
запишува како згради со податоци за нивната внатреш-
на површина.“ 

 
Член 38 

Во членот 52 ставот 2 се брише. 
Ставот 3 станува став 2. 
 

Член 39 
Насловите на членовите 53, 54 и 55 и членовите 53, 

54 и 55 од овој закон се бришат. 
 

Член 40 
Во членот 54 став 1 се додава нова алинеја 4, која 

гласи: 
“- изградба на хидромелиоративни системи, канали 

за наводнување и други водостопански објекти.” 
 

Член 41 
По членот 56 се додава нов член 56-а кој, гласи: 

 
“Член 56-а 

Инспекциски надзор на градби 
Инспекциски надзор на градби на одредбите од чле-

нот 51-б на овој закон вршат градежните инспектори 
на општините и на општините во градот Скопје. 

Инспекторите од ставот 1 на овој член, инспекци-
скиот надзор го вршат и преземаат мерки согласно со 
Законот за градење.” 

 
Член 42 

Во членот 57  став 2 зборовите: “Закон за земјодел-
ска инспекција” се заменуваат со зборовите: “Закон за 
Државниот инспекторат за земјоделство”. 

 
Член 43 

Насловот на членот 58 и членот 58 се менуваат и 
гласи: 

 
“Постапка за едукација 

Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор 
овластениот инспектор утврди дека е сторена непра-
вилност од членот 61 став 1 точки 1, 2 и 3 на овој закон 
по прв пат, државниот инспектор за земјоделство е 
должен да состави записник во кој ќе ја утврди сторе-
ната неправилност со укажување за отстранување на 
утврдената неправилност во рок од осум дена и со 
истовремено врачување на покана за спроведување на 
едукација на лицето или субјектот каде што е утврдена 
неправилноста при вршењето на инспекцискиот над-
зор.  

Формата и содржината на поканата за едукација, 
како и начинот на спроведување на едукацијата ги про-
пишува министерот. 

Едукацијата ја организира и спроведува Државниот 
инспекторат за земјоделство во рок не подолг од 15 де-
на од денот на спроведувањето на инспекцискиот над-
зор. 

Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврде-
ни исти или истородни неправилности за еден или за 
повеќе субјекти. 
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Доколку во закажаниот термин лицето или субје-
ктот над кој се спроведува едукација не се јави на еду-
кацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена. 

Доколку лицето или субјектот над кој се спроведу-
ва едукација се јави на закажаната едукација и истата 
ја заврши, ќе се смета дека е едуциран  по однос на  
утврдената неправилност. 

Доколку овластениот инспектор при спроведување 
на контролниот надзор утврди дека се отстранети утвр-
дените неправилности од ставот 1 на овој член, донесу-
ва заклучок со кој ја запира постапката на инспекциски 
надзор.  

Доколку овластениот инспектор при спроведување 
на контролниот надзор утврди дека не се отстранети 
утврдените неправилности од ставот 1 на овој член, по 
спроведувањето на постапката за порамнување подне-
сува барање за поведување на прекршочна постапка 
пред прекршочната Комисија формирана согласно со 
Законот за Државниот инспекторат за земјоделство.   

Државниот инспекторат за земјоделство, води еви-
денција за спроведената едукација на начин пропишан 
од министерот.“ 

 
Член 44 

По членот 58 се додава нов член 58-а, кој гласи: 
 

“58-а 
Квартален извештај 

Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство за извршениот инспекциски надзор од 
страна на Државниот инспекторат за земјоделство е 
должно на својата интернет страница да објавува квар-
тален извештај.” 

 
Член 45 

Членот 59 се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 8.000 до 12.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на прав-
ното лице, ако: 

1) го користи земјоделското земјиште спротивно на 
членот 10 од овој закон;  

2) не го предаде земјоделското земјиште согласно 
со членот 35 став 2 од овој закон; 

3) не го предаде во владение земјоделското земји-
ште во државна сопственост согласно со членот 37 став 
2 од овој закон и 

4) не го вратил во првобитна состојба во рокот про-
пишан во членот 52 став 1 од овој закон. 

Глоба во износ од 4.000 до 6.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок за дејс-
твијата од ставот 1 на овој член и на одговорното лице 
во правното лице. 

 Глоба во износ од 2000 до 4.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на физичко лице за 
прекршок од ставот 1 на овој член. 

За прекршокот од ставот 1 точка 1 на овој член по-
крај глобата се изрекува и посебна прекршочна мерка 
одземање на предмети употребени или наменети за из-
вршување на прекршокот.” 

 
Член 46 

Во членот 60 став 1 износите “од 3.000 до 5.000” се 
заменуваат со износите “од 2.000 до 4.000”. 

Во ставот 2 износите “од 1.000 до 2.000” се замену-
ваат со износите “од 500 до 1.000”. 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
“Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече на физичко лице за 
прекршок од ставот 1 на овој член.” 

Член 47 
Членот 61 се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 1.000 евра во денарска против-

вредност ќе му се изрече за прекршок на правното ли-
це, ако: 

1) го користи земјоделското земјиште спротивно на 
членот 9 од овој закон; 

2) не достави извештај согласно  со членот 34 од 
овој закон; 

3) не го извести министерството согласно со членот 
35 став 3 од овој закон; 

4) не ги одржуваат насадите согласно со членот 43 
став 2 од овој закон и 

5) пали оган спротивно на членот 46 став 2 од овој 
закон. 

Глоба во износ од 500 евра во денарска противвред-
ност ќе му се изрече за прекршок за дејствијата од ста-
вот 1 на овој член и на одговорното лице во правното 
лице. 

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

 
Член 48 

Членовите 62 и 63 се бришат. 
 

Член 49 
Во членот 64 насловот се менува и гласи: “Постап-

ки и порамнувања“. 
Во ставот 1 зборовите: “надлежниот суд” се замену-

ваат со зборовите: “прекршочна комисија формирана 
согласно со Законот за Државниот инспекторат за зем-
јоделство”. 

 
Член 50 

Во членот 67 став 1 по зборовите: “долгогодишен 
насад” се додаваат зборовите: “или оранжерии“. 

Во ставот 2 точката на крајот од реченицата се бри-
ше и се додаваат зборовите: “или за период од 30 годи-
ни, доколку се однесува за оранжерии”. 

Во ставот 3 зборовите: “највисоко постигната” се 
заменуваат со зборот: “просечна”, а зборовите: “три го-
дини” се заменуваат со зборовите: “12 месеци, сметано 
до денот на поднесувањето на барањето за склучување 
на договор согласно со овој член”. 

 
Член 51 

Изградени објекти 
Оранжериите, помошните објекти и објектите за 

примарна обработка на земјоделски производи кои се 
изградени на земјоделско земјиште до денот на влегу-
вањето во сила на овој закон може да се издаде одобре-
ние за потврдување на објектот или оранжеријата, до-
колку ги исполнуваат условите од членот 51-а на овој 
закон.  

Корисниците на  објектите и оранжериите од ставот 
1 на овој член се должни да ја достават документација-
та од членот 51-а на овој закон, при што наместо осно-
вен проект треба да достават  проект за изведена со-
стојба и мислење за геомеханичките и статичките кара-
ктеристики на објектот од овластено правно лице.  

Одобрението од ставот 1 на овој член кое го издава 
општината на чие подрачје се наоѓа земјоделското зем-
јиште, се доставува до Агенцијата за катастар на нед-
вижности, Министерството и Државниот инспекторат 
за земјоделство и истата претставува основ за упис на 
правото на сопственост на објектот или оранжеријата 
во јавната  книга за запишување на правата на недвиж-
ностите, како право на сопственост на објект изграден 
на земјоделско земјиште. 
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Член 52 
Завршување на започнати постапки 

Започнатите постапки за размена, пренамена и 
склучување на договори за закуп на земјоделското зем-
јиште со непосредна спогодба, до денот на влегување-
то во сила на овој закон, ќе завршат согласно со овој 
закон. 

Министерот, по претходна согласност на Владата 
на Република Македонија, врз основа на доставен дого-
вор за размена склучен во постапка согласно со Зако-
нот за арондација (“Службен весник на СРМ” број 
18/76) склучува договор за размена на земјоделското 
земјиште во државна сопственост со земјоделското 
земјиште во приватна сопственост предмет на тој дого-
вор. 

Договорот од ставот 2 на овој член се склучува са-
мо доколку договорот за размена склучен во постапка 
согласно со Законот за арондација (“Службен весник 
на СРМ” број 18/76), е исполнет, а не е спроведен во 
Јавната книга на недвижности. 

Барање за склучување на договор согласно со ста-
вот 2 на овој член, до Министерството може да се под-
несе во рок од една година од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

 
Член 53 

Поблиски прописи 
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се 

донесат во рок од 90 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

Подзаконскиот акт од членот 58 став 9 на овој за-
кон ќе се донесе во рок од 15 дена од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

До денот на влегувањето во сила на подзаконските 
акти предвидени со овој закон ќе се применуваат по-
стојните подзаконски акти. 

 
Член 54 

Влегување во сила 
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 PLOTESIMIN E LIGJIT 

PËR TOKE BUJQESORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për toke bujqesore ("Gazeta Zyrtare e Repub-

likes së Maqedonise" numer 135/20007), pas nenit 3 shto-
het nen i ri 3-a, si vijon:  

 
"Neni 3-a 

Në procedure për mbikeqyrje inspektuese do të zbato-
hen dispozitat e Ligjit për mbikeqyrje inspektuese dhe Lig-
jit për Inspektoratin Shteteror të Bujqesise nese me kete 
ligj nuk eshte rregulluar ndryshe."   

 
Neni 2 

Në nenin 4 pas pikes 9 shtohen tri pika të reja 10, 11 
dhe 12 si vijojne:  

“10. "Oranzheri" - jane objekte për prodhimtari  bujqe-
sore primare në hapesire të mbrojtur me kushte të kontrol-
luara për prodhimtari të vendosura në toke bujqesore;  

11. "Objekte ndihmese" - juane objekte që sherbejne 
për strehim, ruajtjen e veglave, ushqimit për kafshe dhe pa-
jisjes bujqesore dhe për vendosje të perkohshme të prodhi-
meve bujqesore me hapesire deri në 100 metra katrore dhe 
lartesi maksimale prej 5,5 metrash dhe  

12. "Objekte për perpunim primar të prodhimeve buj-
qesore (ferma)" - jane objekte për prodhime blegtorale, 
qendra për grumbullimin e rrushit, pemeve dhe perimeve, 
qendra grumbullimi për qumesht, kerpudha dhe bime mje-
kuese, kapacitete për therje."  

 
Neni 3 

Në nenin 5 paragrafi 1 fjala "ara" zevendesohet me fja-
len "arë", fjala "bahce" zevendesohet me fjalen "kopsht" 
dhe fjala "keneta" zevendesohet me fjalen "mocale."   

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:   
"Kulture kadastrale eshte toka bujqesore me menyre të 

vecante dhe mundesi për shfrytezimin e saj, ndersa do të per-
caktohet sipas evidences që mbahet në Agjenci për Kadaster 
të Patundshmerive, derisa nuk deshmohet e kunderta."  

 
Neni 4 

Ne nenin 6 shtohet paragraf i ri 2, si vijon: 
"Toka ndertimore e ndertuar në të cilen jane ngritur 

oranzheri mund të shfrytezohet për qellime bujqesore."  
Paragrafi 2 behet paragraf 3.  
Në paragrafin 3 i cili behet paragraf 4 numri "2" zeven-

desohet me numrin "3".  
 

Neni 5 
Në nenin 10 pas fjaleve: "të shfrytezohet pa" shtohet 

fjala " valide".  
 

Neni 6 
Pas nenit 15 shtohet neni i ri 15-a, si vijon: 

 
"Neni 15-a 

Ndarje fizike e tokes bujqesore 
Toka bujqesore në pronesi private dhe shteterore mund 

të jete lende e ndarjes fizike ndermjet bashkepronareve ose 
pronareve të perbashket, vetem nese parcela kadastrale 
eshte me siperfaqe më të madhe se 2 hektare".  

 
Neni 7 

Neni 16 ndryshohet si vijon:  
"Për rritjen e parcelave bujqesore, toka bujqesore në 

pronesi shteterore mund të shkembehet me toke bujqesore 
në pronesi private.  

Gjate shkembimit nuk guxon të vije te zvogelimi i to-
kes bujqesore në pronesi shteterore, që paraqet blloqe me 
kufij natyrore.  

Shkembimi mund të behet vetem nese toka bujqesore 
që parashtruesi i kerkeses e leshon për shkembim eshte në 
pronesi të tij dhe kufizohet me token bujqesore në pronesi 
shteterore, e njekohesisht posedon edhe toke bujqesore në 
pronesi të tij  që kufizohet me token bujqesore në pronesi 
shteterore në vendin ku kerkohet shkembimi.  

Me perjashtim nga paragrafi 3 i ketij neni, në rastin kur 
lende e shkembimit jane toka bujqesore në komune të njej-
te kadastrale, gjate aktvendimit të plotfuqishem për denaci-
onalizim, shkembimi behet edhe nese nuk jane plotesuar 
kushtet nga paragrafet 2 dhe 3 të ketij neni.   

Proceduren për shkembimin e tokes bujqesore, e zbaton 
Ministria me kerkese të personi të interesuar ose me detyre 
zyrtare.  

Formen dhe permbajtjen e formularit të kerkeses nga 
paragrafi 5 i ketij neni dhe dokumentacioni i nevojshem, i 
percakton ministri. 

Vleren e tokes bujqesore që eshte lende e shkembimit, 
e percakton Komisioni i formuar nga keshilli i komunes, 
sipas vleres së tregut të rajonit ku gjendet toka bujqesore.   

Në proceduren për shkembimin e tokes bujqesore nga 
paragrafi 1 i ketij neni, në menyre perkatese zbatohen dis-
pozitat të Ligjit për procedure të pergjithshme administrati-
ve dhe Ligjit për marredhenie detyrimore, nese me kete ligj 
nuk eshte rregulluar ndryshe.  
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Shpenzimet për proceduren e kembimit të tokes bujqe-
sore nga paragrafi 1 i ketij neni, jane në llogari të propozu-
esit të shkembimit.  

Marreveshjen për shkembimin e tokes bujqesore, pas 
mendimi pozitiv të Avokatise Shteterore të Republikes së 
Maqedonise dhe pajtimit paraprak të Qeverise së Republi-
kes së Maqedonise, në emer të Republikes së Maqedonise 
e nenshkruan ministri."  

 
Neni 8 

Në nenin 18 paragrafi 1 pas fjaleve: "nepermjet shpall-
jes publike", shtohen fjalet: "me grumbullimin e ofertave".  

Në paragrafin 2 alineja 1 pas kllapes shtohen fjalet: 
"dhe oranzherite".  

Në paragrafin 3 pika në fund të fjalise zevendesohet me 
presje dhe shtohen fjalet: "pervec nese toka bujqesore në 
pronesi shteterore ndahet në procedure me grumbullimin e 
ofertave ose në procedure për siperfaqe deri në 10 ha."  

 
Neni 9 

Në nenin 19 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si 
vijon:  

"Për toke bujqesore në pronesi shteterore të dhene me 
qira, që më së paku dhjete vite para lidhjes së marreveshjes 
nuk eshte dhene me qira, uzufrukt ose nuk eshte punuar në 
baze tjeter, detyrimi për pagesen e qirase nga qiramarresi 
fillon një vit pas hyrjes në fuqi të marreveshjes për qirama-
rrje."   

  
Neni 10 

Neni 20 ndryshohet si vijon:  
"Në toke bujqesore në pronesi shteterore që eshte lende 

e qirase, mund të ndertohen vetem objekte që do të jene në 
funksion të dedikimit për të cilin eshte dhene toka dhe për 
të cilat do të leshohet leje për ndertim në pajtim me kete 
ligj."  

 
Neni 11 

Në nenin 21 titulli ndryshohet si vijon:  
"Procedure me shpallje publike"   
Në paragrafin 2 pika në fund të fjales shlyhet dhe shto-

hen fjalet: "edhe një perfaqesues nga Bashkesia e Njesive 
të Vetadministrimit Lokal, në territorin e së ciles shpallet 
toka në fjale".  

 
Neni 12 

Në nenin 22 paragrafi 2 në alinene 3 pika në fund të 
fjalise shlyhet dhe shtohen fjalet: "edhe të dhena për atë ku 
jane shpallur të njejtat."  

 
Neni 13 

Neni 23 ndryshohet si vijon:  
"Cmimi fillestar për hektar në procedure me shpallje 

publike, percaktohet varesisht nga klasa kadastrale dhe 
vendndodhja e tokes.  

Cmimi fillestar eshte 25 euro në kundervlere me denare 
për toke bujqesore prej klases kadastrale I deri në VI dhe 
15 euro në kundervlere me denare për toke bujqesore të 
klases kadastrale V deri në VIII, sipas kursit të mesem të 
Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise në diten e 
pageses.  

Me perjashtim të paragrafit 2 të ketij neni nese toka 
gjendet në rajone malore, cmimi fillestar i tokes prej klases 
kadastrale I deri në IV eshte 15 euro, ndersa për toke buj-
qesore prej klases V deri në VIII eshte pese euro në kun-
dervlere me denare, sipas kursit të mesem të Bankes Popul-
lore të Republikes së Maqedonise në diten e pageses." 

Neni 14 
Në nenin 24 titulli ndryshohet si vijon:  "E drejta për 

pjesemarrje në shpallje dhe në parashtrimin e ofertave në 
procedure për grumbullimin e ofertave".  

Në paragrafin 1 pas fjaleve: "shpallja publike" shtohen 
fjalet: "edhe në parashtrimin e ofertave në procedure me 
grumbullimin e ofertave".  

Në paragrafin 2 pas fjaleve: "veprimtari bujqesore" 
shtohen fjalet: "dhe/ose të regjistruar në regjistrin unik të 
ekonomive bujqesore".  

Në paragrafin 5 pas fjaleve: "pjesemarrje në shpallje 
publike" shtohen fjalet: "edhe në parashtrimin e ofertave në 
procedure me grumbullimin e ofertave".  

 
Neni 15 

Në nenin 25 paragrafi 1 pika a) pas alinese 1 fjala "fle-
teparaqitje" zevendesohet me fjalen "oferta". 

Alineja 5 shlyhet dhe shtohet aline e re si vijon:   
"- dokumentacion tjeter i nevojshem i percaktuar në 

shpallje publike;".  
Në piken b) alineja 1 fjala "fleteparaqitje" zevendeso-

het me fjalen "oferta". 
Në alinene 4 në fillim të fjalise shtohen fjalet: "vertetim 

për regjistrim në regjistrin unik të ekonomive bujqesore". 
Alineja 7 ndryshohet si vijon:  
"- dokumentacion tjeter i nevojshem i percaktuar në 

shpallje publike."  
 

Neni 16 
Pas nenit 25 shtohen dy nene të reja 25-a dhe 25-b, si 

vijojne:  
 

"Neni 25-a 
Procedura me grumbullimin e ofertave 

Procedura për dhenien e tokes bujqesore në pronesi 
shteterore me qira me grumbullimin e ofertave, zbatohet 
kur ofruesit në menyre të pavarur me elaborat gjeodezik të 
perpiluar nga tregtari individual gjeodet ose shoqeria tre-
gtare për pune gjeodezike, i caktojne të dhenat kadastrale 
me masa dhe kufi të sakte të tokes bujqesore në pronesi 
shteterore, për të cilen parashtrojne oferte për marrje me 
qira në kuader të komunes kadastrale në të cilen shpallet 
toka.  

Lende e procedures nga paragrafi 1 i ketij neni, mund 
të jete vetem toka bujqesore e lire në pronesi shteterore për 
të cilen eshte vendosur e drejta në qiramarrje, e drejta për 
uzufrukt, për të cilen nuk mbahet procedure për denaciona-
lizim ose ekzistojne pengesa tjera për ndarjen e tokes me 
qira.  

Proceduren për dhenien e tokes bujqesore në pronesi 
shteterore me qira me grumbullimi e ofertave, e zbaton Ko-
mision i formuar në pajtim me nenin 21 të ketij ligji.  

 
Neni 25-b 

Shpallja e thirrjes 
Procedura me grumbullimin e ofertave zbatohet në thi-

rrje publike për dorezimin e ofertave.  
Ministri miraton vendim për shpalljen e thirrjes publike 

për dorezimin e ofertave për dhenie me qira të tokes bujqe-
sore në pronesi shteterore.  

Thirrja nga paragrafi 1 i ketij neni shpallet në menyre 
të percaktuar në nenin 22 paragrafi 1 të ketij ligji.  

Thirrja vecanerisht i permban:  
- ftesen për dorezimin e ofertes për marrjen e tokes buj-

qesore në pronesi shteterore me qira,  
- komunen kadastrale ku gjendet toka për të cilen mund 

të parashtrohet oferte,  
- siperfaqen maksimale në hektare të cilen mund ta 

marre një ofrues,  
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- shumen më të ulet të qirase vjetore për hektar që 
mund ta ofrojne,  

- dedikim i tokes bujqesore,  
- kohezgjatjen e qirase në pajtim me nenin 18 të ketij 

ligji,  
- dokumentacionin e nevojshem dhe  
- afatin e parashtrimit të ofertave.  
Në proceduren me grumbullimin e ofertave, ofruesit 

krahas dokumentacionit nga neni 25 i ketij ligji, dorezoje 
edhe elaborat gjeodezik të perpiluar nga tregtari individual 
gjeodet i autorizuar ose shoqeria tregtare për pune gjeode-
zike, me të cilin i caktojne të dhenat kadastrale me masa 
dhe kufi të sakte të tokes bujqesore në pronesi shteterore, 
për të cilen parashtrojne oferte për marrje me qira.   

Shuma më e ulet e qirase vjetore për hektar që mund ta 
ofrojne ofruesit e interesuar, eshte qiraja mesatare vjetore 
në rajon për dhenien e tokes bujqesore në pronesi shtetero-
re me qira, e arritur në tre vitet e fundit.  

Komisioni e bën zgjedhjen e ofruesit më të volitshem 
në baze të kritereve nga neni 27 i ketij ligji.  

Plotesimin e kushteve nga neni 25-a paragrafi 2 të ketij 
ligji, Komisioni e percakton me detyre zyrtare.  

Nese nuk jane plotesuar kushtet nga neni 25-a paragrafi 
2 të ketij ligji, Komisioni do ta refuzoje oferten e tille si të 
papranueshme."  

 
Neni 17 

Në nenin 26 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:  
"Në rast të parregullsive në procedure për dhenien e to-

kes bujqesore në pronesi shteterore me qira, të percaktuar 
nga ana e Komisionit nga neni 21 të ketij ligji, ministri me 
propozim të Komisionit e anulon të teren ose një pjese të 
shpalljes publike ose ftesen për grumbullimin e ofertave."  

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon: 
"Propozimin nga paragrafi 2 i ketij neni, që detyrimisht 

i permban shkaqet e anulimit të shpalljes publike ose fteses 
për grumbullimin e ofertave, Komisioni mund ta jape më 
së voni deri në perfundimin e afatit nga neni 28 paragrafi 1 
të ketij ligji."  

 
Neni 18 

Në nenin 27 paragrafi 1 fjalet: "më të vogla se 10 ha" 
zevendesohen me fjalet: "deri në dhjete hektare ku zgjedhja 
e ofruesit më të volitshem behet edhe sipas vendbanimit 
perkatesisht selise së ofruesit lidhur me token e shpallur, 
llojit të prodhimtarise së planifikuar dhe statusit juridik të 
ofruesit."  

 
Neni 19 

Neni 28 ndryshohet si vijon:  
"Komisioni mban procesverbal për hapjen e ofertave, 

perpilon raport për evalvimin e ofertave dhe detyrohet që  
në afat prej 15 ditesh pas perfundimit të shpalljes publike 
ose thirrjes publike, të miratoje vendim për zgjedhjen e 
ofruesit më të volitshem.  

Formen dhe permbajtjen e formularit të procesverbalit 
dhe raportit nga paragrafi 1 i ketij neni, i percakton mini-
stri.  

Pas miratimit të vendimit nga paragrafi 1 i ketij neni, 
në afat prej 15 ditesh, Komisioni me shkrim i njofton pje-
semarresit për zgjedhjen e bere." 

 
Neni 20 

Në nenin 29 pas fjaleve: "shpallja publike" shtohen fja-
let: "ose thirrja për grumbullimin e ofertave, mundet në 
afat prej 15 ditesh nga dita e pranimit të vendimit". 

 
Neni 21 

Në nenin 30 pas paragrafit 1 shtohen tre paragrafe të 
rinj 2, 3 dhe 4 vijojne: 

"Marreveshja për qira nga paragrafi 1 i ketij neni me 
ofruesin e zgjedhur lidhet në afat prej 30 ditesh nga dita e 
pranimit të njoftimit për zgjedhjen e ofruesit më të mire.   

Nese në afatin nga paragrafi 2 i ketij neni ofruesi i 
zgjedhur nuk e lidh marreveshjen për qiramarrje, toka buj-
qesore lende e marreveshjes serish shpallet në konkursin e 
pare publik ose thirrje publike të ardhshme.  

Marreveshja për qiramarrje hyn në fuqi në diten e ven-
dosjes së zoterimit të qiramarresit mbi token bujqesore len-
de e marreveshjes nga qiradhenesi, dhe atë vetem për siper-
faqet për të cilat eshte vendosur në zoterim faktit."  

Paragrafet 2 dhe 3 behen paragrafe 5 dhe 6. 
 

Neni 22 
Në nenin 31 paragrafi 1 në alinene 1 pas fjales "siperfa-

qe" shtohen fjalet: "(metra katrore)".  
 

Neni 23 
Titulli i nenit 32 dhe nenit 32 ndryshohen si vijojne:  
"Vendosja e zoterimit dhe shenimi i marreveshjes 
Në token bujqesore, lende e marreveshjes për qiramarr-

je, qiramarresi vendoset në zoterim me procesverbal, nga 
Komisionit treanetaresh i formuar nga ministri, me pjese-
marrje të personit profesional gjeodezik të regjistruar si tre-
gtar i individual, gjeodet i autorizuar ose shoqeri tregtare 
për pune gjeodezike, që në baze të elaborati gjeodezik do ta 
kryeje shenimin e së njejtes.   

Proceduren dhe afatin e vendosjes në zoterim si dhe 
formen dhe permbajtjen e formularit të procesverbalit nga 
paragrafi 1 i ketij neni, i percakton ministri.  

Shpenzimet për vendosjen e zoterimit, pervec shpenzi-
meve për punen e Komisionit nga paragrafi 1 i ketij neni, 
jane në llogari të qiramarresit.  

Qiramarresi, një ekzemplar nga marreveshja për qira, 
procesverbali për vendosjen në zoterim dhe elaborati gjeo-
dezik, i dorezon deri në Agjenci për Kadaster të Patundsh-
merive për shenimin e saj.   

Marreveshja nga neni 30 i ketij ligji mund të ndrysho-
het me Aneks të marreveshjes, vecanerisht në rast të ndrys-
himit të siperfaqeve të ndara për shkak të denacionalizimit 
ose ridedikimit të perhershem të tokes bujqesore të ndare, 
në toke ndertimore.   

Aneksi i marreveshje nga paragrafi 5 i ketij neni, eshte 
baze për regjistrimin  e ndryshimit të të dhenave në librin 
publik që kane të bejne me siperfaqet e dhena me qira."  

 
Neni 24 

Në nenin 34 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si 
vijon:  

"Formen dhe permbajtjen e raporteve nga paragrafet 1 
dhe 2 të ketij neni, i percakton ministri."   

 
Neni 25 

Neni 35 ndryshohet si vijon:  
"Marreveshja për qiramarrje shfuqizohet në rastet si vi-

jojne:  
- me perfundimin e kohes për të cilen eshte lidhur,  
- me marreveshje ndermjet paleve kontraktuese,  
- toka bujqesore perfundon të jete bujqesore për shkak 

të ridedikimit të perhershem, 
- me aktvendim të plotfuqishem për denacionalizim 

(kthim dhe dhenie kompensimi të llojit të njejte),  
- qiramarresi i ka tjetersuar mbeltimet shumevjecare 

ose objektet e vendosura në token bujqesore të dhene me 
qira, ose e ka humbur pronesine mbi të njejtat në cfaredo 
baze tjeter juridike,  

- me hapjen e procedures së falimentimit,  
- me hapjen e procedures së likuidimit,    
- gjate ndryshimit statusor të qiramarresit (bashkengjit-

je, bashkim ose ndarje),   
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- me shlyerjen e personit privat nga regjistri tregtar ose 
regjistri tjeter i regjistrimit dhe  

- me vdekjen e qiramarresit.  
Në rast të shfuqizimit të marreveshjes për qiramarrje në 

rastet nga paragrafi 1 alinete 1 dhe 2 të ketij neni, si dhe në 
raste të prishjes së marreveshjes për rastet nga neni 37 i ke-
tij ligji, qiramarresi detyrohet që token bujqesore ta dorezo-
je në zoterim në gjendje në të cilen e ka pranuar.  

Në rast të shfuqizimit të marreveshjes për qiramarrje 
për rastet nga paragrafi 1 alinete 6 dhe 7 të ketij ligji, orga-
ni kompetent për mbajtjen e procedures së falimentimit, 
perkatesisht procedures së likuidimit, detyrohen që në afat 
prej 15 ditesh nga dita e caktimit të tyre me shkrim ta njo-
ftoje Ministrine për hapjen e procedures.    

Në rast të shfuqizimit të marreveshjes për qiramarrje 
për rastet nga paragrafi 1 alinete 3 dhe 4 të ketij ligji, e ne-
se në token bujqesore ekzistojne mbjellje shumevjecare ose 
objekte të ndertuara në pajtim me kete ligj, marredheniet 
pronesore juridike ndermjet pronarit të mbeltimeve ose ob-
jekteve të ndertuara në pajtim me kete ligj dhe organit 
kompetent shteteror për disponim me toke ndertimore në 
pronesi shteterore, perkatesisht pronarit të ri të tokes bujqe-
sore në pajtim me Aktvendimin për denacionalizim, rregul-
lohen në pajtim me dispozitat e Ligjit për marredhenie det-
yrimore, Ligjit për denacionalizim dhe Ligjit për shprone-
sim."  

Shfuqizimin e marreveshjeve për qiramarrje në rastet 
nga paragrafi 1 i ketij neni, e percakton ministri me aktven-
dim." 

 
Neni 26 

Në nenin 36 paragrafi 1 fjalet: "personi juridik që eshte 
fshire nga regjistri tregtar ose regjistri tjeter i regjistrimit" 
zevendesohen me fjalet: "qiramarresi që ka kryer ndryshi-
me statusore, pas pageses së plote paraprake të kompensi-
mit të arritur e të papaguar të qirase."    

Pas paragrafit 4  shtohen dy paragrafe të rinj 5 dhe 6, 
vijojne: 

"E drejta e lidhjes së marreveshjes me marreveshje të 
drejtperdrejte nga ky nen, mund të realizohet me kerkese të 
parashtruar më së voni në afat prej gjashte muajsh nga dita 
e ndodhjes së rasteve për shfuqizimin e marreveshjes për 
qiramarrje.  

Formen dhe permbajtjen e formularit të kerkeses nga 
paragrafi 5 i ketij neni dhe dokumentacionin e nevojshem, i 
percakton ministri."  

 
Neni 27 

Neni 38 ndryshohet si vijon:  
"Për nevojat e institucioneve publike shteterore shken-

core dhe arsimore nga sfera e bujqesise, ministri mundet 
token bujqesore në pronesi shteterore ta jape me qira me 
marreveshje të drejtperdrejte, me pajtim paraprak nga Qe-
veria e Republikes së Maqedonise.  

Toka bujqesore nga paragrafi 1 i ketij neni, jepet për 
periudhe më së shumti deri në 20 vite pa kompensim për 
qira.  

Toka bujqesore në pronesi shteterore mund të jepet me 
qira me marreveshje të drejtperdrejte nga ministri, me paj-
tim paraprak nga Qeveria e Republikes së Maqedonise, në 
rast kur në token bujqesore të marre me qira ka të mbjella 
mbeltime shumevjecare, oranzheri ose objekte të ndertuara 
në pajtim me kete ligj, e qiramarresi në cfaredo do baze ju-
ridike disponon me mbeltimin, oranzherite ose objektet, 
ose me pronesine e të njejtave e ka fituar tjetri në cfaredo 
baze tjeter juridike.  

Marreveshja e drejtperdrejte nga paragrafi 3 i ketij neni 
lidhet me pronarin e ri të mbeltimit, oranzherise dhe obje-
ktit të ndertuara në pajtim me kete ligj në kushte të njejta 
nga marreveshja e lidhur me qiramarresin e meparshem për 

periudhen e mbetur na marreveshja baze, e nese shfrytezi-
mi i tokes ka qene në baze tjeter juridike, marreveshja e 
drejtperdrejte lidhet në pajtim me kushtet nga neni 67 para-
grafet 2 dhe 3 të ketij ligji.  

Nese ekzistojne më shume pronare të rinj të mbeltime-
ve ose objekteve, marreveshja e drejtperdrejte nga paragra-
fi 4 i ketij neni lidhet pas marreveshjes së dorezuar para-
prake nga pronaret e rinj.   

E drejta për qiramarrje të tokes bujqesore në pronesi 
shteterore në pajtim me kete nen, realizohet pas kerkese së 
parashtruar nga institucionet nga paragrafi 1 i ketij neni, 
pas pageses së plote paraprake të kompensimit të arritur 
dhe të papaguar për qira.  

Formen dhe permbajtjen e formularit të kerkeses nga 
paragrafi 6 i ketij neni dhe dokumentacioni e nevojshem, i 
percakton ministri. 

Nese gjate perseritje së procedures nga neni 26 i ketij 
ligji nuk paraqitet ofrues ose nuk pranohet oferta më e vo-
litshme, toka bujqesore jepet me qira me marreveshje të 
drejtperdrejte."  

 
Neni 28 

Në nenin 39 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si 
vijon:  

"Formen dhe permbajtjen e formularit të kerkeses nga 
paragrafi 1 i ketij neni dhe dokumentacionin e nevojshem, i 
percakton ministri."  

 
Neni 29 

Neni 40 ndryshohet si vijon:  
"Toka bujqesore në pronesi shteterore mundet në dobi 

të kategorive të caktuara të personave të pasiguruar sociale 
të jepet në uzufrukt për pese vite, sipas Programit që e mi-
raton Qeveria e Republikes së Maqedonise.  

E drejta në uzufrukt e fituar në pajtim me kete ligj, pas 
perfundimit të kohezgjatjes së të drejtes, me kerkese dhe 
programi të parashtruar nga neni 25 paragrafi 1 pika b ali-
neja 5 të ketij ligji, me marreveshje transformohet në të 
drejte për qiramarrje.  

Kerkesa nga paragrafi 2 i ketij neni, parashtrohet më së 
voni 30 dite para perfundimit të marreveshjes për uzufrukt.  

Marreveshjen nga paragrafi 2 i ketij neni ministri e lidh 
për periudhe sipas nenit 18 paragrafi 2 të ketij ligji dhe i 
permban elementet nga neni 31 të ketij ligji.  

Qiraja vjetore në marreveshjen nga paragrafi 4 i ketij 
neni, percaktohet në lartesi të cmimit fillestar nga neni 23 i 
ketij ligji, e cila në vitin e pare nga transformimi i të drejtes 
percaktohet në lartesi prej 30%, në vitin e dyte në lartesi 
prej 70%, në vitin e trete deri në perfundimin e marrevesh-
jes në lartesi prej 100% nga cmimi fillestar.  

Formen dhe permbajtjen e formularit të kerkeses nga 
paragrafi 2 i ketij neni dhe dokumentacionin e nevojshem, i 
percakton ministri."  

 
Neni 30 

Në nenin 41 pas fjaleve:s "neni 40" shtohen fjalet: "pa-
ragrafi 1". 

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:  
"Në të drejten e uzufruktit në token bujqesore në prone-

si shteterore, zbatohen dispozitat e Ligjit për pronesi dhe të 
drejta tjera reale, nese nuk eshte rregulluar ndryshe me kete 
ligj."  

 
Neni 31 

Pas nenit 46 shtohet paragraf i ri  2 si vijon: 
"Ndalohet ndezja e zjarrit në tokat e mbjella, hamullore 

dhe në afersine e tyre." 
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Neni 32 
Titulli i kapitullit 5 ndryshohet si vijon: "RIDEDIKIMi 

DHE NDERTIMI I OBJEKTEVE NË TOKE BUJQESORE". 
 

Neni 33 
Neni 48 ndryshohet si vijon: 
"Ridedikimi i tokes bujqesore në ndertimore mund të 

jete i perhershem ose i perkohshem.  
Ridedikimi i perhershem dhe i perkohshem i tokes buj-

qesore nga klasa kadastrale I dhe II për qellime jobujqeso-
re, nuk mund të kryhet pervec në rastet e parapara në nenet 
49, 50 dhe 51 të ketij ligji. 

Ridedikimi i perhershem dhe i perkohshem i tokes buj-
qesore toke me kulture kullosa, behet në pajtim me dispo-
zitat e neneve 48, 49, 51, 51-a dhe 52 të ketij ligji." 

 
Neni 34 

Neni 49 ndryshohet si vijon: 
"Gjate perfshirjes së siperfaqeve të reja bujqesore të pa-

rapara me Program për perpilimin e planeve urbanistike 
ose dokumenteve tjera të planit të parapara sipas Ligjin për 
planifikim hapesinor dhe urbanistik, nevojitet të merret 
pelqim për ridedikim të perhershem nga Qeveria e Repub-
likes së Maqedonise, me propozim të Ministrise. 

Kerkesen për pelqim nga paragrafi 1 i ketij neni, e pa-
raqet: 

- njesia e vetadministrimit lokal për perpilimin  e plane-
ve urbanistike dhe 

- investitori për perpilimin e dokumentacionit të planit 
urbanistik shteteror dhe dokumentacionit të planit urbani-
stik lokal. 

Për kerkesen nga paragrafi 2 i ketij neni Ministria det-
yrohet që në afat prej 30 ditesh, me informim paraprakisht 
të Qeverise, ta njoftoje parashtruesin e kerkeses nese toka 
eshte dhena me qira. 

Nese toka eshte dhene me qira, Ministria detyrohet që 
ta informoje Qeverine  për arsyen e anulimit ose mosanuli-
mit të marreveshjes. 

Kerkuesi nga paragrafi 2 të ketij neni detyrohet që ta 
kompensoje demin në rast të anulimit të marreveshjes për 
qira. 

Me perjashtim nga paragrafi 2 i ketij neni, për objekte 
me interes publik dhe për objekte me rendesi për Republi-
ken të percaktuara si të tilla me ligj, si dhe për ndertimin e 
objekteve për perpunim primar dhe final të prodhimeve 
bujqesore, kerkesa për pelqim për ridedikim të perhershem 
mund të paraqitet edhe pas miratimit të Programit nga pa-
ragrafi 1 i ketij neni, por më së voni deri në miratimin e 
aktit urbanistik nga organi kompetent me të cilin eshte pa-
rapare ndertim i ketille." 

 
Neni 35 

Neni 50 shlyhet. 
 

Neni 36 
Neni 51 ndryshohet si vijon: 
"Ridedikimi i perkohshem i tokes bujqesore nga neni 

48 i ketij ligji, mund të behet në rast të hulumtimeve të de-
tajuara gjeologjike dhe eksploatimin e lendeve të para mi-
nerale të parapara me Ligjin për lende të para minerale. 

Ridedikimi i perkohshem i tokes bujqesore nga para-
grafi 1 i ketij neni, kryhet me leshimin e aktvendimit për 
mendim pozitiv nga Ministria lidhur me kerkesen e paraqi-
tur paraprakisht.  

Hulumtimet e detajuara gjeologjike dhe eksploatimi i 
lendeve të para minerale të tokes bujqesore në pronesi shte-
terore, nuk mund të kryhen nese ka lidhur marreveshje për 
qira, pervec lendeve të para minerale me interes publik të 
percaktuara si të tilla në pajtim me Ligjin për lende të para 
minerale. 

Proceduren për ridedikim të perkohshem të tokes buj-
qesore, formen dhe permbajtjen e formularit lidhur me ker-
kesen nga paragrafi 2 i ketij neni, si dhe dokumentacionin e 
nevojshem i percakton ministri." 

 
Neni 37 

Pas nenit 51 shtohen tre nene të reja 51-a, 51-b dhe 51-
v, si vijojne: 

„Neni 51-a 
Ndertimi i objekteve në toke bujqesore 

Në toke bujqesore me pelqim paraprak të Ministrise 
dhe leje të dhene në pajtim me kete ligj, mund të ndertohen 
oranzheri dhe objekte ndihmese si dhe objekte për perpu-
nim primar të produkteve bujqesore.  

Për objektet nga paragrafi 1 i ketij neni, leje për nder-
tim me kerkese të paraqitur paraprakisht, në procedure ad-
ministrative jep komuna në rajonin e së ciles ndodhet toka 
bujqesore. 

Për ndertimin e objekteve nga neni 4 pika 12 të ketij 
Ligji, perpilimin e dokumentacionit projektues, revizion të 
dokumentacionit projektues, mbikeqyrje të ndertimit, 
ndryshimet gjate ndertimit, nderrimin e investitorit, menja-
nimin e objektit dhe dispozitat ndeshkimore,  zbatohen dis-
pozitat e Ligjit për ndertim.  

Ndertimin e objekteve nga paragrafi 3 i ketij neni mund 
ta kryeje personi juridik me licence B për realizues, proje-
ktimin personi juridik me licence B për projektim, mbikeq-
yrjen personi juridik me licence B për mbikeqyrje të nderti-
mit. 

Kontrollin teknik të ketyre objekteve e bën inxhinieri 
mbikeqyres dhe harton raport për kontroll të kryer teknik, 
në pajtim me Ligjin për ndertim. 

Me kerkese për dhenien e lejes për ndertim të objekteve 
nga paragrafet 3, 4 dhe 5 të ketij neni, parashtrohen: 

- certifikate e shtetesise për person fizik perkatesisht 
certifikate nga regjistri qendror për person juridik, 

- deshmi për pronesi ose marreveshje për qira të tokes 
bujqesore në pronesi shteterore, 

- kopje nga plani i kadastres për parcelen e kadastres në 
të cilen duhet të ndertohet objekti, 

- projekt themelor për objektin në të cilin eshte kryer 
revizioni dhe 

- pelqim nga Ministria për vendosjen e objektit. 
Nese jane plotesuar kushtet nga paragrafet 3 dhe 4 të 

ketij neni, komuna nga paragrafi 2 i ketij neni detyrohet që 
në afat prej pese ditesh të leshoje leje për ndertimin e obje-
ktit ose oranzherise në toke bujqesore. 

Pas ndertimit të objektit ose oranzherise, kerkuesi det-
yrohet që ta njoftoje organin kompetent për perfundimin e 
ndertimit, ndersa organi kompetent detyrohet që në afat 
prej 15 ditesh të hartoje raport në të cilin do të konstatohet 
nese objekti eshte ndertuar në pajtim me lejen e dhene. Ra-
porti në të cilin eshte konstatuar se ndertimi i objektit ose 
oranzherise eshte në pajtim me lejen, i parashtrohet Agjen-
cise për Kadaster të Patundshmerive, Ministrise dhe Inspe-
ktoratit Shteteror të Bujqesise dhe i njejti paraqet baze për 
regjistrimin e së drejtes së pronesise së objektit në librin 
publik për regjistrimin e të drejtes së patundshmerise, si 
dhe të drejten për pronesi të objektit ose oranzherise në to-
ke bujqesore. 

Objektet ose oranzherite nga paragrafi 1 i ketij neni të 
ndertuara nga qiramarresi i tokes bujqesore në pronesi 
shteterore, pas skadimit ose anulimit të marreveshjes për 
qira, qiramarresi i deriatehershem detyrohet që t'i menjano-
je në afat prej 30 ditesh nga dita e skadimit ose anulimit të 
marreveshjes për qira. 

Objektet ose oranzherite nga paragrafi 1 i ketij neni të 
ndertuara nga qiramarresi i tokes bujqesore në pronesi 
shteterore, pas skadimit ose anulimit të marreveshjes për 
qira, në baze të ketij ligji i menjanon shteti në llogari dhe 
shpenzim të pronarit, nese qiramarresi i deriatehershem 
nuk i menjanon në afatin nga paragrafi 9 i ketij neni. 
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Neni 51-b 
Pelqimi për vendosjen e objektit ose oranzherise 

Kerkesa për dhenien e pelqimit nga Ministria për nder-
timin e objekteve ndihmese, oranzherise ose objektit për 
perpunim primar të produkteve bujqesore në toke bujqeso-
re paraqet pronari, perkatesisht qiramarresi i tokes bujqeso-
re në pronesi shteterore. 

Pelqim për ndertimin e objekteve ndihmese ose objektit 
për perpunim primar të produkteve bujqesore në toke buj-
qesore, mund të jape vetem pronari ose qiramarresi i tokes 
bujqesore në pronesi shteterore në siperfaqe prej më së pa-
ku 0,5 hektare në vendin ku kerkohet vendosja, deri te e ci-
la ka infrastrukture perkatese rrugore, komunale dhe ele-
ktrike dhe më së shumti për një objekt  në një komune ka-
dastrale për kerkues. 

Proceduren për dhenien e pelqimit, formularin për ker-
kese si dhe dokumentacion e nevojshem për marrjen e pel-
qimit, i percakton ministri. 

 
Neni 51-v 

Regjistrimi në librin publik 
Gjate regjistrimit të objekteve nga neni 51-a paragrafi 1 

të ketij ligji në librin publik, Agjencia për Kadaster të Pa-
tundshmerive, token në të cilen jane  ndertuar të njejtat, e 
regjistron si kulture kadastrale të ares. 

Agjencia për Kadaster të Patundshmerive, objektet nga 
neni 51- a paragrafi 1 të ketij ligji, në librin publik i regji-
stron si ndertesa me të dhena për siperfaqen e tyre të 
brendshme."  

 
Neni 38 

Në nenin 52 paragrafi 2 shlyhet. 
Paragrafi 3 behet paragraf 2. 
 

Neni 39 
Titujt e neneve 53, 54 dhe 55 dhe nenet 53, 54 dhe 55 

të ketij ligji shlyhen. 
 

Neni 40 
Në nenin 54 pas paragrafit 1 shtohet aline e re 4, si vi-

jon: 
"- ndertimi i sistemeve hidromeliorative, kanaleve për 

ujitje dhe objekte tjera të ekonomise së ujerave". 
 

Neni 41 
Pas nenit 56 shtohet neni i ri 56-a, si vijon: 
 

„Neni 56-a 
Mbikeqyrje inspektuese e objekteve 

Mbikeqyrje inspektuese të objekteve nga dispozitat e 
nenit 51-b, kryejne inspektoret ndertimore të komunave 
dhe të komunave në qytetin e Shkupit. 

Inspektoret nga paragrafi 1 i ketij neni, mbikeqyrjen 
inspektuese e kryejne dhe marrin masa në pajtim me Ligjin 
për ndertim."  

 
Neni 42 

Në nenin 57 paragrafi 2 fjalet: "Ligji për inspeksion 
bujqesor" zevendesohen me fjalet: "Ligji për Inspektoratin 
Shteteror të Bujqesise". 

 
Neni 43 

Titulli i nenit 58 dhe neni 58 ndryshohet si vijon: 
“Procedura për edukim 

Nese gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese inspe-
ktori i autorizuar konstaton se eshte bere parregullsi nga 
neni 61 paragrafi 1 pikat 1, 2 dhe 3 të ketij ligji për here të 
pare, inspektori shteteror i bujqesise eshte detyrohet që të 
perpiloje procesverbal në të cilin do ta konstatoje parre-
gullsine e kryer me sugjerim që të menjanohet parregullsia 

e percaktuar në afat prej tete ditesh dhe njekohesisht dore-
zon ftese për zbatimin e edukimit të personit ose subjektit 
ku eshte konstatuar parregullsia gjate kryerjes së mbikeqyr-
jes inspektuese.   

Formen dhe permbajtjen e fteses për edukim, si dhe 
menyren e zbatimit të edukimit, i percakton ministri.  

Edukimin e organizon dhe zbaton Inspektorati Shtete-
ror i Bujqesise në afat jo më të gjate se 15 dite nga dita e 
zbatimit të mbikeqyrjes inspektuese.  

Edukimi mund të zbatohet për më shume parregullsi të 
njejta ose të ngjashme  të percaktuara për një ose më teper 
subjekte.   

Nese në terminin e caktuar personi ose subjekti për të 
cilin zbatohet edukimi nuk paraqitet në edukim, do të kon-
siderohet se edukimi eshte zbatuar.  

Nese personi ose subjekti për të cilin zbatohet edukimi 
paraqitet në edukimin e caktuar dhe të njejtin e perfundon, 
do të konsiderohet se eshte edukuar në lidhje me parregull-
sine e konstatuar.  

Nese inspektori i autorizuar gjate zbatimit të mbikeqyr-
jes kontrolluese konstaton se jane menjanuar parregullsite 
nga paragrafi 1 i ketij neni, miraton konkluzion me të cilin 
do ta nderprese proceduren e mbikeqyrjes inspektuese.   

Nese inspektori i autorizuar gjate zbatimit të mbikeqyr-
jes kontrolluese konstaton se nuk jane menjanuar parregull-
site e konstatuara nga paragrafi 1 i ketij neni, pas zbatimit 
të procedures për barazim parashtron kerkese për ngritjen e 
procedures kundervajtese para Komisionit të formuar në 
pajtim me Ligjin për Inspektoratin Shteteror të Bujqesise.     

Inspektorati Shteteror i Bujqesise, mban evidence për 
edukimin e zbatuar në menyren e percaktuar nga ministri.” 

 
Neni 44 

Pas nenit 58 shtohet nen i ri 58 – a, si vijon: 
 

“58 - a 
Raporti tremujor 

Ministria e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Uje-
rave për mbikeqyrjen e kryer inspektuese nga Inspektorati 
Shteteror i Bujqesise detyrohet që në faqen e vet të interne-
tit të publikoje raport tremujor.” 

 
Neni 45 

Neni 59 ndryshohet si vijon: 
“Gjobe në shume prej 8 000 deri 12 000 euro në kun-

dervlere me denare do t’i kumtohet për kundervajtje perso-
nit juridik, nese: 

1) e shfrytezon token bujqesore në kundershtim me ne-
nin 10 të ketij ligji; 

2) nuk e dorezon token bujqesore në pajtim me nenin 
35 paragrafi 2 të ketij ligji; 

3) nuk e dorezon për zoterim token bujqesore në pronesi 
shteterore në pajtim me nenin 37 paragrafi 2 të ketij ligji dhe 

4) nuk e kthen në gjendje fillestare në afatin e percaktu-
ar në nenin 52 paragrafi 1 të ketij ligji.  

Gjobe në shume prej 4 000 deri në 6 000 euro në kun-
dervlere me denare, do t’i kumtohet për kundervajtje për 
veprimet nga paragrafi 1 i ketij neni edhe personit pergjeg-
jes te personi juridik. 

Gjobe në shume prej 2 000 deri 4 000 euro në kunderv-
lere me denare, do t’i kumtohet personit fizik për kunder-
vajtje nga paragrafi 1 i ketij neni. 

Për kundervajtjen nga paragrafi 1 pika 1 krahas gjobes 
kumtohet edhe mase e vecante kundervajtese konfiskim i 
sendeve të perdorura ose të dedikuara për kryerjen e kun-
dervajtjes.” 

 
Neni 46 

Në nenin 60 paragrafi 1 shumat: “prej 3 000 deri në 5000” 
zevendesohen me shumat: “prej 2 000 deri në 4 000”. 



14 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 55 

Në paragrafin 2 shumat: “prej 1 000 deri në 2 000” ze-
vendesohen me shumat: “prej 500 deri në 1 000”. 

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon: 
“Gjobe në shume prej 500 deri 1 000 euro në kunderv-

lere me denare do t’i kumtohet personit fizik për kunder-
vajtje nga paragrafi 1 i ketij neni.” 

  
Neni 47 

Neni 61 ndryshohet si vijon: 
“Gjobe në shume prej   1 000 eurosh në kundervlere me 

denare do t’i kumtohet për kundervajtje nga paragrafi 1 i 
ketij neni personit juridik, nese: 

1) e shfrytezon token bujqesore në kundershtim me ne-
nin 9 të ketij ligji; 

2) nuk dorezon raport në pajtim me nenin 34 të ketij 
ligji; 

3) nuk e njofton ministrine në pajtim me nenin 35 para-
grafi 3; 

4) nuk i miremban mbeltimet në pajtim me nenin 43 
paragrafi 2 dhe 

5) ndez zjarr në kundershtim me nenin 46 paragrafi 2.  
Gjobe në shume prej 500 deri në 1 000 euro në kun-

dervlere me denare do t’i kumtohet për kundervajtje për 
veprimet nga paragrafi 1 i ketij neni edhe personit pergjeg-
jes te personi juridik. 

Gjobe në shume prej 100 eurosh në kundervlere me de-
nare do t’i kumtohet personit fizik ,për kundervajtje nga 
paragrafi 1 i ketij neni.” 

 
Neni 48 

Nenet 62 dhe 63 fshihen. 
 

Neni 49 
Në nenin 64 titulli ndryshohet si vijon: “Procedura dhe 

barazime”. 
Në paragrafin 1 fjalet: “gjykata kompetente” zevende-

sohet me fjalet: “Komisioni për Kundervajtje i formuar në 
pajtim me Ligjin për Inspektoratin Shteteror të Bujqesise.” 

 
Neni 50 

Në nenin 67 paragrafi 1 pas fjaleve: “mbeltim shumev-
jecar” shtohen fjalet: “ose oranzheri”. 

Në paragrafin 2 pika në fund të fjalise fshihet dhe shto-
hen fjalet: “ose për periudhe prej 30 vjetesh nese ka të beje 
për oranzheri.” 

Në paragrafin 3 fjalet: “më larte e arritur” zevendeso-
hen me fjalen “mesatare”, ndersa fjalet: “tre vjet” zevende-
sohen me fjalet: “12 muaj, duke llogaritur me diten e pa-
rashtrimit të kerkeses për lidhjen e marreveshjes në pajtim 
me kete nen”.  

 
Neni 51 

Objekte të ndertuara 
Për oranzherite, objektet ndihmese dhe objektet për 

perpunim primar të produkteve bujqesore që do të nderto-
hen në toke bujqesore me diten e hyrjes në fuqi të ketij lig-
ji, mund të leshohet leje për percaktimin e objektit ose 
oranzherise, nese i permbushin kushtet nga neni 51 - a i ke-
tij ligji.  

Shfrytezuesit e objekteve dhe oranzherive nga paragrafi 
1 i ketij neni detyrohen që të dorezojne dokumentacionin 
nga neni 51 - a të ketij ligji, me ç’rast në vend të projektit 
themelor duhet të dorezojne projekt për gjendjen e realizu-
ar dhe mendim për karakteristikat gjeomekanike dhe stati-
stike të objektit nga personi juridik i autorizuar.   

Leja nga paragrafi 1 i ketij neni që e leshon komuna në 
rajonin e së ciles gjendet toka bujqesore, dorezohet në Ag-
jencia për Kadaster të Patundshmerive, Ministri dhe Inspe-
ktoratin Shteteror të Bujqesise dhe e njejta paraqet baze për 

regjistrimin e të drejtes së pronesise të objektit ose oranz-
herise në Librin publik për regjistrimin e të drejtave të pa-
tundshmerive, si të drejte të pronesise së objektit të ndertu-
ar në toke bujqesore.  

 
Neni 52 

Perfundimi i procedurave të filluara 
Procedurat e filluara për shkembim, ridedikim dhe lidh-

je të marreveshjeve për qira të tokes bujqesore me marre-
veshje të drejtperdrejte, deri në diten e hyrjes në fuqi të ke-
tij ligji, do të perfundojne në pajtim me kete ligj. 

Ministri, me pajtim paraprak të Qeverise së Republikes 
së Maqedonise, në baze të marreveshjes së dorezuar për 
shkembim të lidhur në procedure në pajtim me Ligjin për 
arondacion (“Gazeta Zyrtare e RSM-së” numer 18/76) lidh 
marreveshje për shkembimin e tokes bujqesore në pronesi 
shteterore me toke bujqesore në pronesi private lende e ke-
saj marreveshje.  

Marreveshja nga paragrafi 2 i ketij neni lidhet vetem 
nese marreveshja për shkembim e lidhur në procedure në 
pajtim me Ligjin për arondacion (“Gazeta Zyrtare e RSM-
së” numer 18/76), eshte permbushur, ndersa nuk eshte reg-
jistruar në Librin publik të patundshmerive.  

Kerkesa për lidhje të marreveshjes në pajtim me para-
grafin 2 të ketij neni, mund të parashtrohet në Ministri në 
afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.  

 
Neni 53 

Dispozita më të peraferta 
Aktet nenligjore të parapara me kete ligj do të mirato-

hen në afat prej 90 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij 
ligji.  

Akti nenligjor nga neni 58 paragrafi 9 i ketij ligji do të 
miratohet në afat prej 15 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të 
ketij ligji. 

Deri në diten e hyrjes në fuqi të akteve nenligjore të pa-
rapara me kete ligj do të zbatohen aktet ekzistuese nenlig-
jore.   

 
Neni 54 

Hyrja në fuqi 
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 

“Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise.”  
__________ 

413. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СА-
НИТАРНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА ИНСПЕКЦИЈА  

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за санитарната и здравствената инспек-
ција, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 10 февруари 2011 година. 

 
        Бр.07-847/1                                 Претседател 
10 февруари 2011 година       на Република Македонија,                       
           Скопје                                   Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА САНИТАРНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА 

ИНСПЕКЦИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за санитарната и здравствената инспек-

ција („Службен весник на Република Македонија“ број 
71/2006, 139/2008 и 88/10), по членот 2 се додава нов 
член 2-а, кој гласи: 

 
“Член 2-а 

Во постапката на инспекцискиот надзор се приме-
нуваат одредбите од Законот за општата управна по-
стапка и Законот за инспекцискиот надзор, доколку со 
овој или друг закон поинаку не е уредено.“ 

  
Член 2 

Во членот 4 став 2 по зборовите: "одобренија за 
градба” се додаваат зборовите: "за изградба на градби 
за примарна, секундарна и терцијална здравствена заш-
тита", а по точката се додава нова реченица која гласи: 
"Инспекторатот е должен во рок од пет дена од денот 
на приемот на писменото барање за увид во проектната 
документација од органот кој ја спроведува постапката 
за издавање на одобрение за градење, да изврши увид и 
да даде согласност или да даде забелешки на записник 
до колку не се исполнети условите за согласност." 

 
Член 3 

Во членот 8 ставот 2  се менува и гласи: 
“Инспектор може да биде лице кое ги исполнува 

општите услови утврдени  со Законот за државните 
службеници, има високо образование – медицински ф-
акултет или стоматолошки факултет, положен стручен 
испит, или испит за проверка на знаењето за инспектор  
кој ги исполнува  посебните услови утврдени со актот 
за систематизација на работните места во органот.“ 

 
Член 4 

Членот 16 се менува и гласи: 
“Инспекторот во вршењето на инспекцискиот над-

зор заради отстранување на утврдените неправилности 
има право и обврски на субјектот на надзорот: 

- да му укаже на утврдените неправилности и да 
определи рок за нивно отстранување, 

- да му нареди да преземе соодветни мерки и актив-
ности во рок кој ќе го определи инспекторот, 

- привремено да му забрани вршење на дејност, 
професија или должност, 

- да му поднесе барање за поведување прекршочна 
постапка и 

- да му поднесе кривична пријава или да поведе 
друга соодветна постапка.  

Субјектот на надзорот е должен во рок од три дена 
да го извести инспекторот дали постапил по наредени-
те инспекциски мерки.“ 

 
Член 5 

Во членот 18  по зборот „управа“ се додаваат збо-
ровите: “составува записник за констатираната фактич-
ка состојба и“. 

 
Член 6 

Членот 22 се менува и гласи: 
“Редовниот инспекциски надзор е најавен надзор 

кој се врши во присуство на одговорното лице на субје-
ктот на надзорот, или физичкото лице кај кое е потреб-
но да се изврши инспекцискиот надзор, кој се врши врз 
основа на програмата за работа на инспекциската 
служба и опфаќа надзор над спроведувањето на зако-
ните и прописите донесени врз основа на законите. 

Програмата за работа на инспекциската служба ди-
ректорот на Државниот санитарен и здравствен инспе-
кторат ја донесува најкасно до 15 декември од тековна-
та година за работа на инспекциската служба за наред-
ната година.  

Ако инспекторот на денот на кој го најавил инспек-
цискиот надзор не го затече одговорното лице кај суб-
јектот на надзорот, или физичкото лице кај кое е по-
требно да се изврши инспекцискиот надзор, инспекто-
рот на местото на надзорот ќе му остави покана во која 
ќе напише, одговорното лице или физичкото лице во 
точно определено време да биде присутно заради вр-
шење на надзорот. 

Ако лицето од ставот 2 на овој член не се јави на 
поканата, инспекторот ќе изврши надзор во присуство 
на службено или друго присутно лице.“ 

 
Член 7 

Членот 23 се менува и гласи: 
“Вонредниот инспекциски надзор е ненајавен над-

зор и се врши врз основа на иницијатива поднесена од 
државни органи, физички или правни лица, како и по 
службена должност во случај на сомневање на инспе-
кторот.“ 

 
Член 8 

Членот 24 се менува и гласи: 
“Контролен инспекциски надзор се врши по исте-

кот на рокот определен во инспекцискиот акт донесен 
од страна на инспекторот, при што инспекторот при 
утврдување на фактичката состојба ќе констатира дека 
субјектот на надзорот постапил, делумно постапил, 
или не постапил по инспекцискиот акт.  

Непостапувањето, односно делумно постапување 
по инспекцискиот акт, претставува основа за примена 
на инспекциските мерки и санкции со цел за отстрану-
вање на утврдените неправилности.“ 

 
Член 9 

Членот 25 се менува и гласи: 
“За извршениот инспекциски надзор инспекторот 

составува записник на местото на вршење на инспек-
цискиот надзор, записникот го потпишуваат инспекто-
рот и субјектот на надзорот и еден примерок од зап-
исникот му се предава на субјектот на надзорот, а до-
колку поради обемот и сложеноста на инспекцискиот 
надзор и другите околности не е можно да се состави 
записник во текот на инспекцискиот надзор записникот 
се составува во службените простории на инспекциска-
та служба во рок од три дена од денот на надзорот со 
образложение за причините поради што записникот е 
составен во службените простории на инспекциската 
служба.  

Примерокот од записникот од ставот 1 на овој член 
му се доставува на потпишување до субјектот на надзо-
рот, кој во рок од осум дена од денот на приемот на за-
писникот треба да се произнесе во однос на доставени-
от записник и да го врати записникот потпишан од не-
гова страна на инспекторот, во спротивно се смета дека 
субјектот на надзорот е согласен со записникот од из-
вршениот инспекциски надзор.  

Ако субјектот на надзорот одбие да го потпише за-
писникот, инспекторот ќе ги наведе причините за одби-
вањето. 

Во записникот се внесува назив на инспекциската 
служба, местото, денот и часот кога е извршен надзо-
рот, предметот на надзорот, името на инспекторот кој 
го извршил надзорот, присутните лица, застапникот 
или полномошникот на субјектот на надзорот, утврде-
ната фактичка состојба, забелешките, изјавите и други-
те релевантни факти и околности.“ 
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Член 10 
Членот 26 се менува и гласи: 
“Во постапката на инспекцискиот надзор инспекто-

рот донесува заклучок и решение. 
Со заклучокот се решава за прашања на постапката 

што ќе се појават во текот на инспекцискиот надзор. 
Со решение се наредува извршување на определени 

инспекциски мерки, во одреден рок кој го определува 
инспекторот.  

Решението инспекторот треба да го донесе без од-
лагање, а најдоцна  во рок од осум дена од завршува-
њето на надзорот.“ 

 
Член 11 

Во членот  27 ставот 1 се менува и гласи: 
“Инспекторот кога ќе утврди постоење на непо-

средна опасност по животот и здравјето на граѓаните, 
поголема имотна штета или друг вид на  јавен интерес 
донесува усно решение на записник и во рок од три де-
на од денот на изрекувањето на усното решение ќе до-
несе писмено решение." 

Во ставот 2 по зборот “постапување“ се става точ-
ка, а зборовите до крајот на  реченицата се бришат.  

 
Член 12 

Членот 28 се менува и гласи: 
“Против решението на инспекторот може да се изј-

ави жалба во рок од осум дена од денот на приемот на 
решението. 

Комисијата формирана од страна на министерот за 
здравство треба да одлучува по жалбата во рок од 30 
дена од денот на приемот на жалбата.  

Комисијата која одлучува по жалбите има претседа-
тел на Комисијата  од редот на раководните државни 
службеници од органот, кој не учествувал во првосте-
пената постапка при донесувањето на решението по из-
вршениот инспекциски надзор и двајца членови кои се 
со ВСС и кои се вработени во Министерството за здр-
авство. 

Жалбата од ставот 1 на овој член не го одлага извр-
шувањето на решението.“  

 
Член 13 

По членот 29 се додава нова Глава V-а со нов нас-
лов и пет нови члена 29-а, 29-б, 29-в, 29-г и 29-д, кои 
гласат: 

 
“V- а. ПОСЕБНИ ДЕЈСТВИЈА ВО ИНСПЕКЦИСКАТА 

ПОСТАПКА 
 

Член 29-а 
Во вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот 

е овластен да зема примерок (мостри и брисеви од жи-
ва и нежива средина) заради утврдување на постоење 
или непостоење на некој битен факт во врска со здрав-
ствената исправност на храната при епидемиолошки 
индикации, козметичките производи, предметите за оп-
шта употреба и другите предмети.  

При земање на примерок инспекторот е должен: 
1) во исти услови и во исто време да земе најмногу 

три примероци, за прва анализа, за втора анализа по ба-
рање на субјектот на надзорот и за супер анализа; 

2) да состави записник за земањето на примероците; 
3) примероците да ги запечати и прописно да ги оз-

начи; 
4) да го достави без одлагање примерокот за првата 

анализа до институција стручна за вештачење, а втори-
от и третиот примерок да ги чува во соодветни услови; 

5) да го извести писмено и без одлагање субјектот 
на надзорот за резултатите од анализата; 

6) да го достави без одлагање вториот примерок на 
анализа до друга стручна институција по барање на 
субјектот на надзорот и 

7) да го утврди со посебен заклучок износот на тро-
шоците што настанале во текот на постапката во врска  
со анализата на примероците во случај кога примеро-
кот не соодвествува со пропишаните стандарди. 

Ако субјектот на надзорот при земањето на приме-
рокот за анализа не бара истовремено земање на при-
мерок за втора анализа тој нема право на оспорување 
на резултатите од добиената анализа од првиот приме-
рок. 

 
Член 29-б 

Субјектот на надзорот може да ги оспорува резул-
татите од анализата на првиот примерок со барање за 
вршење на анализа на вториот примерок во рок од три 
дена од денот на доставувањето на резултатите од ана-
лизата на првиот примерок. 

Ако резултатите од анализата на вториот примерок 
не се во согласност со резултатите од анализата на пр-
виот примерок, за правно валидна ќе се смета  анализа-
та на вториот примерок. 

Анализата на вториот примерок не може да и се до-
вери на стручна институција која ја извршила анализа-
та на првиот примерок. 

Ако инспекторот не се согласува со резултатите од 
анализата на вториот примерок, може во рок од три де-
на од денот на приемот на овие резултати да бара вр-
шење на супер анализа, со исклучок ако резултатите од 
анализата на првиот и вториот примерок се исти.  

Супер анализата не може да ја врши стручна инсти-
туција која ги вршела претходните анализи, со исклу-
чок ако нема други институции за вршење на тие ана-
лизи и ако инспекторот и субјектот на надзорот се сог-
ласуваат со ова.  

 
Член 29-в 

Инспекторот е должен привремено да одземе доку-
менти, жива стока или други предмети кои ќе послужат 
како доказен материјал во прекршочната, кривичната 
постапка, или кога е потребно да се спречува некоја 
потешка последица и за одземените предмети инспе-
кторот задолжително му издава потврда на субјектот 
на надзорот од кога се привремено одземени предмети-
те  и во потврдата инспекторот  задолжително ги вне-
сува сите битни податоци како што се:  името и прези-
мето на субјектот на надзорот, од кого се земени пред-
метите, кога субјектот на надзорот е физичко лице, од-
носно назив на субјектот на надзорот за правното лице, 
времето и местото на одземањето на предметите, точно 
назначување на одземените предмети по вид, количи-
на, потпис од одговорното лице на надзорот и други 
потребни податоци зависно од случајот и на крајот во 
потврдата се пишува името и презимето на инспекто-
рот и негов потпис. 

Привремено одземените предмети мора да се чува-
ат во соодветни простории во органот, во соодветни 
услови кои одговараат на тие предмети со цел истите 
до денот на предавањето на органот надлежен за воде-
ње на соодветната постапка да останат неоштетени и 
непроменети и безбедни од отуѓување.  

 
Член 29-г 

Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор 
државниот инспектор утврди дека е сторена неправил-
ност од членот 31-б на овој закон за прв пат, е должен 
да состави записник во кој ќе ја утврди сторената не-
правилност со укажување за  отстранување на утврде-
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ната неправилност во рок од осум дена и со истовреме-
но врачување на покана за спроведување на едукација 
на лицето или правното лице каде што е утврдена не-
правилноста при вршењето на инспекцискиот надзор.  

Формата и содржината на поканата за едукација, 
како и начинот на спроведување на едукацијата ги пр-
опишува министерот за здравство.  

Едукацијата ја организира и спроведува Државниот 
санитарен и здравствен инспекторат, во рок не подолг 
од осум дена од денот на спроведувањето на инспекци-
скиот надзор. 

Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврде-
ни исти или истородни неправилности за едно или пов-
еќе лица, односно за едно или повеќе правни лица. 

Доколку во закажаниот термин лицето или правно-
то лице над кое се спроведува едукација не се јави на 
едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена. 

Доколку лицето или правното лице над кое се спро-
ведува едукацијата се јави на закажаната едукација и 
истата ја заврши, ќе се смета дека е едуцирано по од-
нос на утврдената неправилност. 

Доколку државниот инспектор при спроведување 
на контролниот надзор утврди дека се отстранети утвр-
дените неправилности од ставот  1 на овој член, донес-
ува заклучок со кој ја запира постапката на инспекци-
скиот надзор.  

Доколку државниот инспектор при спроведување 
на контролниот надзор утврди дека не се отстранети 
утврдените неправилности од ставот 1 на овој член, 
поднесува барање за поведување на прекршочна по-
стапка пред надлежен суд. 

Инспекторатот води евиденција за спроведената 
едукација, на начин пропишан од министерот за здрав-
ство.   

 
Член 29-д 

Министерството за здравство - Државниот санита-
рен и здравствен инспекторат за извршените контроли 
изготвува квартални извештаи и ги објавува на веб стр-
аницата на Министерството за здравство и на Држав-
ниот санитарен и здравствен инспекторат, на унифици-
ран квартален преглед”.  

  
Член 14 

Членот 31 се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече на правното лице за 
прекршок, ако:  

1)  не постапи по извршно решение на инспекторот 
(член 26 став 3) и 

2) не постапи по донесеното усно решение на запи-
сник (член 27 став 1). 

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска пр-
отиввредност ќе му се изрече и на  физичко лице  кое 
врши самостојна дејност или професија за прекршокот 
од ставот 1 на овој член.  

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска пр-
отиввредност ќе му се изрече и на одговорното лице во 
правното лице за прекршокот од ставот 1 на овој член.“ 

 
Член 15 

По членот 31 се додаваат два нови членови 31-а и 
31-б, кои гласат: 

 
Член 31-а 

“Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на прав-
ното лице ако оневозможи на инспекторот да изврши 
инспекциски надзор (член 14).  

Глоба во износ од 400 до 800 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече и на физичко лице кое вр-
ши самостојна дејност или професија за прекршокот од 
ставот 1 на овој член.  

Глоба во износ од 400 до 800 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече и на одговорно лице во 
правното лице за прекршокот од ставот 1 на овој член.  

 
Член 31-б 

Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на правното лице ако 
во рок од три дена писмено не го извести инспекторот 
дали постапил по наредените инспекциски мерки (член 
16 став 2). 

Глоба во износ од 300 до 600 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече и на физичко лице кое вр-
ши самостојна дејност или професија за прекршокот од 
ставот 1 на овој член.  

Глоба во износ од 350 до 700 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече и на одговорното лице во 
правното лице за прекршокот од ставот 1 на овој член.“   

 
Член 16 

Членот 31-а станува член 31-в. 
             

Член 17 
Подзаконските акти од членот 29-г на овој закон ќе 

се донесат во рок од 15 дена од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

  
Член 18 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија“, а одредбите од членовите 1, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 
15 и 16 на овој закон ќе започнат да се применуваат од 
1 април 2011 година.  

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR INSPEKSION SANITAR DHE SHËNDETËSOR 
 

Neni 1 
Në Ligjin për inspeksion sanitar dhe shëndetësor („Ga-

zeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 71/2006, 
139/2008 dhe 88/10), pas nenit 2 shtohet neni i ri 2-a si vi-
jon:  

 
"Neni 2-a 

Në procedurën e mbikëqyrjes inspektuese zbatohen dis-
pozitat e Ligjit për procedurë të përgjithshme administr-
ative dhe Ligjit për mbikëqyrje inspektuese, nëse me këtë 
ligj ose ligj tjetër nuk është rregulluar ndryshe."   

  
Neni 2 

Në nenin 4 paragrafi 2 pas fjalëve: "leje për ndërtim" 
shtohen fjalët: "për ndërtim të ndërtimeve për mbrojtje shë-
ndetesore primare, sekondare dhe terciare".  Pas pikës sht-
ohet fjali e re si vijon: "Inspektori detyrohet që në afat prej 
pese ditësh nga pranimi i kërkesës me shkrim për kontroll 
në dokumentacionin e projektit nga organi që e realizon pr-
oceduren për dhënien e lejes për ndërtim, të kryejë kontroll 
dhe të japë pëlqim ose të japë vërejtje në procesverbal nëse 
nuk janë plotësuar kushtet për pëlqim." 
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Neni 3 
Ne nenin 8 paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 
"Inspektor mund të jetë personi i cili i plotëson kushtet 

e përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për nëpunës sht-
eterore, ka arsim të lartë - fakultet të mjekësisë ose fakultet 
të stomatologjisë, provim të dhënë profesional ose provim 
për kontrollin e diturisë për inspektor që i plotëson kushtet 
e posaçme të përcaktuara me aktin për sistematizim të ven-
deve të punës në organ."  

 
Neni 4 

Neni 16 ndryshohet si vijon: 
"Inspektori në kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese për 

menjanimin e parregullsive të konstatuara, ka të drejtë dhe 
detyra që subjektit mbikëqyrës: 

- t'i tregojë për parregullsitë e konstatuara dhe të perca-
ktoje afat për mënjanimin e tyre, 

- t'i urdhërojë që të marrë masa dhe aktivitete përkatëse 
në afatin që do ta përcaktojë inspektori, 

- perkohesisht t'ia ndalojë kryerjen e veprimtarisë, pro-
fesioni ose detyrës, 

- t'i parashtrojë kërkesë për ngritjen e procedurës për 
kundervajtje dhe 

- t'i paraqesë padi penale ose të ngritë procedurë tjetër 
perkatese.   

Subjekti i mbikëqyrjes detyrohet që në afat prej tri ditë-
sh ta informojë inspektorin nëse ka vepruar me masa vijue-
se  inspektuese".  

 
Neni 5 

Në nenin 18 pas fjalës "administratë", shtohen fjalët: 
"perpilon procesverbal për gjendjen faktike të konstatuar 
dhe".  

 
Neni 6 

Neni 22 ndryshohet si vijon: 
"Mbikeqyrja e rregullt inspektuese është mbikëqyrje e 

paralajmeruar që kryhet në prani të personit përgjegjës të 
subjektit mbikëqyrës, ose personit fizik te i cili nevojitet të 
kryhet mbikëqyrje inspektuese, që kryhet në bazë të prog-
ramit për punën e shërbimit inspektues dhe përfshin mbikë-
qyrje mbi zbatimin e ligjeve dhe dispozitave të miratuara 
në bazë të ligjeve.  

Programin për punën e shërbimit inspektues, drejtori i 
Inspektoratit Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor e miraton 
më së voni deri më 15 dhjetor të vitit rrjedhës, për punën e 
sherbimit inspektues për vitin e ardhshëm.   

Nese inspektori në ditën që e ka paralajmëruar mbikeq-
yrjen inspektuese nuk e has personin përgjegjës te subjekti 
mbikeqyres, ose  personin fizik  te i cili nevojitet të kryhet 
mbikeqyrje inspektuese, inspektori në vendin e mbikeqyr-
jes do t'i lë ftesë në të cilën do të shkruajë që personi perg-
jegjes, ose personi fizik në kohën saktë e të caktuar të jetë 
prezent për kryerje të kontrollit.    

Nese personi nga paragrafi 2 i këtij neni nuk i paraqitet 
thirrjes, inspektori do të kryejë mbikëqyrje në prani të per-
sonit zyrtar ose personit tjetër të pranishëm."     

 
Neni 7 

Neni 23 ndryshohet si vijon: 
"Mbikeqyrje inspektuese e jashtëzakonshme është mbi-

keqyrje e paparalajmëruar, dhe kryhet në bazë të iniciativës 
së parashtruar nga organe shtetërore, persona fizikë ose ju-
ridike, si dhe me detyrë zyrtare në rast të dyshimit të inspe-
ktorit."  

 
Neni 8 

Neni 24 ndryshohet si vijon: 
"Mbikeqyrja inspektuese e kontrollit kryhet pas skad-

imit të afatit të caktuar në aktin inspektues të miratuar nga 
ana e inspektorit, me ç'rast inspektori gjatë vërtetimit të 

gjendjes faktike, do të konstatojë se subjekti i mbikëqyrjes 
ka vepruar, pjesërisht ka vepruar, ose nuk ka vepruar sipas 
aktit inspektues.    

Mosveprimi, përkatësisht veprimi i pjesshëm sipas aktit 
inspektues, paraqet bazë për zbatimin e masave inspektu-
ese dhe sanksioneve me qëllim të mënjanimit të parregu-
llsive të konstatuara."  

 
Neni 9 

Neni 25 ndryshohet si vijon: 
"Për mbikëqyrjen e kryer inspektuese, inspektori përp-

ilon procesverbal në vendin e kryerjen së mbikëqyrjes 
inspektuese, procesverbalin e nënshkruajnë inspektori dhe 
subjekti i mbikëqyrjes, dhe një ekzemplar i procesverbalit i 
jepet subjektit të mbikëqyrjes, e nëse për shkak vëllimit 
dhe ndërlikimit të mbikëqyrjes inspektuese dhe rrethanave 
tjera nuk është e mundur të përpilohet procesverbali gjatë 
mbikeqyrjes inspektuese, procesverbali përpilohet në hap-
esirat zyrtare të shërbimit inspektues në afat prej tri ditësh 
nga dita e mbikëqyrjes, me arsyetim për shkaqet përse pro-
cesverbali është përpiluar në hapësirat zyrtare të shërbimit 
inspektues.   

Ekzemplari i procesverbalit nga paragrafi 1 i këtij neni, 
i dorëzohet për nënshkrim subjektit mbikëqyrës, i cili në 
afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të procesverbalit 
duhet të prononcohet lidhur me procesverbalin e dërguar, 
dhe ia kthen procesverbalin e nënshkruar prej tij inspektor-
it, në të kundërtën konsiderohet se subjekti i mbikëqyrjes 
pajtohet me procesverbalin nga mbikëqyrja e kryer inspe-
ktuese.     

Nese subjekti i mbikëqyrjes refuzon ta nënshkruajë 
procesverbalin, inspektori do t'i shënojë shkaqet e refuzi-
mit.  

Në procesverbal futen emri i shërbimit inspektues, ven-
di, dita dhe ora kur është kryer mbikëqyrja, lënda e mbikë-
qyrjes, emri i inspektorit që e ka kryer mbikëqyrjen, perso-
nat e pranishëm, përfaqësuesi ose i autorizuari i subjektit të 
mbikeqyrjes, gjendja e konstatuar faktike, vërejtjet, dekla-
ratat dhe faktet dhe rrethanat tjera relevante."  

 
Neni 10 

Neni 26 ndryshohet si vijon: 
"Në procedurën e mbikëqyrjes inspektuese inspektori 

miraton konkluzion dhe aktvendim.  
Me konkluzion vendoset për çështje të procedurës që 

do të paraqiten gjatë mbikëqyrjes inspektuese.   
Me aktvendim urdhërohet zbatimi i masave të përcak-

tuara inspektuese, në afatin e caktuar të cilin e përcakton 
inspektori.   

Aktvendimin inspektori duhet ta miratojë pa shtyrje, e 
më së voni në afat prej tetë ditësh nga përfundimi i mbikë-
qyrjes."  

 
Neni 11 

Ne nenin 27 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
"Inspektori kur do ta konstatojë ekzistimin e rrezikut të 

drejtperdrejte për jetën dhe shëndetin e qytetarëve, dëm më 
të madh pronësor ose lloji tjetër interesi publik, merr ven-
dim gojor në procesverbal dhe në afat prej tri ditësh nga di-
ta e shqiptimit të vendimit gojor, do të miratojë aktvendim 
me shkrim."   

Në paragrafin 2 pas fjalës "vepron" vihet pikë, ndërsa 
fjalet deri në fund të fjalisë fshihen.  

 
Neni 12 

Neni 28 ndryshohet si vijon: 
"Kunder aktvendimit të inspektorit mund të parashtr-

ohet ankesë në afat prej tetë ditësh, nga dita e pranimit të 
aktvendimit.  
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Komisioni i formuar nga ministri i Shëndetësisë duhet 
të vendosë për ankesën, në afat prej 30 ditësh nga dita e 
pranimit të ankesës.   

Komisioni i cili vendos për ankesa ka kryetar të Kom-
isionit nga radhët nëpunësve udhëheqës shtetërorë nga or-
gani që nuk ka marrë pjesë në procedurën e shkallës së pa-
re gjatë miratimit të aktvendimit pas mbikëqyrjes së kryer 
inspektuese dhe dy anëtarë që janë me PLSH dhe që janë të 
punesuar në Ministrinë e Shëndetësisë.  

Ankesa nga paragrafi 1 i këtij neni, nuk e shtyn zbatim-
in e aktvendimit."   

 
Neni 13 

Pas nenit 29 shtohet Kapitulli i ri V-a me titull të ri dhe 
me pesë nene të reja 29-a, 29-b, 29-v, 29-g dhe 29-d, si vi-
jojne: 

 
"V-a.  VEPRIME TË POSAÇME NË PROCEDURËN 

INSPEKTUESE 
 

Neni 29-a 
Në kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese inspektori është 

i autorizuar që të marrë ekzemplarë (mostra dhe brise nga 
mjedisi i gjallë dhe i vdekur) për vërtetim të ekzistimit ose 
mosekzistimit të ndonjë fakti të rëndësishëm, lidhur me 
rregullsine shëndetësorë të ushqimit nga shenja epidemiol-
ogjike, prodhimeve të kozmetikës, sendeve për përdorim të 
pergjithshem dhe sendeve tjera.   

Gjate marrjes së ekzemplarit inspektori detyrohet që: 
1) në kushte të njëjta dhe në kohë të njëjtë të marrë më 

së shumti tre ekzemplarë, për analizën e parë, për analizën 
e dytë sipas kërkesës së subjektit të mbikëqyrjes, dhe për 
superanalize;  

2) të përpilojë procesverbal për marrjen e ekzemplareve;  
3) ekzemplaret t'i vulosë dhe t'i shënojë sipas rregullës.  
4) ta dërgojë pa shtyrje ekzemplarin për analizën e parë 

në institucionin profesional për ekspertizë, ndërsa ekzemp-
larin e dytë dhe të tretë t'i ruajë në kushte përkatëse;  

5) ta informojë me shkrim dhe pa shtyrje subjektin e 
mbikeqyrjes për rezultatet e analizës;  

6) ta dërgojë pa shtyrje ekzemplarin e dytë për analizë, 
në institucionin tjetër profesional sipas kërkesës së subje-
ktit të mbikëqyrjes dhe 

7) ta vërtetojë me konkluzion të posaçëm shumën e 
harxhimeve të krijuara në rrjedhën e procedurës lidhur me 
analizen e ekzemplarëve, në rast kur ekzemplari nuk për-
kon me standardet e përcaktuara.   

Nese subjekti i mbikëqyrjes gjatë marrjes së ekzempla-
rit për analizë nuk kërkon marrjen e njëkohshme të ekze-
mplarit për analizën e dytë, ai nuk ka të drejtë kontesti të 
rezultateve nga analiza e marrë nga ekzemplari i parë.  

 
Neni 29-b 

Subjekti i mbikëqyrjes mund t'i kontestojë rezultatet 
nga analiza e ekzemplarit të parë me kërkesë për kryerjen e 
analizes së ekzemplarit të dytë, në afat prej tri ditësh nga 
dita e dërgimit të rezultateve nga analiza e ekzemplarit të 
pare.  

Nese rezultatet nga analiza e ekzemplarit të dytë nuk 
jane në pajtueshmëri me rezultatet nga analiza e ekzempla-
rit të parë, si valide juridikisht do të konsiderohet analiza e 
ekzemplarit të dytë.  

Analiza e ekzemplarit të dytë nuk mund t'i ngarkohet 
institucionit profesional, që e ka kryer analizën e ekzem-
plarit të parë.   

Nese inspektori nuk pajtohet me rezultatet nga analiza 
e ekzemplarit të dytë, mundet në afat prej tri ditësh nga 
pranimi i këtyre rezultateve të kërkojë kryerjen e superana-
lizes, me përjashtim nëse rezultatet nga analiza e ekzempl-
arit të parë dhe të dytë janë të njëjta.  

Superanalizen nuk mund ta kryejë institucioni profesio-
nal që nuk ka kryer analiza paraprake dhe nëse inspektori 
dhe subjekti i mbikëqyrjes pajtohen me këtë.    

 
Neni 29-v 

Inspektorati detyrohet që përkohësisht t'i marrë doku-
mentet, gjënë e gjallë ose sendet tjera që shërbejnë si mate-
rial provues në procedurën kundërvajtëse, penale, ose nëse 
kur nevojitet të pengohet ndonjë pasojë më e rëndë dhe për 
sendet e marra, inspektori detyrimisht i jep vërtetim subje-
ktit të mbikëqyrjes nga i cili janë marrë sendet përkohësisht 
dhe në vërtetimin inspektori detyrimisht i fut të gjitha të 
dhenat e rëndësishme siç janë:  emri dhe mbiemri i subje-
ktit të mbikëqyrjes, prej kur janë marrë sendet kur subjekti 
i mbikëqyrjes është person fizik, përkatësisht emri i subje-
ktit të mbikëqyrjes për personin juridik, koha dhe vendi i 
marrjes së sendeve, shënimi saktësisht i sendeve të marra 
sipas llojit, sasisë, nënshkrimi i personit përgjegjës të mbi-
keqyrjes dhe të dhëna tjera të nevojshme varësisht nga rasti 
dhe në fund në vërtetim shkruhet emri dhe mbiemri i inspe-
ktorit dhe nënshkrimi i tij.  

Sendet e marra përkohësisht, detyrimisht duhet të ruhen 
në hapësira përkatëse te organi, në kushte përkatëse që i 
pergjigjen atyre sendeve me qëllim që të njëjtat deri në dit-
ën e dorëzimit në organin kompetent për udhëheqjen e pr-
ocedures përkatëse, të mbeten të padëmtuara dhe të pandr-
yshuara dhe të sigurta nga tjetërsimi.   

 
Neni 29-g 

Nese gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese inspe-
ktori shtetëror, vërteton se është shkaktuar parregullsi nga 
neni 31-b i këtij ligji për herë të parë, detyrohet që të për-
piloje procesverbal në të cilin do ta konstatojë parregullsi-
ne e kryer me sugjerim për mënjanimin e parregullsisë së 
kryer, në afat prej tetë ditësh dhe me dorëzim të njëkohshë-
m të thirrjes për realizimin e edukimit të personit ose per-
sonit juridik, ku është konstatuar parregullsia gjatë kryerjes 
së mbikëqyrjes inspektuese.   

Formen dhe përmbajtjen e edukimit, si dhe mënyrën e 
realizimit të edukimit i përcakton ministri i Shëndetësisë.   

Edukimin e organizon dhe realizon Inspektorati Sht-
eteror Sanitar dhe Shëndetësor, në afat jo më të gjatë se te-
te ditë nga dita e kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese.  

Edukimi mund të realizohet për më shumë parregullsi 
të njëjta ose të ngjashme të konstatuara për një ose më shu-
më persona, përkatësisht për një ose më shumë persona ju-
ridike.  

Nese në terminin e caktuar personi ose personi juridik 
për të cilin realizohet edukimi nuk është paraqitur në eduk-
im, do të konsiderohet se edukimi është realizuar.  

Nese personi ose personi juridik për të cilin realizohet 
edukimi paraqitet në edukimin e caktuar dhe të njëjtin e kr-
yen, do të konsiderohet se është edukuar lidhur me parreg-
ullsine e konstatuar.   

Nese inspektori shtetëror gjatë kryerjes së mbikëqyrjes 
kontrolluese konstaton se nuk janë mënjanuar parregullsitë 
e konstatuara nga paragrafi 1 i këtij neni, miraton konkluzi-
on me të cilin ndërpritet procedura e mbikëqyrjes inspekt-
uese.   

Nese inspektori shtetëror gjatë kryerjes së mbikëqyrjes 
kontrolluese konstaton se nuk janë mënjanuar parregullsitë 
e konstatuara nga paragrafi 1 i këtij neni, parashtron kërk-
esë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje në gjykatën 
kompetente.  

Inspektoi mban evidencë për edukimin e realizuar, në 
menyren e përcaktuar nga ministri i Shëndetësisë.    
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Neni 29-d 
Ministria e Shëndetësisë - Inspektorati Shtetëror Sanit-

ar dhe Shëndetësor, për kontrollet e kryera përgatit raporte 
tremujore dhe i shpall në ueb faqen e Ministrisë së Shënde-
tesise dhe të Inspektoratit Shtetëror Sanitar dhe Shëndetës-
or, në pasqyrë të unifikuar tremujore".    

  
Neni 14 

Neni 31 ndryshohet si vijon: 
"Gjobe në shumë  prej 2 000 deri në 4 000 euro në kun-

dervlere me denarë për  kundërvajtje do t'i shqiptohet pers-
onit juridik, nëse:  

1) nuk vepron sipas aktvendimit zbatues të inspektorit 
(neni 26 paragrafi 3) dhe 

2) nuk vepron sipas aktvendimit të marrë gojarisht në 
procesverbal (neni 27 paragrafi 1). 

Gjobe në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në kun-
dervlere me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga 
paragrafi 1 i këtij neni edhe personit fizik që kryen veprim-
tari ose profesion të pavarur.   

Gjobe në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në kun-
dervlere me denarë, do t'i shqiptohet  për kundërvajtje nga 
paragrafi 1 i këtij neni,  edhe personit përgjegjës te personit 
juridik." 

 
Neni 15 

Pas nenit 31 shtohen dy nene të reja  31-a dhe 31-b, si 
vijojne: 

 
Neni 31-a 

"Gjobe në shumë prej 1 500 deri në  3 000  euro në 
kundervlere me denarë, për kundërvajtje do t'i shqiptohen 
personit juridik nëse ia pamundëson inspektorit të kryejë 
mbikeqyrje inspektuese (neni 14).  

Gjobe në shumë prej 400 deri në 800 euro në kundërvl-
ere me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga par-
agrafi 1 i këtij neni edhe personit fizik, që kryen veprimtari 
ose profesion të pavarur.   

Gjobe në shumë prej 400 deri në 800 euro në kundërv-
lere me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga pa-
ragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin 
juridik.  

 
Neni 31-b 

Gjobe në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro në kund-
ervlere me denarë do t'i shqiptohet personit juridik, nëse në 
afat prej tri ditësh nuk e njofton me shkrim inspektorin, në-
se ka vepruar sipas masave të urdhëruara inspektuese  (neni 
16 paragrafi 2). 

Gjobe në shumë prej 300 deri në 600 euro në kundërv-
lere me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga par-
agrafi 1 i këtij neni edhe për personin fizik, që kryen vep-
rimtari ose profesion të pavarur.   

Gjobe në shumë prej 350 deri në 700 euro në kundërvlere 
të denarit do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi 1 të 
këtij neni, personit përgjegjës në personin juridik."    

 
Neni 16 

Neni 31-a bëhet neni 31-v.  
             

Neni 17 
Aktet nënligjore nga neni 29-g të këtij ligji do të mira-

tohen në afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij 
ligji.  

 
Neni 18 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
„Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa 
dispozitat e neneve 1, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15 dhe 16 të këtij 
ligji do të fillojnë të zbatohen nga 1 prilli 2011.   

414. 
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 

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

 
У К А З  

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

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за заштита и спасување, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 10 февруари 2011 година. 
 

           Бр. 07-848/1                               Претседател 
10 февруари 2011 година       на Република Македонија,                       
              Скопје                                 Ѓорге Иванов, с.р. 
 

 Претседател 
 на Собранието на Република 

  Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

 
Член 1 

Во Законот за заштита и спасување („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 36/2004, 49/2004, 
86/2008 и 124/10), во членот  70 став 1 зборовите: „и да 
прибави согласност за застапеноста на мерките за за-
штита од пожари, експлозии и опасни материи“ се бри-
шат. 

Ставот 2 се менува и гласи: 
 „Дирекцијата, односно нејзините подрачни органи-

зациони единици се должни во рок од пет дена од де-
нот на приемот на писменото барање за увид во про-
ектната документација од органот кој ја спроведува по-
стапката за издавање на одобрение за градење, да извр-
ши увид и да даде согласност за застапеност на мерки-
те за заштита од пожари, експлозии и опасни материи 
или да даде забелешки на записник, доколку не се ис-
полнети условите за согласност.“ 

 
Член 2 

Во членот 75 по ставот 2 се додава нов став 3, кој 
гласи: 

„Содржината на правилникот за заштита од пожари 
и експлозии од ставот 2 на овој член ја пропишува ди-
ректорот на Дирекцијата.“ 

Ставот 3 станува став 4. 
 

Член 3 
Во членот 76 ставот 3 се менува и гласи: 
„Техничките нормативи за хидрантската мрежа за 

гаснење на пожари ги пропишува директорот на Ди-
рекцијата.“ 

 
Член 4 

Во членот 113 по ставот 3 се додава нов став 4, кој 
гласи: 

„Содржината, формата и начинот на издавање и од-
земање на легитимацијата на која е истакнат меѓунаро-
ден знак за распознавање на цивилната заштита ги про-
пишува директорот на Дирекцијата.“ 
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Член 5 
По членот 115 се додава нова Глава IX-а  и  18 нови 

члена 115-а, 115-б, 115-в, 115-г, 115-д, 115-ѓ, 115-е 115-
ж, 115-з, 115-ѕ, 15-и, 115-ј, 115-к, 115-л, 115-љ, 115-м, 
115-н и 115-њ, кои гласат: 

“IX-а.  ПЛАТА, ДОДАТОЦИ НА ПЛАТА И ДРУ-
ГИ ПРАВА ОД РАБОТЕН ОДНОС, МАТЕРИЈАЛНА 
И ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ НА ЛЕТАЧ-
КИОТ ПЕРСОНАЛ, ВОЗДУХОПЛОВНО ТЕХНИЧКИ-
ОТ И ДРУГ СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ И ВРАБОТЕНИТЕ 
ВО ДИРЕКЦИЈАТА ШТО НЕМААТ СТАТУС НА ДР-
ЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 

 
Член 115-а 

Воздухопловниот персонал на Дирекцијата што го 
сочинуваат летачкиот персонал, воздухопловно-тех-
ничкиот и друг стручен персонал, односно авиодиспе-
чер и координатор на лет немаат статус на државни 
службеници, имаат право на плата и додатоци на плата 
согласно со овој закон, Законот за работните односи, 
колективните договори и договорот за вработување. 

Генералниот инспектор и другите вработени во Ди-
рекцијата што  немааат стаус на државни служабеници 
имаат право на плата и додатоци на плата согласно со 
овој закон, Законот за работните односи, колективните 
договори и договорот за вработување. 

Платата на летачкиот персонал, воздухопловно-тех-
ничкиот и друг стручен персонал и вработените во Ди-
рекцијата што немаат статус на државни службеници е 
составена од:  

- основна плата,  
- дел од плата за работна успешност и  
- додатоци на плата за посебни услови при работа.  
 

Член 115-б 
Основната плата се определува врз основа на видот, 

сложеноста, обемот и одговорноста за работите на ра-
ботното место, стручната подготовка и стекнатите зна-
ења и вештини. 

Основната плата се утврдува така што износот на 
најниската плата се множи со коефициентот на сложе-
ност на работното место на кое работникот работи, 
според договорот за вработување.  

Коефициентот на сложеност на работните места се 
утврдува со колективен договор на ниво на работода-
вач.   

Најниската плата за најнизок степен на сложеност 
се утврдува со колективните договори на ниво на рабо-
тодавач.  

Најниската плата ја утврдуваат и објавуваат пот-
писниците на колективниот договор на ниво на работо-
давач, со спогодба најмалку еднаш годишно. 

Бодовните групи согласно со степенот на образова-
ние и должностите се определуваат со актот за систе-
матизација на работните места на Дирекцијата, а во 
согласност со колективен договор на ниво на работода-
вач. 

 
Член 115-в 

Делот од плата за работна успешност се утврдува 
во зависност од:  

- вонредно и натпросечно оптоварување на работ-
никот,  

- зголемен обем на работа и  
- предвремено и квалитетно извршување на работи-

те.  
Работната успешност на работникот според крите-

риумите на ставот 1 од овој член се утврдува врз осно-
ва на мерила и критериуми утврдени со колективен до-
говор на ниво на работодавач. 

Член 115-г 
Основната плата на вработените во Дирекцијата од 

членот 115-а на овој закон се зголемува со додатоци на 
плата за посебни услови при работа, најмногу до 35% и 
тоа за:  прекувремена работа, теренски услови, тревога, 
учество во природни непогоди, вонредни состојби, вое-
ни вежби, мобилизациски вежби, обуки, дежурства и 
друга работа подолга од полното работно време во ра-
ботна недела, работа во смена, односно турнус, работа 
за време на неделен одмор и празници утврдени со за-
кон, користење и прекин на годишен одмор по потреба 
на работата, како и други вонредни ситуации предизви-
кани со потребите на меѓународна помош во други 
земји, работа ноќе, работа во три смени и изложеност 
на ризик по здравјето и животот.                                                

 
Член 115-д 

Основната плата на вработените од членот 115-а на 
овој закон се зголемува за 0,5% за секоја навршена го-
дина работен стаж, а најмногу до 20%.  

 
Член 115-ѓ 

Работодавачот на вработените од членот 115-а на 
овој закон им исплатува надоместок на плата за:  

- време на привремена неспособност за работа по-
ради болест,  

- годишен одмор,  
- време на прекин на работниот процес од причини 

од страна на работодавачот, 
- дообразование, стручно оспособување и преквали-

фикација, односно доквалификација, согласно со по-
требата на работодавачот и  

- време на отказен рок.  
Во случаите од ставот 1 на овој член на вработени-

от му припаѓа надоместок на плата во висина од него-
вата просечна исплатена плата во последните три месе-
ци, доколку со закон поинаку не е определено.  

Во платата од ставот 2 на овој член не се вклучува 
додатокот на плата за прекувремена работа.  

                                                                
Член 115-е 

За време на привремена неспособност за работа по-
ради болест и повреда, согласно со закон, вработените 
од членот 115-а на овој закон имаат право на надоме-
сток на плата во висина од:  

- 70% за период до седум дена  
- 80% за период до 15 дена и  
- 90% за период до 21 ден,  
почнувајќи од првиот ден на боледувањето, од про-

сечно исплатената нето плата во претходните три месеци.  
Во случај на спреченост за работа поради професи-

онални заболувања и повреди на работа, давање на крв 
и за други случаи утврдени со закон, надоместокот се 
утврдува во висина од 100% од основицата утврдена во 
ставот 1 на овој член. 

 
Член 115-ж 

Вработените од членот 115-а на овој закон имаат 
право на надоместок на трошоците поврзани со работа, 
и тоа:  

- дневници за службени патувања во земјата,  
- дневници за службени патувања во странство сог-

ласно со Уредбата за издатоците за службен пат и се-
лидби во странство што на органите на управата им се 
признаваат во тековни трошоци, 

- на трошоците за користење на сопствен автомо-
бил за потреби на работодавачот во висина од 30% од 
цената на литар гориво што го користи автомобилот за 
секој изминат километар со патен налог и  

- на трошоците при селидба за потребите на работо-
давачот.  
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 Член 115-з 
Висината на надоместоците од членот 115-ж алинеи 

1 и 4 на овој закон,  се усогласуваат со колективен до-
говор на ниво на работодавач на годишно ниво. Днев-
ниците за службени патувања и теренскиот додаток, 
меѓусебно се исклучуваат.  

Надоместокот за одвоен живот од семејството и те-
ренскиот додаток, меѓусебно се исклучуваат. 

Дневницата за службено патување се пресметува од 
часот на тргнувањето на службеното патување до часот 
на враќањето со превозното средство, и тоа:  

- цела дневница ако патувањето траело повеќе од 12 
часа и  

- 50% од износот на дневницата за службено пату-
вање кое траело од осум до 12 часа.  

Доколку вработениот во ист ден, дел од работното 
време го помине на работното место, а еден дел е на 
службен пат, но помалку од осум часа, часовите поми-
нати на службен пат над полното работно време му се 
сметаат за прекувремена работа.  

Доколку за време на службеното патување се по-
криени трошоците за исхрана, превоз и ноќевање, се 
исплатува 20% од износот на дневницата. 

 По завршување на службеното патување, вработе-
ниот е должен во рок од три работни дена да поднесе 
сметка за патните и другите трошоци. 

Кон сметката за патните и дневните трошоци се 
приложува патен налог за превоз и трошоците.  

 
Член 115-ѕ 

За време на приправничкиот стаж на вработените 
од членот 115-а на овој закон им припаѓа плата во из-
нос од 80% од основната плата за работното место за 
кое се оспособува.  На вработениот приправник му 
припаѓаат надоместоци и додатоци на плата за работ-
ното место за кое се оспособува. 

 
Член 115-и 

Вработените од членот 115-а на овој закон има пра-
во на платен одмор заради лични и семејни околности 
до седум работни дена во текот на годината во следни-
ве случаи:  

- за склучување на брак                                три дена,   
- за склучување на брак на дете              два дена и 
- за раѓање или посвојување на дете        два дена.  
 

Член 115-ј 
Летачкиот персонал, воздухопловно-техничкиот и 

друг стручен персонал, односно авиодиспечер и коор-
динатор на лет имаат право еднаш годишно на органи-
зирана седумдневна рекреација во спортско-рекреатив-
ни центри за рехабилитација под контрола на инстру-
ктори и лекари специјалисти, согласно со план кој го 
донесува директорот на Дирекцијата.  

Летачкиот персонал има право на надоместок во 
висина од пет дневници за извршен пробен лет на воз-
духоплов на Дирекцијата. 

Летачкиот персонал, воздухопловно-техничкиот и 
друг стручен персонал, односно авиодиспечер и коор-
динатор на лет, имаат право на зголемено траење на го-
дишниот одмор во времетраење од три дена заради 
специфичните услови на работа, но не повеќе од 26 ра-
ботни дена. 

   
Член 115-к 

На летачкиот персонал, му престанува работниот 
однос во Дирекцијата во случај, ако: 

1) на работникот со правосилна одлука му е забра-
нето да врши определени работи од работниот однос 
или ако му е изречена воспитна, заштитна или безбед-

носна мерка поради која не може да врши работи по-
долго од шест месеци или ќе мора поради издржување 
на затворска казна да биде отсутен од работа повеќе од 
шест месеци; 

2) трајно ја загуби здравствената и физичката спо-
собност за воздухопловна служба и/или општата здрав-
ствена способност за работа - со денот на конечноста 
на решението за утврдување на здравствената и физич-
ката способност; 

3) исполни услови за пензија согласно со закон и 
4) му е повлечена важечката цивилна дозвола изда-

дена од Агенцијата за цивилното воздухопловство. 
 На воздухопловно-техничкиот и другиот стручен 

персонал, односно авиодиспечер и координатор на лет 
им престанува работниот однос во Дирекцијата под ус-
лови и начин утврдени со Законот за работните односи.  

 
Член 115-л 

Вработените во Дирекцијата од членот 115-а на 
овој закон кои со намера или крајно невнимание ќе 
предизвикаат штета на средствата на Република Маке-
донија во врска со вршење на работните задачи во Ди-
рекцијата се должни да ја надоместат штетата. 

Ако штетата ја предизвикаат повеќе лица, секое ли-
це е одговорно сразмерно на штетата што ја предизви-
кало. Ако не може да се утврди делот од штетата, се 
смета дека сите се подеднакво одговорни и штетата ја 
надоместуваат во еднакви делови. 

Ако повеќе лица предизвикале штета со кривично 
дело со умисла, за штетата одговараат солидарно. 

Сметкополагачите и ракувачите со материјални 
средства и опрема одговараат за штетата и средствата 
кои им се доверени на чување, ако не докажат дека 
штетата ја причинило друго лице или дека настанала 
случајно или како последица на виша сила. 

 
Член 115-љ 

За материјалната одговорност со решение одлучува 
директорот на Дирекцијата по спроведена постапка од 
страна на комисија за утврдување на материјална одго-
ворност што ја формира директорот на Дирекцијата. 

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од 
претседател, двајца членови и нивни заменици. За 
утврдување на материјалната одговорност на летачки-
от поерсонал, односно авиодиспечер и координатор на 
лет, комисијата се формира од редот на летачкиот пер-
сонал и од финансиски експерти на Дирекцијата. 

Во работата на комисијата од ставот 1 на овој член 
може да учествува и надворешен член кој е експерт од 
соодветната област. 

Комисијата од ставот 1 на овој член утврдува по-
стоење на материјална одговорност за штетата, нејзи-
ната висина, околностите под кои настанала, кој ја пре-
дизвикал и кој треба да ја надомести штетата или утвр-
дува дека се исполнети условите за запирање на по-
стапката, односно ослободување од обврската во це-
лост или делумно да се надомести штетата од оправда-
ни причини и дава предлог до директорот.   

 
Член 115-м 

Постапката за утврдување на материјална одговор-
ност се запира во случаите кога: 

- ќе се утврди дека нема штета или одговорност на 
пријавеното лице, 

- лицето ќе ја признае и надомести штетата во текот 
на постапката и 

- сторителот ќе остане непознат и настапи смрт на 
сторителот.  
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Како оправдани причини од членот 115-љ став 4 на 
овој закон се сметаат случаите кога: 

- штетата не е причинета со намера; 
- штетата настанала при изведување на обука или 

вежба во лоши временски услови; 
- штетата настанала заради непостоење на услови за 

сместување на опремата соодветни на пропишаните;  
- штетата настанала под околности под кои не би 

можела да се избегне или 
- доколку со исплатата на надоместокот на штетата 

се загрозува егзистенцијата на вработените во Дирек-
цијата од членот 115-а на овој закон. 

Против решението од членот 115-љ став 1 на овој 
закон летачкиот персонал, воздухопловно-техничкиот 
и друг стручен персонал, односно авиодиспечер и ко-
ординатор на лет има право на жалба до второстепена 
комисија на Владата на Република Македонија од об-
ласта на работните односи во рок од осум дена од при-
емот на решението. 

Начинот на утврдување на материјалната одговор-
ност го пропишува директорот на Дирекцијата. 

   
Член 115-н 

Вработените во Дирекцијата од членот 115-а на 
овој закон одговорни се за повреда на работната дис-
циплина.  

Одредбите од Законот за државните службеници 
што се однесуваат на дисциплинската одговорност со-
одветно се применуваат и на вработените во Дирекци-
јата од членот 115-а на овој закон.  

 
Член 115-њ 

За дисциплинската одговорност со решение одлу-
чува директорот на Дирекцијата по спроведена постап-
ка од страна на комисија за утврдување на дисциплин-
ска одговорност што ја формира директорот на Дирек-
цијата. 

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од 
претседател, двајца членови и нивни заменици. 

Комисијата од ставот 1 на овој член утврдува по-
стоење на дисциплинска одговорност, околностите под 
кои настанала и дава предлог за поведување на дисцип-
линска постапка до директорот.   

Против решението од ставот 1 на овој член, врабо-
тените во Дирекцијата од членот 115-а на овој закон 
имаат право на жалба до второстепена комисија на 
Владата на Република Македонија од областа на работ-
ните односи во рок од осум дена од приемот на реше-
нието. 

Начинот на утврдување на дисциплинската одго-
ворност го пропишува директорот на Дирекцијата.“ 

 
Член  6 

По членот 139 се додаваат три нови члена 139-а, 
139-б и 139-в, кои гласат:  

       
„Член 139-а 

Во постапката за вршење на инспекциски надзор ќе 
се применуваат одредбите од Законот за инспекциски-
от надзор, доколку со овој закон поинаку не е уредено.  

                            
Член  139-б 

При вршењето на инспекцискиот надзор, во соглас-
ност со закон, инспекторот има обврска да: 

1) постапува по иницијативи за поведување на инс-
пекциска постапка и за тоа да го извести подносителот 
на иницијативата; 

2) го известува одговорното лице на субјектот на 
надзорот за почетокот на вршењето на инспекцискиот 
надзор, освен ако со закон поинаку не е утврдено или 
ако со таквото известување ќе се намали ефикасноста 
на надзорот, или заради заштита на јавниот интерес, 
животот и здравјето на луѓето и имотот; 

3) се легитимира пред субјектот на надзорот, однос-
но пред одговорното или друго овластено лице на суб-
јектот на надзорот; 

4) состави записник за извршениот инспекциски 
надзор; 

5) ја чува тајноста на класифицираните информа-
ции; 

6) постапува законито, навремено и во согласност 
со Етичкиот кодекс на државните службеници и Етич-
киот кодекс на инспекциската служба и 

7) го извести одговорното лице на субјектот на над-
зорот за законскиот основ за вршење на надзор. 

 
Член 139-в 

Во согласност со закон, заради отстранување на 
утврдените неправилности, инспекторот има право и 
обврска на субјектот на надзорот: 

1) да му укаже на утврдените неправилности и да 
определи рок за нивно отстранување; 

2) да му нареди да преземе соодветни мерки и 
активности во рок кој ќе го определи инспекторот и 

3) да му поднесе барање за поведување прекршочна 
постапка.“  

                        
Член 7 

Во членот 140 ставот 2 се менува и гласи: 
„Инспектор за заштита и спасување може да биде 

лице со високо образование со завршен VII-1 степен на 
образование или стекнати 180 до 300 кредити според 
ЕКТС со најмалку шест години работно искуство во за-
штита и спасување од кои најмалку две години во др-
жавна служба.“ 

 
Член 8 

По членот 140 се додаваат два  нови члена 140-а и 
140-б, кои гласат: 

 
“Член 140-а 

Доколку при вршење на инспекцискиот надзор инс-
пекторот за заштита и спасување утврди дека по прв 
пат е сторен прекршок од членовите 75 ставови 1 и 2 и 
79 став 1 на овој закон е должен да состави записник во 
кој ќе ја утврди сторената неправилност со укажување 
за отстранување на  неправилноста во рок од осум дена 
од приемот на записникот и со истовремено врачување 
на покана за спроведување на едукација на субјектите 
од членовите 75 ставови 1 и 2 и 79 став 1 на овој закон 
каде што е утврдена неправилноста при вршењето на 
инспекцискиот надзор. 

Формата и содржината на поканата за едукација, 
како и начинот на спроведување на едукацијата ги про-
пишува директорот на Дирекцијата. 

Едукацијата ја организира и спроведува Дирекција-
та во рок не подолг од осум дена од денот на спроведу-
вањето на инспекцискиот надзор. 

Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврде-
ни исти или истородни неправилности за еден или за 
повеќе субјекти. 

Доколку во закажаниот термин субјектите од чле-
новите 75 ставови 1 и 2 и 79 став 1 на овој закон над 
кој се спроведува едукацијата не се јават на едукација-
та ќе се смета дека едукацијата е спроведена. 
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Доколку во закажаниот термин субјектите од чле-
новите 75 ставови 1 и 2 и 79 став 1 на овој закон над 
кој се спроведува едукацијата се јават на закажаната 
едукација и истата ја завршат ќе се смета дека се еду-
цирани по однос на утврдената неправилност. 

Доколку инспекторот за заштита и спасување при 
спроведување на контролниот надзор утврди дека се 
отстранети утврдените неправилности, донесува заклу-
чок со кој ја запира постапката на инспекцискиот над-
зор. 

Доколку инспекторот за заштита и спасување при 
спроведување на контролниот надзор утврди дека не се 
отстранети утврдените неправилности, поднесува бара-
ње за поведување прекршочна постапка пред прекр-
шочна комисија. 

Дирекцијата води евиденција за спроведената еду-
кација на начин пропишан од директорот на Дирекци-
јата. 

 
Член 140-б 

Дирекцијата за извршените инспекциски надзори 
изготвува квартални извештаи кои се објавуваат на ин-
тернет страницата на Дирекцијата, на унифициран 
квартален преглед.“ 

                                                                      
Член 9 

Во членот 141 се додаваат четири нови алинеи 1, 2, 
3 и 4, кои гласат: 

„- да постапува по иницијативи за поведување на 
инспекциска постапка и за тоа да го извести подноси-
телот на иницијативата, 

- да го известува одговорното лице на субјектот на 
надзорот за почетокот на вршењето на инспекцискиот 
надзор, освен ако со закон поинаку не е утврдено или 
ако со таквото известување ќе се намали ефикасноста 
на надзорот, или заради заштита на јавниот интерес, 
животот и здравјето на луѓето и имотот, 

- да состави записник за извршениот инспекциски 
надзор, 

- да го извести одговорното лице на субјектот на 
надзорот за законскиот основ за вршење на надзор,“. 

Алинеите 1 и 2 стануваат алинеи 5 и 6. 
                                         

Член 10 
По член 141-е се додаваат два  нови члена 141-ж и 

141-з,  кои гласат:                                                      
                                                                 

„Член 141-ж 
Против решението од членовите 141-г и 141-д на 

овој закон може да се изјави жалба во рок од осум дена 
од приемот на решението. По жалбата одлучува второ-
степена комисија на Владата на Република Македонија 
од областа на работните односи. 

                                                              
Член 141-з 

Прекршочната комисија од членот 155-а на овој за-
кон е должна веднаш, а најдоцна во рок до пет дена од 
денот на поднесувањето да ги земе на разгледување ба-
рањата на инспекторите за заштита и спасување.“ 

      
Член 11 

Во членот 142 ставот 4 се менува и гласи: 
„Директорот на Дирекцијата донесува годишна 

програма за работа на Генералниот инспектор најдоцна 
до 31 јануари за тековната година.“ 

    
Член 12 

Во членот 151 став 1 износот “100“ се заменува со 
износот “500“, а износот “500“ се заменува со износот 
“1.000“. 

Член 13 
Во членот 152 став 1 износот “500“ се заменува со 

износот “1.000“, а износот “1.000“ се заменува со изно-
сот “2.000“. 

 
Член 14 

По членот 154 се додава нов член 154-а, кој гласи: 
 

“Член 154-а 
Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на функ-
ционерот кој раководи со органот односно раководно-
то лице на органот доколку не постапат согласно со 
членот 70 став 2 од овој закон.“ 

 
Член 15 

Во членот 155-б став 2 алинејата 4 се брише. 
 

Член 16 
Во членот 165 бројот “12“ се заменува со зборот 

“три“.  
 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 17 
Одредбите од членовите 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на овој 

закон ќе започнат да се применуваат со отпочнување 
на примената на Законот за инспекцискиот надзор. 

 
Член 18 

Актите за систематизација и внатрешна организа-
ција на Дирекцијата, ќе се усогласат во рок од 60 дена 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 19 

Вработените инспектори за заштита и спасување во 
Дирекцијата што не ги исполнуваат посебните услови 
утврдени во овој закон се должни во рок од четири го-
дини да ги исполнат утврдените посебни услови, а во 
спротивно им престанува работниот однос како инспе-
ктор за заштита и спасување. 

 
Член 20 

Подзаконските акти од членот 8 на овој закон дире-
кторот на Дирекцијата ќе ги донесе во рок од 15 дена 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

                                                                          
Член 21 

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

                
 

Член 22 
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 PLOTESIMIN E LIGJIT 

PËR MBROJTJE DHE SHPETIM 
 

Neni 1 
Në Ligjin për mbrojtje dhe shpetim ("Gazeta Zyrtare e 

Republikes së Maqedonise” numer 36/2004, 49/2004, 
86/2008 dhe 124/10), në nenin 70 paragrafi 1 fjalet: “dhe të 
siguroje pelqim për perfshirjen e masave për mbrojtje nga 
zjarret, ekzplozivat dhe materiet e rrezikshme” shlyhen. 
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Paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 
“Drejtoria, perkatesisht njesite e saja rajonale organiza-

tive detyrohen që në afat prej pese ditesh nga pranimi i ker-
keses me shkrim për kontroll në dokumentacionin proje-
ktues nga organi që e zbaton proceduren për dhenien e le-
jes për ndertim, të realizoje kontroll dhe të jape pelqim për 
perfshirjen e masave për mbrojtje nga zjerret, eksplozivat 
dhe materiet e rrezikshme ose të jape verejtje në procesver-
bal nese nuk jane plotesuar kushtet për pelqim.” 

 
Neni 2 

Në nenin 75 pas paragrafit 2 shtohet paragarf i ri 3, si 
vijon: 

“Permbajtjen e rregullores për mbrojtje nga zjerret dhe 
eksplozivat nga paragrafi 2 i ketij neni, e percakton drejtori 
i Drejtorise.” 

Paragrafi 3 behet paragraf 4. 
 

Neni 3 
Në nenin 76 paragrafi 3 ndryshohet si vijon: 
“Normativat teknike për rrjetin e hidrantit për shuarje 

të zjarreve i percakton drejtori i Drejtorise.” 
 

Neni 4 
Në nenin 113 pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si 

vijon: 
“Permbajtjen, formen dhe menyren e dhenies dhe marr-

jes së legjitimacionit në të cilin eshte theksuar shenja nder-
kombetare për njohje të mbrojtjes civile, i percakton drejto-
ri i Drejtorise.” 

 
Neni 5 

Pas nenit 115 shtohet kapitulli iri IX-a dhe 18 nene të 
reja: 115-a, 115-b, 115-v, 115-g, 115-d, 115-gj, 115-e, 115-
zh, 115-z, 115-x, 115-i, 115-j, 115-k, 115-ll, 115-l, 115-m, 
115-n dhe 115-nj, si vijojne: 

“IX-a. PAGA, KOMPENSIME TË PAGES DHE TË 
DREJTA TJERA NGA MARREDHENIA E PUNES, 
PERGJEGJESIA MATERIALE DHE DISIPLINORE E 
PERSONELIT TË FLUTURIMIT, PERSONELIT TEK-
NIK TË AVIACIONIT DHE PERSONELIT TJETER 
PROFESIONAL DHE TË PUNESUARVE QË NUK KA-
NE STATUS TË NEPUNESVE SHTETERORE 

                                                                                                                                             
Neni 115-a 

Personeli i aviacionit i Drejtorise që e perbejne: perso-
neli i fluturimit, personeli teknik i aviacionit dhe personeli 
tjeter profesional, perkatesisht aviodispeceri dhe koordina-
tori i fluturimit nuk kane status të nepunesve shteterore, ka-
ne të drejte page dhe kompensime të pages në perputhsh-
meri me kete ligj, Ligjin për marredhenie të punes, marre-
veshjet kolektive dhe marreveshjen për punesim. 

Inspektori i pergjithshem dhe të punesuarit tjere në 
Drejtori që nuk kane status të nepunesve shteterore, kane të 
drejte page dhe kompensime të pages në perputhshmeri me 
kete ligj, Ligjin për marredhenie pune, marreveshjet kole-
ktive dhe marreveshjen për punesim. 

Paga për personelin e fluturimit, personelin teknik të 
aviacionit dhe personelin tjeter profesional dhe të punesua-
rit në Drejtori që nuk kane status të nepunesve shteterore, 
perbehet nga: 

- paga themelore, 
- pjesa e pages për sukses në pune dhe  
- kompensime  të pages për kushte të vecanta gjate pu-

nes. 
 

Neni 115-b 
Paga themelore percaktohet në baze të llojit, nderliku-

eshmerise, vellimit dhe pergjegjesise për punet e vendit të 
punes, pergatitjes profesionale dhe njohurive dhe aftesive 
të fituara. 

Paga themelore percaktohet ashtu që shuma e pages më 
të ulet shumezohet me koeficientin e nderlikueshmerise së 
vendit të punes në të cilin punetori punon, sipas marrevesh-
jes për punesim. 

Koeficienti i nderlikueshmerise së vendeve të punes 
percaktohet me marreveshje kolektive në nivel të punedhe-
nesit.   

Paga më e ulet për shkalle më të ulet të nderlikueshme-
rise, percaktohet më marreveshje kolektive në nivel të pu-
nedhenesit. 

Pagen më të ulet e percaktojne dhe e shpallin nenshkru-
esit e marreveshjes kolektive në nivel të punedhenesit, me 
marreveshje së paku një here në vit. 

Grupet e pikave në perputhshmeri me shkallen e arsi-
mit dhe detyrat, percaktohen me aktin për sistematizim të 
vendeve të punes të Drejtorise, e në perputhshmeri me 
marreveshje kolektive në nivel të punedhenesit.  

 
Neni 115-v 

Pjesa e pages për sukses në pune percaktohet varesisht 
prej: 

- ngarkeses së jashtezakonshme dhe mbimestare të pu-
netorit,  

- vellimit të rritur të punes dhe  
- realizimit të parakohshem dhe kualitativ të puneve. 
Suksesi i punes së punetorit sipas kritereve të paragrafit 

1 të ketij neni, percaktohet në baze të masave dhe kritereve 
të percaktuara me marreveshje kolektive në nivel të puned-
henesit. 

 
Neni 115-g 

Paga themelore e të punsuareve në Drejtori nga neni 
115-a i ketij ligji, rritet me kompensime të pages për kushte 
të vecanta gjate punes, më së shumti deri në 35% si vijon: 
pune jashte orarit, kushte të terrenit, alarmi, pjesemarrje në 
fatkeqesi natyrore, gjendje të jashtezakonshme, ushtrime 
ushtarake, ushtrime mobilizuese, trajnime, kujdestari dhe 
pune tjeter më e gjate se koha e plote e punes në javen e 
punes, pune në nderrime, perkatesisht turne, pune gjate ko-
hes së pushimit javor dhe festive të percaktuara me ligj, si 
dhe  situata tjera të jashtezakonshme të shkaktuara me ne-
voja të ndihmes nderkombetare në vende tjera, pune nate, 
pune me tri nderrime dhe ekspozim të rrezikut për shende-
tin dhe jeten.                                                                          

  
Neni 115-d 

Paga themelore e të punesuarve nga neni 115-a i ketij 
ligji, rritet për 0,5% për çdo vit të kryer stazh pune, e më së 
shumti deri në 20%. 

 
Neni 115-gj 

Punedhenesi të punesuarve nga neni 115-a i ketij ligji, 
u paguan kompensim të pages për: 

- kohen e paaftesise së perkohshme të punes për shkak 
të semundjes, 

- pushimin vjetor; 
- kohen e nderprerjes së procesit të punes për shkaqe 

nga punedhenesi,  
- arsimim plotesues, aftesim profesional dhe rikualifi-

kim, perkatesisht kualifikim plotesues, në perputhshmeri 
me nevojen e punedhenesit dhe  

- kohen e afatit të pushimit nga puna. 
Në rastet nga paragrafi 1 i ketij neni, të punesuarit i ta-

kon kompensim i pages në lartesi të pages së paguar mesa-
tare të tij në tre muajt e fundit, nese me ligj  nuk eshte per-
caktuar ndryshe. 

Në pagen nga paragrafi 2 i ketij neni nuk perfshihet 
kompensimi i pages për pune jashte orarit. 



14 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 67 

Neni 115-e 
Gjate kohes së paaftesise së perkohshme për pune për 

shkak të semundjes dhe lendimit në perputhshmeri me lig-
jin, të punesuarit nga neni 115-a të ketij ligji, kane të drejte 
kompensimi të pages në lartesi prej: 

- 70% për periudhe deri në shtate dite, 
- 80% për periudhe deri në 15 dite dhe  
- 90% për periudhe deri në 21 dite,  
duke filluar nga dita e pare e pushimit mjekesor, nga 

paga mesatare e paguar neto në tre muajt paraprake. 
Në rast të pengeses për pune për shkak të semundjeve 

profesionale dhe lendimeve në pune, dhenies së gjakut dhe 
për raste tjera të percaktuara me ligj, kompensimi percakto-
het në lartesi prej 100% nga baza e percaktuar në paragra-
fin 1 të ketij neni. 

 
Neni 115-zh 

 Të punesuarit nga neni 115-a të ketij ligji kane të drej-
te kompensimi të shpenzimeve të lidhura me punen, si vi-
jon: 

- meditje për udhetime zyrtare në vend, 
- meditje për udhetime zyrtare jashte vendit në per-

puthshmeri më Dekretin për shpenzime lidhur me udheti-
min zyrtar dhe shperngulje jashte vendit, që organeve të 
administrates u pranohen në shpenzime rrjedhese, 

- shpenzime për shfrytezimin e automobilit personal 
për nevoja të punedhenesit në lartesi prej 30% nga cmimi i 
litrit të karburantit që e shfrytezon automobili për çdo kilo-
meter me urdherudhetimi dhe  

- shpenzime gjate shpernguljes për nevojat e punedhe-
nesit. 

                                                                       
Neni 115-z 

Lartesia e kompensimeve nga neni 115-zh alinete 1 dhe 
4 të ketij ligji, harmonizohet me marreveshje kolektive në 
nivel të punedhenesit në nivel vjetor. Meditjet për udheti-
me zyrtare dhe shtesa për terren, perjashtohen reciprokisht. 

Kompensimi për jete të ndare nga familja dhe kompen-
simi për terren, në perjashtohen reciprokisht. 

Meditja për udhetim zyrtar llogaritet nga ora e nisjes në 
udhetimin zyrtar deri në oren e kthimit me mjetin transpor-
tues si vijon:  

- meditje e plote nese udhetimi zgjat më shume se 12 
orë dhe   

- 50% nga shuma e meditjes për udhetim zyrtar që zgjat 
prej tete deri në 12 orë.  

Nese i punesuari në të njejten dite, një pjese nga koha e 
punes e kalon në vendin e punes, ndersa një pjese eshte në 
udhetim zyrtar por më pak se tete orë, oret e kaluara në ud-
hetim zyrtar mbi kohen e plote të punes i llogariten si pune 
jashte orarit. Nese gjate kohes së udhetimit zyrtar mbulo-
hen shpenzimet për ushqim, transport dhe bujtje, paguhet 
20% nga shuma e meditjes. 

Pas mbarimit të udhetimit zyrtar, i punesuari detyrohet 
që në afat prej tri ditesh pune të paraqese llogari për shpen-
zimet e rruges dhe të tjera. 

Me llogarine për shpenzimet e rruges dhe ditore pa-
rashtrohet urdherudhetimi për transport dhe shpenzime. 

 
Neni 115-x 

Gjate kohes së stazhit të praktikantit të të punesuarve 
nga neni 115-a i ketij ligji, u takon page në shume prej 
80% nga paga themelore për vendin e punes për të cilin 
aftesohet. Praktikantit të punesuar i takojne kompensime 
dhe shesa të pages për vendin e punes për të cilin aftesohet. 

 
Neni 115-i 

Të punesuarit nga neni 115-a i ketij ligji kane të drejte 
pushimi me pagese, për shkak të rrethanave personale dhe 
familjare deri në shtate dite pune gjate vitit, në rastet vijuese: 

- për lidhjen e marteses                                     tri dite 
- për lidhjen e marteses së femijes                   dy dite 
- për lindjen ose adoptimin e femijes                   dy dite. 
 

Neni 115-j 
Personeli i fluturimit, personeli teknik i aviacionit dhe 

personeli tjeter profesional, perkatesisht dispeceri i aviacio-
nit dhe koordinatori i fluturimit, kane të drejte rekreacioni 
të organizuar shtateditor një here në vit në qendra sportive 
rekreative për rehabilitim nën kontroll të instruktoreve dhe 
mjekeve specialiste, në perputhshmeri me planin që e mira-
ton drejtori i Drejtorise.  

Personeli i fluturimit ka të drejte kompensimi në lartesi 
prej pese meditjeve për fluturim provues të realizuar të 
mjetit fluturues të Drejtorise. 

Personeli i fluturimit, personeli teknik i aviacionit dhe 
personeli tjeter profesional, perkatesisht dispeceri i aviacio-
nit dhe koordinatori i fluturimit, kane të drejte të kohezg-
jatjes së shtuar të pushimit vjetor në kohezgjatje prej tri di-
tesh, për shkak të kushteve specifike të punes, por jo më 
shume se 26 dite pune. 

   
Neni 115-k 

Personelit të fluturimit, i pushon marredhenia e punes 
në Drejtori në rast se: 

1) punetorit me aktvendim të plotfuqishem i ndalohet të 
kryeje pune të caktuara nga marredhenia e punes ose nese i 
shqiptohet mase edukuese, mbrojtese ose e sigurimit, për 
shkak të ciles nuk mund të kryeje pune më gjate se gjashte 
muaj ose doemos për shkak të mbajtjes së denimit me burg, 
do të duhet të mungoje nga puna më shume se gjashte muaj; 

2) në menyre të perhershme e humb aftesine shendete-
sore dhe fizike për sherbim ajror dhe/ose aftesine e perg-
jithshme shendetesore për pune, me diten e aktvendimit 
perfundimtar për percaktimin e aftesise shendetesore dhe 
fizike;  

3) i permbush kushtet për pension në perputhshmeri me 
ligjin dhe 

4) nese i eshte terhequr leja valide civile e dhene nga 
Agjencia e Aviacionit Civil. 

Personelit teknik të aviacionit dhe personelit tjeter pro-
fesional, perkatesisht aviodispecerit dhe koordinatorit të 
fluturimit, u pushon marredhenia e punes në Drejtori në 
kushte dhe menyre të percaktuar me Ligjin për marredheni-
et e punes.  

 
Neni 115-ll 

Të punesuarit në Drejtori nga neni 115-a i ketij ligji, të 
cilet me qellim ose pakujdesi të skajshme do të shkaktojne 
dëm të mjeteve të Republikes së Maqedonise lidhur me kr-
yerjen e detyrave të punes në Drejtori, jane të detyruar që 
ta kompensojne demin. 

Nese demin e shkaktojne më shume persona, çdo per-
son eshte pergjegjes në perpjesetim me demin që e ka 
shkaktuar. Nese nuk mund të konfirmohet  pjesa e demit, 
konsiderohet se të gjithe në menyre të njejte jane pergjeg-
jes, dhe demin e kompensojne në pjese të njejta. 

Nese më shume persona kane shkaktuar dëm me veper 
penale me paramendim, për demin pergjigjen në menyre 
solidare. 

Llogaridhenesit dhe perdoruesit me mjete materiale dhe 
pajisje, pergjigjen për demin dhe mjetet që i jane ngarkuar 
për ruajtje, nese nuk deshmojne se demin e ka shkaktuar 
personi tjeter ose eshte shkaktuar rastesisht ose si pasoje e 
fuqise madhore. 

 
Neni 115-l 

Për pergjegjesine materiale me aktvendim vendos drej-
tori i Drejtorise pas procedures së zbatuar nga komisionit 
për vertetimin e pergjegjesise materiale që e formon drejto-
ri i Drejtorise. 
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Komisioni nga paragrafi 1 i ketij neni perbehet nga kr-
yetari, dy anetare dhe zevendesit e tyre. Për percaktimin e 
pergjegjesise materiale të personelit të fluturimit, perkate-
sisht aviodispecerit dhe koordinatorit të fluturimit komisio-
ni formohet nga radhet e personelit të fluturimit dhe nga 
ekspertet financiare të Drejtorise. 

Në punen e komisionit nga paragrafi 1 i ketij neni, 
mund të marre pjese edhe anetari i jashtem që eshte ekspert 
nga sfera adekuate.  

Komisioni nga paragrafi 1 i ketij neni, percakton ekzi-
stim të pergjegjesise materiale për demin, lartesine e tij, 
rrethanat në të cilat eshte shkaktuar, kush e ka shkaktuar 
dhe kush duhet ta kompensoje demin, ose konstaton se jane 
plotesuar kushtet për nderprerje të procedures, perkatesisht 
lirim nga detyrimi që teresisht ose pjeserisht të kompenso-
het demi nga shkaqe të arsyeshme dhe  i ofron propozim 
drejtorit.   

 
Neni 115-m 

Procedura për vertetimin e pergjegjesise materiale 
nderpritet në rastet kur: 

- do të vertetohet se nuk ka dëm ose pergjegjesi të per-
sonit të paraqitur, 

- personi do ta pranoje dhe kompensoje demin gjate rr-
jedhes së procedures dhe  

- kryeresi do të mbetet i panjohur dhe ndodh vdekja e 
kryeresit.  

Si shkaqe të arsyeshme nga neni 115-l paragrafi 4 i ke-
tij ligji, konsiderohen rastet kur: 

-demi nuk eshte shkaktuar me qellim,  
-demi eshte shkaktuar gjate kryerjes së trajnimit ose 

ushtrimit në kushte të keqija kohore, 
-demi eshte shkaktuar për shkak të mosekzistimit të 

kushteve për instalim të pajisjes në menyre adekuate me të 
percaktuarat,   

- demi eshte shkaktuar në rrethana që nuk do të mund 
të shmangen ose  

- nese me pagesen e kompensimit të demit kercenohet 
ekzistenca e të punesuarve në Drejtorine nga neni 115-a i 
ketij ligji. 

Kunder aktvendimit nga neni 115-l paragrafi 1 i ketij 
ligji personeli i fluturimit, personeli teknik i aviacionit dhe 
personeli tjeter profesional, perkatesisht aviodispeceri dhe 
koordinatori i fluturimit kane të drejte ankese në komisio-
nin e shkalles së dyte të Qeverise së Republikes së Maqe-
donise nga sfera e marredhenieve të punes, në afat prej tete 
ditesh nga dita e pranimit të aktvendimit. 

Menyren e vertetimit të pergjegjesise materiale e perca-
kton drejtori i Drejtorise. 

   
Neni 115-n 

Të punesuarit në Drejtori nga neni 115-a i ketij ligji, ja-
ne pergjegjes për shkeljen e disiplines së punes.  

Dispozitat e Ligjit për nepunes shteterore që kane të 
bejne me pergjegjesine disiplinore, në menyre adekuate 
zbatohen edhe për të punesuarit në Drejtori nga neni 115-a 
i ketij ligji.  

 
Neni 115-nj 

Për pergjegjesine disiplinore me aktvendim vendos 
drejtori i Drejtorise pas procedures së zbatuar nga komisio-
ni për vertetimin e pergjegjesise disiplinore, që e  formon 
drejtori i Drejtorise. 

Komisioni nga paragrafi 1 i ketij neni, perbehet nga kr-
yetari, dy anetare dhe zevendesit e tyre. 

Komisioni nga paragrafi 1 i ketij neni, e verteton ekzi-
stimin e pergjegjesise disiplinore, rrethanat në të cilat eshte 
shkaktuar dhe jep propozim për ngritje të procedures disip-
linore te drejtori.    

Kunder aktvendimit nga paragrafi 1 i ketij neni, të pu-
nesuarit në Drejtori nga neni 115-a i ketij ligji, kane të 
drejte ankese deri në komisionin e shkalles së dyte të Qe-
verise së Republikes së Maqedonise nga sfera e marredhe-
nieve të punes, në afat prej tete ditesh nga pranimi i ak-
tvendimit. 

Menyren e vertetimit të pergjegjesise materiale e perca-
kton drejtori i Drejtorise.” 

 
Neni 6 

Pas nenit 139 shtohen tre nene të reja 139-a, 139-b dhe 
139-v, si vijojne:  

       
“Neni 139-a 

Në proceduren për realizimin e mbikeqyrjes inspektue-
se do të zbatohen dispozitat e Ligjit për mbikeqyrje inspe-
ktuese, nese me kete ligj nuk eshte rregulluar ndryshe.  

                      
Neni 139-b 

Gjate realizimit të mbikeqyrjes inspektuese, në per-
puthshmeri me ligjin, inspektori ka për detyre: 

1) të veproje sipas iniciativave për ngritje të procedures 
inspektuese dhe për kete ta njoftoje parashtruesin e iniciati-
ves; 

2) ta njoftoje personin pergjegjes të subjektit të mbi-
keqyrjes për fillimin e  

realizimit të mbikeqyrjes inspektuese, pervec nese me 
ligj nuk eshte percaktuar ndryshe ose nese me njoftimin e 
tille do të zvogelohet efikasiteti i mbikeqyrjes, ose për 
shkak të mbrojtjes së interesit publik, jetes dhe shendetit të 
njerezve dhe prones;  

3) të legjitimohet para subjektit të mbikeqyrjes, perka-
tesisht para personit pergjegjes ose personit tjeter të autori-
zuar të subjektit të mbikeqyrjes; 

4) të perpiloje procesverbal për mbikeqyrjen e realizuar 
inspektuese; 

5) ta ruaje fshehtesine e informatave të klasifikuara; 
6) të veproje ligjerisht, në kohe dhe në perputhshmeri 

me Kodeksin etik të  
nepunesve shteterore dhe Kodeksin etik të sherbimit 

inspektues dhe  
7) ta njoftoje personin pergjegjes të subjektit të mbi-

keqyrjes për bazen ligjore për realizimin e mbikeqyrjes. 
 

Neni 139-v 
Në perputhshmeri me ligjin, për menjanimin e parre-

gullsive të konstatuara, inspektori ka të drejte dhe detyrim 
që subjektit të mbikeqyrjes: 

1) t'i tregoje për parregullsite e konstatuara dhe të ca-
ktoj afat për menjanimin e tyre;  

2) t'i urdheroje të ndermarre masa dhe aktivitete adeku-
ate në afat të cilin do ta percaktoje inspektori dhe  

3) t’i paraqese kerkese për ngritje të procedures kun-
dervajtese.”  

 
Neni 7 

Në nenin 140 paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 
“Inspektori për mbrojtje dhe shpetim mund të jete per-

son me arsim të larte me shkalle  të kryer VII-1 të arsimit 
ose 180 deri në 300 kredi të fituara sipas SETK-ut me së 
paku gjashte vjet pervoje pune në mbrojtje dhe shpetim, 
nga të cilet së paku dy vjet në sherbim shteteror.”  

 
Neni 8 

Pas nenit 140 shtohen dy nene të reja 140-a dhe 140-b, 
si vijojne: 
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 “Neni 140-a 
Nese gjate realizimit të mbikeqyrjes inspektuese inspe-

ktori për mbrojtje dhe shpetim konstaton se për here të pare 
eshte kryer kundervajtje nga nenet 75 paragrafet 1 dhe 2 
dhe 79 paragrafi 1 të ketij ligji, detyrohet që të perpiloje 
procesverbal në të cilin do ta percaktoje parregullsine e kr-
yer me sugjerim menjanimi të parregullsise në afat prej tete 
ditesh nga dita e pranimit të procesverbalit dhe me dorezi-
min e njehershem të fteses për realizimin e edukimit të 
subjekteve nga nenet 75 paragrafet 1 dhe 2 dhe 79 paragra-
fi 1 të ketij ligji, ku eshte percaktuar parregullsia gjate rea-
lizimit të mbikeqyrjes inspektuese. 

Formen dhe permbajtjen e fteses për edukim, si dhe 
menyren e realizimit të edukimit, i percakton drejtori i 
Drejtorise.  

Edukimin e organizon dhe e realizon Drejtoria, në afat 
jo më të gjate se tete dite nga dita e realizimit të mbikeqyr-
jes inspektuese. 

Edukimi mund të realizohet për më shume parregullsi 
të percaktuara të njejta ose të ngjashme për një ose më shu-
me subjekte. 

Nese  në terminin e caktuar  subjektet nga nenet 75 pa-
ragrafet 1 dhe 2 dhe 79 paragrafi 1 të ketij ligji për të cilat 
realizohet edukimi nuk paraqiten në  edukim, do të konsi-
derohet se edukimi nuk eshte realizuar. 

Nese në terminin e caktuar subjektet nga nenet 75 para-
grafet 1 dhe 2 dhe 79 paragrafi 1 të ketij ligji për të cilat re-
alizohet edukimi  paraqiten në edukimin e caktuar dhe të 
njejtin e mbarojne, do të konsiderohet se jane edukuar lid-
hur me parregullsine e konstatuar. 

Nese inspektori për mbrojtje dhe shpetim gjate realizi-
mit të mbikeqyrjes kontrolluese konstaton se jane menjanu-
ar parregullsite e konstatuara, miraton konkluzion me të ci-
lin e nderpren proceduren e mbikeqyrjes inspektuese. 

Nese inspektori për mbrojtje dhe shpetim gjate realizi-
mit të mbikeqyrjes inspektuese konstaton se nuk jane men-
januar parregullsite e konstatuara, paraqet kerkese për 
ngritje të procedures kundervajtese në Komisionin për 
Kundervajtje. 

Drejtoria mban evidence për realizimin e edukimit, në 
menyre të percaktuar nga drejtori i Drejtorise. 

 
Neni 140-b 

Drejtoria për mbikeqyrjet e realizuara inspektuese per-
pilon  raporte tremujore, që publikohen në internet faqen e 
Drejtorise, në pasqyre të unifikuar tremujore." 

 
Neni 9 

Në nenin 141 pas fjaleve: “të autorizuar” shtohen kater 
aline të reja 1, 2, 3 dhe 4, si vijojne: 

“- të veproje sipas iniciativave për ngritje të procedures 
inspektuese dhe për kete ta njoftoje parashtruesin e iniciati-
ves, 

- ta njoftoje personin  pergjegjes të subjektit të mbikeq-
yrjes për fillimin e realizimit të mbikeqyrjes inspektuese, 
pervec nese me ligj nuk eshte percaktuar ndryshe ose nese 
me njoftimin e tille do të zvogelohet efikasiteti i mbikeqyr-
jes, ose për shkak të mbrojtjes së interesit publik, jetes dhe 
shendetit të njerezve dhe prones, 

- të perpiloje procesverbal për mbikeqyrjen e realizuar 
inspektuese; 

- ta njoftoje personin pergjegjes të subjektit të mbikeq-
yrjes për bazen ligjore për realizimin e mbikeqyrjes;”. 

Alinete 1 dhe 2 behen aline 5 dhe 6. 
                                         

Neni 10 
Pas nenit 141-e shtohen dy nene te reja 141-zh dhe 

141-z, si vijojne:                                                      

“Neni 141-zh 
Kunder aktvendimit nga nenet 141-g dhe 141-d të ketij 

ligji, mund të paraqitet ankese në afat prej tete ditesh nga 
pranimi i aktvendimit. Për ankesen vendos komisioni i 
shkalles së dyte i Qeverise së Republikes së Maqedonise, 
nga sfera e marredhenieve të punes. 

                                                              
Neni 141-z 

Komisioni për Kundervajtje nga neni 155-a i ketij ligji 
detyrohet që menjehere, e më së voni në afat prej pese di-
tesh nga dita e paraqitjes t’i marre në shqyrtim kerkesat e 
inspektoreve për mbrojtje dhe shpetim.” 

 
Neni 11 

Në nenin 142 paragrafi 4 ndryshohet si vijon: 
“Drejtori i Drejtorise miraton program vjetor për punen 

e Inspektorit të pergjithshem, më së voni deri më 31 janar 
për vitin rrjedhes." 

    
Neni 12 

Në nenin 151 paragrafi 1 shuma “100” zevendesohet 
me shumen “500”, ndersa shuma “500” zevendesohet me 
shumen “1 000”. 

 
Neni 13 

Në nenin 152 paragrafi 1 shuma “500” zevendesohet 
me shumen “1 000”, ndersa shuma “1 000” zevendesohet 
me shumen “2 000”. 

 
Neni 14 

Pas nenit 154 shtohet nen i ri 154-a, si vijon: 
 

"Neni 154-a 
Gjobe në shume prej 3000 deri në 5000 euro në kun-

dervlere me denare, do t’i shqiptohet për kundervajtje fun-
ksionarit që udheheq me organin perkatesisht personit ud-
heheqes të organit, nese nuk veprojne në perputhshmeri me 
nenin 70 paragrafi 2 të ketij ligji.” 

 
Neni 15 

Në nenin 155-b paragrafi 2 alineja 4 shlyhet. 
 

Neni 16 
Në nenin 165 numri “12” zevendesohet me numrin “tre”. 

 
DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT 

 
Neni 17 

Dispozitat e neneve 6, 7, 8, 9, 10 dhe 11 të ketij ligji, 
do të fillojne të zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për 
mbikeqyrje inspektuese. 

 
Neni 18 

Aktet për sistematizim dhe organizim të brendshem të 
Drejtorise, do të harmonizohen në afat prej 60 ditesh nga 
dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji. 

 
Neni 19 

Inspektoret e punesuar për mbrojtje dhe shpetim në 
Drejtori që nuk i plotesojne kushtet e vecanta të percaktua-
ra në kete ligj, detyrohen që në afat prej kater vitesh t’i plo-
tesojne kushtet e vecanta të percaktuara, në të kunderten u 
pushon marredhenia e punes si inspektor për mbrojtje dhe 
shpetim. 

 
Neni 20 

Aktet nenligjore nga neni 8 i ketij ligji, drejtori i Drej-
torise do t’i miratoje në afat prej 15 ditesh nga hyrja në fu-
qi e ketij ligji. 
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Neni 21 
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të 

Republikes së Maqedonise, që të percaktoj tekst të spastru-
ar të Ligjit për mbrojtje dhe shpetim.  

                
Neni 22 

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

__________ 
415. 

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

 
У К А З 

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

ТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за заштита на културното наследство, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 10 февруари 2011 година. 
 

            Бр. 07-849/1                              Претседател 
10 февруари 2011 година       на Република Македонија,                       
              Скопје                                Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 
 

Член 1 
Во Законот за заштита на културното наследство 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 
20/2004 и 115/2007), во членот  87 став (4)  бројот „15“ 
се заменува со зборот „осум“.  

 
Член 2 

 Во членот 167 по ставот (1) се додава нов став (2), 
кој гласи: 

„(2) Инспекторот, работите на инспекцискиот над-
зор ги врши во посебна организациона единица во рам-
ките на Управата.“  

Ставот (2) кој станува став (3) се менува и гласи: 
„(3) Инспектор може да биде лице кое покрај оп-

штите услови за засновање работен однос на државен 
службеник определени со Законот за државните служ-
беници и  Законот за инспекцискиот надзор, има завр-
шено правен, економски, архитектонски,  градежен или 
филозофски факултет и работно искуство во областа на 
заштитата на културното наследство од најмалку чети-
ри години.“ 

По ставот (2) кој станува став (3) се додаваат два 
нови става (4) и (5),  кои гласат: 

“(4) Главен инспектор може да биде лице кое ги ис-
полнува општите услови за засновање работен однос 
на државен службеник определени со Законот за др-
жавните службеници и  Законот за инспекцискиот над-

зор, има  завршено правен, економски, архитектонски,  
градежен или филозофски факултет и работно искус-
тво во областа на заштитата на културното наследство 
од најмалку пет години од кои три години како инспе-
ктор. 

(5) Директорот на Управата донесува годишна про-
грама за работа на организационата единица за вршење 
на инспекциски надзор на Управата до 31 декември во 
тековната година за наредната година.“ 

Ставот (3) станува став (6). 
По ставот (4) кој станува став (7) се додава нов став 

(8), кој гласи: 
„(8) Во постапката при вршење на инспекциски 

надзор ќе се применуваат одредбите од Законот за оп-
штата управна постапка и Законот за инспекцискиот 
надзор, доколку со овој закон поинаку не е уредено.“ 

 
Член 3 

Во членот 168 став (1) точка 3 по зборот: „непра-
вилности“ се додаваат зборовите: „во рок од најмногу 
30 дена од денот на донесувањето на решението на 
инспекторот“. 

 Точката 5 се брише. 
Во точката 8 сврзникот „и“ се брише и се додаваат 

зборовите: „во случаите утврдени во членовите 59 став  
(1)  точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, 63, 65 став (1) точки 2 и 3 и 
став (2)  точка 1,  77, 92 ставови (1) и (2), 93 став (1) 
точки 1,  2 и 3 и  став (3),  94 став (2) точки 1,  3 и 4, 95 
став (3),  99 и 129 од овој закон“. 

 
Член 4 

Насловот на членот 169  и членот 169 се менуваат и 
гласат: 

 
„Чување на привремено одземените предмети 
 

Член 169 
Привремено одземените предмети се чуваат во по-

себна просторија во Управата, определена за чување на 
привремено одземени предмети, која е соодветно про-
сторно и технички обезбедена за чување на предмети-
те.“ 

 
Член 5 

Членот 170 се брише. 
 

Член 6 
Насловот на членот 171 и членот  171 се менуваат и 

гласат: 
 

„Правно средство 
 

Член 171 
(1) По жалбата на решението на инспекторот одлу-

чува посебна комисија составена од двајца членови и 
претседател, именувани од директорот на Управата.  

(2) Претседателот на комисијата е од редот на рако-
водните државни службеници во Управата, со звање 
раководител на сектор и со завршен правен, економ-
ски, архитектонски, градежен или филозофски факул-
тет, а двајцата членови се со правен, економски, архи-
тектонски, градежен или филозофски факултет, со зва-
ње не помало од звањето советник, кои не се вклучени 
во вршењето на инспекцискиот надзор. 

(3) Комисијата одлучува во рок од 15 дена од денот 
на приемот на жалбата.“ 
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Член 7 
По членот 171 се додаваат три нови члена 171-а, 

171-б и  171-в, кои гласат: 
 

„Координиран инспекциски надзор од страна на повеќе 
инспекциски служби 

 
Член 171-а 

Инспекциски надзор може да се врши истовремено 
од страна на  повеќе инспекциски служби во следниве 
случаи: 

- кога тоа е неопходно заради запирање на работите 
на градење кои се изведуваат само со издадено прет-
ходно заштитно-конзерваторско одобрение или ако из-
ведувачот на работите постапува спротивно на издаде-
ното конзерваторско одобрение, односно конзерватор-
скиот проект и 

- ако тоа е неопходно заради привремено запирање 
на изведувањето на работите на непосредна заштита, 
до обезбедување на условите за нивно правилно изве-
дување или ако изведувачот на работите не ги извршу-
ва стручните налози на комисијата, односно овластено-
то лице за вршење на конзерваторски надзор и ако со 
изведување на работите се нанесува штета или се пре-
дизвикува опасност на заштитеното добро. 

 
Укажување со покана за едукација 

 
Член 171-б 

(1) Доколку при вршењето на инспекцискиот над-
зор, инспекторот  утврди дека е сторена неправилност 
која согласно со овој закон е пропишана како прекр-
шок од членот 174 на овој закон,  инспекторот е дол-
жен да состави записник во кој ќе ја утврди сторената 
неправилност со укажување за отстранување на утвр-
дената неправилност во рок од осум дена и со истовре-
мено врачување на покана за спроведување на едука-
ција на лицето или субјектот каде што е утврдена не-
правилноста при вршењето на инспекцискиот надзор.  

(2) Формата и содржината на поканата за едукација, 
како и начинот на спроведување на едукацијата ги про-
пишува министерот за култура. 

(3) Едукацијата ја организира и спроведува Мини-
стерството за култура, во рок не подолг од осум дена 
од денот на спроведувањето на инспекцискиот надзор. 

(4) Едукацијата може да се спроведе за повеќе утвр-
дени исти или истородни неправилности за еден или за 
повеќе субјекти. 

(5) Доколку во закажаниот термин лицето или суб-
јектот над кој се спроведува едукација не се јави на 
едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена. 

(6) Доколку лицето или субјектот над кој се спрове-
дува едукација се јави на закажаната едукација и иста-
та ја заврши, ќе се смета дека е едуциран  по однос на  
утврдената неправилност.  

(7) Доколку инспекторот при спроведување на кон-
тролниот надзор утврди дека се отстранети утврдените 
неправилности од ставот (1) на овој член, донесува зак-
лучок со кој ја запира постапката на инспекциски над-
зор.  

(8) Доколку инспекторот при спроведување на кон-
тролниот надзор утврди дека не се отстранети утврде-
ните неправилности од ставот (1) на овој член, подне-
сува барање за поведување прекршочна постапка пред 
прекршочната комисија.   

(9) Управата води евиденција за спроведената еду-
кација на начин пропишан од министерот за култура. 

Квартален извештај 
 

Член 171-в 
Управата  за извршените контроли изготвува квар-

тални извештаи и ги објавува на веб  страницата на 
Управата на унифициран квартален преглед.“ 

 
Член 8 

Во членот 172 став (1) износите  „6.000 до 8.000“ се 
заменуваат со износите „3.000 до 4.000“. 

Во точката 8 по зборот „одобрение“ се додаваат 
зборовите: „или ги изведува работите спротивно на из-
даденото конзерваторско одобрение“. 

Во ставот (2) износите  „1.500 до 2.000“ се замену-
ваат со износите  „700 до  1.000“. 

Во ставот (3) износите „3.000 до 4.000“ се замену-
ваат со износите „1.500 до „2.000“. 

Во ставот (4)  износите „800 до 1.000“ се заменува-
ат со износите „400 до 500“. 

 
Член 9 

Во членот 173 став (1) износите „4.000 до 5.000“ се 
заменуваат со износите „2.000 до 2.500“. 

Во ставот (2) износите „1.000 до 1.500“ се замену-
ваат со износите  „500 до 700“. 

Во ставот (3) износите  „1.500 до 3.000“ се замену-
ваат со износите „700 до 1.500“. 

 
Член 10 

Во членот 174 став (1) износот „2.000“ се заменува 
со износот „700“. 

Во ставот (2) износот „1.000“ се заменува со изно-
сот „700“. 

Во ставот (3) износот „1.300“ се заменува со изно-
сот „700“. 

 
Член 11 

Во членот 174-б став (1)  зборовите: „органот на др-
жавната управа надлежен за вршење на работите од об-
ласта на културата“ се заменуваат со зборот: „Управа-
та“. 

Во ставот (2) зборовите: „министерот кој раководи 
со органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на културата“ се заменуваат со 
зборовите: „директорот на Управата“. 

Во ставот (3) зборовите: „органот на државната 
управа надлежен за вршење на работите од областа на 
културата“ се заменуваат со зборот: „Управата“. 

Во ставот (8) зборовите: „министерот кој раководи 
со органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на културата“ се заменуваат со 
зборовите: „ директорот на Управата“. 

 
Член 12 

Во членот 174-в ставови (2) и (7) зборовите: „мини-
стерот кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на култу-
рата“ се заменуваат со зборовите: „директорот на 
Управата“. 

 
Член 13 

Во членот 174-г став (2) зборовите: „Кога сторите-
лот на прекршокот е согласен за поведување на постап-
ка за порамнување, а инспекторот“ се заменуваат со 
зборот: „Инспекторот“. 

Ставот (4) се менува и гласи:  
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„Инспекторот во постапката за порамнување на 
сторителот на прекршокот му дава платен налог.“ 

Ставот (5) се менува и гласи:  
„Се смета дека сторителот на прекршокот со потпи-

сот на приемот на платниот налог се согласува да ја 
плати глобата.“ 

 
Член 14 

Подзаконските акти кои се предвидени со овој за-
кон, ќе се донесат во рок од 15 дена од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон. 

 
Член 15 

Постапките за инспекциски надзор започнати пред 
денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се завр-
шат според одредбите на законот кој бил во примена 
на денот на започнувањето на надзорот. 

 
Член 16 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, освен одредбите од  членовите 2, 3, 4, 5, 6  и 7 
на овој закон кои ќе започнат да се применуваат од 1 
април 2011 година.  

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 
PËR MBROJTJEN E TRASHEGIMISE KULTURORE 

 
Neni 1 

Në Ligjin për mbrojtjen e trashegimise kulturore (''Ga-
zeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise'' numer 20/2004 
dhe 115/2007), në nenin 87 paragrafi (4) numri "15" zeven-
desohet me fjalen "tete".  

 
Neni 2 

Në nenin 167 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) 
, si vijon: 

"(2) Inspektori, punet e mbikeqyrjes inspektuese i kr-
yen në njesi të vecante organizative në kuader të Drejtori-
se."  

Paragrafi (2) që behet paragraf (3) ndryshohet si vijon: 
"(3) Inspektor mund të jete personi që pervec kushteve 

të pergjithshme për themelim të marredhenies së punes të 
nepunesit shteteror të percaktuara me Ligjin për nepunes 
shteterore dhe Ligjin për mbikeqyrje inspektuese, ka të kr-
yer fakultet juridik, ekonomik, të arkitektures, ndertimtari-
se ose filozofik dhe pervoje pune  në sferen e mbrojtjes së 
trashegimise kulturore së paku kater vite." 

Pas  paragrafit (2) që behet paragraf (3) shtohen dy pa-
ragrafe të  rinj (4)  dhe (5), si vijojne: 

"(4) Inspektor kryesor mund të jete personi që pervec 
kushteve të pergjithshme për themelim të marredhenies së 
punes të nepunesit shteteror të percaktuar me Ligjin për ne-
punes shteterore dhe Ligjin për mbikeqyrje inspektuese, ka 
të kryer fakultet juridik, ekonomik, të arkitektures, nder-
timtarise ose filozofik dhe pervoje pune  në sferen e 
mbrojtjes së trashegimise kulturore së paku pese vite, nga 
të cilat tre vite si inspektor. 

(5) Drejtori i Drejtorise miraton Program vjetor për pu-
ne të njesise organizative për kryerjen e mbikeqyrjes inspe-
ktuese të Drejtorise, deri më 31 dhjetor në vitin rrjedhes 
për vitin vijues''. 

Paragrafi (3) behet paragraf (6). 

Pas paragrafit (4) që behet paragraf 7 shtohet paragraf i 
ri (8), si vijon: 

"(8) Në proceduren gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspe-
ktuese, do të zbatohen dispozitat e Ligji për proceduren e 
pergjithshme administrative dhe Ligjit për mbikeqyrje ins-
pektuese, nese me kete ligj nuk eshte rregulluar ndryshe". 

 
Neni 3 

Në nenin 168 paragrafi (1) në piken 3 pas fjales "parre-
gullsi" shtohen fjalet: në afat prej së paku 30 ditesh nga di-
ta e miratimit të aktvendimit të inspektorit". 

Pika 5 fshihet. 
Në piken 8 lidheza "dhe" shlyhet dhe shtohen fjalet: 

"në rastet e percaktuara në nenet 59 paragrafi (1) pikat 1, 2, 
3, 4, 5, 6 dhe 7 , 63, 65 paragrafi (1) pikat 2 dhe 3 dhe pa-
ragrafi (2) pika 1, 77, 92 paragrafet (1) dhe (2), 93 paragra-
fi (1) pikat 1, 2, 3 dhe paragrafi (3), 94 paragrafi (2) pikat 
1, 3 dhe 4 , 95 paragrafi (3), 99 dhe 129 të ketij ligji". 

 
Neni 4 

Titulli i nenit 169 dhe neni 169 ndryshohen si vijojne: 
 

"Ruajtja e sendeve të marra perkohesisht 
Neni 169 

Sendet e marra perkohesisht ruhen në lokal të vecante 
në Drejtori, të percaktuar për ruajtjen e sendeve të marra 
perkohesisht, që eshte i siguruar në menyre perkatese hape-
sinore dhe teknike për ruajtjen e sendeve." 

 
Neni 5 

Neni 170 fshihet. 
 

Neni 6 
Titulli i nenit 171 dhe neni 171 ndryshohen si vijojne: 
 

"Mjeti juridik 
Neni 171 

(1) Për ankesen ndaj aktvendimit të inspektorit, vendos 
Komision i vecante i perbere nga dy anetare dhe kryetari, 
të emeruar nga drejtori i Drejtorise.  

(2) Kryetari i Komisionit eshte nga radhet e  nepunesve 
udheheqes shteterore në Drejtori, me titull Udheheqes i Se-
ktorit  me fakultet të kryer juridik, ekonomik, të arkitektu-
res, ndertimtarise ose filozofik, me titull jo më të ulet se ti-
tulli keshilltar, që nuk jane të perfshire në kryerjen e mbi-
keqyrjes inspektuese. 

(3) Komisioni vendos në afat prej 15 ditesh nga dita e 
pranimit të ankeses." 

 
Neni 7 

Pas nenit 171 shtohen tre nene të reja 171 – a, 171 - b 
dhe  171-v, si vijojne: 

 
"Mbikeqyrja e koordinuar inspektuese nga më teper sherbi-

me inspektuese 
Neni 171-a 

Mbikeqyrja inspektuese mund të kryhet njekohesisht 
nga më teper sherbime inspektuese, në keto raste: 

- kur kjo eshte e domosdoshme për arsye të ndalimit të 
puneve të ndertimit që realizohen vetem me lejen për 
mbrojtje konservim të leshuar paraprakisht,  ose nese reali-
zuesi i puneve vepron në kundershtim me lejen e leshuar 
për konservim, perkatesisht projektit për konservim dhe 

- nese kjo eshte e domosdoshme për arsye të ndalimit të 
perkohshem të realizimit të puneve të mbrojtjes së drejtper-
sedrejti, deri në sigurimin e kushteve për realizimin e tyre 
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të rregullt ose nese realizuesi i puneve nuk i kryen urdhere-
sat profesionale të Komisionit, perkatesisht personit të au-
torizuar për kryerjen e mbikeqyrjes së konservimit dhe ne-
se me realizimin e puneve i shkaktohet dëm ose rrezik të 
mires së mbrojtur.  

 
Sugjerimi me ftese për edukim 

Neni 171-b 
(1) Nese gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese, ins-

pektori verteton se eshte kryer parregullsi që në pajtim me 
kete ligj eshte percaktuar si kundervajtje  nga neni 174 i 
ketij ligji, inspektori detyrohet që të perpiloje procesverbal 
në të cilin do të konstatohet parregullsia e kryer me sugje-
rim për menjanimin e parregullsise së percaktuar në afat 
prej tete ditesh dhe dergimin e njekohshem të fteses për re-
alizimin e edukimit të personit ose subjektit ku eshte e per-
caktuar parregullsia gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektu-
ese.   

(2) Formen dhe permbajtjen e fteses për edukim, si dhe 
menyren e realizimit të edukimit, i percakton ministri i 
Kultures. 

(3) Edukimin e organizon dhe realizon Ministria e Kul-
tures, në afat jo më gjate se tete dite nga dita e realizimit të 
mbikeqyrjes inspektuese. 

(4) Edukimi mund të realizohet për më shume  parre-
gullsi të vertetuara të njejta të ose të njellojta, për  një ose 
më teper subjekte. 

(5) Nese në terminin e caktuar personi ose subjekti për 
të cilin realizohet edukata nuk u paraqitet në edukim, do të 
konsiderohet se edukimi eshte realizuar. 

(6) Nese personi ose subjekti për të cilin realizohet edu-
kimi paraqitet  në edukimin e caktuar dhe të njejten e kr-
yen, do të konsiderohet se eshte edukuar lidhur me parre-
gullsine e percaktuar.  

(7) Nese inspektori gjate realizimit të mbikeqyrjes kon-
trolluese verteton se jane menjanuar parregullsite e perca-
ktuara nga paragrafi (1) i ketij neni, miraton konkluzion me 
të cilin nderpritet procedura e mbikeqyrjes inspektuese.  

(8) Nese inspektori gjate realizimit të mbikeqyrjes kon-
trolluese verteton se nuk jane menjanuar parregullsite e 
percaktuara nga paragrafi (1) i ketij neni, parashtron kerke-
se për ngritjen e procedures për kundervajtje në Komisio-
nin për Kundervajtes.   

(9) Drejtoria mban evidence për edukimin e realizuar 
në menyre të percaktuar nga ministri i Kultures. 

 
Raporti tremujor 

Neni 171-v 
Drejtoria për kontrollimet e kryera pergatit raporte tre-

mujore dhe i publikon në ueb faqen e Drejtorise në pasqyre 
të unifikuar tremujore.’’ 

 
Neni 8 

Në nenin 172 paragrafi (1) shumat: "6 000 deri më 8 
000", zevendesohen me shumat: ''3 000 deri më 4 000''. 

Në piken 8 pas fjales "leje" shtohen fjalet: "ose i reali-
zon punet në kundershtim me lejen e leshuar për konser-
vim".  

Në paragrafin (2) shumat: "1 500 deri në 2 000" zeven-
desohen me shumat: "700 deri në1 000". 

Në paragrafin (3) shumat: "3 000 deri në 4 000" zeven-
desohen me shumat: "1 500 deri në 2 000". 

Në paragrafin (4) shumat: "800 deri në 1 000" zevende-
sohen me shumat: "400 deri në 500". 

Neni 9 
Në nenin 173 paragrafi (1) shumat: "4 000 deri në 

5000", zevendesohen me shumat: ''2 000 deri në 2 500''. 
Në paragrafin (2) shumat: "1 000 deri në 1 500" zeven-

desohen me shumat: "500 deri në 700". 
Në paragrafin (3) shumat: "1 500 deri në 3 000" zeven-

desohen me shumat: ‘’700 deri në1 500". 
 

Neni 10 
Në nenin 174 paragrafi (1) shuma ''2 000'',  zevendeso-

het me shumen ''700''. 
Në paragrafin (2) shuma ''1 000'',  zevendesohet me 

shumen ''700''. 
Në paragrafin (3) shuma ''1 300'',  zevendesohet me 

shumen ''700''. 
 

Neni 11 
Në nenin 174-b paragrafi (1) fjalet: "organi i admini-

strates shteterore  kompetent për kryerjen e puneve nga sfe-
ra e kultures"  zevendesohen me fjalen "Drejtoria". 

Në paragrafin (2) fjalet: "ministri i cili udheheq me or-
ganin e administrates shteterore kompetente për kryerjen e 
puneve nga sfera e kultures'' zevendesohen me fjalet: ''drej-
tori i Drejtorise''. 

Në paragrafin (3) fjalet: "organi i administrates shtete-
rore  kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e kultures" 
zevendesohen me fjalen "Drejtoria". 

Në paragrafin (8) fjalet: "ministri i cili udheheq me or-
ganin e administrates shteterore kompetent për kryerjen e 
puneve nga sfera e kultures'' zevendesohen me fjalet: ''drej-
tori i Drejtorise''. 

 
Neni 12 

Në nenin 174-v paragrafet (2) dhe (7) fjalet: "ministri i 
cili udheheq me organin e administrates shteterore kompe-
tent për kryerjen e puneve nga sfera e kultures'' zevendeso-
hen me fjalet: ''drejtori i Drejtorise''. 

 
Neni 13 

Në nenin 174-g paragrafi (2) fjalet: "Kur kryeresi i kun-
dervajtjes pajtohet për ngritjen e procedures së barazimit, 
ndersa inspektori" zevendesohen me fjalen ''Inspektori''. 

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:  
"Inspektori në procedure e barazimit, kryeresit të kun-

dervajtesit i jep urdherpagese". 
Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:  
"Konsiderohet se kryeresi i kundervajtjes me nenshkri-

min e pranimit të urdherpageses, pajtohet ta paguaje gjo-
ben." 

 
Neni 14 

Dispozitat nenligjore që jane parapare me kete ligj, do 
të miratohen në afat prej 15 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi 
të ketij ligji. 

 
Neni 15 

Procedurat për mbikeqyrje inspektuese të filluara para 
dites së hyrjes në fuqi të ketij ligji, do të perfundojne sipas 
dispozitave të ligjit që ka qene në zbatim në diten e fillimit 
të mbikeqyrjes.  

 
Neni 16 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise", pervec 
dispozitave nga nenet 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7 të ketij ligji që do 
të fillojne të zbatohen nga 1 prilli 2011.  
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416. 
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИ-
ВАТИЗАЦИЈА И ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за приватизација и закуп на градежно 
земјиште во државна сопственост, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 10 февруари 2011 година. 

 
        Бр. 07-850/1                                  Претседател 
10 февруари 2011 година       на Република Македонија,                       
           Скопје                                   Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЗАКУП НА ГРА-
ДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 

 
Член 1 

Во Законот за приватизација и закуп на градежно 
земјиште во државна сопственост (“Службен весник на 
Република Македонија” број 4/2005, 13/2007, 165/2008 
и 146/2009), во членот 13 ставот (3) се менува и гласи: 

„Делот од надоместокот што го плаќа секој од 
етажните сопственици од ставот 2 на овој член се опре-
делува сразмерно на бројот на посебните делови од 
зградата спрема вкупната површина на земјиштето 
предмет на приватизација, при што се воспоставуваат 
односи меѓу етажните сопственици кои произлегуваат 
од правната содржина на правото на заедничка сопс-
твеност на градежно изградено земјиште согласно со 
Законот за градежно земјиште и Законот за сопстве-
ност и други стварни права. Надоместокот за секој ета-
жен сопственик се пресметува на начин што вкупната 
површина на земјиштето предмет на приватизација се 
дели со бројот на посебните делови од зградата и се 
множи со висината на надоместокот по метар квадра-
тен утврден според соодветната намена согласно со 
Уредбата за висина на надоместокот за приватизација 
на градежното земјиште што се приватизира, начинот и 
постапката за наплата на надоместокот за приватизаци-
ја на градежно земјиште. Бројот на посебни делови од 
зграда се утврдува од страна на органот на државната 
управа надлежен за имотноправните работи со увид на 
самото место.“ 

Ставот (4) станува став (5). 
 

Член 2 
Во членот 14 по ставот (3) се додава нов став (4), 

кој гласи: 
„(4) Градежното земјиште на кое право на користе-

ње имаат лицата од членот 2 точка 7 на овој закон, а за 
кое градежната парцела не е дефинирана со актот за 

урбанистичко планирање со кој се утврдува градежна-
та парцела, правото на приватизација може да го оства-
рат во рамките на стекнатото право на користење.“ 

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

Член 3 
Членот 27 се менува и гласи: 
„Барањето за приватизација од членот 26 на овој за-

кон може да се поднесе до 31 декември 2012 година.“ 
 

Член 4 
Во членот 28 став (3) алинеја 2 на крајот од речени-

цата по запирката се додаваат зборовите: „само во слу-
чаите кога се бара приватизација без обврска за плаќа-
ње на надоместок“. 

Во ставот (3) алинејата 4 се брише. 
Во ставот (4) по зборот „примерока“ точката се 

брише и се додаваат зборовите: „од кои едното  барање 
со прилозите  во оригинал, а второто  барање со прило-
зите во фотокопие“. 

 
Член 5 

Започнатите постапки за приватизација на градеж-
но земјиште во државна сопственост до денот на влегу-
вањето во сила на овој закон ќе продолжат според 
одредбите од овој закон. 

 
Член 6 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија”. 

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR 
PRIVATIZIM DHE QIRA TË TOKËS NDËRTIMORE  

NË PRONËSI SHTETËRORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për privatizim dhe qira të tokës ndërtimore 

në pronësi shtetërore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 4/2005, 13/2007, 165/2008 dhe 
146/2009), në nenin 13 paragrafi 3 ndryshohet si vijon: 

"Pjesa e kompensimit që e paguan secili prej pronarëve 
të kateve nga paragrafi (2) i këtij neni, përcaktohet 
proporcionalisht me numrin e pjesëve të veçanta të 
ndërtesës ndaj sipërfaqes së përgjithshme të tokës lëndë e 
privatizimit, me ç'rast vendosen marrëdhënie ndërmjet 
pronarëve të kateve, që dalin nga përmbajtja juridike e të 
drejtës së pronësisë së përbashkët të tokës së ndërtuar me 
ndërtime, në pajtim me Ligjin për tokë ndërtimore dhe me 
Ligjin për pronësi dhe të drejta tjera reale. Kompensimi për 
çdo pronar të katit llogaritet në mënyrën që sipërfaqja e 
përgjithshme e tokës lëndë e privatizimit, pjesëtohet me 
numrin e pjesëve të veçanta të ndërtesës dhe shumëzohet 
me lartësinë e kompensimit për metër katror të përcaktuar 
sipas dedikimit përkatës në pajtim me Dekretin për 
lartësinë e kompensimit për privatizim të tokës ndërtimore 
që privatizohet, mënyrën dhe procedurën e arkëtimit të 
kompensimit për privatizim të tokës ndërtimore.  Numri i 
pjesëve të veçanta të ndërtesës përcaktohet nga ana e 
organit të administratës shtetërore, kompetent për punët 
pronësore juridike me inspektim në vendin e ngjarjes." 

Paragrafi (4) bëhet paragraf (5). 
 

Neni 2 
Në nenin 14 pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri (4), si 

vijon: 
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"(4) Toka ndërtimore në të cilën të drejtë shfrytëzimi 
kanë personat nga neni 2 pika 7 e këtij ligji, e për të cilën 
parcela ndërtimore nuk është definuar me aktin për 
planifikim urbanistik me të cilin përcaktohet parcela 
ndërtimore, të drejtën e privatizimit mund ta realizojnë në 
kuadër të së drejtës së fituar për shfrytëzim." 

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

Neni 3 
Neni 27 ndryshohet si vijon: 
"Kërkesa për privatizim nga neni 26 i këtij ligji, mund 

të parashtrohet deri më 31 dhjetor 2012." 
 

Neni 4 
Në nenin 28 paragrafi (3) alineja 2 në fund të fjalisë, 

pas presjes shtohen fjalët: "vetëm në rastet kur kërkohet 
privatizim pa detyrim për pagesë të kompensimit". 

Në paragrafin (3) alineja 4 shlyhet. 
Në paragrafin (4) pas fjalës "ekzemplarë" pika shlyhet 

dhe shtohen fjalët: "prej të cilave njëra kërkesë me shtojcat 
në origjinal, ndërsa kërkesa tjetër me shtojcat në 
fotokopje".  

 
Neni 5 

Procedurat e filluara për privatizim të tokës ndërtimore 
në pronësi shtetërore deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij 
ligji do të vazhdojnë sipas dispozitave të këtij ligji. 

 
Neni 6 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

__________ 
417. 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАН-
ЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОБВР-
СКИТЕ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ, НАМЕНЕТ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ „ГЛАВЕН ТРАНС-
ПОРТЕН СИСТЕМ ОД ПК БРОД ГНЕОТИНО ДО СУ-
ВОДОЛ – ЛОТ 3“, КОЈ ЌЕ СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ ДОЈЧЕ 

БАНКА И АД ЕЛЕМ 
 

Се прогласува Законот за гаранција на Република 
Македонија на обврските по Договорот за заем, наме-
нет за финансирање на проектот „Главен транспортен 
систем од ПК Брод Гнеотино до Суводол – ЛОТ 3“, кој 
ќе се склучи меѓу Дојче банка и АД ЕЛЕМ, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 10 февруари 2011 година. 

  
           Бр. 07-851/1                               Претседател 
10 февруари 2011 година       на Република Македонија,                       
               Скопје                               Ѓорге Иванов, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
 Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 
ОБВРСКИТЕ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ, НАМЕНЕТ 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ “ГЛАВЕН 
ТРАНСПОРТЕН СИСТЕМ ОД ПК БРОД  ГНЕОТИНО  
ДО СУВОДОЛ - ЛОТ 3“, КОЈ ЌЕ СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ 

ДОЈЧЕ БАНКА И АД  ЕЛЕМ 
 

Член 1 
Република Македонија го гарантира намирувањето 

на обврските и исполнувањето на одредбите од Дого-
ворот за заем наменет за  проектот “Главен транспор-
тен систем од ПК Брод Гнеотино до Суводол - ЛОТ 3“, 
кој ќе се склучи меѓу Дојче банка и АД ЕЛЕМ во износ 
од 16.000.000 евра, во рокови и услови предвидени во 
Договорот за заем, доколку АД ЕЛЕМ не ги исполнува 
и сервисира обврските од Договорот за заем. 

  
Член 2 

Условите и начинот на користење на заемот од чле-
нот 1 на овој закон се утврдуваат со Договор за заем, 
кој ќе се склучи меѓу Дојче банка и АД ЕЛЕМ за прое-
ктот “Главен транспортен систем од ПК Брод Гнеотино 
до Суводол - ЛОТ 3“. 

 
Член 3 

Сите обврски кои произлегуваат од Договорот за 
заем од членот 1 на овој закон, како и сервисирањето 
на заемот ќе го врши АД ЕЛЕМ од приходите кои ги 
остварува, во рокови и услови утврдени во Договорот 
за заем.  

 
Член 4 

Заемот од Договорот од членот 1 на овој закон ќе се 
отплаќа во 17 еднакви полугодишни рати. Првата отп-
лата треба да започне шест месеци по започнувањето 
на активностите на проектот, но не подоцна од 27 фе-
вруари 2012 година. 

Каматна стапка е варијабилна каматна стапка ЕУ-
РИБОР плус 1,55% годишно.  

 
Член 5 

Во рок од 30 дена од датумот на склучувањето на 
Договорот за заем од членот 1 на овој закон на средс-
твата од заемот ќе се плати еднократна провизија на 
Дојче банка во износ од 0,625% од износот на заемот. 

На износот на неповлечените средства од заемот на 
годишно ниво се плаќа провизија на Дојче банка во из-
нос од 0,625% од износот на заемот. 

Провизијата од ставот 2 на овој член се плаќа квар-
тално од датумот на склучувањето на Договорот за заем. 

На обврските поврзани со отплатата на заемот од 
членот 1 на овој закон кои нема да се платат во предви-
дените рокови ќе се плаќа казнена камата во висина на 
каматната стапка зголемена за 2% годишно. 

На останатите обврските поврзани со заемот од 
членот 1 на овој закон кои нема да се платат во предви-
дените рокови ќе се плаќа надоместок на штета во ви-
сина на каматната стапка зголемена за 2% годишно. 

 
Член 6 

За регулирање на меѓусебните права и обврски кои 
произлегуваат од Договорот за заем и Договорот за га-
ранција Министерството за финансии и АД ЕЛЕМ ќе 
склучат посебен договор.  

 
Член 7 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“. 
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L I G J 
PËR GARANCI TË REPUBLIKES SË MAQEDONI-
SE NDAJ DETYRIMEVE SIPAS  MARREVESHJES 
PËR HUA, TË DEDIKUAR PËR FINANCIMIN E 
PROJEKTIT “SISTEMI KRYESOR TRANSPORTU-
ES NGA MS BROD GNEOTINO DERI NË SUVO-
DOLL – LOT 3” QË DO TË LIDHET NDERMJET  

DOJCE BANKES DHE SHA ELEM 
 

Neni 1 
Republika e Maqedonise e garanton permbushjen e det-

yrimeve dhe permbushjen e dispozitave  nga Marreveshja 
për hua të dedikuar për projektin “Sistemi kryesor trans-
portues nga MS Brod Gneotino deri në Suvodoll – LOT 3” 
që do të lidhet ndermjet Dojce Bankes dhe SHA ELEM në 
shume prej 16 000 000 eurosh, në afate dhe kushte të para-
para në Marreveshjen për hua, nese SHA ELEM nuk i 
permbush dhe servison detyrimet nga Marreveshja për hua.   

 
Neni 2 

Kushtet dhe menyra e shfrytezimit të huas nga neni 1 i 
ketij ligji percaktohen me Marreveshjen për hua, që do të 
lidhet ndermjet Dojce Bankes dhe SHA ELEM për proje-
ktin “Sistemi kryesor transportues nga MS Brod Gneotino 
deri në Suvodoll – LOT 3”. 

 
Neni 3 

Të gjitha detyrimet që dalin nga Marreveshja për hua 
nga neni 1 i ketij ligji, si dhe servisimin e huas do ta beje 
SHA ELEM nga të hyrat që i realizon, në afate dhe kushte 
të percaktuara në Marreveshjen për hua.  

 
Neni 4 

Huaja nga Marreveshja nga neni 1 i ketij ligji do të pa-
guhet në 17 keste të barabarta gjysmevjetore. Pagesa e pare 
duhet të filloje gjashte muaj pas fillimit të aktiviteteve të 
projektit, por jo më vone se 27 shkurti 2012. 

Shkalla kamatore eshte shkalle varijabile kamatore EU-
RIBOR plus 1,55% në  vit.   

 
Neni 5 

Në afat prej 30 ditesh nga data e lidhjes së Marrevesh-
jes për hua nga neni 1 i ketij ligji, për mjetet e huas do t'i 
paguhet provizion i njehershem Dojce Bankes në shume 
prej 0,625% nga shuma e huas.  

Për shumen e mjeteve të paterhequra të huas, në nivel 
vjetor i paguhet provizion Dojce Bankes në shume prej 
0,625% nga shuma e huas.  

Provizioni nga paragrafi 2 i ketij neni paguhet në tre-
mujor nga data e lidhjes së Marreveshjes për hua. 

Për detyrimet lidhur me pagesen e huas nga neni 1 i ke-
tij ligji që nuk do të paguhen në afatet e parapara, do të pa-
guhet kamate ndeshkuese në lartesi të shkalles kamatore të 
zmadhuar për 2% në vit.  

Për detyrimet tjera lidhur me huan nga nenit 1 i ketij 
ligji që nuk do të paguhen në afatet e parapara, do të pagu-
het kompensim i demit në lartesi të shkalles kamatore të 
zmadhuar për 2% në vit.  

 
Neni 6 

Për rregullimin e të drejtave dhe detyrimeve të nders-
jella që dalin nga Marreveshja për hua dhe Marreveshja për 
garanci, Ministria e Financave dhe SHA ELEM do të lid-
hin marreveshje të vecante.   

 
Neni 7 

Ky ligj hyn në  fuqi në diten e botimit në “Gazeten Zyr-
tare të Republikes së Maqedonise”. 

418. 
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОРТОТ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 10 февруари 2011 година. 
 

          Бр. 07-852/1                               Претседател 
10 февруари 2011 година       на Република Македонија,                       
             Скопје                               Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ЗАКОНОТ  

ЗА СПОРТОТ 
 

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

лика Македонија“ број 29/2002,66/2004 и 81/2008), по 
членот 6 се додава нов член 6-а, кој гласи: 

 
„Член 6-а 

Спортските  клубови кои се натпреваруваат во нај-
високиот степен на натпревари во сениорска конкурен-
ција, во спортови во кои се организира сениорски си-
стем на натпревари во повеќе степени  во фудбал, ко-
шарка, ракомет и одбојка се регистрираат како акцио-
нерски друштва согласно со Законот за трговските 
друштва. 

Називот на фирмата на акционерското друштво од 
ставот 1 на овој член, покрај елементите согласно со 
Законот за трговските друштва  го содржи и  видот на 
спортот за кој е основан спортскиот клуб, регистриран 
како акционерско друштво согласно со овој закон.“ 

   
Член 2 

Во членот  7 по зборот “здружение“ зборовите: “ на 
граѓани“ се бришат.  

 
Член 3 

Во членот  8 по зборот “здружение“ зборовите:  “на 
граѓани“ се бришат. 

 
Член 4 

Во  членот 9 став  1 по зборот “здружение“ зборо-
вите: “на граѓани“ се бришат. 

Во ставот 3 по зборот “здружение“ зборовите: “на 
граѓани“се бришат. 

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

“Одлуката за основање на акционерското друштво 
што ја донесува Собранието на спортскиот клуб се 
смета за донесена, ако за неа гласале две третини од 
вкупниот број на членови на Собранието на спортскиот 
клуб. 
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Кон одлуката за основање од ставот 4 на овој член, 
при регистрацијата на друштвото во трговскиот реги-
стар кој се води во Централниот регистар на Република 
Македонија, се приложува список на акционери со 
нивниот поединечен влог со кој учествуваат во основ-
ната главнина на акционерското друштво.“ 

Во ставовите 4 и 5  кои стануваат  ставови 5 и 6 по 
зборот “здружение“ зборовите: “на граѓани“ се бришат,  
а по зборовите: “трговско друштво“ се додаваат зборо-
вите: “односно акционерско друштво“. 

 
Член 5 

Во членот 9-а по ставот 2 се додава нов став 3, кој 
гласи: 

„Професионален спортски клуб во фудбал, кошар-
ка, ракомет и одбојка во највисокиот степен на натпре-
варување е акционерско друштво.“ 

Во ставот 3 кој станува став 4 по бројот „2“ се дода-
ваат зборовите: „и 3“. 

Во ставот 7 бројот „5“ се заменува со бројот „6“. 
 

Член 6 
Во членот 9-б по ставот 2 се додава два нови   става 

3 и 4, кои гласат: 
„Професионален спортски клуб во фудбал, кошар-

ка, ракомет и одбојка во највисокиот степен на натпре-
варување регистриран како акционерско друштво е 
должен еднаш годишно, а најдоцна до 31 март во те-
ковната година до соодветната федерација и органот на 
државната управа надлежен  во областа на спортот да 
достави извештај за работењето, годишна сметка и фи-
нансиски извештај за претходната година согласно со 
Законот за трговските друштва. 

Професионален спортски клуб во фудбал, кошарка, 
ракомет и одбојка во највисокиот степен на натпрева-
рување, регистриран како акционерско друштво е дол-
жен еднаш годишно, а најдоцна до 31 декември во те-
ковната година, до органот на државната управа надле-
жен во областа на спортот да достави програма за ра-
бота за наредната година.“ 

 
Член 7 

Во членот 9-в алинеја 2 зборовите: “Законот за 
здруженијата на граѓани и фондациите“ се заменува со 
зборовите: “Законот за здруженија и фондации“.   

 
Член 8 

Во членот 10 став 2 по алинејата 1 се додаваат  три 
нови алинеи 2, 3 и 4, кои гласат: 

- има склучено договор за професионална работа на 
еден тренер за сениорската или двајца тренери за мла-
динската конкуренција, 

- има склучено договор за професионална работа на 
медицинско лице, 

- има вработено најмалку едно лице за администра-
тивно технички работи, 

Во алинејата 3 која станува алинеја 6 запирката се 
заменува со сврзникот “и“. 

Алинејата 4 се брише. 
 

Член 9 
Во членот  14 став 5  по зборот  “здруженијата“ збо-

ровите: “на граѓани и фондациите“ се бришат.  
 

Член 10 
По членот 14 се додаваат два  нови члена 14-а и 14-

б, кои гласат: 

„Член 14-а 
Собранието на националните спортски федерации 

во екипните спортови го сочинуваат претставниците од 
клубовите од прва и втора лига  и останатите клубови 
здружени во федерациите, како и претставници на 
спортските тренери, ветерани, судии и спортисти од 
соодветниот спорт предложени од нивните организаци-
они облици. 

Собранието на националните спортски федерации 
во индивидуалните спортови го сочинуваат претстав-
ниците од клубовите  здружени во федерациите, како и 
претставници на спортските тренери, ветерани, судии и 
спортисти од соодветниот спорт предложени од нивни-
те организациони облици. 

   
Член 14-б 

Во националните спортски федерации спортските 
клубови кои се натпреваруваат во највисокиот степен 
на натпревари во сениорска конкуренција во спортови 
во кои се организира сениорски систем на натпревари 
во повеќе степени, се здружуваат во организационен 
облик согласно со Законот за здруженија и фондации 
заради остварување на своите права и интереси.  

Клубовите од ставот 1 на овој член треба да имаат 
младински клубови кои се натпреваруваат во системот 
на натпревари организиран за младинските  категории 
во соодветниот спорт.  

Организациониот облик на здружување од ставот 1 
на овој член  до Собранието на Националната спортска 
федерација доставува предлози за утврдување на си-
стемот на натпревари, избор на спонзор на лигата, пра-
вата за пренос на натпреварите  и други прашања повр-
зани со одржувањето на највисокиот степен на натпре-
вари во сениорска конкуренција во спортови во кои се 
организира сениорски систем на натпревари во повеќе 
степени. 

Националните спортски федерации обезбедуваат 
просторни и други услови за работа на организациони-
от облик на здружување од ставот 1 на овој член.“ 

 
Член 11 

Во членот 22-а став 1 по алинејата 3 се додава нова 
алинеја 4,  која гласи: 

 „- поддршка и унапредување на спортот, спортски-
те клубови и професионалните спортски клубови реги-
стрирани на подрачјето на општините, општините во 
градот Скопје и градот Скопје“. 

Во  ставот 2 по зборовите: „градот Скопје“ се дода-
ваат зборовите: „или комисијата на општината, општи-
ната во градот Скопје и градот Скопје надлежна за 
спортот“. 

 
Член 12 

Во членот 27 став 1 на крајот на реченицата точката 
се брише и се додаваат зборовите: „или стекнато ли-
ценци добиени од соодветна меѓународна спортска 
асоцијација“. 

 
Член 13 

Во целиот текст на Законот за спортот зборовите: 
“општините и градот Скопје“ во кој  било род и број се 
заменуваат со зборовите: “општините, општините во 
градот Скопје и градот Скопје“. 

 
Член 14 

Називот на Главата “XII Прекршочни одредби“ се 
менува и гласи: “Казнени и прекршочни одредби“. 
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Член 15 
По членот 73 се додава нов член 73-а, кој гласи: 

 
“Член 73-а 

Одговорно лице во национална спортска федераци-
ја, кое ќе дозволи спортскиот клуб да се натпреварува 
во највисокиот степен на натпревари, а кој не се реги-
стрирал како акционерско друштво согласно со одред-
бите од овој закон ќе се казни со казна затвор од една 
до три години.“ 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 16 

Постојните спортски  клубови  кои се натпревару-
ваат во највисокиот степен на натпревари во сениорска 
конкуренција во спортови во кои се организира сени-
орски систем на натпревари во повеќе степени во фуд-
бал, кошарка и ракомет ќе се регистрираат во акцио-
нерски друштва согласно со членот 1 од овој закон, 
најдоцна до 31 јули  2012 година. 

Постојните спортски  клубови  кои се натпревару-
ваат во највисокиот степен на натпревари во сениорска 
конкуренција во спортови во кои се организира сени-
орски систем на натпревари во повеќе степени во од-
бојка ќе се регистрираат  во  акционерски друштва  
согласно со членот 1 од овој закон најдоцна до 31 јули 
2016 година. 

 
Член 17 

Основачи на акционерските друштва од членот 16 
на овој закон можат да бидат физички лица - членовите 
на спортскиот клуб,  како и други физички лица и 
правни лица. 

Собранието на спортските клубови од членот 16  на 
овој закон носат одлука за основачите на акционерски-
те друштва од членот 16  на овој закон. 

 
Член 18 

Фирмата на акционерското друштво регистрирано 
согласно со членот 16  од овој закон го содржи  името 
на спортскиот клуб чии членови донеле одлука за ос-
новачите на акционерското друштво со двотретинско 
мнозинство, од вкупниот број на членови на Собрание-
то. 

 
Член 19 

Националната спортска федерација го признава 
континуитетот на остварениот резултат на акционер-
ското друштво кое  сe  регистрирало како акционерско 
друштво согласно со членовите 16 и 17 од овој закон и 
го содржи името на спортскиот клуб согласно со чле-
нот 18 од овој закон. 

 
Член 20 

Постојните спортски клубови  кои нема да се реги-
стрираат како акционерски друштва согласно со члено-
вите 16, 17 и 18 од овој закон не можат да се натпрева-
руваат во највисокиот степен на натпревари организи-
рани од националните спортски федерации. 

Ако во највисокиот степен на натпревари организи-
рани од националните спортски федерации, некои од 
постојните спортски клубови не се регистрираат во ак-
ционерски друштва согласно со членовите 16, 17 и 18 
од овој закон, право на натпреварување во  највисокиот 
степен на натпревари имаат спортските клубови од по-
низок ранг на натпреварување, доколку се регистрира-

ат како акционерски друштва согласно со одредбите од 
овој закон, по претходен повик на националната спорт-
ска федерација  на начин утврден  со акт  на соодветна-
та  национална спортска федерација. 

 
Член 21 

Постојните спортски  клубови кои се натпреварува-
ат во највисокиот степен на натпревари во сениорска 
конкуренција во фудбал, кошарка, ракомет и одбојка  
не смеат да го употребуваат  името на некои од постој-
ните спортски клубови од ист вид на спортови и под 
тоа име да се регистрираат како акционерско друштво. 

 
Член 22 

Спортските клубови регистрирани како акционер-
ски друштва согласно со овој закон, во националните 
спортски федерации кои се натпреваруваат во највисо-
киот степен на натпревари во сениорска конкуренција 
во фудбал, кошарка и ракомет, се здружуваат во орга-
низационен облик согласно со Законот за здруженија и 
фондации, заради остварување на своите права и инте-
реси, најдоцна до 1 септември 2012  година. 

Спортските клубови регистрирани како акционер-
ски друштва согласно со овој закон, во националните 
спортски федерации кои се натпреваруваат во највисо-
киот степен на натпревари во сениорска конкуренција 
во одбојка, се здружуваат во организационен облик 
согласно со Законот за здруженија и фондации заради 
остварување на своите права и интереси, најдоцна до 1 
септември 2016 година. 

 
Член 23 

Националните спортски федерации се должни акти-
те за своето работење да ги усогласат во рок од 90 дена 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 24 

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

 
Член 25 

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 PLOTESIMIN E LIGJIT 

PËR SPORT 
 

Neni 1 
Në Ligjin për sport ("Gazeta Zyrtare e Republikes së 

Maqedonise" numer 29/2002, 66/2004 dhe 81/2008), pas 
nenit 6 shtohet nen i ri 6-a, si vijon: 

 
"Neni 6-a 

Klubet sportive që garojne në shkallen më të larte të 
ndeshjeve në konkurrence të sendoreve, në sporte në të ci-
lat organizohet sistem i ndeshjeve të senioreve në më shu-
me shkalle të futbollit, basketbollit, hendbollit dhe volej-
bollit, regjistrohen si shoqeri aksionare në pajtim me Ligjin 
për shoqeri tregtare.  

Emri i firmes së shoqerise tregtare nga paragrafi 1 i ke-
tij neni, krahas elementeve sipas Ligjit për shoqeri tregtare, 
e permban edhe llojin e sportit për të cilin eshte themeluar 
klubi sportiv, i regjistruar si shoqeri aksionare sipas ketij 
ligji."   
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Neni 2 
Në nenin 7 pas fjales "shoqate" fjalet: "e qytetareve" 

shlyhen.  
 

Neni 3 
Në nenin 8 pas fjales "shoqate" fjalet: "e qytetareve" 

shlyhen. 
 

Neni 4 
Në nenin 9 paragrafi 1 pas fjales "shoqate" fjalet: "e 

qytetareve" shlyhen. 
Në paragrafin 3 pas fjales "shoqate" fjalet: "e qytetare-

ve" shlyhen". 
Pas paragrafit 3 shtohen dy paragrafe të rinj 4 dhe 5, si 

vijojne: 
"Vendimi për themelimin e shoqerise aksionare që e 

miraton Kuvendi i Klubit Sportiv konsiderohet i miratuar, 
nese për atë kane votuar dy të tretat e numrit të pergjiths-
hem të anetareve të Kuvendit të Klubit Sportiv. 

Me vendimin për themelim nga paragrafi 4 i ketij neni, 
gjate regjistrimit të shoqerise në regjistrin tregtar që mba-
het në Regjistrin Qendror të Republikes së Maqedonise, 
parashtrohet liste e aksionareve me depozitimin e tyre indi-
vidual me të cilin marrin pjese në kryegjene themelore të 
shoqerise aksionare." 

Në paragrafet 4 dhe 5 që behen paragrafet 5 dhe 6 pas 
fjales "shoqate" fjalet: "e qytetareve" shlyhen, nderkaq pas 
fjaleve: "shoqeri tregtare" shtohen fjalet: "perkatesisht sho-
qeri aksionare".  

 
Neni 5 

Në nenin 9-a pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si 
vijon: 

"Klubi profesional sportiv në futboll, basketboll, hend-
boll dhe volejboll në shkallen më të larte të garave eshte 
shoqeri aksionare." 

Në paragrafin 3 që behet paragrafi 4 pas numrit "2" 
shtohen fjalet: "dhe 3". 

Në paragrafin 7 numri "5" zevendesohet me numrin 
"6". 

 
Neni 6 

Në nenin 9-b pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafe të 
rinj 3 dhe 4, si vijojne: 

"Klubi profesional sportiv në futboll, basketboll, hend-
boll dhe volejboll në shkallen më të larte të garave i regji-
struar si shoqeri aksionare, detyrohet që një here në vit e 
më së shumti deri më 31 mars në vitin rrjedhes, në federa-
ten perkatese dhe organin e administrates shteterore kom-
petent për fushen e sportit, të dergoje raport për punen, llo-
gari vjetore dhe raport financiar për vitin paraprak në paj-
tim me Ligjin për shoqeri tregtare.    

Klubi profesional sportiv në futboll, basketboll, hend-
boll dhe volejboll në shkallen më të larte të garave i regji-
struar si shoqeri aksionare, detyrohet që një here në vit, e 
më së shumti deri më 31 mars në vitin rrjedhes, në organin 
e administrates shteterore kompetent për fushen e sportit, të 
dergoje raport të punes për vitin e ardhshem."  

 
Neni 7 

Në nenin 9-v alineja 2 fjalet: "Ligji për shoqata të qyte-
tareve dhe fondacione" zevendesohen me fjalet: "Ligji për 
shoqata dhe fondacione".    

 
Neni 8 

Në nenin 10 paragrafi 2 pas alinese 1 shtohen tri aline 
të reja 2, 3 dhe 4, si vijojne: 

- ka lidhur marreveshje për pune profesionale të një 
trajneri për konkurrence të senioreve apo dy trajnereve për 
konkurrence të të rinjve,   

- ka lidhur marreveshje për pune profesionale të perso-
nit mjekesor, 

- ka punesuar së paku një person për pune administrati-
vo-teknike, 

Në alinene 3 që behet alineja 6, presja zevendesohet me 
lidhezen "dhe". 

Alineja 4 shlyhet.  
 

Neni 9 
Në nenin 14 paragrafin 5 pas fjales "shoqatat" fjalet: "e 

qytetareve dhe fondacionet" shlyhen.  
 

Neni 10 
Pas nenit 14 shtohen dy nene të reja 14-a dhe 14-b, si 

vijojne: 
 

"Neni 14-a 
Kuvendin e Federatave Sportive Nacionale në sportet e 

ekipeve e perbejne perfaqesuesit e klubeve të liges së pare 
dhe të dyte dhe klubeve tjera të bashkuara në federata, si 
dhe perfaqesues të trajnereve sportive, veteraneve, arbitra-
ve dhe sportisteve nga sporti perkates të propozuar nga for-
mat e tyre të organizimit.  

Kuvendin e Federatave Sportive Nacionale në sportet 
individuale e perbejne perfaqesuesit e klubeve të bashkuara 
në federata, si dhe perfaqesues të trajnereve sportive, vete-
raneve, arbitrave dhe sportisteve nga sporti perkates të pro-
pozuar nga format e tyre të organizimit.    

 
Neni 14-b 

Në federatat nacionale sportive klubet sportive që ga-
rojne në shkallen më të larte të ndeshjeve në konkurrencen 
e senioreve në sporte në të cilat organizohet sistem i ndesh-
jeve të senioreve në më shume shkalle, bashkohen në for-
me të organizimit në pajtim me Ligjin për shoqata dhe fon-
dacione për realizimin e të drejtave dhe interesave të tyre.  

Klubet nga paragrafi 1 i ketij neni duhet të kene klube 
të të rinjve që garojne në sistemin e organizuar të ndeshje-
ve për kategorite e të rinjve në sportin perkates.  

Forma organizative e bashkimit nga paragrafi 1 i ketij 
neni në Kuvendin e Federates Sportive Nacionale dergon 
propozime për percaktimin e sistemit të ndeshjeve, zgjedh-
je të sponsorit të liges, të drejtat për transmetim të ndeshje-
ve dhe ceshtje tjera të lidhura me mbajtjen e shkalles më të 
larte të ndeshjeve në konkurrencen e sendoreve, në sporte 
në të cilat organizohet sistem i ndeshjeve të senioreve në 
më shume shkalle.    

Federatat sportive nacionale sigurojne kushte hapesino-
re dhe kushte tjera për pune të formes organizative të bash-
kimit nga paragrafi 1 i ketij neni." 

 
Neni 11 

Në nenin 22-a paragrafin 1 pas alinese 3 shtohet aline e 
re 4, si vijon: 

"- mbeshtetje dhe avancim të sportit, klubeve sportive 
dhe klubeve profesionale sportive të regjistruara në zonen e 
komunave, komunave të Qytetit të Shkupit dhe Qytetit të 
Shkupit". 

Në paragrafin 2 pas fjaleve: "Qyteti i Shkupit" shtohen 
fjalet: "ose komisioni i komunes, komunes së Qytetit të 
Shkupit dhe Qytetit të Shkupit kompetent për sport". 

 
Neni 12 

Në nenin 27 paragrafi 1 në fund të fjalise pika shlyhet 
dhe shtohen fjalet: "ose licenca të fituara të marra nga aso-
ciacioni sportiv perkates nderkombetar." 
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Neni 13 
Në tere tekstin e Ligjit për sport fjalet: "komunat dhe 

Qyteti i Shkupit" në cilendo gjini dhe numer zevendesohen 
me fjalet: "komunat, komunat në Qytetin e Shkupit dhe 
Qyteti i Shkupit". 

 
Neni 14 

Titulli i Kreut "XII Dispozita kundervajtese" ndrysho-
het si vijon: "Dispozita ndeshkimore dhe për kundervajtje". 

 
Neni 15 

Pas nenit 73 shtohet nen i ri 73-а, si vijon: 
 

"Neni 73-a 
Personi pergjegjes në federaten sportive nacionale që 

do të lejoje klubi sportiv i cili garon në shkallen më të larte 
të ndeshjeve, e i cili nuk eshte regjistruar si shoqate aksio-
nare në perputhje me dispozitat e ketij ligji, do të denohet 
me denim me burg prej një deri në tre vite." 

 
 

DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT 
 

Neni 16 
Klubet sportive ekzistuese që garojne në shkallen më të 

larte të ndeshjeve në konkurrence të senioreve në sporte në 
të cilat organizohet sistem i ndeshjeve të senioreve në më 
shume shkalle të futbollit, basketbollit, hendbollit dhe vo-
lejbollit, do të regjistrohen në shoqeri aksionare në pajtim 
me nenin 1 të ketij ligji më së voni deri më 31 korrik 2012.  

Klubet sportive ekzistuese që garojne në shkallen më të 
larte të ndeshjeve në konkurrence të senioreve në sporte në 
të cilat organizohet sistem i ndeshjeve të senioreve në më 
shume shkalle në volejboll, do të regjistrohen në shoqeri 
aksionare në pajtim me nenin 1 të ketij ligji më së voni deri 
më 31 korrik 2016.  

 
Neni 17 

Themelues të shoqerive aksionare nga neni 16 i ketij 
ligji, mund të jene personat fizike - anetare të klubit spor-
tiv, si dhe persona tjere fizike dhe persona juridike. 

Kuvendi i klubeve sportive nga neni 16 i ketij ligji mi-
raton vendim për themeluesit e shoqerive aksionare nga ne-
ni 16 i ketij ligji. 

 
Neni 18 

Firma e shoqerise aksionare e regjistruar në pajtim me 
nenin 16 të ketij ligji, i permban emrin e klubit sportiv ane-
taret e së ciles kane miratuar vendim për themeluesit e sho-
qerise aksionare me dy të tretat e shumices, nga numri i 
pergjithshem i anetareve të Kuvendit. 

 
Neni 19 

Federata Sportive Nacionale e pranon kontinuitetin e 
rezultatit të realizuar të shoqerise aksionare që eshte regji-
struar si shoqeri aksionare në pajtim me nenet 16 dhe 17 të 
ketij ligji dhe e permban emrin e klubit sportiv në pajtim 
me nenin 18 të ketij ligji. 

 
Neni 20 

Klubet ekzistuese sportive që nuk do të regjistrohen si 
shoqeri aksionare në pajtim me nenet 16, 17 dhe 18 të ketij 
ligji, nuk mund të garojne në shkallen më të larte të ndesh-
jeve të organizuara nga federatat sportive nacionale. 

Nese në shkallen më të larte të ndeshjeve të organizua-
ra nga federatat sportive nacionale, disa prej klubeve ekzi-
stuese sportive nuk regjistrohen në shoqeri aksionare në 
pajtim me nenet 16, 17 dhe 18 të ketij ligji, të drejte për ga-

ra në shkallen më të larte të ndeshjeve kane klubet sportive 
nga rangu më i ulet i garave, nese regjistrohen si shoqeri 
aksionare në pajtim me dispozitat e ketij ligji, me thirrje 
paraprake të federates sportive nacionale në menyre të per-
caktuar me akt të federates perkatese sportive nacionale. 

 
Neni 21 

Klubet sportive ekzistuese që garojne në shkallen më të 
larte të ndeshjeve në konkurrencen e senioreve në futboll, 
basketboll, hendboll dhe volejboll, nuk guxojne ta perdorin 
emrin e disa prej klubeve sportive ekzistuese të llojit të 
njejte të sporteve dhe me atë emer të regjistrohen si shoqeri 
aksionare.  

 
Neni 22 

Klubet sportive të regjistruara si shoqeri aksionare në 
pajtim me kete ligj, në federatat sportive nacionale që ga-
rojne në shkallen më të larte të ndeshjeve në konkurrencen 
e senioreve në futboll, basketboll dhe hendboll, bashkohen 
në forme organizative sipas Ligjit për shoqata dhe fondaci-
one për realizimin e të drejtave dhe interesave të tyre, më 
së voni deri më 1 shtator 2012. 

Klubet sportive të regjistruara si shoqeri aksionare në 
perputhje me kete ligj, në federatat sportive nacionale që 
garojne në shkallen më të larte të ndeshjeve në konkurren-
cen e senioreve në volejboll, bashkohen në forme organiza-
tive në pajtim me Ligjin për shoqata dhe fondacione për re-
alizimin e të drejtave dhe interesave të tyre, më së voni deri 
më 1 shtator 2016. 

 
Neni 23 

Federatat sportive nacionale detyrohen që aktet për pu-
ne e tyre t'i harmonizojne në afat prej 90 ditesh nga dita e 
hyrjes në fuqi të ketij ligji. 

 
Neni 24 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të 
Republikes së Maqedonise, që të percaktoje tekst të pastru-
ar të Ligjit për sport. 

 
Neni 25 

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

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
419. 

Врз основа на член 14-а став 5 од Законот за јавни-
те набавки („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 136/07, 130/08 и 97/10), министерот за финансии 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРОГРАМАТА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ИСПИТОТ, ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ, 

КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  
ПОТВРДАТА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува програмата, начи-
нот на спроведување на испитот, висината на надоме-
стокот, како и формата и содржината на потврдата. 

 
Член 2 

Пред полагање на испитот, кандидатите посетуваат 
едукација за јавните набавки (во понатамошниот текст: 
едукација) согласно со програмата за едукација за јав-
ните набавки (во понатамошниот текст: програма). 



14 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 81 

Заинтерсираните лица за посета на едукацијата се 
пријавуваат на веб страната на Бирото за јавни набавки 
(во понатамошниот текст: Бирото) со пополнување на 
пријава во електронска форма. 

Програмата од став 1 на овој член е дадена во При-
лог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Програмата се состои од три дела: 
- модул за обука на обучувачи за јавни набавки, 
- модул за обука на договорни органи и економски 

оператори и 
- модул за надградба на постојните знаења. 
Модулот за обука на обучувачи трае 70 наставни 

(училишни) часови, модулот за обука на договорните 
органи и економските оператори трае 35 наставни 
(училишни) часови, додека модулот за надградба на 
постојните знаења трае 7 наставни (училишни) часови, 
односно 14 наставни (училишни) часови за лицата кои 
се стекнале со потврда за обука за обучувачи. 

Модулот за обука на обучувачи е наменет за обука 
и подготовка на лица кои ќе бидат обучувачи и ќе го 
спроведуваат модулот за обука на договорните органи 
и економските оператори. 

Модулот за обука на договорните органи и економ-
ските оператори е наменет за обука на сите заинтереси-
рани лица кои работат на јавните набавки. 

Модулот за надградба на постојните знаења е наме-
нет за лица кои се стекнале со потврда за положен ис-
пит во модулите за обука на обучувачи и за обука на 
договорни органи и економски оператори чија важност 
е истечена и претставува услов за полагање на испит за 
продолжување на важноста на издадените потврди. Во 
овој модул Бирото ќе ги претстави новините во правна-
та рамка и праксата за јавни набавки, во зависност од 
соодветниот модул. Бирото може да покани и други 
институции да учествуваат во спроведување на моду-
лот за надградба на постојните знаења. 

 
Член 4 

По завршување на едукацијата, кандидатите пола-
гаат испит кој го спроведува испитна комисија.  

Право да полага испит има кандидатот кој посету-
вал повеќе од 80% од часовите за соодветниот модул 
предвиден во член 3 став 2 од овој правилник. 

Испитот трае 90 минути. 
Тестот е составен од 40 прашања, со повеќе понуде-

ни одговори за секое прашање, од кои еден е точен. Се 
полага со заокружување на точниот понуден одговор.  

Испитот се полага во рок од 30 дена од завршува-
њето на едукацијата. 

 
Член 5 

Комисијата писмено ги известува кандидатите за 
датумот и времето на одржување на испитот.  

Испитот се полага писмено. 
Пред почетокот на полагање на испитот, комисијата 

го утврдува идентитетот на кандидатите кои полагаат. 
 

Член 6 
Комисијата води записник за спроведување на ис-

питот кој особено содржи: 

- податоци за лицата кои го полагаат испитот (име и 
презиме, датум и место на раѓање), 

- датум на спроведување на испитот, 
- извештај од оценување на тестовите со бројот на 

освоени бодови, 
- имиња и презимиња, како и потписи на членовите 

и претседателот на комисијата која го спровела испи-
тот. 

Кандидатите кои ќе остварат најмалку 70% од вкуп-
ниот број на бодови ќе се смета дека  го положиле ис-
питот. 

Кандидатот кој ќе полага испит, а ќе покаже недо-
волно знаење се упатува на поправен испит. 

Поправен испит може да се полага најрано во рок 
од 30 дена, а најдоцна во рок од три месеци од денот на 
полагање на испитот. 

Кандидатот кој во утврдениот рок не се појави на 
испит, односно поправен испит или на поправниот ис-
пит не покаже задоволителни резултати, се смета дека 
не го положил испитот. 

 
Член 7 

Висината на надоместокот за посета на модулот за 
обука на обучувачи изнесува 15.500 денари, за посета 
на модулот за обука на договорните органи и економ-
ските оператори изнесува 9.500 денари, додека за посе-
та на модулот за надградба на постојните знаења из-
ненсува 3.000 денари. 

 
Член 8 

Имателите на потврди за положен испит чија важ-
ност изминала полагаат испит за продолжување на 
важноста на издадените потврди откако ќе го посетува-
ат модулот за надградба на постојните знаења. 

Испитот за продолжување на важноста на издаде-
ните потврди се организира одделно од испитот за про-
верка на стекнатите знаења за кандидатите кои прв пат 
ја посетуваат едукацијата за јавни набавки. 

 
Член 9 

Формата и содржината на образецот на потврдата 
за положен испит е дадена во Прилог 2 кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 10 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
престанува да важи Правилникот за програмата, начи-
нот на спроведување на испитот, висината на надоме-
стокот, како и формата и содржината на потврдата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
157/09). 
 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 02-4867/1                            Министер за финансии, 
   Скопје                                м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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420. 
Врз основа на член 85 став 2 од Законот за здруже-

нија и фондации („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.52/10), министерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА 
НА ДЕЛОВНИОТ И ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШ-
ТАЈ ЗА ЗДРУЖЕНИЈАТА И ФОНДАЦИИТЕ СО 

СТАТУС ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот за фор-

мата и содржината на деловниот и финансискиот изве-
штај за здруженијата и фондациите со статус од јавен 
интерес. 

 
Член 2 

Здруженијата и фондациите со статус од јавен инте-
рес податоците за: профилот на здружението и фонда-
цијата со статус од јавен интерес, буџетот, активности-
те со кои е спроведена програмата за работа и за транс-
парентноста и отчетноста во работењето ги внесува на 
образецот “Деловен извештај за периодот од ___ 
до___20__ година”,  а приходите и расходите за врше-
ње на дејноста од јавен интерес ги внесува на образе-
цот “Финансиски извештај за периодот од ___ 
до___20__ година”, дадени во прилог 1 и 2 кои се со-
ставен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Во образецот Деловен извештај, позицијата под ре-
ден број 1. Општи податоци за организацијата со ста-
тус од јавен интерес, ги содржи следните податоци: на-
зив на здружението и фондацијата од јавен интерес; се-
диште; податоци за контакт: адреса, телефонски број, 
факс, е-пошта и веб страница; видот на дејноста од ја-
вен интерес определена со закон; години на дејствува-
ње; нивото на дејствување: локално, општинско, регио-
нално или национално; организациска структура; чо-
вечки ресурси и членство во домашни и меѓународни 
мрежи.  

Позицијата под реден број 2. Буџет,  содржи пода-
тоци за вкупниот буџет за периодот на известување и 
за изворите на финансирање со наведување на поеди-
нечните износи и нивното процентуално учество во 
вкупниот буџет. 

Позицијата под реден број 3. Резиме на програмата 
за работа, содржи наративен опис на спроведените про-
екти и активности за периодот на известување. Нара-
тивниот опис за секој од спроведените проекти содржи 
податоци за: името на проектот; општата цел на прое-
ктот т.е. важноста на проектот за општеството и нејзи-
ната усогласеност со мисијата на здружението и фон-
дацијата од јавен интерес; целта на проектот т.е. при-
чината за реализација на проектот и промената што е 
постигната со неговата реализација; целната група и 

целното подрачје опфатени со реализацијата на прое-
ктот; периодот на спроведување и објаснувања докол-
ку периодот на спроведување е поинаков од планира-
ното; носителот, партнерите и спроведувачите на прое-
ктот и улогата и одговорноста на секој од нив; извори-
те на средствата за финансирање и алокација на средс-
твата; опис на активностите/инструментите за реализа-
ција на проектот, активностите кои не се реализирале и 
причините за отстапувањата од планираните активно-
сти; резултатите постигнати со реализација на активно-
стите; заклучоци и планови за во иднина во врска со 
проектот.  Здружението и фондацијата од јавен интерес 
во оваа позиција презентира и дополнителни релевант-
ни податоци кои придонесуваат кон објективно презен-
тирање и оценка на постигнатите резултати. 

Позицијата под реден број 4. Транспарентност и от-
четност, содржи информации за: вредноста на имотот 
на последниот ден од периодот за кој се известува или 
годишниот приход остварен во период на известување; 
извршени статусни промени; постоење судир на инте-
реси во работењето на здружението и фондацијата; по-
ведување на постапка за престанок и за забрана на ра-
ботата на здружението и фондацијата согласно закон; 
поведување на постапка за стечај или ликвидација; по-
стоење на блокирана трансакциска сметка; потврда де-
ка деловниот и финансискиот извештај се објавени на 
веб страницата на здружението и фондацијата. Оваа 
позиција кај здружението и фондацијата со статус од 
јавен интерес кои согласно закон имаат обврска за ре-
визија на финансиското работење,  содржи и информа-
ција дека ревизијата е извршена и дека извештајот на 
независниот ревизор е објавен на веб страницата на 
здружението и фондацијата.  

 
Член 4 

При пополнувањето на образецот “Финансиски из-
вештај за периодот од ___ до___20__ година”, субје-
ктите од член 1 од овој правилник ги внесуваат подато-
ците во определените позиции од колоната 2, од група-
та на сметките согласно со Правилникот за сметковни-
от план и Правилникот за содржината на одделните 
сметки во сметковниот план кои се однесуваат на не-
профитните организации. 

 
Член 5 

Паричните вредности во обрасците од член 2 на 
овој правилник се искажуваат во денари. 

 
Член 6 

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

 
 Бр. 12-44903/3   

8 февруари 2011 година           Министер за финансии,                              
       Скопје                         м-р Зоран Ставрески, с.р.    
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421. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за платни-

от промет („Службен весник на Република Македони-
ја” бр.113/07, 22/08, 159/08, 133/09 и 145/10), министе-
рот за финансии, донесе 
 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЛАТНИТЕ ИНСТРУ-
МЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО  

ЗЕМЈАТА 
              
1. Во Упатството за формата и содржината на плат-

ните инструменти за вршење на платниот промет во 
земјата („Службен весник на Република Македонија” 
број 161/07, 56/08, 114/08, 149/08, 165/08 и 95/09), во 
глава II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ПЛАТНИТЕ 
ИНСТРУМЕНТИ, во потточката  8.7 Елементи на ин-
струментот НАЛОГ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ (образец 
ПП 50), во редниот број 14 зборовите: „Сметка на бу-
џетски корисник - единка корисник” се заменуваат со 
зборовите: „Сметка на корисник”. 

Во делот Содржина на елементите и нивно попол-
нување, редниот број 14 се менува и гласи:  

„Елементот “сметка на корисник” е нумерички 
податок  кој се однесува на  сметките на корисниците и 
единките корисници, кои се водат во рамки на Трезор-
ската сметка и на сметките на здравствените установи 
кои се водат во Трезорот на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија во чија корист се вршат 
сите уплати за извршени услуги од нивна страна  како 
и приходи кои ги остваруваат по основ на донации и 
кредити. При овие уплати во определените групи од 
првите десет полиња, вторите три  полиња и последни-
те две полиња се внесуваат  нумерички податоци и тоа: 

- во првите десет  полиња се внесува податок од де-
сет нумерички знака кој се однесува на бројот на орга-
низационата класификација (Раздел) и регистарскиот 
број на корисникот (РБК). 

- во вторите три полиња се внесува нумерички по-
даток кој го идентификува типот на сметката на корис-
никот и 

- во последните две полиња се внесува податок од 
два нумерички знака, од кои првиот го определува ред-
ниот број на сметката во рамки на сметките од ист тип 
на соодветниот  корисник, а вториот е контролен број. 

Налогодавачот - уплатувач ќе ги добие наведените 
информации од  корисникот.” 

Во делот Елементи на талонот - Потврда за налог 
на јавни приходи, во  редниот број  7 зборовите: „Сме-
тка на буџетски корисник - единка корисник” се заме-
нуваат со зборовите: „Сметка на корисник”. 

Во делот Користење на инструментот НАЛОГ ЗА 
ПЛАЌАЊЕ ЈАВНИ ПРИХОДИ (образец ПП 50), ста-
вот 1  се менува и гласи: 

„Овој инструмент се користи исклучиво за плаќање 
на обврските по основа на јавни приходи и здравствени 
услуги од страна на правните лица и физичките лица. 
Со овој инструмент се плаќаат сите видови даноци, 
придонеси, царини, акцизи, здравствени услуги и други 
услуги (за учество на тендер, лекарски уверенија, дона-
ции, партиципација, специјализација, кирии, закупни-

ни и сл.) Правните и физичките лица  го вршат плаќа-
њето од своите сметки.  До колку плаќањето кај физич-
ките лица се врши во готови пари, во елементот “сме-
тка” се впишуваат две ѕвездички (**)".   

2. Во ПРИЛОГОТ „ШИФРИ НА ПЛАЌАЊЕ КАЈ 
ЕДИНСТВЕНИТЕ ПЛАТНИ ИНСТРУМЕНТИ” ши-
фрите на плаќање: 013, 021, 041, 070, 071,103, 291, 300, 
310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 400, 432, 433, 434, 435, 
436, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 449, 451, 452, 453, 
455, 466, 473, 474, 477, 478, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 
487, 488, 490, 492, 495, 496, 497, 498, 501,502, 503, 504, 
505, 506, 507, 508, 523, 524, 531, 533, 534, 535, 536, 542, 
550, 551, 553, 601, 613, 614, 615, 616, 617, 624, 633, 634, 
635, 636, 637, 638, 640, 651, 652, 654, 662, 664, 665, 673, 
675, 901 и 905 се бришат. 

3. Во Прилогот I.ГРАФИЧКО-ТЕХНИЧКИ КАРА-
КТЕРИСТИКИ НА ПЛАТНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ред-
ниот број 16 се менува и гласи: 

„Елементите “уплатна сметка”, “сметка на корис-
ник” и “приходна шифра и програма” кои се наоѓаат на  
налогот за јавни приходи образец ПП50 ги имаат след-
ните димензии  и карактеристики: 

- „уплатна сметка “ составена е од три групи на 
полиња. Полињата се со бела позадина со внатрешна 
широчина од 3,7мм, дебелина на рам линијата и лини-
јата која ги одвојува полињата изнесува 0,176мм.   

- „сметка на корисник” составена е од три групи 
на полиња (прва група од десет полиња, втора група од 
три полиња и трета група од две полиња). Полињата се 
со бела позадина со внатрешна широчина од 3,7мм,  
дебелина на рам линијата и линијата која ги одвојува 
полињата изнесува 0,176мм.   

- „приходна шифра и програма” составена е од две 
групи на полиња (прва група  од шест полиња и втора од 
две полиња). Полињата се со бела позадина со внатреш-
на широчина од 3,7мм, дебелина на рам линијата и ли-
нијата која ги одвојува полињата изнесува 0,176мм.   

Сите овие елементи се сместени во поле со позади-
на за 10% потемна од бојата на позадината на налогот 
и е со димензии 70 х 28мм.  

Називот на елементите е испишан со фонт МАЦ Ц 
Тимес  во изведба Болд и со големи букви големина 6. 
Изгледот на елементот  во зголемен размер е прикажан  
на слика 12”. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

слика 12 
   
4. Образецот НАЛОГ ЗА ПЛАЌАЊЕ ЈАВНИ ПРИ-

ХОДИ (образец ПП 50), се заменува со нов образец кој 
гласи: 
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5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, а ќе започне да се применува од 1 
јули 2011 година. 

 
 
   Бр. 12-4889/1 

8 февруари 2011 година           Министер за финансии, 
      Скопје                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

422. 
Врз основа на член 92 став 4 од Законот за ветери-

нарно здравство („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 113/07), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ И ПОСТАПКИТЕ ЗА УВОЗ И ТРАНЗИТ И 
НАЧИНОТ И ПОСТАПКИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ПРОВЕРКИ И ПРЕГЛЕД НА ПРАТКИ ДОМАШ-
НИ МИЛЕНИЦИ ОД ВИДОВИТЕ ПТИЦИ КОИ 
НЕ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА ТРГОВИЈА ИЛИ ЗА ПРЕ-
НОС НА ДРУГИ ЛИЦА И СЕ ПРИДРУЖЕНИ ОД 
СОПСТВЕНИКОТ ИЛИ ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КАКО 
И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ВЕТЕРИНАР-
НО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕРТИФИКАТ ИЛИ ДРУГ  

ДОКУМЕНТ ШТО ГИ ПРИДРУЖУВА(∗) 
 

Член 1 
(1) Во Правилникот за начинот и постапките за увоз 

и транзит и начинот и постапките за вршење на про-
верки и преглед на пратки домашни миленици од видо-
вите птици кои не се наменети за трговија или за пре-

                            
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Одлуката на Коми-
сијата (ЕУ) бр. 734/2010/ЕУ од 30 ноември 2010 година за изме-
нување на Одлуките бр. 2005/692/ЕК, 2005/734/ЕК, 2006/415/ЕК, 
2007/25/ЕК и 2009/494/ЕК во однос на авијарна инфлуенца 
(32010D0734). 

нос на други лица и се придружени од сопственикот 
или одговорно лице, како и формата и содржината на 
ветеринарно-здравствениот сертификат или друг доку-
мент што ги придружува („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 102/08 и 10/09), во членот 2 став 
(1) точка 2) подточката а. се менува и гласи:  

„биле во изолација 30 дена пред извозот на местото 
на поаѓање во земјата на испорака која е дадена во ли-
стата од Прилог VI Дел 1 или Прилог VI Дел 4 од Пра-
вилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, 
листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, 
формата и содржината на ветеринарно-здравствениот 
сертификат или други документи што ја придружуваат 
пратката со живи животни, аквакултура и производи од 
животинско потекло, како и начинот и постапката на 
вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на 
пратка со живи животни, аквакултура и производи од 
животинско потекло („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 53/10, 86/10 и 144/10)1. 

(2) Подточката г. се менува и гласи:  
„биле во изолација најмалку десет дена пред изво-

зот и најрано третиот ден од почетокот на изолацијата 
им бил земен примерок за спроведување тест за откри-
вање на авијарна инфлуенца H5N1 антиген или геном 
како што е пропишано во Поглавјето за авијарна инф-
луенца од Прирачникот за дијагностички тестови и 
вакцини кај копнени животни, согласно последната из-
мена на ОИЕ”. 

 
Член 2 

Прилогот 2 се заменува со нов Прилог 2 кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Прилогот 3 се заменува со нов Прилог 3 кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се применува до 30 јуни 2012 годи-
на. 

 
      Бр. 11-115/3 

10 февруари 2011 година                     Министер, 
     Скопје                           Љупчо Димовски, с.р. 
 

                            
1 Прилог VI Дел 1 и Прилог VI Дел 4 од Правилникот за начи-
нот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е 
одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-
здравствениот сертификат или други документи што ја придру-
жуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од 
животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на 
проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи живот-
ни, аквакултура и производи од животинско потекло („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 53/2010, 86/2010 и 
144/2010) е усогласен со Дел 1 и Дел 2 од Прилог I на Регулатива 
на Комисијата (ЕУ) бр. 206/2010/ ЕУ за листа на трети земји, те-
ритории или делови од нив кои се одобрени за внес во Европ-
ската Унија на одделни видови животни и свежо месо и услови за 
ветеринарна сертификација (32010R0206). 
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423. 
Врз основа на член 6 став 6  од Законот за произво-

дите за заштита на растенијата („Службен весник на 
Република Македонија” бр.110/07 и 20/09), министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство во сог-
ласност со министерот за здравство и министерот за 
животна средина и просторно планирање, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ПОСТАПКАТА ЗА ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕН-
ТИТЕ ЗА ОЦЕНA НА АКТИВНАТА СУПСТАНЦИ-
ЈА, ПОСТАПКАТА ЗА ОЦЕНУВАЊЕТО НА АКТИВ-
НИТЕ СУПСТАНЦИИ И БАРАЊАТА ЗА НИВНО 
ВКЛУЧУВАЊЕ ВО НАЦИОНАЛНАТА ЛИСТА НА 
АКТИВНИ СУПСТАНЦИИ ВО СОГЛАСНОСТ СО  

УНИФОРМНИТЕ ПРИНЦИПИ (∗) 
 

Содржина 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува постапката за 

обработка на документите за оцена на активната суп-
станција, постапката за оценувањето на активните суп-
станции и барањата за нивно вклучување во национал-
ната листа на активни супстанции во согласност со 
униформните принципи. 

 
Значење на изразите 

 
Член 2 

(1) Употребените изрази ги имаат следните значења: 
1. „Каренца” е пропишан најкраток временски пер-

иод изразен во денови кои треба да изминат сметано од 
последното третирање со производот до денот на бер-
бата, жетвата, косењето, преработката и консумацијата 
на земјоделските производи во свежа состојба односно 
дозволено пуштање на домашните животни на пасење 
на третираните површини; 

2. „Работна каренца” е определен временски пери-
од кој треба да измине по извршеното третирање со не-
кој производ при што не е дозволен пристап на луѓето 
и домашните животни на третираната површина и ра-
бота на третираната површина, нива или затворен про-
стор; 

3. „Формулација” е процес на мешање на активна 
материја и неактивен носач; 

4. „Облик на формулација” е форма на готови 
производи што се дистрибуира во промет и кој зависи 
од намената и начинот на нивната примена за заштита 
на растенијата (прав за суспензија, концентрат за емул-
зија, гранули и др.); 

5. „Додаток - неактивен носач” е секоја супстан-
ција освен активната супстанција, која производителот 
ја користи во определена формулација за одредување 
на својствата на производот; 

                            
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата на 
Советот 91/414 ЕЕC од 15 јули 1991 година за ставање на 
производите за заштита на растенијата на пазарот, CELEX бр. 
31991L0414. 

6. „Метаболити” се материи кои се резултат на ре-
акција или разградување на активните супстанции или 
продукти од разградувањето и биосинтеза на микроор-
ганизмите или други организми; 

7. „Релевантни метаболити” се материи од токси-
колошки или екотоксиколошки аспект, кои според нив-
ната токсиколошка и екотоксиколошка вредност имаат 
посебно значење; 

8. „Нечистотии” се сите компоненти,  освен чисти-
те активни супстанциии, на некој готов производ или 
од определен микроорганизам, кои настануваат при 
производниот процес или нивно чување во несоодвет-
ни услови; 

9. „Релевантни нечистотии” се материи од токси-
колошки или екотоксиколошки аспект, кои според нив-
ната токсиколошка и  екотоксиколошка вредност имаат 
посебно значење; 

10. „Референтен производ” е веќе регистриран и 
во праксата докажан производ за заштита на растенија, 
од фитосанитарни, еколошки и климатски услови во 
подрачјето или во одреден производен реон. Референ-
тен производ се користи за споредување со производи 
за кои е поднесено барање за оценување и пуштање во 
промет; 

11. „Микроорганизам” е клеточен или неклеточен 
организам со мали димензии, способен за репродукција 
или репликација и пренос на генетскиот материјал (ба-
ктерии, габи,  вируси и други микроорганизми); 

12. „Остатоци на микроорганизми” се посебни 
витални форми или нивни продукти со изразена живот-
на способност за опстанок. Нивното присуство може да 
претставува значаен извор  за контаминација и ризик 
по здравјето на луѓето, животните, растенијата и еколо-
шката животна средина;  

13. „Антибиоза” е спротивставен однос меѓу два 
или повеќе вида од кои едниот е активно загрозен (за-
ради токсините кои ги произведува другиот вид); 

14. „Антигени” се специфични макро молекули 
или супстанциии од жива природа  (бактерии, габи, ми-
коплазми, вируси и други микроорганизми) односно 
нивни продукти (белковини, олигосахариди и др.) кои 
внесени во животински организам предизвикуваат 
формирање на антитела (процес кој се означува како 
имунизација). Антигените се способни да се врзуваат 
со за нив специфични антитела на домаќинот како фор-
ма на активна одбранбена реакција на истиот. Овој 
процес може да се одвива во in vitro услови, па во пра-
ксата се користи за серолошки анализи; 

15. „Антимикробици” се природни, полусинтетич-
ки или синтетички супстанции кои покажуваат антими-
кробно делување (сузбиваат микроорганизми или го 
инхибираат нивниот развој);  

Антимикробик вклучува: 
- aнтибиотици - супстанциии кои се производ на  

микроорганизмите или супстанции произведени на по-
лусинтетички или синтетички начин, 

- антикокцидиски производи - супстанции кои 
активно делуваат против кокцидија; 
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16. „Колонија” претставува една или повеќе витал-
ни единици способни да се размножуваат или реплици-
раат. 

17. „Создавање на колонија од микроорганизми” 
е способност за  размножување и развој на микроорга-
низми во средината, на површината или во внатрешно-
ста на други видови организми–домаќини; 

18. „Еколошка алка” е единствена состојба која 
одреден вид ја зазема во околината, во смисла на ви-
стинскиот физички простор и функцијата што се одви-
ва меѓу видот и заедницата на определен екосистем;   

19. „Домаќин” е човек, животно или растение во 
или на кои се населуваат и исхрануваат други организ-
ми (паразити); 

20. „Специфичност на домаќинот” е подложност 
на одреден вид организам да биде средина за развој и 
исхрана на други видови штетни организми;  

21. „Специфичен паразит“ е вид кој има способ-
ност да колонизира, да се исхранува, размножува и  
штетно да влијае врз развојот на организмот - домаќин. 
Неспецифичен паразит може да колонизира или да има 
штетно влијание на голем број различни домаќини; 

22. „Инфекција” е внесување или навлегување на 
некои патогени микроорганизми во осетливи домаќи-
ни, без оглед дали предизвикуваат  патолошки процес 
или развој на заболување. Организмот треба да навлезе 
во телото на домаќинот и  да биде способен да се разм-
ножува и ги совладува одбранбените механизми кај до-
маќинот (способност да создава  нова генерација инфе-
ктивен материјал-инокулум). Процесот на инфекција 
не подразбира и развој на заболување; 

23. „Инфективен материјал” е заразен материјал 
способен да ги совладува пасивните и активните меха-
низми на отпорност кај домаќинот, да навлегува во не-
го и создава нова генерација на инфективен материјал; 

24. „Инфективност” е способност кај некои микро-
организми да навлегуваат и ги совладуваат одбранбе-
ните механизми на организмот домаќин; 

25. „Инвазија” е влегување на микроорганизми во 
телото на домаќините (нa пр. вистинско поминување 
низ интегументот, цревните епителни станици и сл.). 
Примарна инвазивност е одлика на патогените микро-
организми; 

26. „Намножување” е способност на микроорга-
низмите да се реплицираат и создаваат инфективен ма-
теријал за остварување на нови инфекции; 

27. „Микотоксини” се ферменти или ензими кои 
настануваат како резултат на метаболизмот на габите и 
имаат токсично дејство врз домаќинот; 

28. „Неодржлив микроорганизам” е микрооргани-
зам кој нема способност за размножување или пренесу-
вање на генетски материјал; 

29. „Неодржлив остаток” е остаток кој нема спо-
собност за размножување или пренесување на генет-
скиот материјал; 

30. „Патогеност” е способност на патогените орга-
низми да причинуваат  болести; 

31. „Симбиоза” е вид на взаемно корисна интерак-
ција меѓу некои организми; 

32. „Одржлив микроорганизам” е микрооргани-
зам кој има способност да се размножува или опстану-
ва преку репликација и пренесување на генетскиот ма-
теријал; 

33. „Одржлив остаток” е витален сегмент од некој 
микроорганизам способен да се одржува, размножува 
или го реплицира и пренесува генетскиот материјал; 

34. „Вироид” е инфективна вирусна честица соста-
вена од циркуларна едноспирална РНК молекула во чиј 
состав влегуваат поголем број нуклеотиди (без форми-
рање на протеинска обвивка - капсид) кои се јавуваат 
како патогени и причинители на економски штетни за-
болувања или латентни инфекции без видливи симпто-
ми на инфицираните растенија; 

35. „Вируленција” е степен на изразена патогеност 
што ја манифестира одреден патоген организам однос-
но негова способност да причинува заболување од по-
силен или послаб интензитет. Во зависност од количес-
твото на инокулум способен да остварува инфекција 
патогениот организам изразува одреден степен на пато-
геност. Степенот на патогеност екпериментално може 
да се потврдува и проверува преку определување на 
инфективна доза или количество инфективен материјал 
способен да остварува инфекција ( ID 50). Во зависност 
од количеството на инокулум потребен за остварување 
на инфекција на некој патоген, постојат слабо виру-
лентни, вирулентни и агресивни. 

 
Член 4 

На постапката за обработка на документите за оцена 
на активната супстанција и постапката за оценувањето 
на активните супстанции се применуваат одредбите од 
Прилог 1 од  Правилникот за постапката за обработка на 
барањето и подеталната документација и податоците за 
досието на активната супстанција*1 („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 28/10). 

 
Член 5 

(1) Врз основа на оценката од член 4 на овој пра-
вилник, квалификуваните експерти треба до Фитосани-
тарната управа да достават резиме на активнта суп-
станција. Резимето се доставува до стручната комисија 
формирана согласно член 24 од Законот за производи 
за заштита на растенијата, која врз основа на резимето 
изготвува мислење за досието на активната супстанци-
ја и предлог за одобрување на супстанцијата и нејзино 
вклучување во Националната листа на активни суп-
станции. 

(2) Квалификуваните експерти од став (1) на овој 
член треба да постапуваат според општите и посебни 
принципи за оценување и одобрување на производите 
содржани  во Прилогот кој е составен дел на овој пра-
вилник.  

(3) Во текот на постапката за оценување квалифи-
куваните експерти од став (1) на овој член треба да по-
стапуваат согласно стручните и научните принципи 
признати на меѓународно ниво (на пр. од страна на 
EPPO и другите релевантни регионални и меѓународни 
институции), како и да се земат во предвид насоките со 
кои е запознат Постојаниот одбор за ланецот на исхра-
на и здравје на животните (SCFCAH). 

(4) Кога се оценуваат активни супстанции кои содр-
жат генетски модифицирани микроорганизми (ГMO), 
треба да се земат во предвид прописите од областа на 
ГМО со кои се уредува намерно испуштање на тие ми-
кроорганизми во околината, како и да се земе во пред-
вид оцената направена согласно тие прописи.        
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Член 6 
(1) Барањето за вклучување на активните супстан-

ции во Националната листа на активни супстанции ба-
рателот го поднесува до Фитосанитарната управа.  

(2) Со барањето од став (1) на овој член се доставу-
ва досие на активната супстанција кое содржи подато-
ци и документација за: 

1. идентитетот на активната супстанција вклучувај-
ќи го и производителот; 

2. идентитетот на производителот; 
3. физичките и хемиските својства; 
4. дополнителните информации за активната суп-

станција (употреба, начин на ракување, складирање, 
мерки на безбедност и слично), 

5. аналитичките методи, 
6. токсиколошките и метаболитичките проучувања; 
7. резидуите на активната материјаво или на расте-

нијата или растителните производи, храната и добиточ-
ната храна; 

8. исходот и однесувањето на активната супстанци-
ја во животната средина; 

9. екотоксиколошките проучувања; 
10. резимето и процената на документацијата и по-

датоците од точките 6, 7, 8 и  9 на овој став; 
11. предлозите вклучувајќи и оправдување за пред-

ложената класификација и за означувањето според 
прописите за класифицирање, пакување и означување 
на опасни супстанции донесени во согласност со про-
писите на ЕУ (симболи, знаци за опасност, фрази за 
безбедност) и членот 25 на овој закон; и 

12. други податоци, доколку при водењето на по-
стапката се оцени за потребно. 

 
Член 7 

(1) Активната супстанција може да се вклучи во 
Националната листа на активни супстанции за првичен 
период не подолг од 10 години согласно Законот за 
производи за заштита на растенијата, ако може да се 
очекува дека производите за заштита на растенијата 
што ја содржат активната супстанција ќе го исполнат 
следното: 

- нивните остатоци, добиени при примена сообраз-
на со добрата практика на заштита на растенијата, не 
треба да имаат никакви штетни ефекти врз здравјето на 
човекот или на животните или врз подземните води,ка-
ко и никакво неприфатливо влијание врз животната 
средина, а тие остатоци, до онаа мера до која се од то-
ксиколошка или од екотоксиколошка важност, да мо-
жат да бидат измерени со методите што се во општа 
употреба; и 

- нивната употреба, што произлегува од примена 
сообразна со добрата практика на заштита на растени-
јата, не треба да има никакви штетни ефекти врз здрав-
јето на човекот или на животните, како и никакво не-
прифатливо влијание на животната средина. 

(2) За вклучување на активната супстанција во На-
ционалната листа на активни супстанции, особено се 
зема во предвид: 

-  каде што е релевантно, прифатливата дневна доза 
(ADI) за човекот; 

- прифатливото ниво на изложеност на ракувачот, 
ако е неопходно; и 

- каде што е релевантно, процена за нејзиното одне-
сување (на пр. перзистентност, полупериод на распаѓа-
ње итн.) и за распределбата во животната средина, како 
и за нејзиното влијание врз нецелните видови. 

(3) За првото вклучување на активната супстанција 
во Националната листа на активни супстанции се смета 
дека барањата се задоволени доколку досието на актив-
ната супстанција ги содржи информациите и докумен-
тите за најмалку еден производ што ја содржи таа 
активна супстанција. 

(4) Вклучувањето на активната супстанција во На-
ционалната листа на активни супстанции може да биде 
предмет на барања како што се: 

- минималниот степен на чистотата на активната 
супстанција; 

- природата и максималната содржина на одредени 
нечистотии; 

- ограничувањата произлезени од оцената од член 5 
од овој правилник, согласно потребите во земјоделство-
то, здравствената состојба на растенијата и во животната 
средина (вклучително и климатските услови); и 

- типот и начинот на употреба на препаратот. 
(5) По барање на барателот, вклучувањето на суп-

станцијата во Националната листа на активни супстан-
ции може да се обновува еднаш или повеќепати за пер-
иоди не подолги од 5 години. Ова вклучување може да 
се ревидира во секое време доколку има индикации де-
ка не се постапува согласно ставовите (1) и (2) на овој 
член и во овој случај барателот треба да достави до-
полнителни информации кои се неопходни за ревизија-
та. Онаму каде што е потребно, одобрението може да 
се продолжи за период неопходен да се заврши ревизи-
јата и да се обезбедат неопходните информации. 

 
Член 8 

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

 
      Бр. 17-234/8                    Министер за земјоделство, 
јануари 2011 година         шумарство и водостопанство, 

   Скопје                            Љупчо Димовски, с.р. 
                                                                 
 

            Министер за животна средина  
 и просторно планирање,                                   

                                 Неџати Јакупи, с.р. 
 

 
  Министер за здравство, 

                               Бујар Османи, с.р 
 

________________________ 
*1 Со овој правилник се врши усогласување со Дире-
ктивата на Советот 91/414 ЕЕC од 15 јули 1991 година 
за ставање на производите за заштита на растенијата на 
пазарот, CELEX бр. 31991L0414.    
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Стр. 122 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 февруари 2011 
 



14 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 123 



Стр. 124 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 февруари 2011 
 



14 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 125 



Стр. 126 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 февруари 2011 
 



14 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 127 



Стр. 128 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 февруари 2011 
 



14 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 129 



Стр. 130 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 февруари 2011 
 



14 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 131 



Стр. 132 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 февруари 2011 
 



14 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 133 



Стр. 134 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 февруари 2011 
 



14 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 135 



Стр. 136 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 февруари 2011 
 



14 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 137 



Стр. 138 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 февруари 2011 
 



14 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 139 



Стр. 140 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 февруари 2011 
 



14 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 141 



Стр. 142 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 февруари 2011 
 



14 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 143 



Стр. 144 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 февруари 2011 
 



14 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 145 



Стр. 146 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 февруари 2011 
 



14 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 147 



Стр. 148 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 февруари 2011 
 



14 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 149 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

424. 
Врз основа на член 184 став 1 точка ѕ), член 194 

став 2 и 5 и член 210 алинеја в) од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24.1.2011 година го донесе, следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се изрекува јавна опомена на овластениот брокер 

Миомир Алексовски, вработен во брокерската куќа По-
штел Брокер АД Скопје поради непочитување на член 
115 став 1 алинеја а) и б) од Законот за хартии од вред-
ност при внесување на налогот број 12404 за купување 
на 958 обични акции од издавачот Металец АД Прилеп 
во системот за тргување на Македонска берза АД 
Скопје.  

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и ќе се објави во „Службен весник на 
РМ”. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

 
        Бр. УП 08-9           Комисија за хартии од вредност 
24 јануари 2011 година     на Република Македонија 

       Скопје                  Претседател, 
           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
425. 

Врз основа на член 64, член 115 став 1 алинеја а) и 
став 2, член 194 став 1 и 5, а во врска со член 210 точка 
а) од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на РМ” бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија, 
на седницата одржана на ден 24.1.2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува неправилност во работењето на ов-

ластениот брокер Методија Ивановски со шифра 
„ива010”, вработен во брокерската куќа Пеон брокер 
АД Скопје, поради:  

- постапување спротивно на член 64 од Законот за 
хартии од вредност, член 23 алинеа 4 од Правилата за 
тргување на Македонската берза АД Скопје и точка 
5.14 и точка 5.25 од Правилата за работа на Централни-
от депозитар АД Скопје, заради утврдена неправилност 
при порамнување на трансакција склучена по налог бр. 
4893 на ден 20.05.2010 година за продавање на 5 обич-
ни акции од издавачот РЖ Институт АД Скопје и  

- постапување спротивно на член 115 став 1 и став 2 
од Законот за хартии од вредност и член 23 став 2 од 
Правилата за тргување на Македонска берза АД Скоп-
је, заради утврдена неправилност при реализација на 
налогот бр. 4018 за продавање на 450 обични акции од 
издавачот РЖ Макстил АД Скопје и налог бр. 3917 за 
продавање на 13260 обични акции на издавачот Оки-
текс АД Скопје.  

2. Се изрекува привремена забрана на брокерот Ме-
тодија Ивановски овластен брокер во брокерската куќа 
Пеон брокер АД Скопје, да врши работи за кои има до-
биено дозвола, во времетраење од 30 календарски дена. 

 3. Се задолжува Македонска берза АД Скопје вед-
наш по приемот на ова решение, да го суспендира ов-
ластениот брокер Методија Ивановски, од системот за 
тргување на берзата. 

4. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје веднаш по приемот на ова ре-
шение,да го прекине пристапот до компјутерскиот си-
стем на Централниот депозитар за хартии од вредност 
АД Скопје, на овластениот брокер Методија Иванов-
ски. 

5. Жалбата изјавена против ова Решение, не го од-
лага неговото извршување. 

6. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
        Бр. 08-УП-11          Комисија за хартии од вредност 
24 јануари 2011 година     на Република Македонија 

       Скопје                   Претседател, 
           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
426. 

Врз основа на член 208, а во врска со член 64 од За-
конот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на ден 24.1.2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се изрекува јавна опомена на Брокерската куќа 

Еурохаус АД Скопје и на одговорното лице - директор 
на брокерската куќа Сашо Дракуловски. 

2. Јавната опомена од точка 1 на ова решение се 
изрекува поради утврдена неправилност при порамну-
вање на трансакцијата склучена по налогот бр. 3593 од 
14.09.2010 година за купување на 25000 обврзници за 
денационализација четврта емисија (РМДЕН04), од-
носно поради: 

-  непочитување на член 64 од Законот за хартии од 
вредност, каде е предвидено дека порамнувањето на 
трговските трансакции со хартии од вредност може да 
се врши врднаш, но не подоцна од три работни дена од 
денот на склучувањето на трансакцијата и 

-  непочитување на точка 5.15 од Правилата за ра-
бота на Централниот депозитар за хартии од вредност 
АД Скопје, каде е предвидено дека членката купувач 
на хартии од вредност во определена трансакција мора 
да ги обезбеди потребните парични средства на нејзи-
ната сметка за порамнување во Народна банка на Р. 
Македонија.  

3. Јавната опомена од точка 1 на ова решение ќе се 
објави во еден дневен весник кој излегува на целата те-
риторија на Република Македонија по неговата конеч-
ност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија”. 

   
        Бр. 08-12 УП1       Комисија за хартии од вредност 
24 јануари 2011 година     на Република Македонија 

       Скопје                   Претседател, 
           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
427. 

Врз основа на член 208, а во врска со член 64 од За-
конот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на ден 24.1.2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се изрекува јавна опомена на Дирекцијата за вр-

шење на услуги со хартии од вредност на Комерцијал-
на банка АД Скопје и на одговорното лице-директор на 
дирекцијата Михајло Брова Зиков. 



Стр. 150 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 февруари 2011 
 

2. Јавната опомена од точка 1 на ова решение се 
изрекува поради утврдена неправилност при порамну-
вање на две трансакции склучени по налогот бр. 81653 
од 26.08.2010 година за купување на 61467 обврзници 
за денационализација деветта емисија (РМДЕН09), од-
носно поради: 

- непочитување на член 64 од Законот за хартии од 
вредност, каде е предвидено дека порамнувањето на 
трговските трансакции со хартии од вредност може да 
се врши врднаш, но не подоцна од три работни дена од 
денот на склучувањето на трансакцијата и 

- непочитување на точка 5.15 од Правилата за рабо-
та на Централниот депозитар за хартии од вредност АД 
Скопје, каде е предвидено дека членката купувач на 
хартии од вредност во определена трансакција мора да 
ги обезбеди потребните парични средства на нејзината 
сметка за порамнување во Народна банка на Р. Маке-
донија.  

3. Јавната опомена од точка 1 на ова решение ќе се 
објави во еден дневен весник кој излегува на целата те-
риторија на Република Македонија по неговата конеч-
ност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија”. 

   
        Бр. 08-13 УП1       Комисија за хартии од вредност 
24 јануари 2011 година     на Република Македонија 

       Скопје                    Претседател, 
           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
428. 

Врз основа на член 64 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010 година), Комисијата за хар-
тии од вредност на Република Македонија, на седница-
та одржана на ден 24.1.2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се изрекува јавна опомена на брокерската куќа 

„АУКТОР & ХИТА БРОКЕРИ” АД Скопје и на одго-
ворното лице-директор Петар Трпески. 

2. Јавната опомена од точка 1 на ова решение се 
изрекува поради утврдена неправилност при порамну-
вање на трансакцијата под број 404194 склучена на ден 
10.09.2010 година. 

-  непочитување на член 64 од Законот за хартии од 
вредност, каде е предвидено дека порамнувањето на 
трговските трансакции со хартии од вредност може да 
се врши врднаш, но не подоцна од три работни дена од 
денот на склучувањето на трансакцијата и 

- непочитување на точка 5.15 од Правилата за рабо-
та на Централниот депозитар за хартии од вредност АД 
Скопје, каде е предвидено дека членката купувач на 
хартии од вредност во определена трансакција мора да 
ги обезбеди потребните парични средства на нејзината 
сметка за порамнување во Народна банка на Р. Маке-
донија.  

3. Јавната опомена од точка 1 на ова решение ќе се 
објави во еден дневен весник кој излегува на целата те-
риторија на Република Македонија по неговата конеч-
ност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија”. 

 
        Бр. УП1 08-15        Комисија за хартии од вредност 
24 јануари 2011 година     на Република Македонија 

       Скопје                   Претседател, 
           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

429. 
Врз основа на член 194 став 1 и став 5 и член 211 

став 1 точка в) од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за хар-
тии од вредност на Република Македонија на седницата 
одржана на ден 24.1.2011 година, го донесе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛА НА БРОКЕР 
 
1. Се одзема дозволата за работење на брокер на ли-

цето Младен Дамев, овластен брокер на брокерската 
куќа Фершпед брокер АД Скопје, дадена со Решение 
бр. 07-648/4 од 13.4.2006 година на Комисијата за хар-
тии од вредност на Република Македонија, поради вр-
шење на други работи кои не се поврзани со работење 
со хартии од вредност во согласност со Законот за хар-
тии од вредност. 

2. Се задолжува Македонска берза АД Скопје вед-
наш по приемот на ова решение, да го суспендира ов-
ластениот брокер Младен Дамев, од системот за тргу-
вање на берзата. 

3. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје, да го прекине пристапот до 
компјутерскиот систем на Централниот депозитар за 
хартии од вредност АД Скопје, на овластениот брокер 
Младен Дамев. 

4. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

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

 
        Бр. УП1 08-16        Комисија за хартии од вредност 
24 јануари 2011 година     на Република Македонија 

       Скопје                    Претседател, 
           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
430. 

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010 и Одлука на Уставен суд на 
Република Македонија од 28.11.2007 година Службен 
весник на РМ бр. 146/2007), постапувајќи по Барање 
број 08-УП1-151 од 24.11.2010 година, Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија на сед-
ницата одржана на ден 24.1.2011 година, донесе  

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на лицето Ли-

дија Трајковиќ, дипломиран економист од Скопје, за 
извршен директор на брокерската куќа Фершпед бро-
кер АД Скопје, со седиште на ул. „Маршал Тито“ бр. 
11а, Скопје, Република Македонија. 

2. Согласноста за именување на Лидија Трајковиќ 
за извршен директор на брокерската куќа Фершпед 
брокер АД Скопје се дава за период од шест години од 
денот на донесување на ова Решение, согласно Одлука-
та бр. 02-01/139-2 од 16.11.2010 година на Одборот на 
директори на брокерската куќа Фершпед брокер АД 
Скопје. 

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на 
разрешување на лицето Лидија Трајковиќ од функција-
та извршен директор на брокерската куќа Фершпед 
брокер АД Скопје, со денот на одземање на согласно-
ста за именување на директор од страна на Комисијата 
за хартии од вредност на Република Македонија и во 
други случаи утврдени со закон. 
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4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
        Бр. 08-УП1-151     Комисија за хартии од вредност 
24 јануари 2011 година     на Република Македонија 

       Скопје                   Претседател, 
           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
431. 

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010 година), Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија, 
постапувајќи по Барањето број 08-УП1-175 од 
29.12.2010 година, на седницата одржана на ден 
27.1.2011 година го донесе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА  ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Ѓоко Алексовски од Скопје, издадена со Решение бр. 
07-522/4 од 10.3.2006 година од Комисијата за хартии 
од вредност на РМ. 

2. Обновената дозвола за работење на брокерот  Ѓо-
ко Алексовски се дава за период од пет години од де-
нот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Ѓоко Але-
ксовски престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
     Бр. 08-УП1-175        Комисија за хартии од вредност 
27 јануари 2011 година      на Република Македонија 
            Скопје                           Претседател,  
                                     Марина Наќева Кавракова, с.р. 

__________ 
432. 

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010 година), Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија, 
постапувајќи по Барањето број 08-УП1-176 од 
31.12.2010 година, на седницата одржана на ден 
27.1.2011 година го донесе, следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Жарко Атанасовски  од Скопје, издадена со Решение 
бр. 07-499/4 од 10.3.2006 година од Комисијата за хар-
тии од вредност на РМ. 

2. Обновената дозвола за работење на брокерот  
Жарко Атанасовски се дава за период од пет години од 
денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Жарко Ата-
насовски престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.  
      Бр. 08-УП1-176        Комисија за хартии од вредност 
27 јануари 2011 година      на Република Македонија 
         Скопје                         Претседател,  
                                     Марина Наќева Кавракова, с.р. 

433. 
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010 година), Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија, 
постапувајќи по Барањето број 08-УП1-177 од 
31.12.2010 година, на седницата одржана на ден 
27.1.2011 година го донесе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА  ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Тони Павловски  од Скопје, издадена со Решение бр. 
07-502/4 од 10.3.2006 година од Комисијата за хартии 
од вредност на РМ. 

2. Обновената дозвола за работење на брокерот  То-
ни Павловски се дава за период од пет години од денот 
на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Тони Пав-
ловски престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
      Бр. 08-УП1-177       Комисија за хартии од вредност 
27 јануари 2011 година      на Република Македонија 
            Скопје                         Претседател,  
                                     Марина Наќева Кавракова, с.р. 

__________ 
434. 

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македони-
ја”, бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010 година), Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија, постапувајќи по Барањето број 08-УП1-178 од 
31.12.2010 година, на седницата одржана на ден 
27.1.2011 година го донесе, следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Глигор Павловски  од Скопје, издадена со Решение 
бр.07-503/4 од 10.3.2006 година од Комисијата за хар-
тии од вредност на РМ. 

2. Обновената дозвола за работење на брокерот  
Глигор Павловски се дава за период од пет години од 
денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Глигор Пав-
ловски престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
     Бр. 08-УП1-178        Комисија за хартии од вредност 
27 јануари 2011 година      на Република Македонија 
         Скопје                       Претседател,  
                                     Марина Наќева Кавракова, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
435. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 70/1992), на седницата одржана 
на 2 февруари 2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ членовите 138 и 140 од Зако-

нот за градење („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 130/2009). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија со Ре-
шение У.бр.262/2009 од 17 ноември 2010 година пове-
де постапка за оценување на уставноста на оспорените 
членови од Законот означен во точката 1 од оваа одлу-
ка. Постапкиата беше поведена затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за согласноста на ос-
порените членови од Законот за градење со Уставот на 
Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека според оспоре-
ната одредба на членот 138 од Законот за градење се 
предвидува дека: 

„(1) Во решението од членот 137 на овој закон гра-
дежниот инспектор, односно овластениот градежен 
инспектор кога ќе утврди дека градбата се гради или е 
изградена спротивно на одобрението за градење, може 
да изрече и забрана за отуѓување, оптоварување и рас-
полагање со земјиштето и градбата. 

(2) Во случаите од ставот 1 на овој член решението 
се доставува до надлежниот орган за водење на јавната 
книга за запишување на правата на недвижностите по 
што Република Македонија за објектите од прва и вто-
ра категорија, односно општината за објекти од трета, 
четврта и петта категорија се стекнува со заложно пра-
во на земјиштето и на градбата, односно на деловите 
кои се изградени согласно со одобрението за градење.  

(3) Во решението истовремено се определува и за-
должување за плаќање на пенали во износ од 3% ме-
сечно од пазарната вредност што за иста или слична 
недвижност се пресметува од страна на надлежниот ор-
ган за пресметување на даноците, сметано од денот на 
конечноста на решението до денот на исполнување на 
обврската. Пазарната вредност се определува според 
известието од органот надлежен за утврдување на да-
ноците на имот. 

(4) Со запишување на заложното право и изрекува-
њето на пеналите се одлага спроведувањето на присил-
но извршување на решението во рок не подолг од три 
години од денот на донесувањето на решението. 

(5) Доколку обврзникот не ја исполни обврската за 
отстранување или усогласување на градбата со одобре-
нито за градење во рокот определен во решението 
и/или не плати пенали три месеца едноподруго, над-
лежниот орган ќе пристапи кон присилно извршување 
со стекнување на сопственост на земјиштето и на обје-
ктот - делот кој е изграден со одобрението за градење, 
доколку таков е затекнат на начин и постапка согласно 
со овој закон. 

(6) Преносот на правото на сопственост на залож-
ното земјиште и објектот - делот кој е изграден со одо-
брението за градење се врши со упис на промената во 

јавните книги врз основа на посебен заклучок за извр-
шување на надлежниот инспектор. Заклучокот за извр-
шување претставува и основ за промена на инвеститорот 
во одобрението за градење и одобрението за употреба во 
однос на делот од објектот кој е изграден со одобрение-
то за градење, а е затекнат при извршувањето. 

(7) Против заклучокот од ставот 6 на овој член е 
дозволена посебна жалба која не го одлага присилното 
извршување. 

(8) Доколку обврзникот ја исполни обврската за от-
странување утврдена со решението и ги плати пенали-
те, престанува заложното право и надлежниот инспе-
ктор донесува заклучок кој преставува основ за брише-
ње на заложното право во Јавната книга на недвижно-
стите“. 

Според член 140 од истиот закон „ Делот од реше-
нието во кое се определува обврската за плаќање на пе-
нали претставува извршна исправа и претставува основ 
за намирување во постапка и на начин согласно со За-
конот за извршување“. 

5. Во делот на Уставот кој се однесува на темелните 
вредности на уставниот поредок на Република Македо-
нија, согласно член 8 став 1 алинеи 3, 4, 6 и 11 од Уста-
вот, темелни вредности на уставниот поредок на Ре-
публика Македонија се владеењето на правото, подел-
бата на државната власт на законодавна, извршна и 
судска, правната заштита на сопственоста и почитува-
њето на општо прифатените норми на меѓународното 
право.  

Според Амандман XX од Уставот, со кој се допол-
нува членот 13, за прекршоци определни со закон, 
санкција може да изрече орган на државната управа 
или организација и друг орган што врши јавни овласту-
вања. Против конечна одлука за прекршок се гарантира 
судска заштита под услови и постапка уредени со за-
кон. 

Согласно член 14 став 1 од Уставот, никој не може 
да биде казнет за дело кое пред да биде сторено не би-
ло утврдено со закон или со друг пропис како казниво 
дело и за кое не била предвидена казна. 

Според член 30 став 1 од Уставот, се гарантира пра-
вото на сопственост и правото на наследување. Според 
ставот 2 од овој член од Уставот, сопственоста создава 
права и обврски и треба да служи за доброто на поеди-
нецот и на заедницата. Според став 3 од истиот член, 
никому не може да му биде одземена или ограничена 
сопственоста и правата кои произлегуваат од неа, 
освен кога се работи за јавен интерес утврден со закон, 
а според ставот 4 од овој член на Уставот, во случај на 
експропријација на сопственоста или во случај на огра-
ничување на сопственоста се гарантира праведен надо-
мест, кој не може да биде понизок од пазарната вред-
ност.  

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. 

Согласно член 52 став 4 од Уставот, законите и 
другите прописи не можат да имаат повратно дејство, 
освен по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за 
граѓаните. 

Законот за градење („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 130/2009 од 28 октомври 2009 година) 
во членот 1 определува дека со овој закон се уредуваат 
градењето, основните барања на градбата, потребната 
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проектна документација, за добивање на одобрение за 
градење, правата и обврските на учесниците во изград-
бата, начинот на употреба и одржување на градбата, 
како и други прашања од значење за градењето. 

Според членот 2 точка 2 од Законот, во кој е утвр-
дено значењето на одделни изрази употребни во овој 
закон, градба е се што настанало со изградба и е повр-
зано со земјиштето, а претставува физичка, техничко-
технолошка и градежна целина заедно со изградените 
инсталации, односно опрема. 

Оспорените членови 138 и 140 од Законот, се содр-
жани во Глава X од овој закон, со наслов „НАДЗОР“. 

Во членот 127 од Законот се предвидува дека над-
зорот над спроведувањето на овој закон и прописите 
донесени врз основа на овој закон, го врши органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на уредувањето на просторот.  

Членот 137 од Законот за градење кој е поместен во 
точката 6 од Глава X од Законот, со поднаслов „Реше-
ние на инспектор“, предвидува дека: 

„(1) Во зависност од констатираната состојба гра-
дежниот инспектор, односно овластениот градежен 
инспектор ќе состави записник, врз основа на кој доне-
сува решение. 

(2) Против решението на градежниот инспектор мо-
же да се изјави жалба, а против заклучокот со кој се 
дозволува извршување, заклучокот за прекинување на 
постапката и заклучокот за трошоците на извршување-
то на постапката може да се изјави посебна жалба до 
Комисијата за решавање на управните работи во втор 
степен од областа на транспортот и врските и животна-
та средина при Владата на Република Македонија. 

(3) Против решението на овластениот градежен 
инспектор може да се изјави жалба, а против заклучо-
кот со кој се дозволува извршување, заклучокот за пре-
кинување на постапката и заклучокот за трошоците на 
извршувањето на постапката може да се изјави посебна 
жалба до министерот кој раководи со органот на др-
жавната управа надлежен за вршење на работите од об-
ласта на уредувањето на просторот. 

(4) Жалбата изјавена против решението на градеж-
ниот инспектор, односно овластениот градежен инспе-
ктор, не го одлага извршувањето на решението“. 

Подносителите на иницијативите го оспоруваат 
членот 138 од Законот, но разгледувајќи го оспорениот 
член во корелација со целината на Законот, а од аспект 
на наводите во иницијативата, Судот оцени дека исти-
от не е во согласност со одредбите од Уставот, на кој 
се укажува во иницијативата. 

Со оспорената одредба на членот 138 од Законот, се 
предвидува дека градежниот инспектор кога ќе утврди 
дека градбата се гради, односно е изградена спротивно 
на одобрението за градење, може да изрече и забрана 
за отуѓување, оптоварување и располагање со земји-
штето и градбата. Со истото решение, Република Маке-
донија, односно општината се стекнува со заложно 
право, како и задолжување на плаќање на пенали во из-
нос од 3% месечно од пазарната вредност. Доколку об-
врзникот не ја исполни обврската за отстранување или 
усогласување на градбата со одобрението за градење 
во определениот рок, ниту ги плати определените пена-
ли се пристапува кон присилно извршување со стекну-
вање на сопственост на земјиштето и објектот, односно 
дел од објектот кој е изграден без, односно спротивно 
на одобрението за градење.  

Од изнесената законска регулатива произлегува ин-
тенцијата на законодавецот на заострување на досе-
гашниот начин на уредување на односите во областа на 
градењето, односно целосно регулирање на односите 
во градењето на објекти, а особено во поглед на усло-
вите за добивање на овластување и лиценца за вршење 
на работите на изведување на градби, проектирање, вр-
шење на ревизија на проектна документација.  

Меѓутоа, од анализата на содржината на оспорени-
от член 138, произлегува дека со истиот се ограничува 
правото на сопственост, како на објектот односно град-
бата, така и на земјиштето на кое истата е изградена. 
Имено, сопственоста како најзначаен имотно правен 
институт е дефинирана со основниот акт на Република 
Македонија - Уставот, кои норми погоре веќе се цити-
рани, а со Законот за сопственост и други стварни пра-
ва е определена содржината, правното дејство, ограни-
чувањата и предметот на правото на сопственост, како 
и заштитата на тоа право. 

Содржината на правото на сопственост изразена 
преку правото на владение, целосно користење и рас-
полагање со Законот за сопственост и други стварни 
права е препуштено на волјата на сопственикот. Сите 
ограничувања немаат значење на некоја промена во, со 
закон, утврдената содржина на правото на сопственост. 
Оттука, сопственикот има право да ја поседува својата 
ствар, да ја користи и располага со неа, поради што и 
правото на сопственост ужива посебна заштита како 
една од основните права и слободи на човекот. Тоа 
право на сопственост е загарантирано со Уставот. 
Уставот во рамноправен однос ги поставува сите видо-
ви на сопственост без оглед на доминантноста на при-
ватната сопственост и дава еднаква правна заштита на 
истата.  

Законот за сопственост и други стварни права го 
уредува правото на сопственост и другите стварни пра-
ва во согласност со Уставот. Законот, определувајќи ја 
содржината на правото на сопственост, не му препу-
шти на сопственикот да располага со објектот на пра-
вото на сопственост, бидејќи во истиот истовремено за-
конодавецот го имал во вид и уставното начело според 
кое правото на сопственост титуларите да го оствару-
ваат во согласност со природата и намената на објектот 
на тоа право со тоа што условите на промет на тие пра-
ва се утврдуваат со закон. Членот 30 став 3 од Уставот 
како и членот 8 од овој закон, всушност, укажуваат де-
ка правото на сопственост е најшироко стварно право, 
но истото не може да егзистира како свето и неприкос-
новено право, бидејќи тоа може да се ограничи поради 
постоење на јавен интерес утврден со закон. Меѓутоа, 
сите предвидени законски ограничувања немаат значе-
ње на некоја определена промена на регулирањето на 
правната содржина на правото на сопственост (право 
да ја држи, користи и располага со стварите), туку само 
ограничување на вршењето на правото на сопственост 
во одреден правец, а содржината на сопственоста и на-
таму останува иста и содржана во можноста на фактич-
ката реализација. 

За разлика од ваквите ограничувања, кои значат са-
мо оневозможување на потполната фактичка реализа-
ција, правото на сопственост може и да се одземе, но 
истото може да се врши само под услови предвидени 
со закон. Тоа го предвидува и членот 30 став 3 од Уста-
вот, кој пропишува дека никому не може да му биде 
одземена или ограничена сопственоста и правата кои 
произлегуваат од неа, освен кога се работи за јавен ин-
терес утврден со закон. Кај нас таков закон е Законот 
за експропријација, според кој правото на сопственост 
може во целост или делумно да се одземе кога е во 
прашање јавен интерес.  
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Во Законот за градење, без да се утврди постоењето 
на јавен интерес, законодавецот се впушта во ограни-
чување, односно одземање на правото на сопственост 
како на бесправно изградениот објект, така и на земји-
штето на кое е изграден објектот, а кое е во сопстве-
ност на одредено физичко или правно лице, односно се 
одзема земјиштето од дотогашниот сопственик без при 
тоа да се утврди за каков јавен интерес се работи. 

Имено, во ставот 5 на оспорениот член 138 од Зако-
нот, се утврдува дека доколку обврзникот не ја испол-
ни обврската за отстранување или усогласување на 
градбата со одобрението за градење, или пак не ги пла-
ти определените пенали три месеци едноподруго, ќе се 
пристапи кон присилно извршување со стекнување на 
сопственост на земјиштето и на објектот, во полза на 
Република Македонија, односно општината. Меѓутоа, 
од анализата на содржината на ваквото законско реше-
ние, се констатира дека истото не е во корелација со те-
мелните вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија предвидени во член 8 став 1 алинеи 3 и 6 
од Уставот, односно дека со истото се создава правна 
несигурност кај граѓаните на Република Македонија, 
бидејќи оспореното законско решение е нејасно и не-
прецизно поради што нема можност да се определи по-
врзаноста помеѓу градителот на бесправната градба и 
сопствениците на земјиштето кои што и покрај устав-
ната гаранција за неприкосновеност на правото на 
сопственост и правна заштита на нивното легално стек-
нато право на сопственост на недвижноста, истото ќе 
им биде одземено со присилно извршување, а без при-
тоа да се утврди постоење на јавен интерес.  

Оттука, според Судот со оспорените членови од За-
конот се повредува загарантираното право на сопстве-
ност, ако се прифати дека со интервенцијата на државата 
во преземањето на мерки за почитување на одредбите од 
Законот за градење се надминува рамката на она што е 
суштина на легално изграден објект, односно објект 
граден врз основа на одобрение за градење. Целта на 
законот, односно целосното уредување на односите во 
областа на градењето доведува до прашањето дали може 
истото да се обезбеди и преку постојните правни 
инструменти кои се уредени во позитивните законски 
прописи со одредување на економскиот интерес.  

Начинот на кој се врши промена на титуларот на 
сопственоста на објектите и земјиштето со класично 
одземање на истите со запишување на заложно право 
на земјишето и градбата, а потоа и со присилно извр-
шување - одземање на земјиштето и на објектот и нив-
но пренесување на Република Македонија, односно оп-
штината да стане титулар на правото на сопственост, 
претставува класичен начин на одземање, односно 
ограничување на правото на сопственоста со државен 
интервенционизам, и е во спротивност со уставните 
принципи и права, нормирани во Уставот на Република 
Македонија. 

Оспорениот член 138 од Законот за градење, исто 
така, според Судот не е во согласност со темелниот 
принцип на уставниот поредок на Република Македо-
нија, владеењето на правото и правната сигурност на 
граѓаните. Ова од причина што законското решение за 
членот 138 не е компатибилно со начинот на решавање 
на ова прашање регулиран во другата позитивна закон-
ска регулатива.  

Имено, членот 117 од Законот за катастар на нед-
вижности („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 40/2008) предвидува дека запишаното во ката-
старот на недвижностите мора да биде потполно одре-
дено во поглед на 1. недвижноста на која се однесува 
запишувањето, 2. на носителот на правото на недвиж-
носта, како и во поглед на 3. правата, односно другите 
факти кои се запишуваат.  

Меѓутоа, во оспорениот член 138 од Законот за гра-
дење не е јасно индивидуализирано, односно определе-
на недвижноста, поради што државата не може да се 
стекне со право на сопственост доколку стварта не е 
определена, па така индивидуално неопределената 
ствар, согласно Законот за катастар на недвижности, не 
може да биде предмет на упис. Оттука, Судот смета де-
ка со оспорениот член од Законот за градење, државата 
на незаконски начин ќе се стекне со правото на сопс-
твеност бидејќи не ги исполнува условите предвидени 
во цитираниот член 117 од Законот за катастар на нед-
вижности. 

Според член 128 од Законот за катастар на недвиж-
ности, запишувањето во катастарот на недвижностите 
се врши врз основа на закон, правосилни судски одлу-
ки, одлуки за привремена мерка, претходна мерка, дру-
ги акти за обезбедување на побарувања согласно со за-
кон и конечни, односно правосилни акти на органите 
на државната власт, на органите на единиците на ло-
калната самоуправа и на Градот Скопје, правни и други 
лица на кои со закон им е доверено да вршат јавни ов-
ластувања и правни дела.  

Во цитираниот член од Законот се наведени прав-
ните основи за запишување во катастарот на недвижно-
стите, во кој, меѓу другото, е предвидено дека правото 
на сопственост државата може да го стекне врз основа 
на одлуки на надлежен орган, меѓутоа, мора таа одлука 
да е правосилна. Во оспорениот член 138 од Законот за 
градење, решението на градежниот инспектор е само 
извршно и против истото странките имаат право на 
жалба, што значи дека решението не е конечно, како 
што предвидува членот 128 од Законот за катастар на 
недвижности. Оттука, врз основа на ваков правен акт, 
според Судот, не може да се заснова заложно право. 

Поради наведеното, Судот оцени дека оспорената 
одредба од Законот за градење, не е во согласност со 
член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, односно и принци-
пот на владеењето на правото и правната сигурност на 
граѓаните, а пред се поради неусогласеноста на оваа 
одредба во рамките на правниот систем на Република 
Македонија. 

Од причина што оспорениот член 140 од Законот за 
градење е операционализација на членот 138 од Зако-
нот, Судот оцени дека наведените повреди и дилеми по 
однос на уставните норми се рефлектираат и на овој 
член од Законот. 

6. Врз основа на наведеното Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот Бранко Нау-
моски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исма-
ил Дарлишта, д-р Трендафил Ивановски, Лилјана Ин-
гилизова-Ристова, Вера Маркова, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
          Претседател 
       У.бр. 262/2009            на Уставниот суд на Република 
2 февруари 2011 година                Македонија, 
           Скопје                             Бранко Наумоски, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

436. 
Врз  основа  на  член 31 од Законот за Судски совет 

на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 
60/2006) и член 6 став 5 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Судски совет на Република  
Македонија, а во врска со член 6 став 3 од истиот За-
кон („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010), Судскиот совет  
на Република Македонија на седницата одржана на 
10.2.2011 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АНО-
НИМНА АНКЕТА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО СУДОТ 
КАДЕ КАНДИДАТОТ ЈА ИЗВРШУВА СУДСКАТА 

ФУНКЦИЈА 
 

I. ОПШТИ  ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој Правилник се уредува начинот на спроведу-

вање на анонимна анкетата на вработените во судот  
каде што кандидатот кој се јавил на оглас за избор на  
судија во повисок суд ја извршува судиската функција. 

   
Член 2 

Судскиот совет избира судија во Апелационен суд, 
Управен суд, Вишиот управен суд и Врховниот суд на  
Република Македонија од пријавените кандидати на  
огласот што ги исполнува условите и критериумите  
предвидени во Законот за судовите и Законот за Суд-
ски совет  на  РМ. 

Советот за судија ќе избере лице кое има највисоки  
стручни  и професионални квалитети, кое ужива углед 
во вршењето на судската функција, а врз основа на  
критериумите согласно Закон. 

 
Член 3 

Доколку кандидатот е од редот на судиите, Советот 
прибавува мислење од судот и спроведува анонимна 
анкета на вработените во судот каде што кандидатот  ја  
извршува  судската функција.  

 
II. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ   
НА АНОНИМНАТА АНКЕТА 

 
Член 4 

Анкетата ја спроведува трочлена Комисија, форми-
рана со Одлука на седница на судии од судот во кој  
кандидатот  ја  врши  судската функција. 

Комисијата е составена од двајца судии и еден пре-
ставник  од стручните судски службеници. 

 
Член  5 

Анкетата е анонимна и се спроведува во работен  
ден и тоа  во текот  на работното  време. 

За денот на спроведување на анкетата, Комисијата 
издава соопштение на огласната табла на судот.  

 
Член 6 

Анкетата се спроведува на тој начин што Комисија-
та  од член 4 на овој Правилник на вработените во су-
дот им доставува Анкетен лист со прашања, на кои  
вработените  го  даваат својот одговор. 

Вработените својот одговор на анкетното прашање 
го даваат со заокружување на дадените алтернативи. 

 
Член 7 

По давањето на одговорите на прашањата од Ан-
кетниот лист, вработените, Анкетниот лист го стават 
во кутија, која за таа прилика е подготвена од Комиси-
јата. Кутијата  треба да е непрозирна. 

Член 8 
По спроведената анкета Комисијата од член 4 на 

овој Правилник, материјалите од спроведената анкета 
ги доставува до Судскиот совет на РМ.  

По приемот на материјалите, трочлена Комисија 
формирана со одлука на Претседателот на Судскиот 
совет ги сумира резултатите од спроведената анкета и 
за тоа пополнува Записник за резултатите од анкетата. 

 
Член 9 

Записникот за резултатите од анкетата и образецот  
за содржината на Анкетниот лист е составен дел на  
овој Правилник. 

 
III. ДОНЕСУВАЊЕ, ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ПРАВИЛНИКОТ 
 

Член 10 
Овој Правилник Советот го донесува со мнозинство 

гласови од вкупниот број на  членови на Советот. 
Измената и дополнувањето на овој Правилник се  

врши на начин и постапка што важи за негово донесу-
вање. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ  ОДРЕДБИ 

 
Овој Правилник  влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен  весник на Репуб-
лика Македонија“. 

                 
         Бр. 07-265/1                      Судски совет 
10 февруари 2011 година на Република Македонија 
          Скопје                                  Претседател, 
                                   Александра Зафировска, с.р. 

__________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
437. 

Врз основа на член 19, алинеjа 7 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на РМ” бр. 63/06, 36/07 и 
106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен вес-
ник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009 и 
34/2010), член 28 и 29 од Законот за данокот на додаде-
на вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 
8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија, 
на седницата одржана на 14.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини              ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95            до 36,480 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98            до 37,830 
 
б) Дизел гориво              ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)          до 39,250 
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в) Масло за горење             ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)           до 38,916 
   
г) Мазут                 ден/кг 
- М-1 НС               до 30,126 

 
Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 

   
а) Моторни бензини         ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95        до 74,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98        до 76,00 
 
б) Дизел гориво          ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)       до 65,50 
 
в) Масло за горење         ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)        до 54,50 
 
г) Мазут              ден/кг 
- М-1 НС          до 37,070 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од 
точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕ-
НИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит 
пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пони-
ски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски 
(4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да 
изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од 
групите на цени определени согласно оваа одлука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

а) Моторни бензини        ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95       до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98       до 0,080 
 
б) Дизел гориво         ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 0,030 
 
в) Масло за горење        ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 0,040 
 
г) Мазут            ден/кг 
- М-1 НС           до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 

од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжи-
телни резерви на нафта и нафтени деривати кои сог-
ласно Законот за задолжителни резерви на нафта и 
нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени 
со овој закон при увоз и/или производство на нафте-
ни деривати и тоа: 

 
а) Моторни бензини         ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95       до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98       до 0,890 
 
б) Дизел гориво          ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 0,300 
 
в) Масло за горење         ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 0,300 

 
г) Мазут            ден/кг 
- М-1 НС           до 0,740 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини        ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 21,986 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 21,906 
 
б) Дизел гориво         ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,229 
 
в) Масло за горење         ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 3,230 
 
г) Мазут            ден/кг 
- М-1 НС           до 0,100 
 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 157 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот  на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 15.2.2011 година. 

 
    Бр. 02-236/1    

14 февруари 2011 година                  Претседател, 
     Скопје                             Димитар Петров, с.р. 

___________ 
438. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 19 став 1 алинеја 8 од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
63/06, 36/07, 106/08 и 119/10) и член 27 став 1 од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање на лиценци за вршење на 
енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 
31/09), постапувајќи по барањето на Друштвото за 
транспорт,производство, трговија и услуги ЕУРОПЕТ-
РОЛ ДОО Чешиново Чешиново-Облешево за издавање 
на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија 
со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина 
на течни горива од фосилно потекло што се користат за 
транспорт со биогорива, на седницата одржана на 
9.2.2011 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО НАФТА 
И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИОГОРИВА И МЕ-
ШАВИНА НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО 
ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ 
СО БИОГОРИВА – ТРГОВИЈА СО ЕКСТРА ЛЕСНО  

МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО (ЕЛ-1) 
 
1. На Друштвото за транспорт,производство, тргови-

ја и услуги ЕУРОПЕТРОЛ  ДОО с. Чешиново Чешино-
во-Облешево, му се издава лиценца за вршење на енер-
гетска дејност трговија со нафта и нафтени деривати и 
биогорива и мешавина на течни горива од фосилно по-
текло што се користат за транспорт со биогорива – трго-
вија со Eкстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1).  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност трговија со нафта и 
нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни 
горива од фосилно потекло што се користат за транс-
порт со биогорива–трговија со Eкстра лесно масло за 
домаќинства (ЕЛ-1), се утврдени во Прилог 1, „Лицен-
ца за вршење на енергетската дејност трговија со нафта 
и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни 
горива од фосилно потекло што се користат за транс-
порт со биогорива– трговија со Eкстра лесно масло за 
домаќинства (ЕЛ-1)“ кој што е составен дел на оваа 
Одлука.  

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

  
        УП1 Бр. 07-36      
9 февруари 2011 година                     Претседател, 
             Скопје                       Димитар Петров, с.р. 

ПРИЛОГ 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А  
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-
ВИЈА СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИ-
ОГОРИВА И МЕШАВИНА НА ТЕЧНИ ГОРИВА 
ОД ФОСИЛНО ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ 
ЗА ТРАНСПОРТ СО БИОГОРИВА – ТРГОВИЈА 

СО ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА  
ДОМАЌИНСТВО (ЕЛ-1) 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за транспорт, производство, трговија и 

услуги ЕУРОПЕТРОЛ  ДОО Чешиново Чешиново-Об-
лешево 

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива 

и мешавина на течни горива од фосилно потекло што 
се користат за транспорт со биогорива – трговија со 
Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1)  

 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
9 февруари 2011 година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
9 февруари 2021 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
НД - 23.03.1/11 
 
7. Број на деловниот субјект - 5594740 
 
8. Единствен даночен број – 4013001114890 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста трговија со  Екстра лесно масло за до-
маќинство (ЕЛ-1). 

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување на Екстра лесно масло за домаќинс-
тво (ЕЛ-1)  заради натамошна продажба на трговците 
на мало, на индустриските и други потрошувачи, и/или 
на други трговци на големо, кои набавените деривати 
ги користат за вршење на нивната дејност.  

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инасталациите 

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користи 
1 резервоар со волумен од  490 м³ за складирање на на-
фтениот дериват Екстра лесно масло за домаќинство 
(ЕЛ-1) кое Друштвото за транспорт, производство, тр-
говија и услуги ЕУРОПЕТРОЛ  ДОО Чешиново, Чеши-
ново-Облешево го има земено под закуп од Руен ИТ 
ДОО Кочани ул. Теодисија Паунов во Кочани инду-
стриска зона. 

  
2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-

ловните простори и простории во кои се врши трговија 
на Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1)  на голе-
мо, во секое време да ги исполнуваат пропишаните ми-
нимално-техничките услови за вршење на дејноста.   
 

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време 
да поседува или да има обезбедено право на користење 
на склад во кој се складираат  нафтените деривати, со 
капацитет определен со прописите со кои се уредува 
трговијата со нафтени деривати на големо.  
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4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот  капацитет за складирање на на-
фтените деривати, најдоцна во рок од 30 дена по наста-
ната промена.    

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста Трговија со нафта и нафтени деривати и 

биогорива и мешавина на течни горива од фосилно по-
текло што се користат за транспорт со биогорива – тр-
говија со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1)  
носителот на лиценцата може да ја врши на територија-
та на Република Македонија и во странство.  

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со нафте-

ниот дериват Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), 
- обезбеди нафтениот дериват Екстра лесно масло 

за домаќинство (ЕЛ-1), со кој врши трговија да ги ис-
полнува пропишаните норми за квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти 
кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со на-
фта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни 
горива од фосилно потекло што се користат за транспорт 
со биогорива – трговија со Екстра лесно масло за дома-
ќинство (ЕЛ-1), заштита на конкуренцијата, заштита на 
потрошувачите, заштита на животната средина, животот 
и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за условите, начинот и постапката за издавање, 
менување, продолжување и одземање нa лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

 
13. Обврска за  поседување на  раздвоени сме-

тки, забрана за меѓу-субвенционирање  
Носителот на лиценцата е должен : 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претпри-
јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-
бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите и расходите со резултатите од работењето, 
како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-
ковната година да доставува Годишен извештај за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на (извештајна година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. набавка и продажба на нафтените деривати Ек-

стра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) во текот на из-
вештајна година, презентирани согласно Табелата 1, 
која е составен дел на оваа лиценца. 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:  
- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандар-
ди,и  

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценца  

3. преземени мерки во текот на извештајна година, за: 
- заштита на опремата и објектите од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- заштита при  работа; 
- обука и стручно усовршување на  вработените зара-

ди сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста; 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето; 
- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење; 
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на дејноста; 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба. 

4. извршување на програма за ремонти во извештај-
на година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни орга-
ни, со приложени фотокопии на записниците, извештаи-
те и решенијата од извршените надзори и контроли.  

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; 

8. бизнис план за тековната година. 
 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува месечни извештаји 
за набавка и продажба на нафтениот дериват Екстра лес-
но масло за домаќинство (ЕЛ-1),  презентирани согласно 
Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца.  

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 
Регулаторната комисија за енергетика за сите околно-
сти, настани и промени кои што имаат или би можеле 
да имаат влијание врз вршењето на дејноста.  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да доставува и 
други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид од страна на Регулаторната комисија во 
вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата,  
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување и одземање нa лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности.  
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439. 
Врз основа на член 19 став 1 алинеја 8 од  Законот 

за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 
36/07, 106/08 и 119/10) и член 27 став 1, 2 и 3 од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање на лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 31/09), Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија на ден 
9.2.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗ-
ВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРАНА 

 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија ХИДРОЕНЕРГОПРОЕКТ ДООЕЛ Битола со 
седиште на ул. „Климент Охридски“ бб, Битола, му се 
издава  лиценца за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија во мала хидроелектрана. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енер-
гетска дејност производство на електрична енергија од 
обновливи извори на енергија во мала хидроелектра-
на“, кој што е составен дел на оваа одлука.   

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување.  

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

   
        УП1 Бр. 07-53      
9 февруари 2011 година                      Претседател, 
             Скопје                       Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А  

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-
ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО МАЛА 

ХИДРОЕЛЕКТРАНА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство на електрична енергија 

ХИДРОЕНЕРГОПРОЕКТ ДООЕЛ Битола со седиште 
на ул. Климент Охридски бб, Битола, Република Маке-
донија 

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Производство на електрична енергија од обновливи 

извори на енергија 
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
9 февруари 2011 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
9 февруари 2046 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 64.01.1/11 
 
6. Број на деловниот субјект – 6518079 
 
7. Единствен даночен број – 4002009515000 
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8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 
врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-
на енергија од обновливи извори на енергија, во смисла 
на оваа лиценца, се смета производство на електрична 
енергија што носителот на лиценцата ќе го врши во ма-
ла хидроелектрана, во обем согласно техничките кара-
ктеристики на производниот капацитет. 

 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана од 400 kW изграде-
на на локалитетот  „Стара филтерница Довлеџик“ на 
ул. „Скоевска“ бб во Битола, КП 5375 КО Битола, Оп-
штина Битола. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет наве-
ден во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12. Права и обврски за носителот на лиценца 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво 
за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕР-
ГОПРОЕКТ ДООЕЛ Битола (во понатамошниот текст: 
носител на лиценцата) како и неговото учество на паза-
рот на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одо-
брува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандарди-
те, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлу-
ка за одобрување на користење на повластена тарифа за 
откупување на целокупната произведена  електричната 
енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Дого-
ворот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операто-
рот на пазарот на електрична енергија, за откуп на цело-
купната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност, енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 
енергија, до Регулаторната комисија за енергетика;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, 
плановите за одржување, планираната расположливост 
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност управување со системот за дистрибуција на еле-
ктрична енергија во согласност со Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија. 

 
13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба. 

 
Носителот на лиценцата е должен секоја година, 

најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водните капацитети за период од пет години, годишна 
програма за реализација на планот, како и мислење за 
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 
вршење на енергетска дејност управување со системот 
за дистрибуција на електрична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 
 
14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на електроенергетскиот систем, опе-
раторот на пазарот на електрична енергија, снабдува-
чот со електрична енергија на тарифни потрошувачи на 
мало и носителот на лиценца за вршење на енергетска 
дејност управување со системот за дистрибуција, сите 
потребни податоци и информации кои се неопходни за 
извршувањето на нивните обврски од лиценците, во 
согласност со Мрежните правила за пренос на еле-
ктрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија и Пазарните правила. 

 
15. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

ција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
16. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на еле-
ктрична енергија. 
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17. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.   

 
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на еле-
ктрична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, и 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
 
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 
4. остварување на годишната програма за реализа-

ција на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, изве-
штаите и решенијата од извршените надзори и контро-
ли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. преземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија. 

 
19. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика.  

 
21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување, продолжување и одземање на ли-
ценци за вршење на енергетски дејности. 

 
22. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно пропишаните услови за снабдување со еле-
ктрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија. 

 
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат квали-
тетот на произведената електрична енергија и по барање 
на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува 
писмен извештај за движењето на сите параметри кои 
што го определуваат квалитетот на произведената еле-
ктрична енергија во определен временски период. 

 
23. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за енер-
гетика и од Правилникот за условите, начинот и постап-
ката за издавање, менување, продолжување и одземање 
на лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
24. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските од страна на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување, продолжување и одземање на ли-
ценци за вршење на енергетски дејности. 
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440. 
Врз основа на член 19 став 1 алинеја 8 од  Законот 

за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 
36/07, 106/08 и 119/10) и член 27 став 1, 2 и 3 од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање на лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 31/09), Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија на ден 
9.2.2011 година донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВО-
РИ НА ЕНЕРГИЈА ОД ФОТОВОЛТАИЧЕН СИСTЕМ 

 
1. На Друштвото за производство и трговија на го-

лемо и мало ИНТЕГРАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово со 
седиште на ул. „Љубо Божиновски – Пиш“ бб, Тетово, 
му се издава  лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија од обновливи из-
вори на енергија (од фотоволтаичен систем). 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енер-
гетска дејност производство на електрична енергија од 
обновливи извори на енергија од фотоволтаичеен си-
стем“, кој што е составен дел на оваа одлука.   

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување.  

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
        УП1 Бр. 07-60     
9 февруари 2011 година                      Претседател, 
             Скопје                       Димитар Петров, с.р. 

 
 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А  
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-
ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 
ОБНОВЛИВ ИЗВОР НА ЕНЕРГИЈА ОД ФОТО-

ВОЛТАИЧЕН СИСТЕМ 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство и трговија на големо и 

мало ИНТЕГРАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово со седи-
ште на ул. „Љубо Божиновски - Пиш бб“, Тетово, Ре-
публика Македонија 

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Производство на електрична енергија од обновливи 

извори на енергија 
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
9 февруари 2011 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
9 февруари 2046 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 63.01.1/11 
 
6. Број на деловниот субјект – 4185072 
 
7. Единствен даночен број – 4028990102801 

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 
врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-
на енергија од обновливи извори на енергија, во смисла 
на оваа лиценца, се смета производство на електрична 
енергија што носителот на лиценцата ќе го врши со фо-
товолтаичен систем, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет. 

 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во фотоволтаичен систем изграден на посто-
ен објект лоциран на ул. „Благоја Стефковски“ бб, КП 
13/2, КО Маџари, Скопје. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет наве-
ден во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12.Права и обврски за носителот на лиценца 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство и трговија на големо и мало ИН-
ТЕГРАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово (во понатамошни-
от текст: носител на лиценцата) и неговото учество на 
пазарот на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одо-
брува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандарди-
те, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлу-
ка за одобрување на користење на повластена тарифа за 
откупување на целокупната произведена  електричната 
енергија од фотоволтаичен систем, да го почитува Дого-
ворот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операто-
рот на пазарот на електрична енергија, за откуп на цело-
купната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност, енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 
енергија, до Регулаторната комисија за енергетика;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија; 
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- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување, планираната расположливост до 
носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност 
управување со системот за дистрибуција на електрична 
енергија во согласност со Мрежните правила за ди-
стрибуција на електрична енергија. 

 
13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба. 

 
Носителот на лиценцата е должен секоја година, 

најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водните капацитети за период од пет години, годишна 
програма за реализација на планот, како и мислење за 
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 
вршење на енергетска дејност управување со системот 
за дистрибуција на електрична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 
 
14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на електроенергетскиот систем, опе-
раторот на пазарот на електрична енергија, снабдува-
чот со електрична енергија на тарифни потрошувачи на 
мало и носителот на лиценца за вршење на енергетска 
дејност управување со системот за дистрибуција, сите 
потребни податоци и информации кои се неопходни за 
извршувањето на нивните обврски од лиценците, во 
согласност со Мрежните правила за пренос на еле-
ктрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија и Пазарните правила. 

 
15. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

ција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
16. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на еле-
ктрична енергија. 

 
17. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.   

 
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на еле-
ктрична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, и 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. преземени мерки во текот на претходната година 

за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 
4. остварување на годишната програма за реализа-

ција на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, изве-
штаите и решенијата од извршените надзори и контро-
ли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. преземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија. 
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19. Мерење на произведената електрична енер-
гија и моќност 

Мерење на произведената, односно испорачаната 
електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика.  

 
21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување, продолжување и одземање на ли-
ценци за вршење на енергетски дејности. 

 
22. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно пропишаните услови за снабдување со еле-
ктрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квали-
тетот на произведената електрична енергија и по барање 
на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува 
писмен извештај за движењето на сите параметри кои 
што го определуваат квалитетот на произведената еле-
ктрична енергија во определен временски период. 

 
23. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за енер-
гетика и од Правилникот за условите, начинот и постап-
ката за издавање, менување, продолжување и одземање 
на лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
24. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските од страна на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување, продолжување и одземање на ли-
ценци за вршење на енергетски дејности. 

 
Прилог 2 

 
I. Општи податоци: 
 
Година на почеток на градба  2010 год. 
Година на завршеток на градба  2011 год. 
Година на почеток на работа  2010 год. 
Проценет животен век на  
фотоволтаичниот систем                80 год. 
    
II. Податоци за опремата 
 
-  Број на фотоволтаични модули: 300   

Тип, производител и номинaлни податоци на фото-
волтаичниот модул: 

 
- Соларен SE-170 моно-кристален,  
- EnerTech Ko  (Менло Парк, Калифорнија, U.S.) 
- Димензии: 1580/808/35 (mm) 
- Тежина: 16 (kgr) 
- Максимална моќност по модул изнесува: од 

110,43(W) до 174,65 (W) 
- Вкупна излезна максимална моќност на 300 вгра-

дени модули изнесува: 49.944,65(W)  
- Максимален напон: 35.9 (V)  
- Работна температура: од  -400C до +900C 
 
Тип производител и номинални податоци на инвер-

тор: 
   
Декларација за согласност со EU  
                                                                                                                    

Име и адреса  на  KACO new energy GmbH 
производителот  Gottfried-Leibniz-Str.1 

   74172 Neckarsulm, Германија 
 
Опис на производот    УПС-от на фотоволтаична енергија 
Тип на означување Powador 2500xi-5000 xi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Приклучување и мерење 
 
- Приклучување на: 0.4 (kV) извод од ТС Маџари 4  
- Одобрена инсталирана моќност на електрана: 

52,52 kW) 
- Одобрена максимална едновремена моќност на 

електрана: 49,9 (kW) 
- Одобрен фактор на моќност: cos φ ≥ 0,95 
- Мерење на предадена и примена електрична енер-

гија: Во НН орман на граница на имот, со полуинди-
ректно двонасочно броило 3Х 230/400(V), 5 (А) и 
струјни трансформатори CMT   150/5A/A. 

___________ 
441. 

Врз основа на член 19 став 1 алинеја 8 од  Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 
36/07, 106/08 и 119/10), член 27, став 5 и став 6 од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање на лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 31/09) како и точка 3 од 
Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енер-
гетска дејност производство на електрична енергија од 
обновливи извори на енергија, бр. 02-838/1 од 5.5.2010 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 64/10), Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија на ден 9.2.2011 година, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ЛИ-
ЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈ-
НОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕР-
ГИЈА ОД ФОТОВОЛТАИЧЕН СИСТЕМ НА 
ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И  

УСЛУГИ МАВИС ДОО ШТИП 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

МАВИС ДОО Штип со седиште на ул. Гоце Делчев бр. 
36, Штип, му се утврдува содржината на лиценцата за 
вршење на енергетска дејност производство на еле-
ктрична енергија од обновливи извори на енергија од 
фотоволтаичен систем. 

2. Содржината на лиценцата со правата и обврските 
на носителот на лиценцата пропишани во Прилог 1 на 
оваа Одлука, станува составен дел на Одлуката бр. 02-
838/1 од 5.5.2010 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 64/10).   

3. Со објавувањето на оваа Одлука во „Службен 
весник на Република Македонија“ влегува во сила ли-
ценцата донесена со Одлуката бр. 02-838/1 од 5.5.2010 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 64/10).  

4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување.  

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

   
        УП1 Бр. 07-74      
9 февруари 2011 година                     Претседател, 
             Скопје                               Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А  

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-
ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ОД  
ФОТОВОЛТАИЧЕН СИСТЕМ 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, трговија и услуги МА-

ВИС ДОО Штип ул. „Гоце Делчев“ бр. 36, Штип, Ре-
публика Македонија 

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Производство на електрична енергија од обновливи 

извори на енергија со фотоволтаичен систем 
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
9 февруари 2011 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
9 февруари 2046 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 65.01.1/11 
 
6. Број на деловниот субјект – 4188420 
 
7. Единствен даночен број – 4029990113699  
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија од обновливи извори на енергија, во смисла 
на оваа лиценца, се смета производство на електрична 
енергија што носителот на лиценцата ќе го врши со фо-
товолтаичен систем, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет. 

9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во фотоволтаичен систем изграден на кров 
на објект УП бр. 2.1 според ДУП на индустриска зона, 
Дел од Урбан блок 52 на ул. „Гоце Делчев“ бр. 36, 
Штип, КП 1374 КО Штип 1, Општина Штип. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет наве-
ден во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12. Права и обврски за носителот на лиценца 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство, трговија и услуги МАВИС ДОО 
Штип (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) 
и неговото учество на пазарот на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одо-
брува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандарди-
те, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-
лука за одобрување на користење на повластена тарифа 
за откупување на целокупната произведена  електрич-
ната енергија од фотоволтаичен систем, да го почитува 
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно 
Операторот на пазарот на електрична енергија, за 
откуп на целокупната произведена електрична енерги-
ја; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност, енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 
енергија, до Регулаторната комисија за енергетика;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, 
плановите за одржување, планираната расположливост 
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност управување со системот за дистрибуција на еле-
ктрична енергија во согласност со Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија. 
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13. Планирање на одржување на производните 
капацитети  

Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-
изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба. 

 
Носителот на лиценцата е должен секоја година, 

најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водните капацитети за период од пет години, годишна 
програма за реализација на планот, како и мислење за 
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 
вршење на енергетска дејност управување со системот 
за дистрибуција на електрична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 
 
14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на електроенергетскиот систем, опе-
раторот на пазарот на електрична енергија, снабдува-
чот со електрична енергија на тарифни потрошувачи на 
мало и носителот на лиценца за вршење на енергетска 
дејност управување со системот за дистрибуција, сите 
потребни податоци и информации кои се неопходни за 
извршувањето на нивните обврски од лиценците, во 
согласност со Мрежните правила за пренос на еле-
ктрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија и Пазарните правила. 

 
15. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

ција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
16. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на еле-
ктрична енергија. 

 
17. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на еле-
ктрична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, и 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 
- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење, 
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на енергетската дејност, 
- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 
4. извршување на програма за ремонти во претход-

ната година; 
5. извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, изве-
штаите и решенијата од извршените надзори и контро-
ли;  

6. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

7. преземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија. 

 
19. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика.  
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21. Обврска за овозможување на пристап до про-
изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување, продолжување и одземање на ли-
ценци за вршење на енергетски дејности. 

 
22. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно пропишаните услови за снабдување со еле-
ктрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квали-
тетот на произведената електрична енергија и по барање 
на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува 
писмен извештај за движењето на сите параметри кои 
што го определуваат квалитетот на произведената еле-
ктрична енергија во определен временски период. 

 
23. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за енер-
гетика и од Правилникот за условите, начинот и постап-
ката за издавање, менување, продолжување и одземање 
на лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
24. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските од страна на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување, продолжување и одземање на ли-
ценци за вршење на енергетски дејности. 

 
Прилог 2 

 
I. Податоци за фотоволтаичниот систем: 
- Име на фотоволтаичниот систем: МАВИС 
- Година на почеток на градба: 2010 
- Година на завршеток на градба: 2010 
- Проценет животен век на фотоволтаичниот си-

стем: 20 години 
- Инсталирана моќност на фотоволтаичен систем: 

250kW  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Број на поставени фотоволтаични модули: 1500 

модула KV-180 W/24V 
- 780 фотоволтаични модула KV-180 
- 720 фотоволтаични модула  KV-185 
- Производител КВАЗАР-УКРАИНА 
- Број на поставени инвертори: 25 Х SB 10000V 

Steca grid  3 ph 
- Моќност на инвертори: 10 kW (25X10=250kW) 
 
II. Податоци за сончево зрачење на локација Штип 

по месеци: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Очекувано производство на електрична енергија: 
- При средно годишно сончево зрачење 

4198Wh/m2/day и при земање во предвид на предпоста-
вените неефективни денови во текот на годината оче-
кувано е минимално производство на електрична енер-
гија од 288425kWh годишно. 

- Предвиденото производство на електрична енер-
гија од фотоволтаична електрична централа 250kW 
МАВИС: 
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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

7. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседа-

телот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија 
издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА 
МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

АВСТРИЈА ЗА СОРАБОТКА ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА  
Се прогласува Законот за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република 

Македонија и Владата на Република Австрија за соработка во областа на културата, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 

февруари 2011 година. 
 

        Бр. 07-762/1                                        Претседател 
7 февруари 2011 година             на Република Македонија,                       
           Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р. 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
  Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА ЗА СОРАБОТКА ВО 

ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА 
 

Член 1 
Се ратификува Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на 

Република Австрија за соработка во областа на културата, потпишана во Виена на 19 
октомври 2010 година. 

 
 

Член 2 
Спогодбата во оригинал на македонски и германски јазик, гласи: 

 

С О Д Р Ж И Н А



Стр. 2 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 14 февруари 2011 
 

 



14 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ Бр. 18 - Стр. 3  
 

 



Стр. 4 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 14 февруари 2011 
 

 



14 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ Бр. 18 - Стр. 5  
 

 



Стр. 6 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 14 февруари 2011 
 

 



14 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ Бр. 18 - Стр. 7  
 

 



Стр. 8 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 14 февруари 2011 
 

 



14 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ Бр. 18 - Стр. 9  
 

 



Стр. 10 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 14 февруари 2011 
 

 



14 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ Бр. 18 - Стр. 11  
 

 



Стр. 12 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 14 февруари 2011 
 

 



14 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ Бр. 18 - Стр. 13  
 

 



Стр. 14 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 14 февруари 2011 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 3 

 Министерството за култура се определува како надлежен орган на државната 
управа што ќе се грижи за извршување на оваа спогодба. 
  

Член 4 
 Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен 
весник на Република Македонија". 
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L I G J 
PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS 

SË MAQEDONISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË AUSTRISË PËR 
BASHKËPUNIM NË SFERËN E KULTURËS 

 
Neni 1 

 Ratifikohet Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë 
së Republikës së Austrisë për bashkëpunim në sferën e kulturës, e nënshkruar në Vjenë më 19 
tetor 2010. 
 

Neni 2 
 Marrëveshja në origjinal në gjuhën maqedonase dhe gjermane, është si vijon: 
 

Neni 3 
 Ministria e Kulturës caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që do të 
kujdeset për zbatimin e kësaj marrëveshje. 
 

Neni 4 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së 

Maqedonisë". 
________________ 

8. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседа-

телот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија 
издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА 
ЗА ЦЕНТАРОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА  
Се прогласува Законот за ратификација на Конвенцијата за Центарот за спроведување 

на законот во Југоисточна Европа,  
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 

февруари 2011 година. 
 

        Бр. 07-763/1                                        Претседател 
7 февруари 2011 година             на Република Македонија,                       
           Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р. 

 
Претседател 

 на Собранието на Република 
Македонија, 

  Трајко Вељаноски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ЦЕНТАРОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА 
 

Член 1 
Се ратификува Конвенцијата за Центарот за спроведување на законот во Југоисточна 

Европа, потпишана во Букурешт, на 9 декември 2009 година. 
 

 
Член 2 

Конвенцијата во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик, гласи: 
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Член 3 
 Министерството за внатрешни работи се определува како надлежен орган на 
државната управа што ќе се грижи за извршување на оваа конвенција. 
 

Член 4 
 Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен 
весник на Република Македонија". 
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L I G J 
PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS PËR QENDRËN PËR ZBATIMIN E LIGJIT NË 

EVROPËN JUGLINDORE 
 

Neni 1 
 Ratifikohet Konventa për Qendrën për Zbatimin e Ligjit në Evropën Juglindore, e 
nënshkruar në Bukuresht, më 9 dhjetor 2009. 
 

Neni 2 
 Konventa në origjinal në gjuhën angleze dhe në përkthim në gjuhën maqedonase, është si 
vijon: 
 

Neni 3 
 Ministria e Punëve të Brendshme caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore, 
që do të kujdeset për zbatimin e kësaj konvente. 
 

Neni 4 
 Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë". 
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