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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
563. 

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 ПОСТАПУ-
ВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ 

 
Се прогласува Законот за постапување со бесправ-

но изградени објекти, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 22 февруари 2011 година. 
 

         Бр. 07-1004/1                              Претседател 
22 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 ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО  
ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
1. Предмет на законот 

  
Член 1 

Со овој закон се уредуваaт условите, начинот и по-
стапката за евидентирање, утврдување на правен статус 
и санкционирање на бесправно изградените објекти.  

 
Член 2 

(1) Под бесправно изградени објекти, во смисла на 
овој закон, се подразбираат објекти од значење за Ре-
публиката согласно со Законот за градење и друг за-
кон, објекти од локално значење согласно со Законот 
за градење и објекти на здравствени установи за при-
марна, секундарна и терцијална здравствена заштита 
кои се изградени без одобрение за градење или спро-
тивно на одобрението за градење, како и делови (до-
градби и надградби) на објектите од значење за Репуб-
ликата и од локално значење и на објектите на здрав-
ствените установи за примарна, секундарна и терцијал-
на здравствена заштита, кои се изградени без одобре-
ние за градење или спротивно на одобрението за граде-
ње, во и надвор од плански опфат (во натамошниот 
текст: бесправни објекти). 

(2) Предмет на овој закон се бесправните објекти од 
ставот (1) на овој член на кои до денот на влегувањето 
во сила на овој закон се изведени градежните и инста-
латерските работи во целост и истите претставуваат 
градежна и функционална целина. 

 
2. Утврдување на правен статус  

на бесправен објект 
 

Член 3 
Под утврдување на правен статус на бесправен об-

јект се подразбира запишување на бесправниот објект 
во јавната книга за запишување на правата на недвиж-
ности и вклопување на истиот во урбанистичко-план-
ската документација, на начин и во постапка определе-
ни со овој закон. 

3. Надлежни органи 
 

Член 4 
(1) Постапката за утврдување на правен статус на 

бесправен објект ја спроведуваат органот на државната 
управа надлежен за вршење на работите од областа на 
уредувањето на просторот и единиците на локалната 
самоуправа. 

(2) Органот на државната управа надлежен за врше-
ње на работите од областа на уредувањето на просто-
рот ја спроведува постапката за утврдување на правен 
статус на објекти од значење за Републиката согласно 
со Законот за градење и друг закон, на објекти на 
здравствените установи за терцијална здравствена за-
штита и за електронските комуникациски мрежи и 
средства, а единиците на локалната самоуправа за обје-
ктите од локално значење согласно со Законот за гра-
дење и за објектите на здравствените установи за при-
марна и секундарна здравствена заштита. 

 
II. ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН  

СТАТУС НА БЕСПРАВЕН ОБЈЕКТ 
 

1. Барање за утврдување на правен статус 
 

Член 5 
(1) За утврдување на правен статус на бесправен 

објект се поднесува барање за утврдување на правен 
статус на бесправен објект од страна на имателот на 
бесправен објект до единицата на локалната самоупра-
ва на чие подрачје е изграден бесправниот објект, од-
носно органот на државната управа надлежен за врше-
ње на работите од областа на уредувањето на просто-
рот. 

(2) Рокот за поднесување на барање за утврдување 
на правен статус изнесува шест месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

(3) Формата и содржината на барањето за утврдува-
ње на правен статус на бесправен објект од ставот (1) 
на овој член ги пропишува министерот кој раководи со 
органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на уредувањето на просторот. 

 
2. Содржина на барањето за утврдување на правен 

статус на бесправни објекти 
 

Член 6 
(1) Подносител на барање за утврдување на правен 

статус може да биде физичко лице - државјанин на Ре-
публика Македонија, правно лице регистрирано во 
Централниот регистар на Република Македонија и ин-
ституции кои се иматели на бесправните објекти. 
Странски правни и физички лица можат да бидат бара-
тели, доколку ги исполнуваат условите за стекнување 
на право на сопственост утврдени со Законот за сопс-
твеност и други стварни права.  

(2) Барателот е должен со барањето за утврдување 
на правен статус на бесправни објекти од значење за 
Републиката, објекти на здравствени установи за при-
марна, секундарна и терцијална здравствена заштита и 
објекти од локално значење освен електронски кому-
никациски мрежи и средства и линиски инфрастру-
ктурни објекти да достави:  

- уверение за државјанство или копија од лична 
карта за домашно физичко лице, односно дозвола за 
постојан престој за странско физичко лице, а за домаш-
но и странско правно лице, извод од Централниот реги-
стар на Република Македонија, односно од соодветната 
институција во државата во која странското правно ли-
це има седиште, 
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- доказ за приклучок на комунална инфраструктура 
и/или сметки за јавни услуги (струја, вода итн.), а до-
колку бесправниот објект нема инфраструктурни прик-
лучоци, изјава заверена на нотар дадена под кривична 
и материјална одговорност со која барателот ќе потвр-
ди дека бесправниот објект е изграден пред влегување-
то во сила на овој закон и 

- геодетски елаборат за утврдување на фактичка со-
стојба на бесправен објект со имотен лист за земјиште-
то на кое е изграден бесправниот објект. 

 (3) Доколку бесправниот објект е изграден на зем-
јиште кое не е сопственост на барателот или на Репуб-
лика Македонија, односно земјиштето е сопственост на 
друго физичко или правно лице, барателот покрај дока-
зите од ставот (2) на овој член е должен да достави и 
договор за долготраен закуп на земјиштето склучен со 
сопственикот на земјиштето. 

(4) Доколку бесправниот објект е изграден на зем-
јиште пренесено од поранешен сопственик врз основа 
на договор за купопродажба, на кое како корисник е 
евидентиран поранешниот сопственик, а барателот го 
користи земјиштето повеќе од 20 години од денот на 
склучувањето на договорот, барателот е должен покрај 
доказите од ставот (2) на овој член да достави и дого-
вор за купопродажба на земјиштето и изјава заверена 
на нотар, дадена под кривична и материјална одговор-
ност со која барателот ќе потврди дека барателот или 
лицето чиј наследник е барателот го имаат купено зем-
јиштето од поранешниот сопственик.  

(5) Доколку бесправниот објект е изграден на зем-
јиште со незапишани права, надлежниот орган по 
службена должност доставува барање до Агенцијата за 
катастар на недвижности за спроведување на соодветна 
постапка за запишување на правата врз предметното 
земјиште, согласно со Законот за катастар на недвиж-
ности, која постапка Агенцијата за катастар на недвиж-
ности ја спроведува по службена должност. 

(6) Доколку е поднесено барање за утврдување на 
правен статус на бесправен објект кој е изграден на 
земјиште со нерасчистени имотни односи, поради тоа 
што не е спроведена оставинска постапка, барателот е 
должен покрај доказите од ставот (2) на овој член да 
достави и известување од нотарот повереник на оста-
винскиот суд дека се води оставинска постапка за 
предметното земјиште. 

(7) Доколку е поднесено барање за утврдување на 
правен статус за станбени згради за колективно дому-
вање, потребно е барањето да е поднесено од заедница-
та на станари или да е потпишано од повеќе од полови-
ната иматели на стан во зградата при што покрај дока-
зите од ставот (2) на овој член се доставува и список на 
станари, договори за купопродажба на становите во 
зградата, како и уверение за државјанство или копија 
од лична карта од сите иматели на стан во зградата. 

 
3. Содржина на барањето за утврдување на правен 
статус на бесправни објекти кои се линиски инфра-

структурни објекти 
 

Член 7 
За утврдување на правен статус на бесправни обје-

кти кои се линиски инфраструктурни објекти, барате-
лот е должен со барањето за утврдување на правен ста-
тус да достави:   

- извод од Централниот регистар на Република Ма-
кедонија, 

- доказ за извршени градежни работи или потврда 
од барателот дека бесправниот објект е изграден пред 
влегувањето во сила на овој закон, 

- геодетски елаборат за утврдување на фактичката 
состојба на бесправен објект и 

- имотен лист или потврда за решени имотноправни 
односи за земјиштето на кое е изграден бесправниот 
објект, издадена од органот на државната управа над-
лежен за имотноправните работи. 

 
4. Содржина на барањето за утврдување на правен 
статус на бесправно изградени/поставени електрон-

ски комуникациски мрежи и средства 
 

Член 8 
(1) Барање за утврдување на правен статус на бес-

правно изградени/поставени електронски комуникаци-
ски мрежи и средства може да поднесе само правно ли-
це регистрирано во Централниот регистар на Републи-
ка Македонија со приоритетна дејност - телекомуника-
циски услуги. 

(2) За утврдување на правен статус на електронски 
комуникациски мрежи и средства кои се бесправно из-
градени на земјиште, барателот е должен со барањето 
за утврдување на правен статус да достави: 

- извод од Централниот регистар на Република Ма-
кедонија, 

- изјава заверена кај нотар дадена под кривична и 
материјална одговорност со која барателот ќе потврди 
дека бесправниот објект е изграден пред влегувањето 
во сила на овој закон и 

- геодетски елаборат за утврдување на фактичка со-
стојба на бесправен  објект со имотен лист за земји-
штето на кое е изграден бесправниот објект. 

(3) За утврдување на правен статус на електронски 
комуникациски мрежи и средства кои се бесправно по-
ставени на објекти, барателот е должен со барањето за 
утврдување на правен статус да достави: 

- извод од Централниот регистар на Република Ма-
кедонија, 

- согласност од 51% од станарите или од заедницата 
на сопственици на станови, ако електронските комуни-
кациски мрежи и средства се поставени на колективен 
објект, односно од сопственикот ако се поставени на 
индивидуален објект и 

- акт за употреба или имотен лист за објектот на кој 
се поставени електронските комуникациски мрежи и 
средства. 

(4) По прием на барање за утврдување на правен 
статус на електронски комуникациски мрежи и средс-
тва надлежниот орган од членот 4 на овој закон, по 
службена должност доставува барање за мислење до 
Агенцијата за електронски комуникации. 

 
5. Увид на самото место 

 
Член 9 

(1) По приемот на барањето за утврдување  на пра-
вен статус на бесправен објект, комисија формирана од 
министерот кој раководи со органот надлежен за врше-
ње на работите од областа на уредувањето на просто-
рот односно градоначалникот на единицата на локална-
та самоуправа, ја утврдува фактичката состојба на са-
мото место и составува записник за извршен увид на 
самото место со технички податоци за бесправниот об-
јект и фотографии од истиот. 

(2) Комисијата од ставот (1) на овој член се состои 
од лица кои се вработени во општинската, односно др-
жавната администрација и истата е составена од три 
члена од кои најмалку еден со завршено високо образо-
вание градежен инженер. 
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(3) Формата и содржината на записникот за извр-
шен увид на самото место од ставот (1) на овој член ги 
пропишува министерот кој раководи со органот на др-
жавната управа надлежен за вршење на работите од об-
ласта на уредувањето на просторот. 

 
6. Прекин на постапката 

 
Член 10 

(1) Доколку со барањето за утврдување на правен 
статус на бесправен објект не е доставен некој од наве-
дените докази или земјиштето на кое е изграден бес-
правниот објект е со незапишани права, надлежниот 
орган во рок од десет работни дена од денот на прие-
мот на барањето донесува заклучок за прекин на по-
стапката и доставува известување до барателот за до-
полнување на барањето односно доставува барање до 
Агенцијата за катастар на недвижности за спроведува-
ње на соодветна постапка за запишување на правата 
врз предметното земјиште согласно со Законот за ката-
стар на недвижности, која постапка Агенцијата за ката-
стар на недвижности ја спроведува по службена долж-
ност. 

(2) Доколку со барањето за утврдување на правен 
статус е доставено и известување од нотарот повереник 
на оставинскиот суд  дека се води оставинска постапка 
за земјиштето на кое е изграден бесправниот објект, 
надлежниот орган во рок од десет работни дена од при-
емот на барањето донесува заклучок за прекин на по-
стапката. 

(3) Во случај на поднесени повеќе спротивставени 
барања за утврдување на правен статус на еден беспра-
вен објект, од страна на повеќе баратели, надлежниот 
орган во рок од десет работни дена од приемот на бара-
њето донесува заклучок за прекин на постапката, а ги 
упатува барателите на парничната постапка пред над-
лежен суд. 

(4) Во случај кога е поднесено барање за утврдува-
ње правен статус на електронски комуникациски мре-
жи и средства кои се бесправно поставени на објект кој 
нема акт за употреба и не е запишан во имотен лист, а 
за истиот е поднесено барање за утврдување на правен 
статус, надлежниот орган во рок од десет работни дена 
од приемот на барањето донесува заклучок за прекин 
на постапката. 

(5) Барањето може да се дополни и по истекот на 
рокот од членот 5 став (2) на овој закон. 

(6) Во случајот од ставот (1) на овој член постапка-
та за утврдување на правен статус на бесправен објект 
ќе продолжи по дополнување на барањето односно по 
спроведување на постапката за запишување на правата 
врз предметното земјиште, во случајот од ставот (2) на 
овој член по доставување на правосилно оставинско 
решение, во случајот од ставот (3) на овој член по до-
ставување на правосилна судска пресуда, а во случајот 
од ставот (4) на овој член по донесување правосилно 
решение во постапката за утврдување на правен статус 
на објектот на кој се поставени електронските комуни-
кациски мрежи и средства. 

 
7. Урбанистичка согласност 

 
Член 11 

(1) Единицата на локалната самоуправа, односно 
органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на уредување на просторот во рок 
од шест месеци од приемот на барањето за утврдување 
на правен статус на бесправен објект односно од денот 
на продолжување на постапката доколку истата била 

прекината, утврдува дали се исполнети условите за 
вклопување на бесправниот објект во урбанистичко-
планската документација и издава урбанистичка сог-
ласност или донесува решение со кое се одбива бара-
њето за утврдување на правен статус на бесправен об-
јект. Органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на уредувањето на просторот 
издава урбанистичка согласност по претходно мислење 
од единицата на локалната самоуправа на чие подрачје 
е изграден бесправниот објект. 

(2) Формата и содржината на урбанистичката сог-
ласност и решението за одбивање на барањето за утвр-
дување на правен статус од ставот (1) на овој член  ги 
пропишува министерот кој раководи со органот на др-
жавната управа надлежен за вршење на работите од об-
ласта на уредувањето на просторот. 

 
8. Услови за издавање на урбанистичка согласност 

за бесправни објекти 
 

Член 12 
Урбанистичка согласност за бесправни објекти од 

значење за Републиката, објекти на здравствени уста-
нови за примарна, секундарна и терцијална здравстве-
на заштита и објекти од локално значење освен еле-
ктронски комуникациски мрежи и средства и линиски 
инфраструктурни објекти се издава доколку се испол-
нети следниве услови: 

- барањето за утврдување на правен статус е подне-
сено во рокот од членот 5 став (2) на овој закон, 

- изготвен е записник за извршен увид на самото 
место согласно со членот 9 на овој закон, 

- бесправниот објект е изграден пред влегувањето 
во сила на овој закон и истиот претставува градежна и 
функционална целина, 

- бесправниот објект е изграден на земјиште на кое 
барателот има право на сопственост или право на кори-
стење или на земјиште сопственост на Република Ма-
кедонија или на земјиште за кое барателот има склуче-
но договор за долготраен закуп со сопственикот на 
земјиштето или на земјиште пренесено од поранешен 
сопственик врз основа на договор за купопродажба на 
кое како корисник е евидентиран поранешниот сопс-
твеник, 

- бесправниот објект ги исполнува стандардите за 
геомеханика доколку истиот се наоѓа во потенцијално 
нестабилна зона за која е донесена одлука согласно со 
членот 25 од овој закон, 

- има согласност од надлежен орган, доколку бес-
правниот објект се наоѓа во подрачјата и зоните наве-
дени во член 18 од овој закон и     

- бесправниот објект може да се вклопи во урбани-
стичко-планската документација во согласност со стан-
дардите  од членот 19 на овој закон. 

 
9. Услови за издавање на урбанистичка согласност 
за бесправни  објекти кои се линиски инфрастру-

ктурни објекти 
 

Член 13 
Урбанистичка согласност за бесправни објекти кои 

се линиски инфраструктурни објекти, се издава докол-
ку се исполнети следниве услови:  

-  барањето за утврдување на правен статус е подне-
сено во рокот од членот 5 став (2) на овој закон, 

- изготвен е записник за извршен увид на самото 
место согласно со членот 9 на овој закон, 

- бесправниот објект е изграден пред влегувањето 
во сила на овој закон, 
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- бесправниот објект е изграден на земјиште сопс-
твеност на Република Македонија или на земјиште за 
кое е издадена потврда за решени имотноправни одно-
си од страна на органот на државната управа надлежен 
за имотноправните работи и     

- бесправниот објект може да се вклопи во урбани-
стичко-планската документација во согласност со стан-
дардите  од членот 19 на овој закон. 

 
10. Услови за издавање на урбанистичка согласност 
за бесправно изградени/поставени електронски ко-

муникациски мрежи и средства 
 

Член 14 
(1) Урбанистичка согласност за електронски кому-

никациски мрежи и средства кои се бесправно изграде-
ни на земјиште, се издава доколку се исполнети след-
ниве услови: 

- барањето за утврдување на правен статус е подне-
сено во рокот од член 5 став (2) на овој закон, 

- изготвен е записник за извршен увид на самото 
место согласно со членот 9 на овој закон, 

- електронските комуникациски мрежи и средства 
се изградени пред влегувањето во сила на овој закон и 
претставуваат градежна и функционална целина, 

- електронските комуникациски мрежи и средства 
се изградени на земјиште на кое барателот има право 
на сопственост или право на користење или на земји-
ште сопственост на Република Македонија или на зем-
јиште за кое барателот има склучено договор за долго-
траен закуп со сопственикот на земјиштето, 

- електронските комуникациски мрежи и средства 
ги исполнуваат стандардите за статика, а доколку се 
наоѓаат во потенцијално нестабилна зона за која е до-
несена одлука согласно со членот 25 од овој закон и 
стандардите за геомеханика, 

- има позитивно мислење од Агенцијата за еле-
ктронски комуникации, 

- има согласност од надлежен орган, доколку еле-
ктронските комуникациски мрежи и средства се наоѓа-
ат во подрачјата и зоните наведени во членот 18 од 
овој закон и     

- електронските комуникациски мрежи и средства 
можат да се вклопат во урбанистичко-планската доку-
ментација во согласност со стандардите од членот 19 
на овој закон. 

(2) Урбанистичка согласност за електронски кому-
никациски мрежи и средства кои се бесправно поставе-
ни на објекти се издава доколку се исполнети следниве 
услови: 

- барањето за утврдување на правен статус е подне-
сено во рокот од член 5 став (2) на овој закон, 

- изготвен е записник за извршен увид на самото 
место согласно со членот 9 на овој закон, 

- електронските комуникациски мрежи и средства 
се поставени пред влегувањето во сила на овој закон и 
истите претставуваат градежна и функционална цели-
на,  

- има согласност од 51% од станарите или од заед-
ницата на сопственици на станови, ако електронските 
комуникациски мрежи и средства се поставени на ко-
лективен објект, односно од сопственикот ако се поста-
вени на индивидуален објект, 

- објектот на кој се поставени електронските кому-
никациски мрежи и средства има акт за употреба или е 
запишан во имотен лист или е донесено правосилно ре-
шение за утврдување на правен статус на објектот на 
кој се поставени, 

- електронските комуникациски мрежи и средства 
ги исполнуваат стандардите за статика, а доколку се 
наоѓаат во потенцијално нестабилна зона за која е до-
несена одлука согласно со членот 25 од овој закон и 
стандардите за геомеханика, 

- има позитивно мислење од Агенцијата за еле-
ктронски комуникации, 

- има согласност од надлежен орган, доколку еле-
ктронските комуникациски мрежи и средства се наоѓа-
ат во подрачјата и зоните наведени во членот 18 од 
овој закон и 

- електронските комуникациски мрежи и средства 
можат да се вклопат во урбанистичко-планската доку-
ментација во согласност со стандардите  од членот 19 
на овој закон. 

 
Член 15 

(1) Доколку единицата на локалната самоуправа во 
рокот определен во членот 11 став (1) на овој закон не 
издаде урбанистичка согласност, односно не донесе ре-
шение за одбивање на барањето за утврдување на пра-
вен статус на бесправен објект, барателот има право да 
поднесе жалба до органот на државната управа надле-
жен за вршење на работите од областа на уредувањето 
на просторот.  

(2) Одлучувајќи по жалбата од ставот (1) на овој 
член органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на уредувањето на просторот, 
на единицата на локалната самоуправа ќе ñ определи 
рок не подолг од  30 дена за издавање на урбанистичка 
согласност, односно за донесување на решение за од-
бивање на барањето за утврдување на правен статус на 
бесправен објект. 

(3) Доколку единицата на локалната самоуправа не 
издаде урбанистичка согласност, односно не донесе ре-
шение за одбивање на барањето за утврдување на пра-
вен статус на бесправен објект во рокот од ставот (2) 
на овој член, органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на уредувањето на про-
сторот ќе ги побара списите од предметот и ќе издаде 
урбанистичка согласност, односно ќе донесе решение 
за одбивање на барањето за утврдување на правен ста-
тус на бесправен објект. 

(4) Против решението од ставот (3) на овој член мо-
же да се поведе управен спор. 

 
Член 16 

Органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на уредувањето на просторот е 
должен веднаш по издавањето на урбанистичка соглас-
ност примерок од истата да достави до единицата на 
локалната самоуправа на чие подрачје се наоѓа бес-
правниот објект. 

 
11. Исполнување на стандарди 

 
Член 17 

 (1) Бесправните електронски комуникациски мре-
жи и средства треба да ги исполнуваат стандардите за 
статика. 

 (2) Сите видови бесправни објекти освен линиски 
инфраструктурни објекти кои се наоѓаат во потенци-
јално нестабилна зона за која од страна на советот на 
единицата на локалната самоуправа е донесена одлука 
согласно со членот 25 од овој закон, треба да ги испол-
нуваат стандардите за геомеханика. 

(3) За исполнувањето на стандардите од ставовите 
(1) и (2) на овој член  барателот треба да достави осно-
вен проект - фаза статика. 
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12. Согласност за утврдување на правен статус 
 

Член 18 
(1) Доколку бесправниот објект е изграден во по-

драчје на национален парк, парк шума, природен парк, 
споменик на природата во заштитени или евидентира-
ни простори на строги и специјални резервати и за-
штитни предели (пејзажи), во заштитни зони на крај-
брежјата на природните и вештачките езера и речните 
корита, како и во прва и втора зона на санитарно за-
штитени извори на вода за пиење, надлежниот орган од 
членот 4 на овој закон, по службена должност прибаву-
ва согласност од Министерството за животна средина и 
просторно планирање. 

(2) Доколку бесправниот објект е изграден во по-
драчје на археолошки локалитети заштитени со закон, 
како и во подрачје прогласено за споменичка целина 
надлежниот орган од членот 4 на овој закон, по служ-
бена должност прибавува  согласност од Управата за 
заштита на културното наследство. 

(3) Доколку бесправниот објект е изграден во по-
драчје во кое се врши или е планирана експлоатација 
на минерални суровини, надлежниот орган од членот 4 
на овој закон, по службена должност прибавува соглас-
ност од Министерството за економија. 

(4) Доколку бесправниот објект е изграден во за-
штитни зони на аеродроми, надлежниот орган од чле-
нот 4 на овој закон, по службена должност прибавува 
согласност од Агенцијата за цивилно воздухопловство. 

(5) Доколку бесправниот објект е изграден во зони 
на гранични премини во радиус  од 100 метри од гра-
ничната линија, надлежниот орган од членот 4 на овој 
закон, по службена должност прибавува согласност од 
Министерството за внатрешни работи и од Министерс-
твото за одбрана. 

(6) Доколку бесправниот објект е изграден во по-
драчје на кое со урбанистичките планови е предвидена 
изградба на инфраструктурни објекти и водови како и 
други објекти од јавен интерес утврдени со закон, над-
лежниот орган од членот 4 на овој закон, по службена 
должност прибавува согласност од органот во чија над-
лежност е изградбата на инфраструктурните објекти и 
водови. 

 
13. Стандарди за вклопување на бесправни објекти 

во урбанистичко планската документација 
 

Член 19 
Министерот кој раководи со органот надлежен за 

вршење на работите од областа на уредувањето на про-
сторот ги пропишува стандардите за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко-планската доку-
ментација. 

 
14. Надоместок за утврдување на правен статус 
 

Член 20 
(1) По издавањето на урбанистичка согласност, еди-

ницата на локалната самоуправа во рок од пет работни 
дена изготвува пресметка за плаќање на надоместок за 
утврдување на правен статус на бесправен објект и 
истата му ја доставува на барателот. За објектите за 
кои е издадена урбанистичка согласност од страна на 
органот надлежен за вршење на работите од областа на 
уредувањето на просторот, пресметка се изготвува во 
рок од пет дена од денот на прием на урбанистичката 
согласност во единицата на локална самоуправа. 

(2) Висината на надоместокот за утврдување на 
правен статус за објектите со намена домување во 
станбени куќи согласно со правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање и за електрон-
ските комуникациски мрежи и средства изнесува 61,00 
денар по м2 од изградената површина на бесправниот 
објект, која е утврдена со геодетскиот елаборат за утвр-
дување на фактичката состојба на бесправен објект. 

(3) Висината на надоместокот за утврдување правен 
статус на бесправните објектите од локално значење 
освен за објектите од ставот (2) на овој член и висината 
на надоместокот за утврдување правен статус на бес-
правните објекти на приватните и мешовитите здрав-
ствени установи за примарна, секундарна и терцијална 
здравствена заштита,е еднаква на висината на надоме-
стокот за уредување на градежно земјиште кој се прес-
метува во постапката за добивање на одобрение за гра-
дење за овој вид на објекти, која е утврдена од едини-
ците на локалната самоуправа до денот на влегувањето 
во сила на овој закон, при што предвид се зема изгра-
дената површина на бесправниот објект, утврдена со 
геодетскиот елаборат за утврдување на фактичката со-
стојба на бесправен објект. 

(4) Надометокот за утврдување на правен статус на 
станбени згради за колективно домување го плаќаат 
имателите на станови во станбената зграда. 

(5) За објектите од значење за Републиката соглас-
но со Законот за градење и друг закон, за објектите на 
јавните здравствени установи за примарна, секундарна 
и терцијална здравствена заштита како и за линиските 
инфраструктурни објекти согласно со Законот за граде-
ње не се пресметува и не се плаќа надоместок за утвр-
дување на правен статус на бесправен објект. 

(6) Надоместокот за утврдување на правен статус 
на бесправен објект, барателот може да го плати во рок 
од десет работни дена од денот на приемот на пресме-
тката или одложено на дванаесет месечни рати. Докол-
ку надоместокот се плаќа одложено, барателот е дол-
жен со единицата на локалната самоуправа да склучи 
договор за одложено плаќање на надоместокот за утвр-
дување на правен статус.  

(7) Единиците на локалната самоуправа се должни 
средствата собрани од надоместокот за утврдување на 
правен статус на бесправен објект да го користат на-
менски и тоа за донесување на урбанистичка планска 
документација со која се врши вклопување на бесправ-
ните објекти во урбанистичко-планската документаци-
ја и за инфраструктурно уредување на просторот во кој 
се наоѓаат истите и се должни да доставуваат годишен 
извештај за користењето на овие средства до органот 
на државната управа надлежен за вршење на работите 
од областа на уредувањето на просторот. 

(8) Барателите од членот 6 на овој закон, кои се ко-
рисници на социјална помош не плаќаат надоместок за 
утврдување на правен статус на бесправен објект.  

(9) Доколку единицата на локалната самоуправа во 
рокот од ставот (1) на овој член не изготви пресметка 
за плаќање на надоместок за утврдување на правен ста-
тус на бесправен објект, барателот има право да подне-
се жалба до органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на уредувањето на про-
сторот.  

(10) Одлучувајќи по жалбата од ставот (9) на овој 
член органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на уредувањето на просторот на 
единицата на локалната самоуправа ќе ñ определи рок 
не подолг од десет дена за изготвување на пресметка за 
плаќање на надоместок за утврдување на правен статус 
на бесправен објект. 
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(11) Доколку единицата на локалната самоуправа 
не изготви пресметка за плаќање на надоместок за 
утврдување на правен статус на бесправен објект во 
рокот од ставот (9) на овој член, органот на државната 
управа надлежен за вршење на работите од областа на 
уредувањето на просторот ќе ја изготви пресметката.  

 
III. Решение за утврдување на правен статус 

 
Член 21 

(1) Со решение за утврдување на правен статус на 
бесправен објект се потврдува дека бесправниот објект 
ги исполнува условите за вклопување во урбанистичко 
планската документација и запишување во јавните кни-
ги за запишување на правата на недвижности.  

(2) За објекти од значење за Републиката согласно 
со Законот за градење и друг закон, за објекти на 
здравствените установи за терцијална здравствена за-
штита и за електронските комуникациски мрежи и 
средства, решението го донесува министерот кој рако-
води со органот надлежен за вршење на работите од 
областа на уредувањето на просторот, а за објектите од 
локално значење согласно Законот за градење и за об-
јектите на здравствените установи за примарна и се-
кундарна здравствена заштита градоначалникот на еди-
ницата на локалната самоуправа. 

(3) За објектите од локално значење согласно со За-
конот за градење, за објектите на приватните и мешо-
витите здравствени установи за примарна, секундарна 
и терцијална здравствена заштита и за електронските 
комуникациски мрежи и средства, надлежниот орган 
од ставот (2) на овој член е должен да донесе решение 
за утврдување на правен статус во рок од пет работни 
дена од денот на доставување на доказ за платен надо-
месток за утврдување на правен статус на бесправен 
објект или договор за одложено плаќање на овој надо-
месток, или потврда дека барателот е корисник на со-
цијална помош, а за објектите од значење за Републи-
ката согласно со Законот за градење и друг закон, за 
линиските инфраструктурни објекти согласно Законот 
за градење и за објектите на јавните здравствени уста-
нови за примарна, секундарна и терцијална здравстве-
на заштита во рок од пет работни дена од денот на из-
давањето на урбанистичка согласност.  

(4) Доколку единицата на локалната самоуправа во 
рокот определен во ставот (3) на овој член не донесе 
решение за утврдување на правен статус на бесправен 
објект, барателот има право да поднесе жалба до орга-
нот на државната управа надлежен за вршење на рабо-
тите од областа на уредувањето на просторот.  

(5) Одлучувајќи по жалбата од ставот (4) на овој 
член органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на уредувањето на просторот на 
единицата на локалната самоуправа ќе и определи рок 
не подолг од десет дена за донесување на решение за 
утврдување на правен статус на бесправен објект. 

(6) Доколку единицата на локалната самоуправа не 
донесе решение за утврдување на правен статус на бес-
правен објект во рокот од ставот (5) на овој член, орга-
нот на државната управа надлежен за вршење на рабо-
тите од областа на уредувањето на просторот ќе ги по-
бара списите од предметот и ќе донесе решение.  

(7) Против решението од ставот (6) на овој член мо-
же да се поведе управен спор. 

(8) Решението за утврдување на правен статус на 
бесправен објект против кое не е изјавена жалба, или 
пак жалбата е искористена, претставува правен основ 
за запишување на правото на сопственост на објектот 
во јавната книга за запишување на правата на недвиж-
ностите.  

(9) При запишување на правото на сопственост на 
објектот во јавната книга за запишување на правата на 
недвижностите се прибележува дека објектот добил 
правен статус согласно со Законот за постапување со 
бесправни изградени објекти. 

(10) Формата и содржината на решението за утвр-
дување на правен  статус на бесправен објект од ставот 
(1) на овој член ги пропишува министерот кој раководи 
со органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на уредувањето на просторот. 

 
IV. Жалбена постапка 

 
Член 22 

(1) Против решението на градоначалникот на еди-
ницата на локалната самоуправа за утврдување на пра-
вен статус на бесправен објект и за одбивање на бара-
њето за утврдување на правен статус на бесправен об-
јект, може да се изјави жалба во рок од 15 дена од де-
нот на приемот на решението, до органот на државната 
управа надлежен за вршење на работите од областа на 
уредувањето на просторот. 

(2) Против решението на министерот кој раководи 
со органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на уредувањето на просторот, 
за утврдување на правен статус на бесправен објект и 
за одбивање на барањето за утврдување на правен ста-
тус на бесправен објект, може да се изјави жалба во 
рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до 
Комисијата за решавање во управна постапка во втор 
степен од областа на транспортот, врските и животната 
средина при Владата на Република Македонија. 

 
V. Откуп на земјиште сопственост на Република 
Македонија на кое е изграден бесправен објект 
 

Член 23 
(1) Имателите на бесправните објекти кои се изгра-

дени на земјиште сопственост на Република Македони-
ја, како и на земјиште на кое барателот има право на 
користење, за кои е издадено решение за утврдување 
на правен статус, врз основа на кое бесправниот објект 
е запишан во јавната  книга за запишување на правата 
на недвижностите, се должни во рок од шест месеци од 
денот на донесувањето на урбанистичко планската до-
кументација со која е вклопен бесправниот објект, да 
поднесат барање за откуп на градежното земјиште 
сопственост на Република Македонија, до органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на уредувањето на просторот. 

(2) Доколку имателите не постапат согласно со ста-
вот (1) од овој член, се утврдува долготраен закуп на 
градежното земјиште на кое е изграден објектот по 
службена должност, на начин и под услови утврдени со 
Законот за приватизација и закуп на градежно земји-
ште во државна сопственост. 

 
VI. Отстранување на бесправни објекти 

 
Член 24 

(1) Бесправните објекти кои нема да ги исполнат 
условите за издавање на урбанистичка согласност од-
носно за кои ќе се донесе решение за одбивање на ба-
рањето за утврдување на правен статус ќе се отстранат 
согласно со одредбите на Законот за градење. 
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(2) Доколку се утврди дека по поднесувањето на ба-
рање за утврдување на правен статус се извршени до-
градби и надградби на бесправен објект за кој е подне-
сено барањето, ќе се донесе решение за одбивање на 
барањето за утврдување на правен статус без оглед да-
ли бесправниот објект ги исполнува условите за утвр-
дување на правен статус на бесправен објект. 

 
VII. Одлука за потенцијално нестабилни зони 
 

Член 25 
Доколку на подрајчето на единицата на локалната 

самоуправа постојат потенцијално нестабилни зони, 
советот на општината е должен да донесе одлука со ко-
ја ќе ги утврди границите на овие зони. 

 
VIII. Регистар за поднесените барања за утврдување 

на правен статус на бесправни објекти 
 

Член 26 
(1) Единиците на локалната самоуправа и органот 

на државната управа надлежен за вршење на работите 
од областа на уредувањето на просторот водат Реги-
стар за поднесените барања за утврдување на правен 
статус на бесправни објекти. 

(2) Единиците на локалната самоуправа примерок 
од регистарот од ставот (1) на овој член доставуваат до 
органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на уредувањето на просторот, во 
рок од 15 дена од денот на истекот на рокот за подне-
сување на барање за утврдување на правен статус утвр-
ден во членот 5 став (2) на овој закон.  

(3) Формата и содржината на регистарот од ставот 
(1) на овој член, ги пропишува министерот кој раково-
ди со органот на државната управа надлежен за врше-
ње на работите од областа на уредувањето на просто-
рот. 

  
IX. Надзор 

 
Член 27 

Надзор над спроведувањето на одредбите на овој 
закон и прописите донесени врз основа на овој закон 
врши органот на државната управа надлежен за врше-
ње на работите од областа на уредувањето на просто-
рот. 

 
X. Прекршочни одредби 

 
Член 28 

(1) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денар-
ска проттиввредност ќе му се изрече за прекршок на 
одговорното лице и на службеното лице во единицата 
на локалната самоуправа, ако:   

- не издаде урбанистичка согласност, односно не 
донесе решение за одбивање на барањето за утврдува-
ње на правен статус на бесправен објект во рокот утвр-
ден во членот 11 став (1) на овој закон, 

-  не изготви  пресметка за плаќање на надоместок 
за утврдување на правен статус на бесправен објект во 
рокот од членот 20 став (1) и 

- не донесе решение за утврдување на правен статус 
на бесправен објект во рокот утврден во членот 21 став 
(3) на овој закон. 

(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денар-
ска проттиввредност ќе му се изрече за прекршок на 
одговорното лице и на службеното лице во органот 
надлежен за вршење на работите од областа на уреду-
вањето на просторот, ако:  

- не издаде урбанистичка согласност, односно не 
донесе решение за одбивање на барањето за утврдува-
ње на правен статус на бесправен објект во рокот утвр-
ден во член 11 став (1) на овој закон и  

- не донесе решение за утврдување на правен статус 
на бесправен објект во рокот утврден во членот 21 став 
(3) на овој закон. 

(3) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денар-
ска проттиввредност ќе му се изрече за прекршок на 
одговорното лице во единицата на локалната самоупра-
ва, ако единицата на локалната самоуправа не достави 
годишен извештај за користење на средства од надме-
стокот за утврдување на правен статус на бесправните 
објекти, до органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на уредувањето на про-
сторот и/или се утврди дека овие средства ги користи 
спротивно на членот 20 став (7) од овој закон. 

 
Член 29 

Надлежен орган за изрекување на прекршочните 
санкции од членот 28 на овој закон е надлежниот суд. 

 
XI. Преодни и завршни одредби 

 
Член 30 

Единиците на локалната самоуправа се должни ур-
банистичко-планската документација со која се врши 
вклопување на бесправните објекти да ја донесат во 
рок не подолг од пет години од денот кога решението 
за утврдување на правен статус станало конечно. 

 
Член 31 

Постапките за отстранување на објектите од значе-
ње за Републиката согласно со Законот за градење и 
друг закон и на објектите од локално значење согласно 
со Законот за градење,  како и управните и судските 
(кривичните) постапки во врска со изградба на бес-
правни објекти со наведената намена, започнати пред 
влегувањето во сила на овој закон, ќе запрат со денот 
на  влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 32 

(1) Прописите утврдени со овој закон ќе се донесат 
во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

(2) Одлуката од членот 25 на овој закон единиците 
на локална самоуправа се должни да ја донесат во рок 
од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој за-
кон. 

 
Член 33 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе важи шест години од денот на влегување-
то во сила. 

____________ 
 

L I G J 
PËR VEPRIM ME OBJEKTE TË NDERTUARA 

PA LEJE 
 

I. DISPOZITA TË PERGJITHSHME 
 

1. Lenda e ligjit 
  

Neni 1 
Me kete ligj rregullohen kushtet, menyra dhe procedura 

për evidentim, percaktim të  statusit juridik dhe sanksionim 
të objekteve të ndertuara pa leje. 
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Neni 2 
(1) Si objekte të ndertuara pa leje sipas ketij ligji nen-

kuptohen objekte me rendesi për Republiken në pajtim me 
Ligjin për ndertim dhe ligj tjeter, objekte me rendesi lokale 
në pajtim me Ligjin për ndertim dhe objekte të institucio-
neve shendetesore për mbrojtje shendetesore primare, se-
kondare dhe terciare që jane ndertuar pa leje për ndertim 
ose në kundershtim me lejen për ndertim, si dhe pjese të 
objekteve me rendesi për Republiken dhe me rendesi loka-
le (ndertime shtese dhe mbindertime) të objekteve me ren-
desi për Republiken dhe me rendesi lokale dhe objekteve të 
institucioneve shendetesore për mbrojtje shendetesore pri-
mare, sekondare dhe terciare që jane ndertuar pa leje për 
ndertim ose në kundershtim me lejen për ndertim, në perfs-
hirjen e planit dhe  jashte perfshirjes së planit (në tekstin e 
metejshem: objekte pa leje). 

(2) Lende e ketij ligji jane objektet pa leje dhe objektet 
nga paragrafi (1) i ketij neni, te të cilat deri në diten e hyr-
jes në fuqi të ketij ligji jane kryer pune ndertimore dhe të 
instilalimit në teresi dhe të njejtat paraqesin teresi ndertue-
se dhe funksionale. 

 
2. Percaktimi i statusit juridik të objektit pa leje 
 

Neni 3 
Me percaktim të statusit juridik të objektit pa leje, nen-

kuptohet regjistrimi i objektit pa leje në librin publik për 
regjistrimin e të drejtave të patundshmerive dhe inkorpori-
min e të njejtit në dokumentacionin e planit urbanistik, në 
menyre dhe procedure të percaktuara me kete ligj. 

 
3. Organe kompetente 

 
Neni 4 

(1) Proceduren për percaktimin e statusit juridik të ob-
jektit pa leje e zbatojne organi i administrates shteterore 
kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit  
hapesinor dhe njesite e vetadministrimit lokal. 

(2) Organi i administrates shteterore kompetent për pu-
net nga sfera e rregullimit hapesinor, e zbaton proceduren 
për percaktimin e statusit juridik të objekteve me rendesi 
për Republiken në pajtim me Ligjin për ndertim dhe ligj 
tjeter, objekteve të institucioneve shendetesore për mbrojtje 
shendetesore terciare dhe për mjete dhe rrjete të komuniki-
mit, ndersa  dhe për mjetet dhe rrjetet për komunikime ele-
ktronike, ndersa njesite e vetadministrimit lokal për objekte 
me rendesi lokale në pajtim me Ligjin për ndertim dhe për 
objekte të institucioneve shendetesore për mbrojtje shende-
tesore primare dhe sekondare. 

 
II. PROCEDURA PËR PERCAKTIMIN E STATUSIT 

JURIDIK TË OBJEKTIT PA LEJE 
 

1. Kerkesa për percaktimin e statusit juridik 
 

Neni 5 
(1) Për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje, 

paraqitet kerkese për percaktim të statusit juridik të objektit 
pa leje nga poseduesi i objektit pa leje te njesia e veteadmi-
nistrimit lokal në territorin e së ciles eshte ndertuar objekti 
pa leje, perkatesisht organi i administrates shteterore kom-
petent për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapesi-
nor. 

(2) Afati për paraqitjen e kerkeses për percaktim të sta-
tusit juridik eshte gjashte muaj nga dita e hyrjes në fuqi të 
ketij ligji. 

(3) Formen dhe permbajtjen e kerkeses për percaktimin 
e statusit juridik të objektit pa leje nga paragrafi (1) i ketij 
neni, i percakton ministri i cili udheheq me organin e admi-
nistrates shteterore kompetent për kryerjen e puneve nga 
sfera e rregullimit hapesinor. 

 
2. Permbajtja e kerkeses për percaktimin e statusit ju-

ridik të objekteve pa leje 
 

Neni 6 
(1) Parashtruesi i kerkeses për percaktim të statusit juri-

dik mund të jene person fizik shtetas i Republikes së Ma-
qedonise, person juridik i regjistruar në Regjistrin Qendror 
të Republikes së Maqedonise dhe institucione që jane pose-
dues të objekteve pa leje. Personat e huaj juridike dhe fizi-
ke mund të jene kerkues nese i plotesojne kushtet për marr-
jen e të drejtes së pronesise të percaktuar me Ligjin për 
pronesi dhe të drejta tjera sendore.  

(2) Kerkuesi detyrohet që me kerkese për percaktimin e 
statusit juridik të objekteve pa leje me rendesi për Republi-
ken, objekteve të institucioneve shendetesore për mbrojtje 
shendetesore primare, sekondare dhe terciare dhe objekteve 
me rendesi lokale pervec rrjeteve dhe mjeteve elektronike 
të komunikimit dhe objekteve të linjave infrastrukturore, të 
dorezoje:  

- certifikate të shtetesise ose kopje të leternjoftimit për 
person fizik të vendit perkatesisht leje për qendrim të per-
hershem për person fizik të huaj, ndersa për person juridik 
të vendit dhe të huaj, kopje nga Regjistri Qendror i Repub-
likes së Maqedonise perkatesisht nga institucioni adekuat 
në shtetin në të cilin e ka seline personi juridik i huaj, 

- deshmi për lidhje në infrastrukturen komunale 
dhe/ose llogari për sherbime publike (rryme, ujë etj), e nese 
objekti pa leje nuk ka lidhje infrastrukturore, deklarate të 
vertetuar te noteri të dhene nën pergjegjesi penale dhe ma-
teriale me të cilen kerkuesi do të vertetoje se objekti pa leje 
eshte ndertuar para hyrjes në fuqi të ketij ligji dhe 

- elaborat gjeodezik për percaktimin e gjendjen faktike 
të objektit të ndertuar pa leje me aktzoterim. 

(3) Nese objekti pa leje eshte  ndertuar në truall që nuk 
eshte prone e kerkuesit ose e Republikes së Maqedonise, 
perkatesisht trualli eshte prone e personit tjeter fizik ose ju-
ridik, kerkuesi pervec fakteve nga paragrafi (2) i ketij neni, 
detyrohet që të dorezoje edhe marreveshje për qira afatgja-
te të truallit të lidhur me pronarin e truallit. 

(4) Nese objekti pa leje eshte ndertuar në truall të bar-
tur nga pronari i mehershem në baze të marreveshjes për 
shitblerje, në të cilen si shfrytezues evidentohet pronari i 
mehershem, ndersa kerkuesi e shfrytezon token më shume 
se 20 vjet nga dita e lidhjes së marreveshjes, kerkuesi det-
yrohet që pervec fakteve nga paragrafi (2) i ketij neni, të 
dorezoje edhe marreveshje për shitblerje të truallit dhe dek-
larate të vertetuar te noteri të dhene nën pergjegjesi penale 
dhe materiale, me të cilen kerkuesi do të vertetoje se kerku-
esi ose personi pasardhes i të cilit eshte kerkuesi e kane 
blere truallin nga pronari i mehershem.  

(5) Nese objekti pa leje eshte ndertuar në truall me të 
drejta të paregjistruara, organi kompetent me detyre zyrtare 
dorezon kerkese në Agjenci për Kadaster të Patundshmeri-
ve për zbatimin e procedures adekuate për regjistrimin e të 
drejtave mbi truallin në fjale në perputhshmeri me Ligjin 
për Kadaster të Patundshmerive, procedure të cilen Agjen-
cia për Kadaster të Patundshmerive e zbaton me detyre zyr-
tare. 
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(6) Nese parashtrohet kerkese për percaktimin e statusit 
juridik të objektit pa leje që eshte ndertuar në truall me 
marredhenie të pazgjidhura pronesore juridike, pasi që nuk 
eshte zbartuar procedura e trashegimise, kerkuesi detyrohet 
që krahas deshmive nga paragrafi (2) i ketij neni, të parash-
troje edhe njoftim nga noteri të autorizuar të gjykates së 
trashegimise se udhehiqet procedure trashegimore e truallit 
të lendes. 

(7) Nese parashtrohet kerkese për percaktimin e statusit 
juridik për ndertesa banimi për banim kolektiv, nevojitet që 
kerkesa të parashtrohet nga bashkesia e banuesve ose të 
nenshkruhet nga më shume se gjysma e poseduesve të ba-
neses në ndertese, me ç'rast krahas deshmive nga paragrafi 
(2) i ketij neni, dorezohet edhe lista e banuesve, marrevesh-
jeve të shitblerjes të banesave në ndertese, si dhe certifikata 
të shtetesise ose kopje të leternjoftimit  nga të gjithe pose-
duesit e baneses në ndertese. 

 
3. Permbajtja e kerkeses për percaktimin e statusit ju-
ridik të objekteve pa leje që jane objekte të linjave in-

frastrukturore 
 

Neni 7 
Për percaktimin e statusit juridik të objekteve pa leje që  

jane objekte të linjave infrastrukturore, kerkuesi detyrohet 
që me kerkese për percaktimin e statusit juridik, të dorezo-
je:   

- vertetim nga Regjistri Qendror i Republikes së Maqe-
donise,  

- deshmi për pune të kryera ndertimore ose vertetim 
nga kerkuesi se objekti pa leje eshte ndertuar para hyrjes në 
fuqi të ketij ligji, 

- elaborat gjeodezik për për percaktimin e gjendjes fa-
ktike të objektit pa leje dhe 

- aktzoterim ose vertetim për marredhenie të zgjidhura 
pronesore juridike për truallin në të cilen eshte ndertuar ob-
jekti pa leje, të leshuar nga organi i administrates shteterore 
kompetent për punet pronesore juridike. 

 
4. Permbajtja e kerkeses për percaktimin e statusit ju-
ridik të mjeteve dhe rrjeteve  të komunikimeve elektro-

nike të ndertuara/vendosura pa leje 
 

Neni 8 
(1) Kerkese për percaktimin e statusit juridik të mjeteve 

dhe rrjeteve të komunikimeve elektronike  të ndertua-
ra/vendosura  pa leje, mund të paraqese vetem personi juri-
dik i regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikes së Ma-
qedonise me veprimtari prioritare - sherbime të telekomu-
nikimit. 

(2) Për percaktimin e statusit juridik të rrjeteve dhe 
mjeteve të komunikimeve elektronike që jane ndertuar pa 
leje në truall, kerkuesi detyrohet që me kerkese për perca-
ktim të statusit juridik të dorezoje: 

-  ekstrakt nga Regjistri Qendror i Republikes së Maqe-
donise,  

- deklarate të vertetuar te noteri të dhenen nën pergjeg-
jesi materiale dhe penale me të cilen kerkuesi verteton se 
objekti pa leje eshte ndertuar para hyrjes në fuqi të ketij 
ligji, 

- elaborat gjeodezik për për për percaktimin e gjendjes 
faktike të objektit pa leje  me aktzoterim për truallin në të 
cilen eshte ndertuar objekti pa leje. 

(3) Per percaktimin e statusit juridik të rrjeteve dhe 
mjeteve të komunikimeve elektronike që jane vendosur pa 
leje në objekte,  kerkuesi detyrohet që me kerkese për per-
caktim të statusit juridik të dorezoje: 

- vertetim nga Regjistri Qendror i Republikes së Maqe-
donise,  

- pajtueshmeri prej 51% të banuesve ose bashkesise së 
pronareve të banesave nese mjetet dhe rrjetet e komunikime-
ve elektronike jane vendosur në objekt kolektiv, perkatesisht 
nga pronari nese jane vendosur në objekt individual dhe  

- akt për perdorim ose aktzoterim për objektin në të ci-
lin jane vendosur mjetet dhe rrjetet e komunikimeve ele-
ktronike. 

(4) Pas pranimit të kerkeses për percaktimin e statusit 
juridik të mjeteve dhe rrjeteve të komunikimeve elektroni-
ke, organi kompetent nga neni 4 i ketij neni, me detyre zyr-
tare dorezon kerkese për kerkim të mendimit në Agjenci të 
Komunikimeve Elektronike.  

 
5. Kontrolli aty për aty 

 
Neni 9 

(1) Pas pranimit të kerkeses për percaktimin e statusit 
juridik të objektit pa leje, komisioni i formuar nga ministri 
që udheheq me organin kompetent për kryerjen e puneve 
nga sfera e rregullimit hapesinor, perkatesisht kryetari i 
njesise së veteadministrimit lokal, e percakton gjendjen fa-
ktike aty për aty dhe perpilon procesverbal për kontroll të 
realizuar aty për aty, me të dhenat teknike për objektin pa 
leje dhe fotografi nga i njejti. 

(2) Komisioni nga paragrafi (1) i ketij neni, perbehet 
nga persona që jane të punesuar në administraten komunale 
perkatesisht shteterore dhe i njejti perbehet prej tre anetare-
ve nga të cilet së paku njeri me arsim të larte të kryer inxhi-
nier i ndertimtarise. 

(3) Formen dhe permbajtjen e procesverbalit për kon-
troll të kryer aty për aty nga paragrafi (1) i ketij neni, i per-
cakton ministri që udheheq me organin e administrates 
shteterore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e rre-
gullimit hapesinor. 

 
6. Nderprerja e procedures 

 
Neni 10 

(1) Nese me kerkese për percaktimin e statusit juridik të 
objektit pa leje nuk dorezohet ndonje prej deshmive të the-
ksuara ose  trualli në të cilen eshte ndertuar objekti pa leje 
eshte me të drejta të paregjistruara, organi kompetent në afat 
prej 10 ditesh pune nga pranimi i kerkeses, miraton konklu-
zion për nderprerje të procedures dhe dorezon njoftim te ker-
kuesi për plotesimin e kerkeses, perkatesisht dorezon kerke-
se te Agjencia për Kadaster të Patundshmerive për zbatimin 
e procedures perkatese për regjistrimin e të drejtave mbi tru-
allin në fjale në perputhshmeri me Ligjin për Kadaster të Pa-
tundshmerive, procedure të cilen Agjencia për Kadaster të 
Patundshmerive  e zbaton me detyre zyrtare. 

(2) Nese me kerkese për percaktimin e statusit juridik 
të objektit pa leje parashtrohet njoftim nga noteri i autori-
zuar i gjykates së trashegimise se udhehiqet procedure tras-
hegimore e truallit ku eshte ndertuar objekti pa leje, organi 
kompetent në afat prej dhjete ditesh pune nga pranimi i 
kerkeses, miraton konkluzion për nderprerjen e procedures.  

(3) Në rast të parashtrimit të më shume kerkesave kun-
derthenese për percaktimin e statusit juridik të objektit pa 
leje, nga më teper kerkues,  organi kompetent në afat prej 
dhjete ditesh pune nga pranimi i kerkeses, miraton konklu-
zion për nderprerjen e procedures, ndersa i udhezon kerku-
esit në procedure kontestimore  në gjykaten kompetente.  

(4) Në rast të parashtrimit të kerkespes për percaktimin 
e statusit juridik të të mjeteve dhe rrjeteve të komunikime-
ve elektronike të vendosura pa leje në objekt që nuk ka akt 
perdorimi dhe dhe nuk eshte regjistruar në aktzoterim e për 
të njejtin parashtrohet kerkese për percaktimin e statusit ju-
ridik, organi kompetent në afat prej dhjete ditesh pune nga 
pranimi i kerkeses, miraton konkluzion për nderprerjen e 
procedures. 
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(5) Kerkesa mund të plotesohet edhe pas kalimit të afa-
tit nga neni 5 paragrafi (2) i ketij ligji. 

(6) Në rastin nga paragrafi (1) i ketij neni, procedura 
për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje do të 
vazhdoje pas plotesimit të kerkeses, perkatesisht pas pas 
zbatimit të procedures për regjistrimin e të drejtave të trual-
lit të lendes, në rastin nga paragrafi (2) i ketij neni pas do-
rezimit të aktvendimit të plotfuqishem të trashegimise, në 
rastin nga paragrafi (3) i ketij neni, pas pas dorezimit të ak-
tvendimit të plotfuqishem gjyqesor, e në rastin nga para-
grafi (4) i ketij neni pas dorezimit të aktvendimit të plotfu-
qishem në procedure për percaktimin e statusit juridik të 
objektit në të cilin jane vendosur rrjete dhe mjete të komu-
nikimeve elektronike. 

 
7. Pelqimi urbanistik 

 
Neni 11 

(1) Njesia e vetadministrimit lokal perkatesisht organi 
kompetent i administrates shteterore për kryerjen e puneve 
nga sfera e rregullimit hapesinor, në afat prej gjashte mu-
ajsh nga pranimi i kerkeses për caktim të statusit juridik të 
objektit pa leje perkatesisht nga dita e vazhdimit të proce-
dures nese e njejta eshte nderprere, konstaton nese jane 
plotesuar kushtet për perfshirjen e objektit pa leje në doku-
mentacionin e planit urbanistik dhe leshon pelqim urbani-
stik ose miraton aktvendim me të cilin refuzohet kerkesa 
për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje. Organi 
i administrates shteterore kompetent për kryerjen e puneve 
nga sfera e rregullimit hapesinor, leshon pelqim urbanistik 
pas mendimit paraprak nga njesia e vetadministrimit lokal 
në rajonin e së ciles eshte ndertuar objekti pa leje. 

(2) Formen dhe permbajtjen e pelqimit urbanistik dhe 
aktvendimit për refuzimin e kerkeses për percaktimin e sta-
tusit juridik nga paragrafi (1) i ketij neni, i percakton mini-
stri që udheheq me organin e administrates shteterore kom-
petent për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapesi-
nor. 

 
8. Kushte për leshimin e pelqimit urbanistik 

për objekte pa leje 
 

Neni 12 
Pelqim urbanistik për objekte pa leje me rendesi për 

Republiken, objekteve të institucioneve shendetesore për 
mbrojtje shendetesore primare, sekondare dhe terciare dhe 
objekteve me rendesi lokale pervec rrjeteve dhe mjeteve të 
komunikimeve elektronike dhe objekteve të linjave infra-
strukturore, leshohet nese jane plotesuar kushtet si vijojne: 

- kerkesa për percaktimin e statusit juridik eshte pa-
rashtruar në afatin nga neni 5 paragrafi (2) i ketij ligji, 

- eshte perpiluar procesverbal për kontroll të kryer në 
vendngjarje sipas nenit 9 të ketij ligji, 

- objekti pa leje eshte ndertuar para hyrjes në fuqi të ke-
tij ligji dhe i njejti paraqet teresi ndertimore dhe funksiona-
le, 

- objekti pa leje eshte ndertuar në truall në të cilin ker-
kuesi ka të drejte pronesie ose të drejte perdorimi ose në 
truall pronesi e Republikes së Maqedonise ose truall për të 
cilin kerkuesi ka lidhur marreveshje për qira afatgjate me 
pronarin e truallit ose truall të bartur nga pronari i mepars-
hem në baze të marreveshjes për shitblerje, në të cilen si 
shfrytezues evidentohet shfrytezuesi i meparshem,  

- objekti pa leje i ploteson standardet e gjeomekanikes, 
nese i njejti gjendet në zone potenciale jostabile, për të ci-
len eshte miratuar vendim sipas nenit 25 të ketij ligji, 

- ka pajtim nga organi kompetent, nese objekti pa leje 
gjendet në zonat dhe rajonet e permendura në nenin 18 të 
ketij ligji dhe      

- objekti pa leje mund të perfshihet në dokumentacio-
nin e planit urbanistik në pajtim me standardet nga neni 19 
i ketij ligji. 

 
9. Kushte për leshimin e pelqimit urbanistik për obje-
kte pa leje që jane objekte infrastrukturore të linjave 

 
Neni 13 

Pelqim urbanistik për objekte pa leje me rendesi për 
Republiken që jane objekte infrastrukturore të linjave, les-
hohet nese jane plotesuar kushtet në vijim:   

- kerkesa për percaktimin e statusit juridik eshte pa-
rashtruar në afatin nga neni 5 paragrafi (2) i ketij ligji, 

- eshte perpiluar procesverbal për kontroll të kryer në 
vendngjarje sipas nenit 9 të ketij ligji, 

- objekti pa leje eshte ndertuar para hyrjes në fuqi të ke-
tij ligji, 

- objekti pa leje eshte ndertuar në truall pronesi e Re-
publikes së Maqedonise ose truall për të cilin eshte leshuar 
vertetim për marredhenie të zgjidhura pronesore juridike 
nga organi i administrates shteterore kompetent për punet 
pronesore juridike dhe     

- objekti pa leje mund të perfshihet në dokumentacio-
nin e planit urbanistik në pajtim me standardet nga neni 19 
i ketij ligji. 

 
10. Kushte për leshimin e pelqimit urbanistik për mjete 

dhe rrjete për komunikime elektronike të ndertua-
ra/vendosura pa leje 

 
Neni 14 

(1) Pelqim urbanistik për mjete dhe rrjete për komuni-
kime elektronike të cilat pa leje jane ndertuar në truall, les-
hohen nese jane plotesuar kushtet në vijim:   

- kerkesa për percaktimin e statusit juridik eshte pa-
rashtruar në afatin nga neni 5 paragrafi (2) i ketij ligji, 

- eshte perpiluar procesverbal për kontroll të kryer në 
vendngjarje në perputhshmeri me  nenin 9 të ketij ligji, 

- mjetet dhe rrjetet e komunikimeve elektronike jane 
ndertuar para hyrjes në fuqi të ketij ligji dhe paraqesin tere-
si ndertuese dhe funksionale, 

- mjetet dhe rrjetet e komunikimeve elektronike jane 
ndertuar në truall në të cilin kerkuesi ka të drejte pronesie 
ose të drejte perdorimi ose truall pronesi e Republikes së 
Maqedonise ose truall për të cilin kerkuesi ka lidhur marre-
veshje për qira afatgjate me pronarin e truallit, 

- mjetet dhe rrjetet e komunikimeve elektronike i plote-
sojne standardet e statikes, e nese gjenden në zone potenci-
ale jostabile për të cilen eshte miratuar Vendim sipas nenit 
25 të ketij ligji edhe standardet e gjeomekanikes, 

- ka mendim pozitiv nga Agjencia e Komunikimve Ele-
ktronike, 

- ka pelqim nga organi kompetent, nese mjetet dhe rrje-
tet e komunikimeve elektronike gjenden në zonat dhe rajo-
net e permendura në nenin 18 të ketij ligji dhe      

- mjetet dhe rrjetet e komunikimeve elektronike  mund 
të perfshihen në dokumentacionin e planit urbanistik në 
pajtim me standardet nga neni 19 i ketij ligji. 

(2) Pelqimi urbanistik për rrjete dhe mjete elektronike 
të komunikimit që jane vendosur pa leje në objekte, lesho-
het nese jane plotesuar kushtet si vijojne: 

- kerkesa për percaktimin e statusit juridik eshte pa-
rashtruar në afatin nga neni 5 paragrafi (2) i ketij ligji, 
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- eshte perpiluar procesverbal për kontroll të kryer aty 
për aty në pajtim me nenin 9 të ketij ligji, 

- rrjetet dhe mjetet elektronike të komunikimit jane 
vendosur para hyrjes në fuqi të ketij ligji dhe të njejtat pa-
raqesin teresi funksionale ndertimore,  

- ka pelqim nga 51% të banuesve ose bashkesise së 
pronareve të banesave nese rrjetet dhe mjetet elektronike të 
komunikimit jane vendosur në objekt kolektiv, respekti-
visht nga pronari nese jane vendosur si objekt individual, 

- objekti në të cilin jane vendosur rrjetet dhe mjetet ko-
munikuese elektronike kane akt për perdorimin ose eshte 
regjistruar aktzoterim ose eshte miratuar aktvendim i plo-
tfuqishem për percaktimin e statusit juridik të objektiti ku 
jane vendosur, 

- rrjetet dhe mjetet elektoronike të komunikimit i plote-
sojne standardet e  statikes, e nese gjenden në zone poten-
ciale jostabile për të cilen eshte miratuar vendim sipas ne-
nit 25 të ketij ligji edhe standardet e gjeomekanikes, 

- ka mendim pozitiv nga Agjencia e Komunikimve Ele-
ktronike,  

- ka pelqim nga organi kompetent, nese rrjetet dhe mje-
tet elektronike të komunikimit gjenden në rajonin dhe zo-
nat e theksuara në nenin 18 të ketij ligji dhe 

- rrjetet  dhe mjetet elektronike të komunikimit mund të 
perfshihen në dokumentacionin e planit urbanistik në paj-
tim me standardet nga neni 19 i ketij ligji. 
 

Neni 15 
(1) Nese njesia e vetadministrimit lokal në afatin e per-

caktuar në nenin 11 paragrafi (1) të ketij ligji nuk leshon 
pelqim urbanistik, respektivisht nuk miraton aktvendim për 
refuzimin e kerkeses për percaktimin e statusit juridik të 
objektit pa leje, kerkuesi ka të drejte të parashtroje ankese 
te organi i administrates shteterore kompetent për kryerjen 
e puneve nga sfera e rregullimit hapesinor.  

(2) Duke vendosur për ankesen nga paragrafi (1)  i ketij 
neni organi i administrates shteterore kompetent për kryer-
jen e puneve nga sfera e rregullimit hapesinor, njesise së 
administrimit lokal do t'i percaktoje afat jo më të gjate se 
30 dite për leshimin e pelqimit urbanistik, respektivisht për 
miratimin e aktvendimit për refuzimin e kerkeses për per-
caktimin e statusit juridik të objektit pa leje. 

(3) Nese njesia e vetadministrimit lokal nuk leshon pel-
qim urbanistik, respektivisht nuk merr vendim për refuzi-
min e kerkeses për percaktimin e statusit juridik të objektit 
pa leje në afat nga paragrafi (2) i ketij neni, organi i admi-
nistrates shteterore kompetent për kryerjen e puneve nga 
sfera e rregullimit hapesinor do t'i kerkoje shkresat e lendes 
dhe do të leshoje pelqim urbanistik respektivisht do të mar-
re vendim për refuzimin e kerkeses për percaktimin e statu-
sit juridik të objektit pa leje  

(4) Kunder aktvendimit nga paragrafi (3) i ketij neni, 
mund të ngritet kontest administrativ. 

 
Neni 16 

Organi i administrates shteterore kompetent për kryer-
jen e puneve nga sfera e rregullimit hapesinor, detyrohet që 
menjehere pas leshimit të pelqimit urbanistik, një ekzemp-
lari nga i njejti ta dorezoje në njesine e vetadministrimit lo-
kal në rajonin e së ciles gjendet objekti pa leje. 

 
11. Plotesimi i standardeve 

 
Neni 17 

(1) Rrjetet dhe mjetet elektoronike të komunikimit du-
het t'i plotesojne standardet e  statikes. 

(2) Të gjitha llojet e objekteve pa leje që gjenden në zo-
ne potenciale jostabile për të cilen nga njesia e Keshillit të 
Vetadmnistrimit Lokal eshte miratuar Vendim sipas nenit 
25 të ketij ligji duhet t'i plotesojne standardet e  gjeomeka-
nikes. 

(3) Për plotesimin e kushteve nga paragrafet (1) dhe (2) 
të ketij neni, kerkuesi duhet të dorezoje projekt themelor- 
faza e statikes. 

 
12. Pelqimi për percaktimin e statusit juridik 

 
Neni 18 

(1) Nese objekti pa leje eshte ndertuar në rajonin e pa-
kut nacional, park pyjor, park natyror, monument natyror 
në hapesira të mbrojtura ose të evidentuara në rezervate ri-
goroze ose speciale dhe rajone të mbrojtura (pejsazhe), në 
zona të mbrojtura në brigjet e liqeneve natyrore dhe artifi-
ciale dhe shtratet e lumenjve, si dhe në zone të pare dhe 
dyte të burimeve të mbrojtura sanitare të ujit për pije, orga-
ni kompetent nga neni 4 i ketij ligji, me detyre zyrtare merr 
pelqim nga Ministria e Ambientit Jetesor dhe Planifikimit 
Hapesinor. 

(2) Nese objekti pa leje eshte ndertuar në rajon të loka-
liteteve arkeologjike të mbrojtura me ligj si dhe në rajone 
të shpallura si teresi monumentale, organi kompetent nga 
neni 4 i ketij ligji, me detyre zyrtare merr pelqim nga Drej-
toria për Mbrojtjen e Trashegimise Kulturore. 

(3) Nese objekti pa leje eshte ndertuar në rajonin në të 
cilin behet ose eshte planifikuar eksploatim i lendeve të pa-
ra, organi kompetent nga neni 4 i ketij ligji me detyre zyr-
tare merr pelqim nga Ministria e Ekonomise. 

(4) Nese objekti pa leje eshte ndertuar në zona të 
mbrojtura të aeroporteve, organi kompetent nga neni 4 i 
ketij ligji, me detyre zyrtare merr pelqim nga Agjencia për 
Aviacion Civil.  

(5) Nese objekti pa leje eshte ndertuar në zona të vend-
kalimeve kufitare në rreze prej 100 metrash nga vija kufita-
re, organi kompetent nga nenin 4 i ketij ligji, me detyre 
zyrtare merr pelqim nga Ministria e Puneve të Brendshme 
dhe Ministria e Mbrojtjes. 

(6) Nese objekti pa leje eshte ndertuar në rajon ku me 
plane urbanistike eshte parapare ndertimi i objekteve të in-
frastruktures dhe percuesve si dhe objekteve tjera me inte-
res publik të percaktuara me ligj, organi kompetent nga ne-
ni 4 i ketij ligji, me detyre zyrtare merr pelqim nga organi 
në kompetence të të cilit eshte ndertimi i objekteve dhe vi-
jave të infrastruktures. 

 
13. Standarde për perfshirjen e objekteve pa leje në do-

kumentacionin e planit urbanisitik 
 

Neni 19 
Ministri i cili udheheq me organin kompetent për kr-

yerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapesinor,  i perca-
kton standardet për perfshirjen e objekteve pa leje në  në 
dokumentacionin e planit urbanistik. 

 
14. Kompensimi për percaktimin e statusit juridik 
 

Neni 20 
(1) Pas dhenies së pelqimit urbanistik, njesia e vetadmi-

nistrimit lokal në afat prej pese ditesh pune, pergatit llogari 
për pagesen e kompensimit për percaktimin e statusit juri-
dik të objektit pa leje dhe të njejten ia dorezon kerkuesit. 
Për objekte për të cilat eshte dhene pelqim urbanistik nga 
organi kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e rregul-
limit hapesinor, llogaritja pergatitet në afat prej pese ditesh 
nga dita e pranimit të pelqimit urbanistik në njesine e ve-
tadministrimit lokal. 
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(2) Shuma e kompensimit për percaktimin e statusit ju-
ridik për objekte me dedikim banimi në shtepi banimi sipas 
rregullores për standarde dhe normativa për planifikim ur-
banistik dhe për rrjete dhe mjete të komun pikimeve ele-
ktronike eshte 61,00 denare për m2 të siperfaqes së ndertu-
ar të objektit pa leje, që eshte percaktuar me elaborat gjeo-
dezik për percaktimin e gjendjes faktike të objektitpa leje. 

(3) Lartesia e kompensimit për percaktimin e statusit 
juridik për objekte pa leje me rendesi lokale pervec për ob-
jektet nga paragrafi (2) i ketij neni dhe lartesia e kompensi-
mit për percaktimin e statusit juridik për objekte pa leje të 
institucioneve shendetesore private dhe të perziera për 
mbrojtje shendetesore primare, sekondare dhe terciare, esh-
te e barabarte me lartesine e kompensimit për rregullimin e 
tokes për ndertim, që percaktohet në procedure për marrjen 
e lejes për ndertim për kete lloj objektesh, që eshte perca-
ktuar nga njesite e vetadministrimit lokal deri në diten e 
hyrjes në fuqi të ketij ligji, me ç'rast merret parasysh siper-
faqja e ndertuar e objektit pa leje, e percaktuar me elabora-
tin gjeodezik pë percaktimin e gjendjes faktike të objektit 
pa leje. 

(4) Kompensimin për percaktimin e statusit juridik të 
ndertesave banesore për banim kolektiv, e paguajne pose-
duesit e banesave në ndertese banesore.  

(5) Për objekte me rendesi për Republiken sipas Ligjit 
për ndertim dhe ligj tjeter, për objekte të institucioneve 
shendetesore për mbrojtje shendetesore primare, sekondare 
dhe terciare si dhe për objektet e linjave infrastrukturore  
sipas Ligjit për ndertim, nuk llogaritet dhe nuk paguhet 
kompensim për percaktimin e statusit juridik të objektit pa 
leje. 

(6) Kompensimin për percaktimin e statusit juridik të 
objektit pa leje, kerkuesi mund ta paguaje në afat prej dhje-
te ditesh pune nga dita e pranimit të llogarise ose të prolon-
guar në dymbedhjete keste mujore. Nese kompensimi pa-
guhet në menyre të prolonguar, kerkuesi detyrohet që me 
njesine e vetadministrimit lokal të lidhe marreveshje për 
pagese të prolonguar të kompensinit për percaktimin e sta-
tusit juridik. 

(7) Njesite e vetadministrimit lokal detyrohen që mjetet 
e mbledhura nga kompensimi për percaktimin e statusit ju-
ridik të objektit pa leje, t'i perdorin me dedikim edhe atë 
për nxjerrjen e dokumentacionit të planit urbanistik me të 
cilin kryhet perfshirja e objekteve pa leje në dokumentacio-
nin e planit urbanistik dhe për rregullimin infrastrukturor të 
hapesires në të cilen gjenden të njejtat dhe detyrohen që të 
dorezojne raport vjetor për perdorimin e ketyre mjeteve në 
organin e administrates shteterore, kompetent për kryerjen 
e puneve nga sfera e rregullimit hapesinor. 

(8) Kerkuesit nga neni 6 i ketij ligji, të cilet jane shfry-
tezues të ndihmes sociale nuk paguajne kompensim për 
percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje. 

(9) Nese njesia e vetadministrimit lokal në afatin e per-
caktuar nga paragrafi (1) i ketij neni nuk pergatit llogari 
për pagesen e kompensimit për percaktimin e statusit juri-
dik të objektit pa leje, kerkuesi ka të drejte që të parashtro-
je ankese në organin e administrates, kompetent për kryer-
jen e puneve nga sfera e rregullimit hapesinor.  

(10) Duke vendosur për ankesen nga paragrafi (9) i ke-
tij neni, organi i administrates shteterore kompetent për kr-
yerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapesinor, njesise 
së vetadministrimit lokal do t'i percaktoje afat jo më të gja-
te se dhjete dite për pergatitjen e llogarise për pagesen e 
kompensimit për percaktimin e statusit juridik të objektit 
pa leje. 

(11) Nese njesia e vetadministrimit lokal nuk pergatit 
llogari për pagesen e kompensimit për percaktimin e statu-
sit juridik të objektit pa leje në afatin nga paragrafi (9) të 
ketij neni, organi i administrates shteterore kompetent për 
kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapesinor, do ta 
pergatite llogarine.  

 
III.  Aktvendimi për  percaktimin e statusit juridik 
 

Neni 21 
(1) Me aktvendim për percaktimin e statusit juridik të 

objektit pa leje, percaktohet se objekti pa leje i ploteson 
kushtet për perfshirje në dokumentacionin e planit urbani-
stik dhe për regjistrim në regjistrin publik për regjistrimin e 
të drejtave të patundshmerive.   

(2) Për objektet me rendesi për Republiken në pajtim 
me Ligjin për ndertim dhe ligj tjeter, për objekte të institu-
cioneve shendetesore për mbrojtje shendetesore terciare 
dhe për rrjetet dhe mjetet elektronike të komunikimit, ak-
tvendimin e miraton ministri që udheheq me organin kom-
petent për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapesi-
nor, ndersa për objekte me rendesi lokale sipas Ligjit për 
ndertim dhe për objekte të institucioneve shendetesore për 
mbrojtje shendetesore primare dhe sekondare, kryetari i 
njesise së vetadministrimit lokal.  

(3) Për objekte me me rendesi lokale sipas Ligjit për 
ndertim, për objekte të institucioneve shendetesore private 
dhe të perziera për mbrojtje shendetesore primare, sekon-
dare dhe terciare dhe për rrjete dhe mjete elektronike të ko-
munikimit, organi kompetent nga paragrafi (2) i ketij neni, 
detyrohet që të miratoje aktvendim për percaktimin e statu-
sit juridik në afat prej pese ditesh pune nga dita e dorezimit 
të deshmise për kompensim të paguar për percaktimin e 
statusit juridik të objektit pa leje, ose marreveshje për pa-
gese të prolonguar të ketij kompensimi ose vertetim se ker-
kuesi eshte shfrytezues i ndihmes sociale, ndersa për obje-
kte të rendesishme për Republiken në pajtim me Ligjin për 
ndertim dhe ligjin tjeter dhe për objekte të institucioneve 
shendetesore për mbrojtje shendetesore primare, sekondare 
dhe terciare, në afat prej prej pese ditesh pune nga dita e 
leshimit të pelqimit urbanistik.   

(4) Nese njesia e vetadministrimit lokal në afatin e per-
caktuar në paragrafin (3) të ketij neni nuk miraton aktven-
dim për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje, 
kerkuesi ka të drejte që të parashtroje ankese te organi i ad-
ministrates shteterore, kompetent për kryerjen e puneve 
nga sfera e rregullimit hapesinor.   

(5) Duke vendosur për ankesen nga paragrafi (4) i ketij 
neni organi i administrates shteterore kompetent për kryer-
jen e puneve nga sfera e rregullimit hapesinor, njesise së 
vetadministrimit lokal dhe do t'i percaktoje afat jo më të 
gjate se dhjete dite për miratimin e aktvendimit për perca-
ktimin e statusit juridik të objektit pa leje.  

(6) Nese njesia e vetadministrimit lokal nuk miraton 
aktvendim për percaktimin e statusit të objektit pa leje në 
afatin nga paragrafi (5) i ketij neni, organi i administrates 
shteterore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e rre-
gullimit hapesinor, do t'i kerkoje shkresat e lendes dhe do 
të miratoje aktvendim.   

(7) Kunder aktvendimit nga paragrafi (6) i ketij neni, 
mund të ngritet kontest administrativ.  

(8) Aktvendimi për percaktimin e statusit juridik të ob-
jektit pa leje kunder të cilit nuk eshte parashtruar ankese 
ose ankesa eshte shfrytezuar, paraqet baze juridike për reg-
jistrimin e të drejtes së pronesise së objektit në regjistrin 
publik për regjistrimin e të drejtes së patundshmerive.   
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(9) Gjate regjistrimit të së drejtes së pronesise të objektit 
në regjistrin publik për regjistrimin e të drejtes së patundsh-
merive, shenohet se objekti ka marre status juridik në pajtim 
me Ligjin për veprim me objekte të ndertuara pa leje. 

(10) Formen dhe permbajtjen e aktvendimit për perca-
ktimin e statusit juridik të objektit pa leje nga paragrafi (1) 
i ketij neni, i percakton ministri që udheheq me organin e 
administrates shteterore, kompetent për kryerjen e puneve 
nga sfera e rregullimit hapesinor.  

 
IV.  Procedura ankimore 

 
Neni 22 

(1) Kunder aktvendimit të kryetarit të njesise së vetad-
ministrimit lokal për percaktimin e statusit juridik të obje-
ktit pa leje dhe për refuzimin e kerkeses për percaktimin e 
statusit juridik të objektit pa leje, mund të parashtrohet an-
kese në afat prej 15 ditesh nga dita e pranimit të aktvendi-
mit, në organin e administrates shteterore kompetent për 
kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapesinor.  

(2) Kunder aktvendimit të ministrit që udheheq me or-
ganin e administrates shteterore kompetent për kryerjen e 
puneve nga sfera e rregullimit hapesinor, për percaktimin e 
statusit juridik të objektit pa leje dhe për refuzimin e kerke-
ses për për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje, 
mund të parashtrohet ankese në afat prej 15 ditesh nga dita 
e pranimit të aktvendimit, në Komisionin për Vendimmarr-
je në proceduren administrative në shkalle të dyte nga sfera 
e transportit, lidhjeve dhe mjedisit jetesor në Qeverine e 
Republikes së Maqedonise.  

 
V. Blerja e truallit prone e Republikes së Maqedonise 

në të cilin eshte ndertuar objekti pa leje 
 

Neni 23 
(1) Pronaret e objekteve pa leje që jane ndertuar në tru-

all prone e Republikes së Maqedonise, si dhe truall në të 
cilen kerkuesi ka të drejte shfrytezimi, për të cilat eshte les-
huar aktvendim për percaktimin e statusit juridik, në baze 
të cilit objekti pa leje eshte regjistruar në librin publik për 
regjistrimin e të drejtave të patundshmerive, detyrohen që 
në afat prej gjashte muajsh nga dita e miratimit të doku-
mentacionit të planit urbanistik me të cilin eshte perfshirer 
objekti pa leje, të paraqesin kerkese për blerjen e tokes për 
ndertim prone e Republikes së Maqedonise, në organin e 
administrates shteterore kompetent për kryerjen  e puneve 
nga sfera e rregullimit hapesinor.  

(2) Nese poseduesit nuk veprojne në pajtim me para-
grafin (1) të ketij neni, percaktohet qira afatgjate e tokes 
për ndertim në të cilen eshte ndertuar objekti, me detyre 
zyrtare në menyre dhe në kushte të percaktuara me Ligjin 
për privatizim dhe qiramarrje të tokes për ndertim në pro-
nesi shteterore.  

 
VI. Menjanimi i objekteve pa leje 

 
Neni 24 

(1) Objektet pa leje që nuk do t’i permbushin kushtet 
për leshimin e pelqimit urbanistik perkatesisht për të cilat 
do të miratohet aktvendim për refuzim të kerkeses për per-
caktimin e statusit juridik, do të menjanohen në pajtim me 
dispozitat e Ligjit për ndertim. 

(2) Nese konstatohet se pas parashtrimit të kerkeses për 
percaktimin e statusit juridik jane kryer ndertime plotesue-
se dhe mbindertime të objektit pa leje për të cilin eshte pa-
raqitur kerkese, do të miratohet aktvendim për refuzimin e 
kerkeses për percaktimin e statusit juridik pa marre pa-
rasysh nese objekti pa leje i permbush kushtet për percakti-
min e statusit juridik të  objektit pa leje.  

VII. Vendimi për zona potenciale jostabile 
 

Neni 25 
Nese në rajonin e njesise së vetadministrimit lokal ek-

zistojne zona potenciale jostabile, Keshilli i Komunes det-
yrohet që të marre vendim me të cilin do t’i percaktoje ku-
fijte e ketyre zonave. 

 
VIII. Regjistri i kerkesave të parashtruara për perca-

ktimin e statusit juridik të objekteve pa leje 
 

Neni 26 
(1) Njesite e vetadministrimit lokal dhe organi i admi-

nistrates shteterore kompetent për kryerjen e puneve nga 
sfera e rregullimit hapesinor,  mbajne Regjister për kerke-
sat e parashtruara për percaktimin e statusit juridik të obje-
kteve pa leje.  

(2) Njesite e vetadministrimit lokal një ekzemplar të 
regjistrit nga paragrafi (1) i ketij neni, e dorezojne në orga-
nin e administrates shteterore kompetent për kryerjen e pu-
neve nga sfera e rregullimit hapesinor, në afat prej 15 di-
tesh nga dita e kalimit të afatit për parashtrimin e kerkesa-
ve për percaktimin e statusit juridik të percaktuar në nenin 
5 paragrafi (2) të ketij ligji.    

(3) Formen dhe permbajtjen e regjistrit nga paragrafi 
(1) i ketij neni, i percakton ministri i cili udheheq me admi-
nistraten shteterore kompetente për kryerjen e puneve nga 
sfera e rregullimit hapesinor.  

  
IX. Mbikeqyrja 

 
Neni 27 

Mbikeqyrjen mbi zbatimin e dispozitave të ketij ligji 
dhe rregullave të miratuara në baze të ketij ligji, i kryen or-
gani i administrates shteterore kompetent për kryerjen e 
puneve nga sfera e rregullimit hapesinor.   

 
X. Dispozita kundervajtese 

 
Neni 28 

(1) Gjobe në shume prej 1 000 deri në 2 000 euro në 
kundervlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje 
personit pergjegjes dhe personit zyrtar në njesine e vetad-
ministrimit lokal, nese:    

- nuk leshon pelqim urbanistik perkatesisht nuk miraton 
aktvendim për refuzimin e kerkeses për percaktimin e sta-
tusit juridik të objektit pa leje, në afat të percaktuar në ne-
nin 11 paragrafi (1) i ketij ligji,   

- nuk perpilon llogari për pagimin e kompensimit për 
percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje, në afat nga 
neni 20 paragrafi (1) dhe   

- nuk miraton aktvendim për percaktimin e statusit juri-
dik të objektit pa leje, në afat të percaktuar në nenin 21 pa-
ragrafi (3) i ketij ligji.   

(2) Gjobe në shume prej 1 000 deri në 2 000 euro në 
kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje 
personit pergjegjes dhe personit zyrtar në organin kompe-
tent, për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapesi-
nor, nese:    

- nuk leshon pelqim urbanistik perkatesisht nuk miraton 
aktvendim për refuzimin e kerkeses për percaktimin e sta-
tusit juridik të objektit pa leje, në afatin e percaktuar në ne-
nin 11 paragrafi (1) i ketij ligji dhe    

- nuk miraton aktvendim për percaktimin e statusit juri-
dik të objektit pa leje, në afat të percaktuar në nenin 21 pa-
ragrafi (3) i ketij ligji.  



24 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 23 - Стр. 15 

(3) Gjobe në shume prej 2 000 deri në 3 000 euro në 
kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje 
personit pergjegjes në njesine e vetadministrimit lokal, ne-
se njesia e vetadministrimit lokal nuk dergon raport vjetor 
për shfrytezimin e mjeteve nga kompensimi për percakti-
min e statusit juridik të objekteve pa leje, në organin e ad-
ministrates shteterore që eshte kompetent për kryerjen e 
puneve nga sfera e rregullimit hapesinor dhe/ose vertetohet 
se keto mjete i shfrytezon në kundershtim me nenin 20 pa-
ragrafi (6) i ketij ligji.   

 
Neni 29 

Organ kompetent për shqiptimin e sanksioneve kunder-
vajtese nga neni 28 i ketij ligji eshte gjykata kompetente.  

 
XI. Dispozita kalimtare dhe të fundit 

 
Neni 30 

Njesite e vetadministrimit lokal detyrohen që doku-
mentacionin e planit urbanistik me të cilen kryhet perfshir-
ja e objekteve pa leje, ta miratojne në afat jo më të gjate se 
pese vjet nga dita kur akvendimi për percaktimin e statusit 
juridik behet perfundimtar.  

 
Neni 31 

Procedurat për menjanimin e objekteve me rendesi për 
Republiken në pajtim me Ligjin për ndertim dhe ligj tjeter 
dhe të objekteve me rendesi lokale sipas Ligjit për ndertim, 
si dhe procedurat administrative dhe gjyqesore (penale) lid-
hur me ndertimin e objekteve pa leje me dedikimin e per-
mendur, të filluara para hyrjes në fuqi të ketij ligji, do të 
nderpriten me diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji.    

 
Neni 32 

(1) Rregullat e percaktuara me kete ligj do të miratohen 
në afat prej 30 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.  

(2) Vendimin nga neni 25 i ketij ligji, njesite e vetadmi-
nistrimit lokal detyrohen që ta miratojne në afat prej 15 di-
tesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.   

 
Neni 33 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise" ndersa do 
të vleje gjashtë vjet nga dita e hyrjes në fuqi. 

__________ 
564. 

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  

ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за јавните патишта, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 22 февруари 2011 година. 

 
         Бр. 07-1005/1                              Претседател 
22 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 ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 

 
Член  1 

Во Законот за јавните патишта („Службен весник 
на Република Македонија“ број 84/2008, 52/2009, 
114/2009 и 124/10), по членот 2 се додава нов член 2-а, 
кој гласи: 

 
„Член 2-а 

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

 
Член 2 

По членот 68 се додава нов член 68-а, кој гласи: 
 

„Член 68-а 
(1) Директорот на Државниот инспекторат за транс-

порт, односно градоначалникот на општината односно 
градоначалникот на градот Скопје донесува годишна 
програма за работа на Државниот инспекторат за 
транспорт, односно општинскиот инспекторат и подго-
твува месечни планови за работа на инспекторатот. 

(2) Директорот на Државниот инспекторат за транс-
порт за работата на инспекторатот во претходната го-
дина доставува годишен извештај до Владата на Репуб-
лика Македонија, а градоначалникот на општината, од-
носно градоначалникот на градот Скопје до советот на 
општината, односно Советот на градот Скопје, најдоц-
на до 31 март во тековната година.“ 

 
Член 3 

По членот 69 се додава нов член 69-а, кој гласи: 
 

„Член 69-а 
Заради отстранување на утврдените неправилности, 

инспекторот има право и обврска на субјектот на над-
зорот: 

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; 

3) да му поднесе барање за поведување прекршочна 
постапка и 

4) да му поднесе кривична пријава или да поведе 
друга соодветна постапка.“  

 
Член 4 

Членот 72 се менува и гласи: 
„(1) Инспекторите за патишта донесуваат решенија во 

рамките на своите овластувања предвидени во овој закон. 
(2) Против решението на државните инспектори за па-

тишта и овластените инспектори за патишта на општина-
та, односно градот Скопје може да се изјави жалба во рок 
од осум дена од денот на приемот на решението. 

(3) По жалбата против решението на државниот 
инспектор за патишта одлучува посебна комисија при 
Министерството за транспорт и врски составена од три 
члена именувани од министерот. Претседателот на ко-
мисијата е лице од редот на раководни државни служ-
беници од Државниот инспекторат за транспорт кое не 
учествувало во постапката за вршење на инспекциски 
надзор. Членовите на комисијата се со високо образо-
вание од правна или техничка струка со најмалку три 
години работно искуство. 

(4) По жалбата против решението на овластениот 
инспектор за патишта на општината, односно градот 
Скопје, одлучува посебна комисија при општината, од-
носно градот Скопје, составена од три члена именува-
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ни од градоначалникот на општината, односно градо-
началникот на градот Скопје. Претседателот на коми-
сијата е лице од редот на раководни државни службе-
ници од општината, односно градот Скопје, кое не 
учествувало во постапката за вршење на инспекциски 
надзор. Членовите на комисијата се со високо образо-
вание од правна или техничка струка со најмалку три 
години работно искуство. 

(5) Комисиите од ставовите (3) и (4) на овој член 
одлуката по жалбата треба да ја донесат во рок од 15 
дена од денот на приемот на жалбата. 

(6) Жалбата од ставот (2) на овој член не го одлага 
извршувањето на решението.“ 

 
Член 5 

Одредбите од членовите 1, 2, 3 и 4 на овој закон ќе 
започнат да се применуваат со денот на отпочнувањето 
на примената на Законот за инспекцискиот надзор. 

 
Член 6 

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

____________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E 

LIGJIT PËR RRUGE PUBLIKE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për rruge publike ("Gazeta Zyrtare e Repub-

likes së Maqedonise" numer 84/2008, 52/2009, 114/2009 
dhe 124/10), pas nenit 2 shtohet nen i ri 2-a, si vijon: 

 
"Neni 2-a 

Në procedure gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese 
do të zbatohen dispozitat e Ligjit për mbikeqyrje inspektu-
ese, nese me kete ligj nuk eshte rregulluar ndryshe." 

 
Neni 2 

Pas nenit 68 shtohet nen i ri 68-a, si vijon: 
 

"Neni 68-a 
(1) Drejtori i Inspektoratit Shteteror të Transportit, perka-

tesisht kryetari i komunes, perkatesisht kryetari i Qytetit të 
Shkupit, miraton program vjetor për punen e Inspektoratit 
Shteteror të Transportit, perkatesisht të inspektoratit të komu-
nes dhe perpilon plane mujore për punen e inspektoratit.  

(2) Drejtori i Inspektoratit Shteteror të Transportit për 
punen e inspektoratit në vitin paraprak dorezon raport vje-
tor në Qeverine e Republikes së Maqedonise, ndersa krye-
tari i komunes, perkatesisht kryetari i Qytetit të Shkupit në 
Keshillin Komunal, perkatesisht Keshillin e Qytetit të 
Shkupit, më së voni deri më 31 mars në vitin rrjedhes."  

 
Neni 3 

Pas nenit 69 shtohet nen i ri 69-a, si vijon: 
 

"Neni 69-a 
Për menjanimin e parregullsive të konstatuara, inspe-

ktori ka të drejte dhe obligim që subjektit të mbikeqyrjes: 
1) t'i sugjeroje për parregullsite e konstatuara dhe të 

percaktoje afat për menjanimin e tyre; 
2) t'i urdheroje që të ndermarre masa perkatese dhe 

aktivitete në afat të cilin do ta percaktoje inspektori; 
3) t'i parashtroje kerkese për ngritjen e procedures për 

kundervajtje dhe 
4) t'i parashtroje kallezim penal ose të ngrite procedure 

tjeter perkatese."   

Neni 4 
Neni 72 ndryshohet si vijon: 
"(1) Inspektoret e rrugeve miratojne aktvendime në ku-

ader të autorizimeve të veta të parapara në kete ligj.  
(2) Kunder aktvendimit të inspektoreve shteterore të 

rrugeve dhe inspektoreve të autorizuar të rrugeve të komu-
nes, perkatesisht të Qytetit të Shkupit, mund të parashtro-
het ankese në afat prej tete ditesh nga dita e pranimit të ak-
tvendimit.  

(3) Për ankesen kunder aktvendimit të inspektorit shte-
teror të rrugeve vendos komision i posacem në Ministrine e 
Transportit dhe Lidhjeve i perbere prej tre anetareve të 
emeruar nga ministri.  Kryetari i Komisionit eshte person 
nga radhet e nepunesve shteterore udheheqes nga Inspekto-
rati Shteteror i Transportit, i cili nuk ka marre pjese në pro-
cedure për kryerjen e mbikeqyrjes inspektuese.  Anetaret e 
Komisionit jane me arsim të larte të drejtimit juridik ose 
teknik me së paku tre vjet pervoje pune.  

(4) Për ankesen kunder aktvendimit të inspektorit të au-
torizuar të rrugeve të komunes, perkatesisht të Qytetit të 
Shkupit, vendos komisioni i posacem i komunes, perkate-
sisht i Qytetit të Shkupit, i perbere prej tre anetareve të 
emeruar nga kryetari i komunes, perkatesisht kryetari i 
Qytetit të Shkupit. Kryetari i Komisionit eshte person nga 
radhet e nepunesve shteterore udheheqes nga Inspektorati 
Shteteror i Transportit, që nuk ka marre pjese në procedure 
për kryerjen e mbikeqyrjes inspektuese.  Anetaret e Komi-
sionit jane me arsim të larte të drejtimit juridik ose teknik 
me së paku tre vjet pervoje pune.  

(5) Komisionet nga paragrafet (3) dhe (4) të ketij neni, 
vendimin për ankesen duhet ta miratojne në afat prej 15 di-
tesh nga dita e pranimit të ankeses.  

(6) Ankesa nga paragrafi (2) i ketij neni, nuk e prolon-
gon zbatimin e aktvendimit." 

 
Neni 5 

Dispozitat e neneve 1, 2, 3 dhe 4 të ketij ligji do të fil-
lojne të zbatohen me diten e fillimit të zbatimit të Ligjit për 
mbikeqyrje inspektuese.  

 
Neni 6 

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

___________ 
565. 

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

 
У К А З  

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

ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 22 февруари 2011 година. 
 

        Бр. 07-1007/1                             Претседател 
22 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 ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ 

 
Член 1 

Во Законот за железничкиот систем („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 48/10), по членот 1 
се додава нов член 1-а, кој гласи:  

 
"Член 1-а 

Во постапката при вршење на инспекциски надзор 
ќе се применуваат одредбите од Законот за инспекцис-
киот надзор доколку со овој закон поинаку не е уреде-
но." 

 
Член 2 

Во членот 124 по ставот (2) се додава нов став (3),  
кој гласи: 

"(3) Работите на инспекциски надзор, инспекторите 
од ставот (1) на овој член ги вршат согласно со годиш-
ната програма донесена од директорот на Управата за 
сигурност на железничкиот систем, пропишана со За-
конот за сигурност во железничкиот систем." 

 
Член 3 

Во членот 128 по ставот (1) се додава нов став (2),  
кој гласи: 

"(2) Ако инспекторот при вршењето на инспекци-
скиот надзор утврди дека е повреден законот, составу-
ва записник во кој ги констатира утврдените неправил-
ности врз основа на кој ќе донесе решение во кое ќе 
определи рок не подолг од 15 дена за отстранување на 
неправилностите." 

Ставот (2) кој станува став (3) се менува и гласи:  
„(3) Против решението на инспекторот може да се 

поднесе жалба во рок од осум дена од денот на прие-
мот на решението." 

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

„(4) По жалбата против решението од ставот (2) на 
овој член одлучува посебна комисија при Министерс-
твото за транспорт и врски составена од три члена име-
нувани од министерот за транспорт и врски. Претседа-
телот на комисијата е лице од редот на раководните др-
жавни службеници во Министерството за транспорт и 
врски кое не учествувало во постапката за вршење на 
инспекциски надзор. Членовите на комисијата се со ви-
соко образование од правна или техничка струка со 
најмалку три години работно искуство. 

(5)  Комисијата од ставот  (4) на овој член одлуката 
по жалба ќе ја донесе во рок од 15 дена од денот на 
приемот на жалбата." 

Ставот (3) станува став (6). 
 

Член 4 
Одредбите од членовите 1-а, 124 став (3) и 128 ста-

вови (3), (4) и (5) ќе започнат да се применуваат со де-
нот на започнувањето на примената на Законот за инс-
пекциски надзор.  

 
Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува со денот на започнувањето 
на примената на Законот за инспекцискиот надзор.  

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR SISTEM HEKURUDHOR 
 

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

Republikes së Maqedonisë" numër 48/10), pas nenit 1 
shtohet nen i ri 1-a, si vijon:   

 
"Neni 1-a 

Në procedurën gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese 
do të zbatohen dispozitat e Ligjit për mbikëqyrje inspektuese 
nese me këtë ligj nuk është rregulluar ndryshe." 

 
Neni 2 

Në nenin 124 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), 
si vijon: 

 "(3) Punet e mbikëqyrjes inspektuese, inspektorët nga 
paragrafi (1) i këtij neni i kryejnë në pajtim me programin 
vjetor të miratuar nga drejtori i Drejtorisë për Siguri në Si-
stemin Hekurudhor, të përcaktuar me Ligjin për siguri në 
sistemin hekurudhor." 
 

Neni 3 
Në nenin 128 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), 

si vijon: 
"(2) Nese inspektori gjatë kryerjes së mbikëqyrjes ins-

pektuese konstaton se është cenuar ligji, përpilon proc-
esverbal në të cilin i konstaton parregullsitë e përcaktuara 
në bazë të të cilit do të miratojë aktvendim në të cilin do të 
caktojne afat jo më të gjatë se 15 ditë për mënjanimin e 
parregullsive.“ 

Paragrafi (2) që bëhet paragrafi (3) ndryshohet si vijon:  
"(3) Kunder aktvendimit të inspektorit mund të parash-

trohet ankesë në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të 
aktvendimit." 

Pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafë të rinj (4) dhe 
(5), si vijojnë: 

"(4) Për ankesën kundër aktvendimit nga paragrafi (2) i  
ketij neni vendos komisioni i veçantë në Ministrinë e Tra-
nsportit dhe Lidhjeve i formuar nga tre anëtarë të emëruar 
nga ministri i Transportit dhe Lidhjeve. Kryetari i Komisi-
onit është person nga radhët e nëpunësve shtetërorë udhë-
heqes  në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve që nuk ka 
marre pjesë në procedurë për kryerjen e mbikëqyrjes inspe-
ktuese. Anëtarët e komisionit janë me arsim të lartë të pro-
fesionit juridik ose teknik paku me së tre vjet përvojë pune. 

(5) Komisioni nga paragrafi (3) i këtij neni vendimin p-
ër ankesën do ta miratojë në afat prej 15 ditësh nga dita e 
pranimit të ankesës." 

Paragrafi (3) bëhet paragraf (6).  
 

Neni 4 
Dispozitat nga nenet 1-a, 124 paragrafi (3) dhe 128 pa-

ragrafet (3), (4) dhe (5) do të fillojnë të zbatohen me ditën e 
fillimit të zbatimit të Ligjit për mbikëqyrje inspektuese.  

 
Neni 5 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
„Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“, ndërsa do 
të zbatohet me ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit për mbi-
keqyrje inspektuese. 
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566. 
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 

ЈАВНА ЧИСТОТА 
 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 22 февруари 2011 година. 
 

        Бр. 07- 1006/1                                 Претседател 
22 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 ЈАВНА ЧИСТОТА 

 
 

Член 1 
Во Законот за јавна чистота (“Службен весник на 

Република Македонија” број 111/2008, 64/2009, 88/10 и 
114/10), по членот 5 се додава нов член 5-а, кој гласи: 

 
“Член 5-а 

Во постапката при вршење на инспекциски надзор 
ќе се применуваат одредбите на Законот за инспекци-
скиот надзор, доколку со овој закон поинаку не е уре-
дено.“ 

 
Член 2 

По членот 26 се додава нов член 26-а, кој гласи: 
 

“Член 26-а 
За работата на Државниот комунален инспекторат, 

директорот на Државниот комунален инспекторат до-
несува годишна програма. Годишната програма содр-
жи месечни планови за работата на  државните кому-
нални инспектори.  

Директорот на Државниот комунален инспекторат 
за работата на државните комунални инспектори, нај-
доцна до 31 март во тековната година, за претходната 
година доставува годишен извештај до Владата на Ре-
публика Македонија. 

За работата на комуналните инспектори на општи-
ните, општините во градот Скопје и градот Скопје, го-
дишна програма донесува градоначалникот на општи-
ните, општините во градот Скопје и градот Скопје. Го-
дишната програма содржи месечни планови за работа-
та на  комунални инспектори на општините, општини-
те во градот Скопје и градот Скопје .  

Градоначалникот на општините, општините во гра-
дот Скопје и  градот Скопје за работата на  комунални-
те инспектори, најдоцна до 31 март во тековната годи-
на, за претходната година доставува годишен извештај 
до советот на општината, советот на општините во гра-
дот Скопје, односно Советот на градот Скопје.“ 

                                                     
Член 3 

Во членот 27 став 1 по зборовите: „комуналниот 
инспектор на градот Скопје“ се додаваат зборовите: „ и 
државниот комунален инспектор“. 

 Ставот 2 се менува и гласи: 
„Против решението на општинскиот комунален 

инспектор, комуналниот инспектор на општините во 
градот Скопје, односно комуналниот инспектор на гра-
дот Скопје може да се поднесе жалба во рок од осум 
дена од денот на приемот на решението, до посебна ко-
мисија во општината, општините во градот Скопје и 
градот Скопје, составена од три члена, именувани од 
градоначалникот на општините, градоначалникот на 
општините во градот Скопје, односно градоначалникот 
на градот Скопје. Претседателот на комисијата е лице 
од редот на раководни државни службеници од општи-
ните, општините во градот Скопје, односно градот 
Скопје кое не учествувало во постапката за вршење на 
инспекциски надзор. Членовите на комисијата се со ви-
соко образование од правна или техничка струка со 
најмалку три години работно искуство.“  

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

„Против решението на државниот комунален инс-
пектор може да се поднесе жалба во рок од осум дена 
од денот на приемот на решението до посебна  комиси-
ја при Министерството за транспорт и врски, составена 
од три члена именувани од страна на министерот за 
транспорт и врски. Претседателот на комисијата е лице 
од редот на раководни државни службеници од Мини-
стерството за транспорт и врски кое не учествувало во 
постапката за вршење на инспекциски надзор. Члено-
вите на комисијата се со високо образование од правна 
или техничка струка со најмалку три години работно 
искуство. 

Комисиите од ставовите 2 и 3 на овој член одлуката 
по жалбата ќе ја донесат во рок од 15 дена од денот на 
приемот на жалбата.“ 

Ставот 3 станува став 5. 
 

Член 4 
Во членот 28 бројот „2“ се заменува со бројот „1“, а 

по зборовите: „комуналниот инспектор на градот 
Скопје“ се додаваат зборовите: „и Државниот комуна-
лен инспектор“.  

  
Член 5 

Одредбите од членовите 5-а, 26-а и  27 ставови  2, 3 
и 4 на овој закон ќе започнат да се применуваат со де-
нот на започнувањето на примената на Законот за инс-
пекцискиот надзор.  

    
Член 6 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија’’. 
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L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR PASTËRTI PUBLIKE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për pastërti publike (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër 111/2008, 64/2009, 
88/10 dhe 114/10), pas nenit 5 shtohet nen i ri 5-a, si vijon: 

 
"Neni 5 – a 

Në procedurë gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese 
do të zbatohen dispozitat e Ligjit për mbikëqyrje 
inspektuese, nëse me këtë ligj nuk rregullohet ndryshe." 

 
Neni 2 

 Pas nenit 26 shtohet nen i ri 26-a, si vijon: 
 

"Neni 26-a 
Për punën e Inspektoratit Shtetëror të Komunaleve, 

drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Komunaleve miraton 
program vjetor. Programi vjetor përmban plane mujore për 
punën e inspektorëve shtetërorë të komunaleve.  

 Drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Komunaleve për 
punën e inspektorëve shtetërorë të komunaleve, më së voni 
deri më 31 mars në vitin rrjedhës për vitin paraprak, 
dorëzon raport vjetor në Qeverinë e Republikës së 
Maqedonisë.  

Për punën e inspektorëve komunalë të komunaleve, të 
komunave në qytetin e Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit, 
program vjetor miraton kryetari i komunave, i komunave 
në qytetin e Shkupit dhe i Qytetit të Shkupit. Programi 
vjetor përmban plane mujore për punën e inspektorëve 
komunalë të komunaleve, të komunave në qytetin e 
Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit.  

Kryetari i komunave, i komunave në qytetin e Shkupit 
dhe i Qytetit të Shkupit për punën e inspektorëve të 
komunaleve, më së voni deri më 31 mars në vitin rrjedhës 
për vitin paraprak, dorëzon raport vjetor në këshillin e 
komunës, në këshillin e komunave të qytetit të Shkupit, 
përkatësisht në Këshillin e Qytetit të Shkupit." 

 
Neni 3 

Në nenin 27 paragrafi 1 pas fjalëve: "inspektori i 
komunaleve i Qytetit të Shkupit" shtohen fjalët: "dhe 
inspektori shtetëror i komunaleve". 

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 
"Kundër aktvendimit të inspektorit komunal të 

komunaleve, inspektorit të komunaleve të komunave në 
qytetin e Shkupit, përkatësisht inspektorit të komunaleve të 
Qytetit të Shkupit, mund të parashtrohet ankesë në afat prej 
tetë ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit, në 
Komisionin e posaçëm në komunë, në komunat në qytetin 
e Shkupit dhe në Qytetin e Shkupit, i përbërë prej tre 
anëtarëve, të emëruar nga kryetari i komunave, kryetari i 
komunave në qytetin e Shkupit, përkatësisht kryetari i 
Qytetit të Shkupit. Kryetari i Komisionit është person nga 
radhët e nëpunësve shtetërorë udhëheqës të komunave, të 
komunave në qytetin e Shkupit, përkatësisht të Qytetit të 
Shkupit, që nuk ka marrë pjesë në procedurë për kryerjen e 
mbikëqyrjes inspektuese. Anëtarët e komisionit janë me 
arsimim të lartë të profesionit juridik ose teknik me së paku 
tre vjet përvojë pune." 

Pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafë të rinj 3 dhe 4, si 
vijojnë: 

"Kundër aktvendimit të inspektorit shtetëror të 
komunaleve mund të parashtrohet ankesë në afat prej tetë 
ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit në Komisionin e 
posaçëm në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve, i 
përbërë prej tre anëtarë të emëruar nga ministri i 

Transportit dhe Lidhjeve. Kryetari i Komisionit është 
person nga radhët e nëpunësve shtetërorë udhëheqës të 
Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve, që nuk ka marrë 
pjesë në procedurë për kryerjen e  mbikëqyrjes 
inspektuese. Anëtarët e Komisionit janë me arsimim të 
lartë të profesionit juridik ose teknik me së paku tre vjet 
përvojë pune.  

Komisionet nga paragrafët 2 dhe 3 të këtij neni, 
vendimin për ankesën do ta marrin në afat prej 15 ditësh 
nga dita e pranimit të ankesës." 

 
Neni 4 

Në nenin 28 numri "2" zëvendësohet me numrin "1", 
ndërsa pas fjalëve: "inspektorit të komunaleve të Qytetit të 
Shkupit" shtohen fjalët: "dhe Inspektorit shtetëror të 
komunaleve". 

 
Neni 5 

Dispozitat nga nenet 5-a, 26-a dhe 27 paragrafët 2, 3 
dhe 4 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen me ditën e 
fillimit të zbatimit të Ligjit për mbikëqyrje inspektuese.  

 
Neni 6 

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

__________ 
567. 

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  
СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 22 февруари 2011 година. 
 

        Бр. 07-1012/1                               Претседател 
22 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 СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ 

 
Член 1 

Во Законот за сигурност во железничкиот систем 
(„Службен весник на Република Македонија” број 
48/10), по членот 1 се додава нов член 1-а, кој гласи:  

 
„Член 1-а 

Во постапката при вршење на инспекциски надзор 
ќе се применуваат одредбите од Законот за инспекц-
искиот надзор доколку со овој закон поинаку не е уре-
дено.“ 

 
Член 2 

По членот 47 се додава нов член 47-а, кој гласи:  
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„Член 47-а 
(1) За работата на инспекторите од членот 46 став (3) 

на овој закон директорот  на Управата за сигурност во 
железничкиот систем донесува годишна програма. Годи-
шната програма содржи месечни планови за работата на 
инспекторите од членот 46 став (3) на овој закон.  

(2) Директорот на управата за сигурност во желе-
зничкиот систем најдоцна до 31 март во тековната го-
дина, за претходната година доставува годишен извеш-
тај за работата на инспекторите до Владата на Републи-
ка Македонија. 

(3) Работите на инспекциски надзор инспекторите 
ги вршат согласно со годишната програма од ставот (1) 
на овој закон.“  

 
Член 3 

Во членот 48 ставот (7) се менува и  гласи: 
„Против решението од ставот (3) алинеја 1 на овој 

член може да се поднесе жалба во рок од осум дена од 
денот на приемот на решението“. 

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

„(8) По жалба против решението од ставот (3) алин-
еја 1 на овој член одлучува посебна комисија при Мин-
истерството за транспорт и врски составена од три чл-
ена именувани од министерот за транспорт и врски. 
Претседателот на комисијата е лице од редот на раков-
одни државни службеници од Министерството за тра-
нспорт и врски кое не учествувало во постапката за вр-
шење на инспекциски надзор. Членовите на комисијата 
се со високо образование од правна или техничка стр-
ука со најмалку три години работно искуство. 

(9) Комисијата од ставот (8) на овој член одлуката 
по жалбата ќе ја донесе во рок од 15 дена од денот на 
приемот на жалбата.“ 

                                    
Член 4 

Одредбите на членовите 1-а, 47-а и 48 ставови (8) и 
(9) од овој закон ќе се применуваат со денот на отпочну-
вањето на примената на Законот за инспекциски надзор. 

                                                              
Член 5 

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

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR SISTEM HEKURUDHOR 
 

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

Republikes së Maqedonise“ numer 48/10), pas nenit 1 sht-
ohet nen i ri 1-a, si vijon:   

 
"Neni 1-a 

Në proceduren gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektue-
se do të zbatohen dispozitat e Ligjit për mbikeqyrje insp-
ektuese nese me kete ligj nuk eshte rregulluar ndryshe." 

 
Neni 2 

Pas nenit 47 shtohet nen i ri 47-a, si vijon:  
 

"Neni 47-a 
(1) Për punen e inspektoreve nga neni 46 paragrafi (3) i 

ketij ligji, drejtori i Drejtorise për Siguri në Sistemin Heku-
rudhor miraton program vjetor. Programi vjetor permban 
plane mujore për punen e inspektoreve nga neni 46 para-
grafi (3) i ketij ligji.  

(2) Drejtori i Drejtorise për Siguri në Sistemin Heku-
rudhor më së voni deri më 31 mars në vitin rrjedhes për vi-
tin paraprak, parashtron raport vjetor për punen e inspekto-
reve në Qeverine e Republikes së Maqedonise. 

(3) Punet e mbikeqyrjes inspektuese inspektoret i kryej-
ne në pajtim me programin vjetor nga paragrafi (1) i ketij 
neni."  

 
Neni 3 

Në nenin 48 paragrafi (7) ndryshohet si vijon: 
"Kunder aktvendimit nga paragrafi (3) alineja 1 e ketij 

ligji, mund të parashtrohet ankese në afat prej tete ditesh 
nga dita e pranimit të aktvendimit. 

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

"(8) Për ankesen kunder aktvendimit nga paragrafi (3) 
alineja 1 e ketij neni, vendos komision i posacem në Mini-
strine e Transportit dhe Lidhjeve i formuar nga tre anetare 
të emeruar nga ministri i Transportit dhe Lidhjeve. Kryetari 
i Komisionit eshte person nga radhet e nepunesve shtetero-
re udheheqes nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, që 
nuk ka marre pjese në proceduren për kryerjen e mbikeqyr-
jes inspektuese. Anetaret e Komisionit jane me arsimim të 
larte nga profesioni juridik ose teknik me së paku tre vjet 
pervoje pune. 

(9) Komisioni nga paragrafi (8) i ketij neni vendimin 
për ankesen do ta miratoje në afat prej 15 ditesh nga dita e 
pranimit të ankeses." 

                                    
Neni 4 

Dispozitat e neneve 1-a, 47-a dhe 48 paragrafet (8) dhe 
(9) të ketij ligji do të zbatohen me diten e fillimit të zbati-
mit të Ligjit për mbikeqyrje inspektuese. 

                                                              
Neni 5 

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

__________ 
568. 

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 

ВНАТРЕШНА ПЛОВИДБА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 22 февруари 2011 година. 
 

        Бр. 07- 1008/1                                 Претседател 
22 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 ЗA ВНАТРЕШНА ПЛОВИДБА 

 
Член  1 

Во Законот за внатрешната пловидба („Службен 
весник на Република Македонија“ број 55/2007, 
26/2009 и 22/10), по членот 5 се додава нов член 5-а, 
кој гласи: 

                                                      
„Член 5-а 

Во постапката при вршење инспекциски надзор ќе 
се применуваат одредбите од Законот за инспекциски-
от надзор, доколку со овој закон поинаку не е уреде-
но.“ 

 
Член 2 

Во членот 30 точка 1 зборот “овластено” се замену-
ва со зборот “признато”. 

  
Член 3 

Во членот 45 зборот “овластено” се брише. 
 

Член 4 
Во членот 53 став 1  зборот “правно“ се брише. 
 

Член 5 
По членот 291 се додава нов член 291-а, кој гласи: 
                                                     

„Член 291-а 
 За работата на инспекторите за внатрешна пловид-

ба министерот за транспорт и врски донесува годишна 
програма и изготвува месечни планови за работа на 
инспекторите за внатрешна пловидба. 

 Министерот за транспорт и врски за работата на 
инспекторите за внатрешна пловидба, најдоцна до 31 
март во тековната година за претходната година доста-
вува годишен извештај до Владата на Република Маке-
донија.“ 

 
Член 6 

Членот 299-а се менува и гласи: 
 “Против решението на инспекторот за безбедност 

во внатрешната пловидба може да се изјави жалба во 
рок од осум дена од денот на приемот на решението. 

По жалбата  против решението на инспекторот од 
ставот 1 на овој член одлучува посебна комисија при 
Министерството за транспорт и врски составена од три 
члена именувани од министерот за транспорт и врски. 
Претседателот на комисијата е лице од редот на рако-
водни државни службеници од Министерството за 
транспорт и врски кое не учествувало во постапката за 
вршење на инспекциски надзор. Членовите на комиси-
јата се со високо образование од правна или техничка 
струка со најмалку три години работно искуство. 

Комисијата од ставот 2 на овој член одлуката по 
жалбата треба ја донесе во рок од 15 дена од денот на 
приемот на жалбата. 

Жалбата од ставот 1 на овој член не го одлага извр-
шувањето на решението.” 

  
Член 7 

По членот 299-б  се додаваат два нови члена 299-в и 
299-г, кои гласат: 

 
„Член 299-в 

Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор 
инспекторот за безбедност во внатрешната пловидба 
утврди дека по прв пат е сторена неправилност од чле-

новите 17 став 2, 19 став 2,  20 став 2,  21 став 2, 67-ѓ 
ставови 1 и 3 и 69 став 3 на  овој закон , е должен да со-
стави записник во кој ќе ја утврди сторената неправил-
ност со укажување за отстранување на истата во рок  
од 15 дена со истовремено врачување на покана за 
спроведување на постапка за едукација на лицето или 
субјектот каде што е утврдена неправилноста при вр-
шењето на инспекцискиот надзор. 

Формата и содржината на поканата за едукација, 
како и начинот на спроведувањето на постапката на 
едукацијата ги пропишува министерот за транспорт и 
врски. 

Едукацијата ја организира и спроведува инспекто-
рот за безбедност за внатрешната пловидба, во рок не 
подолг од осум дена од денот на извршениот инспек-
циски надзор. 

Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврде-
ни исти или истородни неправилности  за еден или по-
веќе субјекти. 

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 инспекторот за безбедност во внатрешната 
пловидба при спроведувањето на контролниот инспек-
циски надзор утврди дека се отстранети констатирани-
те неправилности од ставот 1 на овој член ќе донесе 
заклучок за запирање на постапката за инспекциски 
надзор. 

Доколку инспекторот за безбедност во внатрешната 
пловидба при вршењето на контролниот надзор утврди 
дека не се отстранети утврдените неправилности од 
ставот 1 на овој член ќе поднесе барање за поведување 
на прекршочна постапка пред надлежен суд. 

Министерството за транспорт и врски води евиден-
ција за спроведената едукација на начин пропишан од 
министерот за транспорт и врски. 

                                             
Член 299-г 

Министерството за транспорт и врски за извршени-
от инспекциски надзор од страна на инспекторите за 
безбедност во внатрешната пловидба е должно на сво-
јата интернет страница да објавува квартални изве-
штаи.“ 

 
Член 8 

Во членовите 301 став 1 алинеја 14 и 303  став 1 
алинеја 14 зборовите: „овластено правно лице“ се заме-
нуваат со зборовите: „признато здружение за класифи-
кација“.   

 
Член 9 

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се 
донесат во рок од еден месец од денот на влегувањето 
во сила на овој закон.  

 
Член 10 

Одредбите од членовите 5-а, 291-а и 299-а  на овој 
закон ќе започнат да се применуваат со денот на започ-
нувањето на примената на Законот за инспекциски над-
зор. 

 
Член 11 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”. 
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L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E 
LIGJIT PËR LUNDRIM TË BRENDSHEM 

 
Neni 1 

Në Ligjin për lundrim të brendshem ("Gazeta Zyrtare e 
Republikes së Maqedonise" numer 55/2007, 26/2009 dhe 
22/10), pas nenit 5 shtohet neni i ri 5-a, si vijon: 

 
"Neni 5-a 

Në proceduren e kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese 
do të zbatohen dispozitat e Ligjit për mbikeqyrje inspektu-
ese, nese me kete ligj nuk eshte rregulluar ndryshe." 

 
Neni 2 

Në nenin 30 pika 1 fjalet: "së autorizuar" zevendesohen 
me fjalet: "së pranuar". 

  
Neni 3 

Në nenin 45 fjalet: "e autorizuar" shlyhen. 
 

Neni 4 
Në nenin 53 paragrafi 1 fjala "juridik" shlyhet. 
 

Neni 5 
Pas nenit 291 shtohet nen i ri 291-a, si vijon: 
                                                     

"Neni 291-a 
Për punen e inspektoreve për lundrim të brendshem, 

ministri i  Transportit dhe Lidhjeve miraton program vjetor 
dhe perpilon plane mujore për punen e inspektoreve për 
lundrim të brendshem. 

Ministri i Transportit dhe Lidhjeve për punen e inspe-
ktoreve për lundrim të brendshem, më së voni deri më 31 
mars të vitit rrjedhes për vitin paraprak, dorezon raport vje-
tor në Qeverine e Republikes së Maqedonise." 

 
Neni 6 

Neni 299-a ndryshohet si vijon: 
"Kunder aktvendimit të inspektorit për siguri në lundri-

min e brendshem mund të parashtrohet ankese në afat prej 
tete ditesh nga dita e pranimit të aktvendimit. 

Për ankesen kunder aktvendimit të inspektorit nga para-
grafi 1 i ketij neni, vendos komision i posacem në Ministri-
ne e Transportit dhe Lidhjeve i perbere prej tre anetareve të 
emeruar nga ministri i Transportit dhe Lidhjeve. Kryetari i 
Komisionit eshte person nga radhet e nepunesve shteterore 
udheheqes nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, i cili 
nuk ka marre pjese në proceduren për kryerjen e mbikeqyr-
jes inspektuese. Anetaret e Komisionit jane me arsim të 
larte të drejtimit juridik ose teknik me së paku tre vjet per-
voje pune. 

Komisioni nga paragrafi 2 i ketij neni, vendimin për 
ankese duhet ta miratoje në afat prej 15 ditesh nga dita e 
pranimit të ankeses. 

Ankesa nga paragrafi 1 i ketij neni nuk e prolongon 
zbatimin e aktvendimit." 

  
Neni 7 

Pas nenit 299-b shtohen dy nene të reja 299-v dhe 299-
g,  si vijojne: 

"Neni 299-v 
Nese gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese inspe-

ktori për siguri në lundrimin e brendshem konstaton se për 
here të pare eshte kryer parregullsi nga nenet 17 paragrafi 
2, 19 paragrafi 2, 20 paragrafi 2, 21 paragrafi 2, 67-gj para-
grafet 1 dhe 3 dhe 69 paragrafi 3 të ketij ligji, detyrohet që 
të perpiloje procesverbal në të cilin do ta përcaktojë 
parregullsinë e kryer me sugjerim për mënjanimin e saj në 
afat prej 15 ditësh, me dorëzim të njëkohshëm të ftesës për 
zbatimin e procedurës së edukimit të personit ose subjektit 
ku është konstatuar parregullsia gjatë kryerjes së 
mbikëqyrjes inspektuese. 

Formën dhe përmbajtjen e ftesës për edukim, si dhe 
mënyrën e realizimit të procedurës së edukimit, e 
përcakton ministri i Transportit dhe Lidhjeve. 

Edukimin e organizon dhe realizon inspektori për siguri 
në lundrimin e brendshëm, në afat jo më të gjatë se tetë ditë 
nga dita e mbikëqyrjes së kryer inspektuese. 

Edukimi mund të realizohet për më shumë parregullsi 
të konstatuara të njëjta ose të njëllojta për një ose më 
shumë subjekte. 

Nëse në teminin e caktuar personi ose subjekti për të 
cilin realizohet edukimi nuk paraqitet në edukim, do të 
konsiderohet se edukimi është realizuar. 

Nëse personi ose subjekti për të cilin realizohet 
edukimi paraqitet në edukimin e caktuar dhe e kryen të 
njëjtin, do të konsiderohet se është edukuar lidhur me 
parregullsinë e konstatuar. 

Nëse inspektori për siguri në lundrimin e brendshëm 
gjatë kryerjes së mbikëqyrjes kontrolluese inspektuese 
konstaton se janë mënjanuar parregullsitë e përcaktuara 
nga paragrafi 1 i këtij neni, do të miratojë konkluzion për 
ndërprerjen e procedurës për mbikëqyrje inspektuese. 

Nëse inspektori për siguri në lundrimin e brendshëm 
gjatë kryerjes së mbikëqyrjes kontrolluese konstaton se nuk 
janë mënjanuar parregullsitë e përcaktuara nga paragrafi 1 i 
këtij neni, do të parashtrojë kërkesë për ngritje të 
procedurës për kundërvajtje në gjykatën kompetente. 

Ministria e Transportit dhe Lidhjeve mban evidencë për 
edukimin e realizuar në mënyrën e përcaktuar nga ministri 
i Transportit dhe Lidhjeve. 

                                          
Neni 299-g 

Ministria e Transportit dhe Lidhjeve për mbikëqyrjen e 
kryer inspektuese nga inspektorët për siguri në lundrimin e 
brendshëm, detyrohet që në faqen e saj të internetit të 
publikojë raporte tremujore." 

 
Neni 8 

Në nenet 301 paragrafi 1 alineja 14 dhe 303 paragrafi 1 
alineja 14 fjalët: "personi i autorizuar juridik" 
zëvendësohen me fjalët: "shoqata e pranuar për klasifikim".   

 
Neni 9 

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të 
miratohen në afat prej një muaji nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji.  

 
Neni 10 

Dispozitat e neneve 5-a, 291-a dhe 299-a të këtij ligji, 
do të fillojnë të zbatohen në ditën e fillimit të zbatimit të 
Ligjit për mbikëqyrje inspektuese.  

 
Neni 11 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
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569. 
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  

ЖИЧАРИ И СКИ - ЛИФТОВИ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за жичари и ски - лифтови, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 22 февруари 2011 година. 
 

        Бр. 07 - 1009/1                            Претседател 
22 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 ЖИЧАРИ И СКИ - ЛИФТОВИ 

 
Член 1 

Во Законот за жичари и ски - лифтови („Службен 
весник на Република Македонија“ брoj 54/2000 и 
103/2008), по членот 1 се додава нов член 1-а, кој гласи:  

 
„Член 1-а 

Во постапката при вршење на инспекциски надзор ќе 
се применуваат одредбите од Законот за инспекциски 
надзор доколку со овој закон поинаку не е уредено.“ 

 
Член 2 

Во членот 23 по ставот 1 се додаваат два нови става 
2 и 3, кои гласат:  

„За работата на Државниот инспекторат за транс-
порт, директорот на Државниот инспекторат за транс-
порт донесува годишна програма. Годишната програма 
содржи месечни планови за работата на инспекторите 
за жичари и ски- лифтови. 

Директорот на Државниот инспекторат за транс-
порт за работата на инспекторите за жичари и ски - ли-
фтови, најдоцна до 31 март во тековната година, за 
претходната година доставува годишен извештај до 
Владата на Република Македонија.“ 

 
Член 3 

По членот 27 се додава нов член 27-а, кој гласи: 
 

„Член 27-а 
Работите на инспекциски надзор инспекторот за 

жичари и ски - лифтови ги врши согласно со годишна-
та програма  од членот 23 став 2 на овој закон.“  

 
Член 4 

Во членот 29 ставот 2 се менува и гласи: 
„Против решението на инспекторот за жичари и ски 

- лифтови може да се поднесе жалба во рок од осум де-
на од денот на приемот на решението.“ 

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

„По жалбата против решението од ставот 2 на овој 
член одлучува посебна комисија при Министерството 
за транспорт и врски составена од три члена именувани 
од министерот за транспорт и врски. Претседателот на 
Комисијата е лице од редот на раководни државни 
службеници од Министерството за транспорт и врски 
кое не учествувало во постапката за вршење на инспек-
циски надзор. Членовите на Комисијата се со високо 
образование од правна или техничка струка со најмал-
ку три години работно искуство. 

Комисијата од ставот  3 на овој член одлуката по 
жалбата ќе ја донесе во рок од 15 дена од денот на при-
емот на жалбата.“ 

Ставот 3 станува став 5. 
 

Член 5 
Членот 31 се менува и гласи: 
„Доколку инспекторот за жичари и ски - лифтови 

при вршењето на инспекцискиот надзор утврди дека е 
поврeден Законот, составува записник во кој ги конста-
тира утврдените неправилности врз основа на кој ќе 
донесе решение во кое ќе определи рок  од 15 дена за 
отстранување на неправилностите. 

Доколку во определениот рок од ставот 1 на овој 
член не се отстранат неправилностите, инспекторот за 
жичари и ски - лифтови е должен да поднесе барање за 
поведување на прекршочна постапка.“ 

 
Член 6 

По членот 31 се додаваат два нови члена 31-а и 31-
б, кои гласат: 

 
„Член 31-а 

Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор 
инспекторот за жичари и ски -лифтови утврди дека по 
прв пат е сторена неправилност од членовите 33 став 1 
точки 4 и 7, 34 став 1 точка 3 и 36 точка 1 на овој за-
кон, е должен да состави записник во кој ќе ја утврди 
сторената неправилност со укажување за отстранување 
на истата во рок од 15 дена и со истовремено врачува-
ње на покана за спроведување на постапка за едукација 
на лицето или субјектот каде што е утврдена неправил-
носта при вршењето на инспекцискиот надзор. 

 Формата и содржината на поканата за едукација, 
како и начинот на спроведувањето на постапката на 
едукацијата ги пропишува министерот за транспорт и 
врски. 

Едукацијата ја организира и спроведува инспекто-
рот за жичари и ски - лифтови, во рок не подолг од 20 
дена од денот на извршениот инспекциски надзор. 

 Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврде-
ни исти или истородни неправилности  за еден или по-
веќе субјекти. 

 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 инспекторот за жичари и ски - лифтови 
при спроведувањето на контролниот инспекциски над-
зор утврди дека се отстранети констатираните непра-
вилности од ставот 1 на овој член ќе донесе заклучок за 
запирање на постапката за инспекциски надзор. 
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 Доколку инспекторот за жичари и ски - лифтови 
при вршењето на контролниот надзор утврди дека не 
се отстранети утврдените неправилности од ставот 1 на 
овој член ќе поднесе барање за поведување на прекр-
шочна постапка пред надлежен суд. 

 Инспекторот за жичари и ски - лифтови води еви-
денција за спроведената едукација на начин пропишан 
од министерот за транспорт и врски. 

 
Член 31-б 

 Државниот инспекторат за транспорт за извршените 
инспекциски контроли од инспекторите за жичари и ски 
- лифтови изготвува квартални извештаи кои  ги доста-
вува  до Министерството за транспорт и врски за нивно 
објавување на веб страницата на Министерството.“ 

 
Член 7 

  Членот 36-а се брише. 
 

Член 8 
Подзаконските акти од овој закон ќе се донесат во 

рок еден месец од денот на  влегувањето во сила на 
овој закон. 

 
Член 9 

 Одредбите од членовите 1-а, 23 ставови 2 и 3, 27-а 
и 29  на овој закон ќе започнат да се применуваат со 
денот на започнувањето на примената на Законот за 
инспекциски надзор.  

 
Член 10 

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 TELEFERIKË DHE SKI-LIFTE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për teleferikë dhe ski-lifte ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 54/2000 dhe 103/2008), 
pas nenit 1 shtohet nen i ri 1-a, si vijon:   

 
"Neni 1-a 

Në procedurën e realizimit të mbikëqyrjes inspektuese 
do të zbatohen dispozitat e Ligjit për mbikëqyrje 
inspektuese, nëse me këtë ligj nuk është rregulluar 
ndryshe."  

 
Neni 2 

Në nenin 23 pas paragrafit 1 shtohen dy paragrafë të 
rinj 2 dhe 3, si vijojnë:   

"Për punën e Inspektoratit Shtetëror të Transportit, 
drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Transportit miraton 
program vjetor. Programi vjetor përmban plane mujore për 
punën e inspektorëve për teleferikë dhe ski-lifte.  

Drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Transportit për 
punën e inspektorëve për teleferikë dhe ski-lifte, më së 
voni deri më 31 mars në vitin rrjedhës, për vitin paraprak 
dorëzon raport vjetor në Qeverinë e Republikës së 
Maqedonisë."  

 
Neni 3 

Pas nenit 27 shtohet nen i ri 27-a, si vijon:  
 

"Neni 27-a 
Punët e mbikëqyrjes inspektuese inspektori për 

teleferikë dhe ski-lifte i realizon në pajtim me programin 
vjetor nga neni 23 paragrafi 2 i këtij ligji."   

Neni 4 
Në nenin 29 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:  
"Kundër vendimit të inspektorit për teleferikë dhe ski -

lifte mund të parashtrohet ankesë në afat prej tetë ditësh 
nga dita e pranimit të vendimit."  

Pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafë të rinj 3 dhe 4,  si 
vijojnë: 

"Për ankesën kundër vendimit nga paragrafi 2 i këtij 
neni, vendos Komisioni i Ministrisë së Transportit dhe 
Lidhjeve i përbërë prej tre anëtarëve të emëruar nga 
ministri i Transportit dhe Lidhjeve. Kryetari i Komisionit 
është person nga radhët e nëpunësve shtetërorë udhëheqës 
në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve, që nuk ka marrë 
pjesë në procedurën e kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese. 
Anëtarët e Komisionit janë me arsim të lartë të drejtimit 
juridik ose teknik me së paku tre vjet përvojë pune.  

Komisioni nga paragrafi 3 i këtij neni, vendimin për 
ankesën do ta marrë në afat prej 15 ditësh nga dita e 
pranimit të ankesës." 

Paragrafi 3 bëhet paragrafi 5. 
 

Neni 5 
Neni 31 ndryshohet si vijon:  
 "Nëse inspektori për teleferikë dhe ski-lifte gjatë 

kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese konstaton se është 
shkelur Ligji, përpilon procesverbal në të cilin do t'i 
konstatojë parregullsitë e konstatuara në bazë të të cilit do 
të miratojë aktvendim në të cilin do të përcaktojë afat prej 
15 ditësh për mënjanimin e parregullsive.  

 Nëse në afatin e caktuar nga paragrafi 1 i këtij neni 
nuk mënjanohen parregullsitë, inspektori për teleferikë dhe 
ski-lifte detyrohet që të parashtrojë kërkesë për ngritjen e 
procedurës për kundërvajtje." 

 
Neni 6 

Pas nenit 31 shtohen dy nene të reja 31-a dhe 31-b, si 
vijojnë: 

 
"Neni 31-a 

  Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese 
inspektori për teleferikë dhe ski-lifte konstaton se për herë 
të parë është kryer parregullsi  nga nenet 33 paragrafi 1 
pika 4 dhe 7, 34 paragrafi 1 pika 3 dhe 36 pika 1 të këtij 
ligji, detyrohet që  të përpilojë procesverbal në të cilin do 
ta konstatojë parregullsinë e kryer me sugjerim për 
mënjanimin e saj në afat prej 15 ditësh dhe me dorëzimin e 
njëhershëm të ftesës për realizimin e procedurës së 
edukimit të personit ose subjektit ku është konstatuat 
parregullsia gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese.  

Formën dhe përmbajtjen e ftesës për edukim si dhe 
mënyrën e zbatimit të procedurës së edukimit e përcakton 
ministri i Transportit dhe Lidhjeve.  

Edukimin e organizon dhe realizon inspektori i 
teleferikëve dhe ski-lifteve, në afat jo më të gjatë se 20 ditë 
nga dita e mbikëqyrjes së kryer inspektuese.   

Edukimi mund të realizohet për më tepër parregullsi të 
konstatuara, të njëjta ose të ngjashme për një ose më shumë 
subjekte.  

Nëse në terminin e caktuar personi ose subjekti për të 
cilin realizohet edukimi nuk paraqitet në edukim, do të 
konsiderohet se  edukimi është realizuar.  

Nëse personi ose subjekti për të cilin realizohet 
edukimi  paraqitet në edukimin e caktuar dhe e kryen atë, 
do të konsiderohet se është edukuar në lidhje me parr-
egullsinë e konstatuar.  

Nëse inspektori për teleferikë dhe ski-lifte gjatë 
realizimit të mbikëqyrjes inspektuese të kontrollit 
konstaton se janë mënjanuar parregullsitë e konstatuara nga 
paragrafi 1 i këtij neni, do të miratojë konkluzion për 
ndërprerjen e procedurës së mbikëqyrjes inspektuese. 
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Nëse inspektori për teleferikë dhe ski-lifte gjatë 
kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese konstaton se nuk janë 
mënjanuar parregullsitë e konstatuara nga paragrafi 1 i 
këtij neni, do të parashtrojë kërkesë për ngritjen e 
procedurës për kundërvajtje para gjykatës kompetente.  

Inspektori për teleferikë dhe ski-lifte mban evidencë 
për edukimin e realizuar në mënyrë të përcaktuar nga 
ministri i Transportit dhe Lidhjeve.  

 
Neni 31 - b 

Inspektorati Shtetëror i Transportit për kontrollet e 
realizuara inspektuese nga inspektorët për teleferikë dhe 
ski-lifte, përgatit raporte tremujore që i dorëzon në 
Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve  për shpalljen e tyre 
në ueb faqen e Ministrisë."  

  
Neni 7 

 Neni 36-a shlyhet.  
 

Neni 8 
 Aktet nënligjore të këtij ligji do të miratohen në afat 

prej një muaji nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  
 

Neni 9 
 Dispozitat e neneve 1-a, 23 paragrafët 2 dhe 3, 27-a 

dhe 29 të këtij ligji, do të fillojnë të zbatohen me ditën e 
fillimit të zbatimit të Ligjit për mbikëqyrje inspektuese.   

 
Neni 10 

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

__________ 
570. 

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 СЛУЖ-
БА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за служба во Армијата на Република Ма-
кедонија, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 22 февруари 2011 година. 

 
         Бр. 07-1010/1                              Претседател 
22 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 СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
   

Член 1 
Во Законот за служба во Армијата на Република 

Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија" број 36/10), во членот 8 став (7) зборот „пропи-
шува“ се заменува со зборот „утврдува“. 

Член 2 
Во членот 12 став (2) зборот „пропишува“ се заме-

нува со зборот „утврдува“. 
 

Член 3 
Во членот 13 став (1) алинеите 3 и 4 се менуваат и 

гласат: 
„- командантот на потчинетата команда на Генерал-

штабот на Армијата за воените старешини до чин капе-
тан, професионалните војници и цивилниот персонал 
поставени на должности во потчинетата команда и 
активниот  резервен персонал и 

- командантот на потчинетата единица во ранг на 
полк бригада или самостоен баталјон за професионал-
ните војници и цивилниот персонал поставени на 
должност во потчинетата единица и активниот резер-
вен персонал.“ 

 
Член 4 

Во членот 14 став (1) алинеја 2 сврзникот „и“ се за-
менува со запирка. 

Во алинејата 3 точката се заменува со сврзникот 
„и“ и се додава нова алинеја 4, која гласи: 

„- против наредбите донесени од командантот на 
потчинетата единица во ранг на полк бригада и само-
стоен баталјон, до командантот на првопретпоставена-
та команда.“ 

 
Член 5 

Поднасловот „Правно советување“ и  членот 21 се 
бришат. 

 
Член 6 

Во членот 26 став (3) зборот „пропишува“ се заме-
нува со зборот „утврдува“. 

 
Член 7 

Во членот 27 ставот (1) се менува и гласи:  
„Воениот и цивилниот персонал за патување во 

странство е должен да го извести непосредно претпо-
ставениот старешина.“ 

 
Член 8 

По членот 30 се додава нов член 30-а, кој гласи:  
 

„Член 30-а 
Работен однос на определено време со Министерс-

твото за одбрана, како цивилен персонал на служба во 
Армијата може да се заснова без јавен оглас, со спогод-
ба за преземање, заради упатување во хуманитарни или 
мировни операции надвор од територијата на Републи-
ка Македонија.“ 

 
Член 9 

Во членот 33 став (1) алинеја 5 бројот „33“ се заме-
нува со бројот „38“. 

 
Член 10 

Во членот 34 став (1) алинеја 3 зборот „четириго-
дишно“ се брише. 

 
Член 11 

Во членот 35 став (1) алинеја 1 зборот „четириго-
дишно“ се брише. 

 
Член 12 

Во членот 36  алинеја 1 зборот „четиригодишно“ се 
брише. 
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Член 13 
Во членот 37 став (2) зборот „пропишува“ се заме-

нува со зборот „утврдува “. 
 

Член 14 
Во членот 38 став (1) алинеја 3 зборовите: „стручно 

четиригодишно“  се бришат. 
 

Член 15 
Во членот 40 став (4) во заградата на крајот по збо-

рот „договорот“ се  става запирка и се додаваат зборо-
вите: „право за изучување на странски јазици и инфор-
матика“.   

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
„(5) Договорите од ставовите (1) и (2) на овој член 

ги потпишува министерот за одбрана или од него овла-
стено лице.“  

 
Член 16 

Членот 43 се менува и гласи:  
„(1) Активен резервен персонал во смисла на овој 

закон се лица од резервниот состав на Армијата пови-
кани за вршење на служба во Армијата. 

(2) Професионалните војници по престанокот на 
службата во Армијата, заради навршување на 38 годи-
ни возраст, се преведуваат во активна резерва доколку 
се согласни со тоа и се поставуваат на должност сог-
ласно со актот за формација на Армијата. 

(3) Лицата од ставовите (1) и (2) на овој член можат 
да бидат ангажирани во единиците на Армијата, заради 
учество во мировни операции и надвор од територијата 
на Републиката повеќе од 30 дена, доколку се согласат 
со тоа.  

(4) Обврската на лицата од ставот (1) на овој член 
трае до навршување на 50 години.“  

 
Член 17 

Членот 44 се менува и гласи: 
„(1) Правата и обврските на активниот резервен 

персонал во случаите од членот 43 на овој закон се уре-
дуваат со договор кој се склучува со Министерството 
за одбрана.  

(2) Со договорот од ставот (1) на овој член се уре-
дуваат меѓусебните права и обврски, а особено: место-
то, времето и начинот на ангажирањето; правата, обвр-
ските и одговорностите за време на ангажирањето; ви-
сината на месечниот надоместок; редот и дисциплина-
та; начинот и условите за престанок на ангажирањето; 
надоместокот на штета во случај на самоволно откажу-
вање на ангажирањето и друго.  

(3) Во текот на траењето на договорот од ставот (1) 
на овој член, активниот резервен персонал ќе биде 
вклучен во систем на обука преку изведување на ре-
довни и вонредни активности согласно со Планот за 
вежбовни активности што го донесува министерот за 
одбрана.   

(4) Активниот резервен персонал повикан за врше-
ње служба во Армијата, има право на паричен надоме-
сток утврден со закон. 

(5) За лицата од активниот резервен персонал пови-
кани за вршење на служба во Армијата освен професи-
оналните војници, во договорот од ставот (1) на овој 
член се утврдува и висината на месечниот надоместок 

кој не може да изнесува помалку од 15% ниту повеќе 
од 50% од просечно исплатена нето плата по вработен 
во Република Македонија, независно од тоа дали се во 
работен однос или се невработени лица, во зависност 
особено од  времетраењето на ангажирањето утврдено 
во договорот од ставот (1) на овој член, видот и степе-
нот на образование, чинот, занимањето и слично.    

(6) Со професионалните војници кои по престано-
кот на службата во Армијата, заради навршување на 38 
години возраст, се преведени во активната резерва, до-
говорот од ставот (1) на овој член се склучува за пери-
од од 12 години, но најмногу до навршување на 50 го-
дини возраст.           

  (7) За времетраење на договорот од ставот (6) на 
овој член, висината на месечниот надоместок изнесува 
за првите четири години 37%, за наредните четири го-
дини 39% и за последните четири години 41% од про-
сечно исплатена нето-плата по вработен во Република 
Македонија, независно од тоа дали се во работен однос 
или се невработени лица.  

 (8) Висината на надоместокот од ставовите (5) и (7) 
на овој член се пресметува и тоа за првото полугодие 
од просечната исплатена нето-плата по вработен исп-
латена во декември претходната година, а за второто 
полугодие, од просечната исплатена нето-плата по вра-
ботен исплатена во јуни  во тековната година. 

(9) Времето и начинот на ангажирање на лицата од 
членот 43 на овој закон го утврдува министерот за од-
брана.“ 

 
Член 18 

Во членот 45 ставовите (1) и (2) се менуваат и гла-
сат: 

„(1) Во чин потпоручник се произведува лице кое 
има завршено Воена академија. 

(2) Во чин потпоручник во соодветен род или служ-
ба се произведува лице со високо образование со стек-
нати најмалку 180 кредити според ЕКТС и кое ќе завр-
ши стручно оспособување и усовршување за офицери.“ 

По ставот 2 се додава нов став (3), кој гласи: 
„(3) Во чин поручник во соодветен род или служба 

се произведува лице со високо образование со стекнати 
најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 
степен и кое ќе заврши стручно оспособување и усовр-
шување за офицери.“ 

Ставот (3) станува став (4). 
 

Член 19 
По членот 46 се додава нов член 46-а, кој гласи:  
 

„Член 46-а 
(1) Во чин потпоручник во активен резервен персо-

нал се произведува лице со високо образование со 
стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завр-
шен VII/1 степен кое завршило стручно оспособување 
и усовршување за офицери во резервниот состав. 

(2) Во чин водник во активен резервен персонал се 
произведува лице  со средно образование кое завршило 
курс за подофицери во резервниот состав.“ 

 
Член 20 

По членот 51 се додаваат два нови  члена 51-а и 51-
б, кои гласат:  
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„Член 51-а 
(1) Активниот воен персонал упатен на должност 

во органи на државната власт, трговските друштва, јав-
ните претпријатија, установите и службите, воените 
претставништва на Република Македонија во странст-
во, учество во вежбовни активности и обука и во хума-
нитарни или мировни операции надвор од територијата 
на Република Македонија, на должности во мултина-
ционални воени сили формирани согласно со ратифи-
кувани меѓународни договори кои Република Македо-
нија ги склучила или им пристапила, како и на школу-
вање, стручно оспособување и усовршување и специја-
лизација за потребите на службата подолго од шест ме-
сеци во годината во која се оценува, се оценува од над-
лежниот старешина каде што ја извршувал должноста.  

(2) Оцената од ставот (1) на овој член се смета за 
службена оцена за календарската година во која се вр-
ши оценувањето.  

 
Член 51-б 

(1) За воениот персонал кој во календарската годи-
на во која се врши оценувањето бил поставен или упа-
тен на должност пократко од шест месеци, оценување-
то го врши непосредно претпоставениот и второпрет-
поставениот воен старешина, односно непосредно 
претпоставениот раководен службеник во единицата во 
која се наоѓа за време на службеното оценување.  

(2) Службеното оценување се врши врз основа на 
писмен извештај од претходните непосредно претпо-
ставени старешини од ставот (1) на овој член.“ 

 
Член 21 

Во членот 79 став (2) зборот „пропишува“ се заме-
нува со зборот „утврдува.“                                                    

                                                  
Член 22 

Во членот 80 став (2) точката на крајот на речени-
цата  се заменува со запирка и се додаваат зборовите: 
„а доколку се работи за проект од особено значење за 
одбраната, до завршување на проектот“. 

 
Член 23 

Во членот 84 став (1) по зборот „воен“ се додаваат 
зборовите: „и цивилен“. 

Во ставот (2) по зборот „воен“ се додаваат зборови-
те: “и цивилен“, а по зборот „пензија“ точката се заме-
нува со запирка и се додаваат зборовите: „односно пре-
станок на работниот однос“.  

Во ставот (3)  зборот „проведено“ се заменува со 
зборот „поминато“, а  по зборот „чин“ се става запирка 
и се додаваат зборовите: „степен на образование“. 

Ставовите  (4), (5), (6) и (7) се бришат. 
    

Член 24 
Во членот 87 став (4) зборот „пропишува“ се заме-

нува со зборот „утврдува“.                                                                                                      
 

Член 25 
Во членот 89 став (1) зборовите: „подолго од“ се за-

менуваат со зборот „до“.  
 

Член 26 
Во членот 101 двете  точки „ г)“ се бришат. 

Член 27 
Во членот 131 став (2) точката 20 се менува и гласи: 
„20) неоправдано изостанување од работа два пос-

ледователни работни дена или четири работни дена во 
текот на една година;“.  

 
Член 28 

Во членот 136 став (2) точката на крајот на речени-
цата се брише и се додаваат зборовите: „како и до не-
посредно претпоставениот старешина односно непо-
средно претпоставениот раководен државен службе-
ник“. 

Член 29 
Во членот 139 став (1) точка 2 алинеја 2 сврзникот 

„и“ се заменува со точка и запирка.   
Алинејата 3 се менува и гласи:  
„- парична казна во висина до 15% од едномесечни-

от износ на платата исплатена во последниот месец во 
траење од еден до три месеци за активниот воен и ци-
вилен персонал, односно 15% од едномесечниот износ 
на исплатениот месечен надоместок на активниот ре-
зервен персонал и“.        

По алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи: 
„- забрана за остварување на право за повисок сте-

пен на кариера за време од една година.“ 
Во точката 3 алинејата 3 се менува и гласи: 
„- парична казна во висина до 20% од едномесечни-

от износ на платата исплатена во последниот месец во 
траење од еден до шест месеци за активниот воен и ци-
вилен персонал, односно 20% од едномесечниот износ 
на исплатениот месечен надоместок на активниот ре-
зервен персонал,“ .   

Во алинејата 4 точката и запирката на крајот на ре-
ченицата се заменуваат со сврзникот „и“ и се додава 
нова алинеја 5, која гласи: 

„- забрана за остварување на право за повисок сте-
пен на кариера за време од една година.“ 

Во точката 6 алинеја 1 сврзникот „и“ се заменува со 
точка и запирка.  

Во алинејата 2 точката и запирката на крајот на ре-
ченицата се заменуваат со сврзникот „и“ и се додава 
нова алинеја 3, која гласи: 

„- забрана за остварување на право за повисок сте-
пен на кариера за време од една година.“ 

Во точката 7 алинеја 3 сврзникот „и“ на крајот на 
реченицата се заменува со запирка.  

По алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи: 
„- забрана за остварување на право за повисок сте-

пен на кариера за време од една година.“ 
Во точката 8 алинејата 4 се менува и гласи:  
„ - престанок на работниот однос за воени стареши-

ни до чин полковник на должност во Министерството 
за одбрана, воените претставништва и други мисии и 
тела во странство и за воени старешини со чин мајор 
до полковник на должност во Армијата.“ 

 
Член 30 

Во членот 170 став (1) по зборот „воен“ се додаваат  
зборовите: „и цивилен“.  

 
Член 31 

Во членот 183 зборовите: „утврден со актот за фор-
мација на Армијата“ се бришат.  
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Член 32 
Во членот 190 став (1) по зборот „воен“ се додаваат 

зборовите: „и цивилен.“ 
 

Член 33 
Членот 194  се менува и гласи:      
„(1) Вработените во Армијата кои засновале рабо-

тен однос на неопределено време, а кои на територија-
та на Република Македонија немаат стан во лична 
сопственост или во сопственост на член од нивното по-
тесно семејство (брачен другар, деца родени во брак 
или вон брак, посиноци, посвоени деца и деца земени 
на издржување и родители), со кои живеат во заеднич-
ко домаќинство, а не им е обезбедено користење на 
службен стан, имаат право на надоместок на трошоци 
за закупнина на стан. 

(2) Вработените во Армијата кои засновале работен 
однос на определено време, правото од ставот (1) на 
овој член можат да го остварат по три години служба 
во Армијата.  

(3) Висината на надоместокот од ставовите (1) и (2) 
на овој член ја утврдува министерот за одбрана во за-
висност од местото на вршењето на службата.“ 

 
Член 34 

Во членот 195 став (2) сврзникот „и“ се заменува со 
запирка, а по зборот „превоз“ се додаваат зборовите: „и 
користење на организиран превоз“. 

 
Член 35 

Во членот 196 по ставот (2) се додава нов став (3), 
кој гласи: 

„(3) Изградбата на станови за припадниците на Ар-
мијата согласно со Програмата од ставот (2) на овој 
член, претставува јавен интерес.“ 

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

Член 36 
По членот 201 се додава нов член  201-а, кој гласи: 
 

„Член 201-а 
Воениот и цивилен персонал кој учествува во хума-

нитарни операции и мировни мисии надвор од терито-
ријата на Републиката кои траат шест месеци или по-
долго, има право на отсуство во траење од пет дена по 
враќањето од учеството во хуманитарни операции и 
мировни мисии.“    

 
Член 37 

Во членот 204 став (2) зборот „оспособеност“ се за-
менува со зборот „способност“. 

  
Член 38 

Во членот 211 по ставот (2) се додава нов став (3), 
кој гласи: 

„ (3) Стекнувањето на звањата за посебните специ-
јалности од особено значење за одбраната ги утврдува 
министерот за одбрана.“  

 
Член 39 

Во членот 212 по ставот (3) се додаваат два  нови  
става  (4) и (5), кои гласат:  

„(4) Решение за избор на кандидати за школување, 
стручно оспособување и усовршување и специјализа-
ција во високи воени школи и факултети во земјата и 
во странство донесува министерот за одбрана. 

(5) Наредба за упатување на избраните кандидати 
за школување, стручно оспособување и усовршување и 
специјализација во високи воени школи и факултети во 
земјата и во странство за воениот и цивилниот персо-
нал на служба во Армијата донесува министерот за од-
брана.“  

   
Член 40 

Членот 215 се менува и гласи: 
„(1) Професионален војник на кој службата во Ар-

мијата му престанува со навршување на 38 години во-
зраст, најмалку шест месеци пред истекот на договорот 
за работа, остварува право на пакет за враќање во ци-
вилен живот. 

(2) Право од ставот (1) на овој член остваруваат и 
воени старешини офицери, односно подофицери, про-
фесионални војници и цивилен персонал на служба во 
Армијата, поради структурни промени во актот за фор-
мација на Армијата, шест месеци пред престанокот на 
работниот однос. 

(3) Право од ставот (1) на овој член остваруваат и 
воени старешини офицери, односно подофицери, про-
фесионални војници и цивилен персонал на служба во 
Армијата, поради загубена здравствена и физичка спо-
собност на служба во Армијата.  

(4) Пакетот за враќање во цивилен живот опфаќа 
советување за справување со промените и избор на 
втора кариера во цивилните структури, стручно оспо-
собување за цивилни професии и советување и поддр-
шка за користење на програмите и проектите на Влада-
та на Република Македонија за вработување или само-
вработување.   

(5) Начинот за остварување на правото од ставот (1) 
на овој член го пропишува министерот за одбрана.“  

 
Член 41 

По членот 215 се додава нов член 215-а, кој гласи:  
 

„Член 215-а 
(1) Стручното оспособување за цивилни професии 

заради подготовка за враќање во цивилен живот опфа-
ќа преобука, преквалификација или доквалификација. 

(2) Стручното оспособување за цивилни професии 
заради подготовка за враќање во цивилен живот се вр-
ши во Министерството за одбрана и Армијата. 

(3) По исклучок на ставот (2) на овој член, стручно-
то оспособување за цивилни професии заради подгото-
вка за враќање во цивилен живот може да се врши и во 
образовни институции и стопански субјекти во Репуб-
ликата. 

(4) Начинот на стручното оспособување и усовршу-
вање од ставот (1) на овој член го пропишува министе-
рот за одбрана.“ 

 
Член 42 

Во членот 218 по ставот (3) се додава нов став (4), 
кој гласи: 

„(4) Жалбата изјавена против решение за престанок 
на работен однос од ставот (1) точка 4 на овој член не 
го одложува извршувањето на решението.“ 
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Член 43 
Во членот 220 ставот (2) се менува и гласи:  
„Во случаите од ставот (1) на овој член, на воениот 

старешина-офицер, односно подофицер и цивилен пер-
сонал, им се обезбедува стекнување на право на пензи-
ја со најмалку 25 години пензиски стаж од кои најмал-
ку 15 години остварен во Армијата на Република Маке-
донија, без оглед на возраста, доколку не исполнува ус-
лови за старосна пензија.“   

 
Член 44 

 Членот 222 се брише 
 

Член 45 
Во членот 223 ставот (1) се менува и гласи: 
„Решение за престанок на работен однос за воениот 

и цивилниот персонал донесува министерот за одбрана 
или од него овластено лице.“ 

 
Член 46 

Одредбите на членовите 16, 17 и 40 од овој закон се 
однесуваат и на професионалните војници на кои 
службата во Армијата им престанала поради истек на 
договорот за работа заради навршени 35, односно 38 
години возраст. 

Член 47 
Во членот 227 став (1) зборот „шест“ се заменува со 

зборот „десет“. 
 

Член 48 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

___________ 
 

L I G J 
PER NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 
PËR SHERBIM NË ARMATEN E REPUBLIKES SË  

MAQEDONISE 
   

Neni 1 
Në Ligjin për sherbim në Armaten e Republikes së Ma-

qedonise ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise nu-
mer  36/10), në nenin 8 paragrafi (7) fjala "percakton" ze-
vendesohet me fjalen "konfirmon".  

 
Neni 2 

Në nenin 12 paragrafi (2), fjala "percakton" zevendeso-
het me fjalen "konfirmon". 

 
Neni 3 

Në nenin 13 paragrafi (1) alinete 3 dhe 4, ndryshohen si 
vijojne:  

" - komandanti i komandes vartese të Shtatmadhorise 
së Armates për eproret ushtarake deri në graden kapiten, 
ushtaret profesionale dhe personelin civil të sistemuar me 
detyra në komanden vartese dhe personelin aktiv rezerv 
dhe  

- komandanti i njesise vartese në rangun e regjimentit-
brigades ose batalionit të pavarur për ushtaret profesionale 
dhe personelin civil të sistemuar me detyre në njesine var-
tese dhe personelin aktiv rezerv."   

Neni 4 
Në nenin 14 paragrafi (1) alineja 2, lidheza "dhe" ze-

vendesohet me presje.  
Në alinene 3, pika zevendesohet me lidhezen "dhe" dhe 

shtohet alineja e re 4 si vijon:  
„-kunder urdhrave të dhena nga komandanti i njesise 

vartese në rangun e regjimentit-brigades dhe batalionit të 
pavarur, te komandanti i  komandes së pare eprore."  

 
Neni 5 

Nentitulli "Keshillim juridik" dhe neni 21 shlyhen.  
 

Neni 6 
Në nenin 26 paragrafin (3) fjala "percakton" zevende-

sohet me fjalen "konfirmon". 
 

Neni 7 
Në nenin 27 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:   
"Personeli ushtarak dhe civil për udhetim në vend të 

huaj detyrohet ta njoftoje oficerin epror të drejtperdrejte."   
 

Neni 8 
Pas neni 30 shtohet nen i ri 30-a, si vijon:   
 

"Neni 30-a 
Marredhenie pune në kohe të caktuar me Ministrine e 

Mbrojtjes si personel civil në sherbim në Armate mund të 
themelohet pa shpallje publike, me marreveshje për marrje, 
për dergim në operacione humanitare ose paqesore jashte 
territorit të Republikes së Maqedonise".  

 
Neni 9 

Në nenin 33 paragrafi (1) alineja 5 numri "33" zeven-
desohet me numrin "38".  

 
Neni 10 

Në nenin 34 paragrafi (1) alineja 3 fjala "katervjecar" 
shlyhet.  

 
Neni 11 

Në nenin 35 paragrafi (1) alineja 1 fjala "katervjecar" 
shlyhet.  

 
Neni 12 

Në nenin 36 alineja 1 fjala "katervjecar" shlyhet. 
 

Neni 13 
Ne nenin 37 paragrafi (2) fjala "percakton" zevendeso-

het me fjalen "konfirmon". 
 

Neni 14 
Ne nenin 38 paragrafi (1) alineja 3, fjalet: "katervjecar 

profesional" shlyhen. 
 

Neni 15 
Në nenin 40 paragrafi (4) në kllapa në fund pas fjales 

"marreveshjes" vihet presje dhe shtohen fjalet:  "e drejta 
për mesimin e gjuheve të huaja dhe informatikes".    

Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:  
"(5) Marreveshjet nga paragrafet (1) dhe (2) të ketij ne-

ni i nenshkruan ministri i Mbrojtjes ose personi i autorizuar 
nga ai."  
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Neni 16 
Neni 43 ndryshohet si vijon:   
"(1) Personel aktiv rezerv sipas ketij ligji jane personat 

nga perberja rezerve e Armates të thirrur për kryerjen e 
sherbimit në Armate.  

(2) Ushtaret profesionale pas perfundimit të sherbimit në 
Armate për shkak të mbushjes së moshes 38 vjecare, kalojne 
në rezerve aktive nese pajtohen me kete dhe sistemohen me 
detyre në pajtim me aktin për formacionin e Armates.   

(3) Personat nga paragrafet (1) dhe (2) të ketij neni, 
mund të angazhohen në njesite e Armates për pjesemarrje në 
operacione paqesore edhe jashte territorit të Republikes së 
Maqedonise më shume se 30 dite, nese pajtohen me kete.    

(4) Detyra e personave nga paragrafi (1) i ketij neni, 
zgjat deri në mbarim të moshes 50 vjecare."   

 
Neni 17 

Neni 44 ndryshohet si vijon:  
"(1) Të drejtat dhe detyrat e personelit aktiv rezerv në 

rastet nga neni 43 i ketij ligji, rregullohen me marreveshje 
që lidhet me Ministrine e Mbrojtjes.   

(2) Me marreveshjen nga paragrafi (1) i ketij neni rre-
gullohen të drejtat dhe detyrat e ndersjella, e vecanerisht: 
vendi, koha dhe menyra e angazhimit; të drejtat, detyrat 
dhe pergjegjesite gjate kohes së angazhimit; lartesia e kom-
pensimit mujor; rendi dhe disiplina; menyra dhe kushtet e 
nderprerjes së angazhimit; kompensimi i demit në rast të 
doreheqjes vullnetare nga angazhimi etj.   

(3) Gjate kohezgjatjes së marreveshjes nga paragrafi 
(1) i ketij neni, personeli aktiv rezerv do të perfshihet në si-
stemin e trajnimit nepermjet realizimit të aktiviteteve të 
rregullta dhe të jashtezakonshme, në pajtim me Planin për 
aktivitete trajnuese të cilin e miraton ministri i Mbrojtjes.    

(4) Personeli aktiv rezerv i thirrur për kryerjen e sherbi-
mit në Armate, ka të drejte kompensimi me para të perca-
ktuar me ligj.  

(5) Për personat nga personeli aktiv rezerve të thirrur 
për kryerjen e sherbimit në Armate pervec ushtareve profe-
sionale, në marreveshjen nga paragrafi (1) i ketij neni per-
caktohet edhe lartesia e kompensimit mujor që nuk mund 
të jete më pak se 15% as më shume se 50% nga rroga neto 
e paguar mesatarisht për të punesuar në Republiken e Ma-
qedonise, pavaresisht nese jane në marredhenie pune ose 
jane persona të papune, në varesi vecanerisht nga kohezg-
jatja e angazhimit e percaktuar në marreveshje nga para-
grafi (1) i ketij neni, lloji dhe shkalla e arsimit, grada, pro-
fesioni e ngjashem.     

(6) Me ushtaret profesionale të cilet pas pushimit të 
sherbimit në Armaten për shkak të mbushjes së moshes 38 
vjecare kalojne në rezerve aktive, marreveshja nga paragra-
fi (1) i ketij neni lidhet për periudhe prej 12 vitesh, por më 
së shumti deri në mbushjen e moshes 50 vjecare.            

(7) Për kohezgjatjen e marreveshjes nga paragrafi (6) i 
ketij neni, lartesia e kompensimit mujor arrin:  për kater vi-
tet e para 37%, për kater vitet e ardhshme 39% dhe për ka-
ter vitet e fundit 41% nga rroga neto e paguar mesatare për 
të punesuar në Republiken e Maqedonise, pavaresisht nese 
jane në marredhenie pune ose persona të papune.   

 (8) Lartesia e kompensimit nga paragrafet (5) dhe (7) 
të ketij neni llogaritet si vijon: për gjysmevjetorin e pare, 
nga rroga neto e paguar mesatare për të punesuar në muajin 
dhjetor në vitin paraprak, ndersa për gjysmevjetorin e dyte, 
nga rroga neto e paguar mesatare për të punesuar në muajin 
qershor në vitin rrjedhes.  

 (9) Kohen dhe menyren e angazhimit të personave nga 
neni 43 i ketij ligji, i percakton ministri i Mbrojtjes."  

 
Neni 18 

Në nenin 45 paragrafet (1) dhe (2) ndryshohen si vijoj-
ne:  

"(1) Me graden nentoger gradohet personi i cili e ka kr-
yer Akademine Ushtarake".  

(2) Me graden nentoger në gjini ose sherbim perkates, 
gradohet personi me arsim të larte me së paku 180 kredi të 
fituara sipas SETK-së dhe i cili do ta kryeje aftesimin dhe 
ngritjen profesionale për oficere."  

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri (3), si vijon:  
"(3) Me graden toger në gjini ose sherbim perkates gra-

dohet personi me arsim të larte me së paku 240 kredi të fi-
tuara sipas SETK-së, ose i cili e ka kryer shkallen VII/1 
dhe do ta kryeje aftesimin dhe ngritjen profesionale për ofi-
cere."  

Paragrafi (3) behet paragraf (4).  
 

Neni 19 
Pas neni 46 shtohet nen i ri 46-a, si vijon:   
 

"Neni 46-a 
(1) Me graden nentoger në personel aktiv rezerv grado-

het personi me arsim të larte me së paku 180 kredi të fitua-
ra sipas SETK-ut, ose i cili e ka kryer shkallen VII/1 dhe 
do ta kryeje aftesimin dhe ngritjen profesionale për oficere 
në perberjen rezerve.  

(2) Me graden rreshter në personelin aktiv rezerv, gra-
dohet personi me arsim të mesem i cili ka kryer kurs për 
nenoficere në perberjen rezerve."  

 
Neni 20 

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

 
"Neni 51-a 

(1) Personeli aktiv ushtarak i derguar me detyre në or-
ganet e pushtetit shteteror, shoqeri tregtare, ndermarrje 
publike, institucione dhe sherbime, perfaqesi ushtarake të 
Republikes së Maqedonise në vend të huaj, pjesemarrje në 
aktivitete trajnuese dhe trajnime dhe në operacione huma-
nitare dhe paqesore jashte territorit të Republikes së Maqe-
donise, në detyra në forcat ushtarake multinacionale të for-
muara në pajtim me marreveshjet e ratifikuara nderkombe-
tare të cilat Republika e Maqedonise i ka lidhur ose i ka 
pranuar si dhe në shkollim, aftesim dhe avancim profesio-
nal dhe specializim për nevojat e sherbimit më gjate se 
gjashte muaj në vitin në të cilin vleresohet, vleresohet nga 
eprori kompetent ku e ka kryer detyren.   

(2) Vleresimi nga paragrafi (1) i ketij neni, konsidero-
het si vleresim zyrtar për vitin kalendarik në të cilin behet 
vleresimi.   

 
Neni 51-b 

(1) Për personelin ushtarak i cili në vitin kalendarik në 
të cilin behet vleresimi ka qene i sistemuar ose i derguar në 
detyre më shkurt se gjashte muaj, vleresimin e kryen ofice-
ri epror i drejtperdrejte dhe epror i dyte ushtarak perkate-
sisht nepunesi udheheqes epror i drejtperdrejt në njesine në 
të cilen gjendet gjate kohes së vleresimit zyrtar,   
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(2) Vleresimi zyrtar behet në baze të raportit me shkrim 
nga oficeret eprore paraprake të drejtperdrejte nga paragra-
fi (1) i ketij neni." 

 
Neni 21 

Në nenin 79 paragrafi (2), fjala "percakton" zevendeso-
het me fjalen "konfirmon."                                                    

                                                   
Neni 22 

Në nenin 80 paragrafi (2) pika në fund të fjalise zeven-
desohet me presje dhe shtohen fjalet: "ndersa nese behet 
fjale për projekt me rendesi të vecante për mbrojtjen, deri 
në perfundimin e projektit".  

 
Neni 23 

Në nenin 84 paragrafi (1) pas fjales "ushtarak" shtohen 
fjalet: "dhe civil".  

Në paragrafin (2) pas fjales "ushtarak" shtohen fjalet: 
"dhe civil", ndersa pas fjales "pension" pika zevendesohet 
me presje dhe shtohen fjalet: "perkatesisht nderprerje të 
marredhenies së punes".   

Në paragrafin (3) fjalet: "e kaluar" zevendesohen me 
fjalet "e kaluar", ndersa pas fjales "grade" vihet presje dhe 
shtohen fjalet: "shkalla e arsimit".  

Paragrafet (4), (5), (6) dhe (7) shlyhen.  
    

Neni 24 
Ne nenin 87 paragrafi (4) fjala "percakton" zevendeso-

het me fjalen "konfirmon".                                                                                                      
 

Neni 25 
Në nenin 89 paragrafin (1), fjalet: "më gjate se" zeven-

desohen me fjalen "deri".   
 

Neni 26 
Në nenin 101 dy pikat "g)" shlyhen.  
 

Neni 27 
Ne nenin 131 paragrafi (2), pika 20 ndryshohet si vijon:  
"20) mungesa e paarsyeshme nga puna, dy dite pune të 

njepasnjeshme ose kater dite pune gjate një viti;".  
 

Neni 28 
Në nenin 136 paragrafi (2) pika në fund të fjalise 

shlyhet dhe shtohen fjalet: "si dhe te oficeri epror i drejt-
perdrejt perkatesisht te nepunesi shteteror udheheqes epror 
i drejtperdrejte".  

 
Neni 29 

Ne nenin 139 paragrafi (1) pika 2 alineja 2 lidheza 
"dhe" zevendesohet me pikepresje.    

Alineja 3 ndryshohet si vijon:   
" - denim me para në lartesi deri në 15% nga shuma 

njemujore e rroges e paguar në muajin e fundit, në kohezg-
jatje prej një deri në tre muaj për personelin aktiv ushtarak 
ose civil, perkatesisht 15% nga shuma njemujore e kom-
pensimit mujor të paguar të personelit aktiv rezerv dhe".         

Pas alinese 3 shtohet alineja e re 4, si vijon:  
" - ndalim për realizimin e së drejtes për shkalle më të 

larte të karrieres në kohe prej një viti."  
Në piken 3 alineja 3 ndryshohet si vijon:  
"- denim me para në lartesi deri në 20% nga shuma nje-

mujore e rroges e paguar në muajin e fundit në kohezgjatje 

prej një deri në gjashte muaj për personelin aktiv ushtarak 
ose civil, perkatesisht 20% nga shuma njemujore e kom-
pensimit mujor të paguar të personelit aktiv rezerv,".    

Në alinene 4 pikepresja në fund të fjalise zevendesohet 
me lidhezen "dhe" dhe shtohet alineja e re 5, si vijon:  

" - ndalim për realizimin e së drejtes për shkalle më të 
larte të karrieres në kohe prej një viti."  

Në nenin 6 alineja 1 lidheza "dhe" zevendesohet me pi-
kepresje.  

Në alinene 2 pikepresja në fund të fjalise zevendesohet 
me lidhezen "dhe" dhe shtohet alineja e re 3, si vijon:  

" - ndalim për realizimin e së drejtes për shkalle më të 
larte të karrieres në kohe prej një viti."  

Ne nenin 7 alineja 3 lidheza "dhe" në fund të fjalise ze-
vendesohet me pikepresje.  

Pas alinese 4 shtohet alineja e re 5, si vijon:  
" - ndalim për realizimin e së drejtes për shkalle më të 

larte të karrieres në kohe prej një viti."  
Në piken 8 alineja 4 ndryshohet si vijon:   
" - pushim i marredhenies së punes për eproret ushtara-

ke deri në graden toger me detyre në Ministrine e Mbrojt-
jes, perfaqesite ushtarake dhe misione dhe trupa tjere në 
vende të huaja dhe për eprore ushtarake me grade major 
deri në toger me detyre në Armate." 

 
Neni 30 

Në nenin 170 paragrafi (1) pas fjales "ushtarak" shto-
hen fjalet: "dhe civil".   

 
Neni 31 

Në nenin 183 fjalet: "i percaktuar me aktin për formaci-
onin e Armates" shlyhen.   

 
Neni 32 

Në nenin 190 paragrafi (1) pas fjales "ushtarak" shto-
hen fjalet: "dhe civil".  

 
Neni 33 

Neni 194 ndryshohet si vijon:       
"(1) Të punesuarit në Armate që kane themeluar mar-

redhenie pune në kohe të pacaktuar e të cilet në territorin e 
Republikes së Maqedonise nuk kane banese në pronesi per-
sonale ose në pronesi të anetarit të familjes së tyre më të 
ngushte (bashkeshort, femije të lindur në martese ose jashte 
martese, femije të biresuar, të adoptuar dhe femije të marre 
në perkujdesje dhe prinder), me të cilet jetojne në ekonomi 
të perbashket familjare, e nuk u eshte siguruar shfrytezim i 
baneses zyrtare, kane të drejte kompensimi të shpenzimeve 
për qira të baneses.  

(2) Të punesuarit në Armate që kane themeluar marred-
henie pune në kohe të caktuar, të drejten nga paragrafi (1) i 
ketij neni mund ta realizojne pas tre vitesh sherbimi në Ar-
mate.   

(3) Lartesine e kompensimit nga paragrafet (1) dhe (2) 
të ketij neni, e percakton Ministri i Mbrojtjes varesisht nga 
vendi i kryerjes së sherbimit".  

 
Neni 34 

Në nenin 195 paragrafi (2) lidheza "dhe" zevendesohet 
me presje, ndersa pas fjales "transport" shtohen fjalet: "dhe 
shfrytezim i transportit të organizuar".  
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Neni 35 
Në nenin 196 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3),  

si vijon:  
"(3) Ndertimi i banesave për pjesetaret e Armates në 

pajtim me Programin nga paragrafi (2) i ketij neni, paraqet 
interes publik."  

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

Neni 36 
Pas neni 201 shtohet nen i ri 201-a, si vijon:  
 

"Neni 201-a 
Personeli ushtarak dhe civil që merr pjese në operacio-

ne humanitare dhe në misione paqesore jashte territorit të 
Republikes së Maqedonise të cilat zgjasin gjashte muaj ose 
më gjate, ka të drejte mungese në kohezgjatje prej pese di-
tesh pas kthimit nga pjesemarrja në operacione humanitare 
dhe misione paqesore".       

 
Neni 37 

Në nenin 204 paragrafi (2) fjala "aftesim" zevendeso-
het" me fjalen "aftesi".  

  
Neni 38 

Në nenin 211 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), 
si vijon:  

"(3) Marrjen e titujve për specialitetet e vecanta me 
rendesi të vecante për mbrojtje, i percakton ministri i 
Mbrojtjes."   

 
Neni 39 

Në nenin 212 pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafe të 
rinj (4) dhe (5), si vijojne:   

"(4) Aktvendim për zgjedhje të kandidatit për shkollim, 
aftesim dhe ngritje profesionale dhe specializim në shkolla 
të larta ushtarake dhe fakultete në vend dhe jashte, miraton 
ministri i Mbrojtjes.  

(5) Urdher për dergim të kandidateve të zgjedhur për 
shkollim, aftesim dhe ngritje profesionale dhe specializim 
në shkolla te larta ushtarake dhe fakultete në vend dhe 
jashte për personelin ushtarak dhe civil me sherbim në Ar-
mate, leshon ministri i Mbrojtjes."   

   
Neni 40 

Neni 215 ndryshohet si vijon:  
"(1) Ushtari profesionist të cilit sherbimi në Armate i 

pushon me mbushjen e moshes 38 vjecare, së paku gjashte 
muaj para skadimit të kontrates për pune, e realizon të drej-
ten e pakos për kthim në jeten civile.  

(2) Të drejten nga paragrafi (1) i ketij neni, e realizojne 
edhe oficeret eprore ushtarake perkatesisht nenoficeret, 
ushtaret profesioniste dhe civile me sherbim në Armate, 
për shkak të ndryshimeve strukturore në aktin për formaci-
onin e Armates, gjashte muaj para pushimit të marredheni-
es së punes.  

(3) Të drejte nga paragrafi (1) i ketij neni, e realizojne 
edhe oficeret eprore ushtarake perkatesisht nenoficeret, 
ushtaret profesioniste dhe civile me sherbim në Armate, 
për shkak të aftesise së humbur shendetesore dhe fizike në 
sherbim në Armate.   

(4) Pakoja për kthim në jeten civile i perfshin keshilli-
min për ballafaqimin me ndryshimet dhe zgjedhjen e karri-
eres së dyte në strukturen civile, aftesimin profesional për 
profesione dhe keshillime civile dhe perkrahje për shfryte-
zimin e programeve dhe projekteve të Qeverise së Republi-
kes së Maqedonise për punesim ose vetepunesim.    

(5) Menyren për realizimin e të drejtes nga paragrafi 
(1) i ketij neni, e percakton ministri i Mbrojtjes."   

 
Neni 41 

Pas neni 215 shtohet nen i ri 215-a, si vijon:   
 

"Neni 215-a 
(1) Aftesimi profesional për profesione civile për per-

gatitje për kthim në jeten civile i perfshin ritrajnimin, riku-
alifikimin ose kualifikimin plotesues.  

(2) Aftesimi profesional për profesione civile për per-
gatitje për kthim në jeten civile, kryhet në Ministrine e 
Mbrojtjes dhe në Armate.  

(3) Me perjashtim të paragrafit (2) të ketij neni, aftesi-
mi profesional për profesione civile për pergatitje për 
kthim në jeten civile, mund të kryhet edhe në institucione 
arsimore dhe subjekte ekonomike në Republike.  

(4) Menyren e aftesimit dhe ngritjes profesionale nga 
paragrafi (1) i ketij neni, e percakton ministri i Mbrojtjes."   

 
Neni 42 

Në nenin 218 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), 
si vijon:  

"(4) Ankesa e parashtruar kunder aktvendimit për pus-
himin e marredhenies së punes nga paragrafi (1) pika 4 të 
ketij neni, nuk e prolongon zbatimin e aktvendimit." 

 
Neni 43 

Ne nenin 220 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:   
"Në rastet nga paragrafi (1) i ketij neni, oficerit epror 

ushtarak, perkatesisht nenoficerit dhe personelit civil, u si-
gurohet marrja e së drejtes për pension së paku me 25 vjet 
stazh pensional prej të cileve 15 vjet të realizuara në Arma-
ten e Republiken së Maqedonise, pa marre parasysh mos-
hen, nese nuk i ploteson kushtet për pension të pleqerise."    

 
Neni 44 

Neni 222 shlyhet.  
 

Neni 45 
Në nenin 223 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  
"Aktvendim për pushimin e marredhenies së punes për 

personelin ushtarak dhe civil, miraton ministri i Mbrojtjes 
ose personi i autorizuar prej tij." 

 
Neni 46 

Dispozitat e neneve 16, 17 dhe 40 të ketij ligji kane të 
bejne edhe me ushtaret profesioniste të cileve sherbimi në 
Armate u ka pushuar, për shkak të skadimit të kontrates së 
punes për shkak të mbushjes së moshes 35 vjecare perkate-
sisht 38 vjecare.   

 
Neni 47 

Në nenin 227 paragrafi (1) fjala "gjashte" zevendesohet 
me fjalen "dhjete". 

 
Neni 48 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".  
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571. 
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 ПРОГ-
ЛАСУВАЊЕ НА ПЕШТЕРАТА „СЛАТИНСКИ  

ИЗВОР“ ЗА СПОМЕНИК НА ПРИРОДАТА 
 
Се прогласува Законот за прогласување на пеште-

рата „Слатински извор“ за споменик на природата, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 22 февруари 2011 година. 
 

        Бр. 07- 1011/1                             Претседател 
22 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 ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕШТЕРАТА „СЛАТИН-
СКИ ИЗВОР“ ЗА СПОМЕНИК НА ПРИРОДАТА 

 
Член 1 

Пештерата „Слатински извор” се прогласува за спо-
меник на природата заради заштита на нејзините геом-
орфолошки и биолошки особености, кои се од исклуч-
ително значење за заштита на природата.  

 
Член 2 

Назив на заштитеното подрачје е споменик на при-
родата „Слатински извор“.  

 
Член 3 

Категорија на заштитеното подрачје е споменик на 
природата. 

 
Член 4 

Границата на споменикот на природата „Слатински 
извор” започнува од вливот на Слатинска Река во Тре-
ска, од каде што се протега на запад по северните па-
дини на ридовите Кале (664 м) и Гребенец  (722 м) и се 
спушта на дното на Марковска Река. Оттука границата 
се протега во северозападен правец по источните пад-
ини на Габер, навлегува во долината на Крушевска Ре-
ка и потоа води на север по безимен дол до почетокот 
на неговото формирање. Потоа границата го менува 
правецот и води на исток кон месноста Трноец, го сече 
колскиот пат и избива на котата од 751 м. Понатаму се 
спушта на колски пат и продолжува да води во источен 
правец до месноста Крстови, каде што го менува пра-
вецот и води на североисток по колски пат и избива на 
котата од  748 м. Одовде границата се спушта на кол-
ски пат и се протега во источен правец по сртот на Ба-
ба и избива на котата од 713 м. Од ова место границата 

се протега на југ до крајот на сртот на Баба, свртува на 
исток и се спушта до дното на левиот брег на реката 
Треска. Тука границата го менува правецот и води кон 
југ и завршува на почетната точка на вливот на Слати-
нска Река во Треска. 

Вкупната површината на споменикот на природата 
„Слатински извор” изнесува 414 хектари. 

 
Член 5 

Со споменикот на природата „Слатински извор” уп-
равува општината Македонски Брод, а во име на опш-
тината управува градоначалникот на општината Макед-
онски Брод (во натамошниот текст: градоначалникот).  

 
Член 6 

Заради остварување на заштитата на споменикот на 
природата „Слатински извор“, градоначалникот доне-
сува план за управување и годишни програми за заш-
тита на природата во кои се утврдени посебните мерки 
и активности за заштита и одржување на изворните 
вредности на природата. 

Непосредната заштита на споменикот на природата 
„Слатински извор“ ја спроведува градоначалникот, за 
што формира чуварска служба. 

Чуварската служба ги врши работите на набљудув-
ање и следење на состојбата на сите вредности и врши 
надзор врз спроведувањето на дозволените активности 
во споменикот на природата, како и други работи кои 
ќе му ги довери, односно овласти субјектот кој управу-
ва со споменикот на природата.   

 
Член 7 

Градоначалникот согласно со Законот за заштита на 
природата е должен да го чува, да се грижи и да го одр-
жува споменикот на природата „Слатински извор“ и 
навреме да ги презема пропишаните техничко-заштит-
ни и други мерки со кои се обезбедува особено: 

- зачувување на живеалиштата и видовите во пр-
иродна состојба, 

- одржување на природно воспоставените еколошки 
процеси преку трајно зачувување на репрезентативните 
природно-географски карактеристики, 

- одржување на генетските ресурси во динамична и 
еволутивна состојба, 

- заштита на структурните пределски карактеристики, 
- заштита на автентичните пештерски украси заради 

научни цели, мониторинг и образовни цели, 
- заштита на споменикот на природата преку под-

игање на јавната свест, а посебно во воспитно-образо-
вниот процес, 

- спречување на штетни активности од физички и 
правни лица и други нарушувања во споменикот на 
природата, односно обезбедување максимално поволни 
услови за заштита и развој на природата и 

- преземање на мерки за физичка заштита на влезот 
на пештерата. 

Заштитата се однесува на делови од живата (фауна) 
и неживата природа (геоморфолошки и хидролошки 
елементи) во пештерата и нејзиното непосредно опкру-
жување.  
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Член 8 
Во споменикот на природата и неговата непосредна 

близина не се дозволени активности кои ги загрозуваат 
неговите обележја и вредности,  а особено: 

- оштетување или отстранување на пештерските 
украси (сталактити, сталагмити и слично),  

- изградба на сите видови на инфраструктурни обје-
кти на потесното подрачје на споменикот на природата 
(пред влезот на пештерата и на терените над пештерата), 

- изведување на земјани работи (ископи или засипу-
вање на теренот) во  непосредната околина или на 
површината над пештерата, 

- промена на вегетацијата над пештерата (сечење на 
шумата, пошумување и слично), 

- депонирање на сите видови отпадоци и комунален 
отпад во пошироката   околина и на терените над пеш-
терата, 

- секакви интервенции на просторот кои би можеле 
битно да влијаат на   измена на морфологијата на тере-
нот (користење на градежен материјал, предизвикува-
ње на вибрации од експлозии во поширокото подрачје 
на споменикот на природата, 

- менување на естетскиот изглед на околината на 
влезот на пештерата со поставување на огради, антени, 
надземни водови и слично, 

- загадување на  водите што понираат во пештерата, 
- забрана за собирање на сите видови на пештерска 

фауна, освен единечни  примероци за научни цели, 
- забрана на посета на пештерата, пред да се одлучи 

дали треба да се преземат мерки за нејзино евентуално 
туристичко уредување и  

- забрана на искористување на минерални суровини 
од подрачјето на споменикот на природата за какви би-
ло цели и намени. 

 
Член 9 

Во споменикот на природата - „Слатински извор” 
се востановуваат следниве зони: 

- зона на строга заштита и 
- заштитен појас.  
 

Член 10 
Зоната на строга заштита е дел од заштитеното под-

рачје со највисок интерес за заштита, што се карактер-
изира со подземен систем на канали и спелеоморфоло-
шки форми на пештерата.  

Заради одржување на карактеристиките во зоната 
на строга заштита градоначалникот е должен да обез-
беди постојан мониторинг.  

 
Член 11 

Заштитениот појас е површина надвор од спомени-
кот на природата и има улога да ја заштити зоната на 
строга заштита од заканите што потекнуваат надвор од 
подрачјето на природното наследство.  

 
Член 12 

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

L I G J 
PËR SHPALLJEN E SHPELLËS "BURIMI 
I SLLATINES" MONUMENT NATYROR 

 
Neni 1 

Shpella „Burimi i Sllatinës", shpallet monument natyr-
or për mbrojtjen e  veçorive të saj biologjike dhe gjeomor-
fologjike, që janë me rëndësi të jashtëzakonshme për mb-
rojtjen e natyrës.  

 
Neni 2 

Emri i zonës së mbrojtur është monumenti natyror „Bu-
rimi i Sllatinës".  

 
Neni 3 

Kategoria e zonës së mbrojtur është monument natyror. 
 

Neni 4 
Kufiri i monumentit natyror "Burimi i Sllatinës" fillon 

nga derdhja e Lumit të Sllatinës në Treskë, prej nga shtri-
het në perëndim nëpër shpatet e kodrave Kale (664 m) dhe 
Grebenec (722 m) dhe lëshohet në fundin e Lumit të Mar-
kos. Nga këtu kufiri shtrihet në drejtim veriperëndimor ne-
per shpatet lindore të Gaberit, futet në luginën e Lumit të 
Krusheves dhe pastaj vazhdon në veri nëpër luginën pa 
emer deri në fillimin e formimit të saj. Pastaj kufiri e ndry-
shon drejtimin dhe shkon në lindje drejt vendit Tërnoec, e 
pret rrugën e qerreve dhe del në kuotën prej 751 m. Më tut-
je lëshohet në rrugë qerresh dhe vazhdon të shtrihet në dre-
jtim lindor deri në vendin Kryqet, ku e ndryshon drejtimin 
dhe shkon në verilindje nëpër rrugë qerresh dhe del në kuo-
ten prej 748 m. Nga këtu kufiri lëshohet në rrugë qerresh 
dhe shtrihet në drejtim lindor nëpër grykën e sipërfaqes Ba-
ba dhe del në kuotën prej 713 m. Nga ky vend kufiri shtri-
het në jug deri në fund të shpatit Baba, kthen në lindje dhe 
leshohet deri në fund të bregut të majtë të Lumit Treska. 
Ketu kufiri e ndërron drejtimin dhe shkon në jugu dhe per-
fundon në pikën fillestare të derdhjes së Lumit të Sllatinës 
në Treskë. 

Siperfaqja e përgjithshme e monumentit natyror „Buri-
mi i Sllatinës" është 414 hektarë. 

 
Neni 5 

Me monumentin natyror "Burimi i Sllatinës" menaxhon 
Komuna Makedonski Brod, ndërsa në emër të komunës 
menaxhon kryetari i komunës Makedonski Brod (në tekstin 
e mëtejshëm: kryetari i komunës).   

 
Neni 6 

Për realizimin e mbrojtjes së monumentit natyror „Bu-
rimi i Sllatinës", kryetari i komunës miraton plan për men-
axhim dhe programe vjetore për mbrojtje të natyrës në të 
cilat janë përcaktuar masa dhe aktivitete të veçanta për mb-
rojtje dhe mirëmbajtje të vlerave burimore të natyrës.   

Mbrojtjen e drejtpërdrejtë të monumentit natyror „Buri-
mi i Sllatinës" e zbaton kryetari i komunës, për çfarë for-
mon e shërbimin e rojtarëve. 

Sherbimi i rojtarëve i kryen punët e mbikëqyrjes dhe 
percjelljes së gjendjes së të gjitha vlerave dhe kryen mbik-
eqyrje të realizimit të aktiviteteve të lejuara në monume-
ntin natyror, si dhe punët tjera që do t'ia ngarkojë përkatësi-
sht autorizojë subjekti i cili menaxhon me monumentin na-
tyror.   
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Neni 7 
Kryetari i komunës sipas Ligjit për mbrojtje të natyrës 

detyrohet që ta ruajë, të kujdeset dhe ta mirëmbajë monu-
mentin natyror "Burimi i Sllatinës" dhe me kohë të nder-
marre masa të përcaktuara teknike mbrojtëse dhe masa tje-
ra me të cilat sigurohen veçanërisht:  

- ruajtja e vendbanimeve dhe llojeve në gjendje natyr-
ore, 

- mirembajtja e proceseve ekologjike të vendosura në 
menyre natyrore nëpërmjet ruajtjes permanente të karakter-
istikave reprezentative natyrore gjeografike, 

- ruajtja e resurseve gjenetike në gjendje dinamike dhe 
evolutive,  

- mbrojtja e  karakteristikave strukturore të lokalitetit, 
- mbrojtja e bukurive autentike të shpellave për qëllime 

shkencore, monitorim dhe qëllime arsimore, 
- mbrojtja e monumentit natyror nëpërmjet ngritjes së 

vetedijes publike, e veçanërisht në procesin edukativo-arsi-
mor,  

- parandalimi i aktiviteteve të dëmshme nga personat 
fizike dhe juridikë dhe çrregullimeve tjera në monumentin 
natyror, përkatësisht sigurimi i kushteve maksimale të voli-
tshme për mbrojtje dhe zhvillim të natyrës dhe  

- marrja e masave për mbrojtje fizike në hyrjen e shp-
elles. 

Mbrojtja ka të bëjë me pjesë të natyrës së gjallë (fau-
nes) dhe të vdekur (elementeve gjeomorfologjike dhe hi-
drologjike) në shpellë dhe rrethinën e drejtpërdrejtë.  

 
Neni 8 

Në monumentin natyror dhe afërsinë e tij të drejtper-
drejte nuk lejohen aktivitete të cilat i rrezikojnë karakteri-
stikat dhe vlerat e tij, e veçanërisht: 

- demtimi ose mënjanimi i bukurive të shpellës (stala-
ktite, stalagmite dhe ngjashëm),   

- ndertimi i të gjitha llojeve të objekteve infrastruktu-
rore në zonën më të ngushtë të monumentit natyror (para 
hyrjes së shpellës dhe terreneve mbi shpellë),  

- kryerja e punëve tokësore (gërmime ose mbulime të 
terrenit) në rrethinën e drejtpërdrejtë ose në sipërfaqe mbi 
shpelle, 

- ndryshimi i vegjetacionit mbi shpellë (prerje e pyllit, 
pyllezim dhe ngjashëm), 

- depozitimi i të gjitha llojeve të hedhurinave dhe hedh-
urinave komunale në rrethinën më të gjerë dhe në terrenet 
mbi shpellë,  

- cfaredo intervenime në hapësirë që do të mund të ndi-
konte qenësisht në ndryshimin e morfologjisë së terrenit 
(shfrytezimi i materialit ndërtimor, shkaktimi i vibracion-
eve nga shpërthime në zonën më të gjerë të monumentit 
natyror), 

- ndryshimi i pamjes estetike të rrethinës në hyrjen e 
shpelles me vendosjen e gardheve, antenave, përçuesve 
mbitokesore dhe ngjashëm, 

- ndotja e  ujërave që humbin në shpellë,  
- ndalim i mbledhjes së të gjitha llojeve të faunës shpel-

lore, përveç mostrave të veçanta për qëllime shkencore,  
- ndalim i vizitës së shpellës, para se të vendoset nëse 

duhet të ndërmerren masa për rregullimin e saj eventual tu-
ristik dhe   

- ndalim i shfrytëzimit të lëndëve të para minerale nga 
zona e monumentit natyror për çfarëdo lloj qëllimesh ose 
dedikimesh.  

Neni 9 
Në monumentin natyror - "Burimi i Sllatinës" themelo-

hen zonat si vijojnë: 
- zona e mbrojtjes rigoroze dhe  
- brezi mbrojtës.  
 

Neni 10 
Zona e mbrojtjes rigoroze është pjesë e zonës së mbroj-

tur me interes më të lartë të mbrojtjes, që karakterizohet me 
sistem nëntokësor të kanaleve dhe formave speleomorfo-
logjike të shpellës.  

Për ruajtjen e  karakteristikave në zonën e mbrojtjes ri-
goroze kryetari i komunës detyrohet që të sigurojë monit-
orim të vazhdueshëm.  

 
Neni 11 

Brezi mbrojtës është sipërfaqe jashtë monumentit nat-
yror me qëllim që ta mbrojë zonën e mbrojtjes rigoroze nga 
kanosjet që rrjedhin jashtë zonës së trashëgimisë natyrore.  

  
Neni 12 

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

__________ 
572. 

Согласно со членот 26 став 2 од Законот за желез-
ничкиот систем („Службен весник на Република Маке-
донија” број 48/10), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 23 февруари 20011 годи-
на донесе 

 
Н А Ц И О Н А Л Н А   П Р О Г Р А М А 
ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 

2011 - 2013 
 

1. ВОВЕДЕН ДЕЛ 
 

Планирање на изградбата на нова железничка инфра-
структура, како и реконструкција, модернизација, ре-
монт и одржување на постојната железничка инфрастру-
ктура преку донесување на Национална програма за же-
лезничка инфраструктура (во натамошниот текст: Наци-
оналната програма) за период од три години е пропиша-
но во Законот за железничкиот систем („Службен вес-
ник на Република Македонија” број 48/10).  

Националната програма е основен  документ со кој 
се одредуваат приоритетите за изградба, реконструкци-
ја, модернизација и одржување на функционалноста на 
железничката инфратсруктура. Националната програма 
служи како развоен докумет при одредување на страте-
шките приоритети на Владата на Република Македони-
ја, Националниот развоен план на Република Македо-
нија, ажурирање на Националната транспортна страте-
гија, изработка на годишна програма за финансирање 
на железничката инфраструктура и многу други доку-
мети. Понатаму, преку Националната програма се де-
финира процесот на усогласување на националното за-
конодавство со регулативите на Европската унија, ме-
ѓународните договори каде што како потписник е Ре-
публика Македонија и развојните планови на Трансе-
вропските железнички мрежи.  
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За реализација на Националната програма за перио-
дот од 2011 до 2013 година се потребни вкупно финан-
сиски средства во износ од 6.347.930.000 денари или 
103.220.000 евра, од кои за инвестиции, одржување и 
изработка на инвестиционо-техничка докуметација за 
Коридорот X и кракот на Коридорот Xd се потребни 
вкупно 4.652.830.000 денари или 75.656.000 евра, доде-
ка за Коридорот VIII се потребни средства во висина 
од 1.695.100.000 денари или 27.563.000 евра.  

Финансиските средства за периодот од 2011 до 
2013 година се планира да се обезбедат по пат на кре-
дитно задолжување во најголем процент, односно 
1.999.400.000 денари или 32.500.000 евра, односно 
31%, средства преку инструметот за претпристапна по-
мош ИПА во рамките на Оперативната програма за ре-
гионален развој, односно 987.600.000 денари или 
16.220.000 евра, односно 16% (кои се во износ од 85% 
од вкупните вредности на проектите) и Буџетското ко-
финансирање (15%) во вредност од 186.600.000 денари 
или 3.034.000 евра, односно 3%, донации по други ос-
нови 526.100.000 денари или 8.600.000 евра, односно 
8% и Буџетот на Министерство за транспорт и врски 
1.332.230.000 денари, односно 21.626.000 евра или 21% 
и сопствени средства на ЈП МЖ Инфраструктура 
средства во износ од 1.316.000.000 денари или 
21.400.000 евра, односно 21%.  

 
1.1. СТРAТEШКИ ЦЕЛИ ЗА РАЗВОЈ НА  
ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

 
Стратешкиот развој на железничката инфраструкту-

ра се темели на потребата од задоволување на потребите 
за превозот на патници и стока, просторниот план на Ре-
публика Македонија и определбата на Република Маке-
донија за интеграција во Европската унија.  

Земјите од Европската унија посветуваат големо 
внимание на изградба на нови и осовременување на по-
стојните пруги со развиени техничко-технолошки кара-
ктеристики, кои се состојат од трансевропски мрежи за 
брзи пруги и трансевропски мрежи за конвенционални 
пруги.  Трансевропската железничка мрежа на подрач-
јето на Европската унија се надоврзува на најважните 
железнички коридори од соседните региони и конти-
ненти. Јадрото на таа железничка мрежа го претствува-
ат паневропските коридори воспоставени на меѓуна-
родните конференции одржани на Крит 1994 година и 
Хелсинки 1997 година.  

Македонските железеници се веќе вклучени во мре-
жата на паневропските коридори: 

- патен и железнички Коридор X: Атина - Солун - 
Скопје -  Ниш - Белград - Загреб -Љубљана - Салзбург, 

- патен и железнички Коридор Xd: Велес - Битола - 
Флорина - Аминтао/ Каламбака - Јанина - Игуменица/ 
Солун и 

- патен и железнички Коридор VIII: Драч - Тирана - 
Ќафасан - Кичево - Скопје - Крива Паланка - Гуешево - 
Софија - Пловдив - Стара Загора - Варна/Бургас. 

Меморандумот за разбирање за развој на Паневроп-
скиот Коридор X е потпишан на 15 март 2001 година 
во Солун, Република Грција. 

Меморандумот за разбирање на Паневропскиот Ко-
ридор VIII е потпишан на 9 септември 2002 година во 
Бари, Република Италија. 

Политиката на Европската унија е преку трансфор-
мација на железничкиот систем да дејствува и оперира 
на рамноправна и конкурентска основа, зголемувајќи 
го процентот на превезена стока и патници по пат на 
железница, со цел да се растеретат автопатиштата, да 
се намалат трошоците за енергија, со што ќе дојде до 
заштед, како и заштита на животната средина.  

Доколку се направат компаративни анализи за же-
лезницата како превозно средство со другите превозни 
средства, таа има низа предности: големи капацитети 
со низок утрошок на енергија, заштита на животната 
средина, поголем степен на сигурност, брза и лесна до-
стапност од едно место до друго, но и недостатоци: 
сложени технолошки состави и системи, невоедначена 
и технички неусогласена железничка инфраструктура 
во различни земји, големи трошоци за одржување и из-
градба на железничката мрежа.   

Трансевропските мрежи и паневропските коридори 
се поставени така за да овозможат сообраќајот да се 
одвива низ повеќе правци, со цел за задоволување на 
потребите за овозможување на сообраќај. Од тие при-
чини, во Република Македонија е потребно железнич-
ката мрежа да се развива во насока да овозможи задо-
волување на конкуренцијата која се јавува меѓу кори-
дорите на соседните земји и пошироко. 

Развојот на железничката инфраструктура во Ре-
публика Македонија мора да биде во функција на 
одржлив и урамнотежен развој на земјата, а со тоа да 
доведе до вклучување на пазарот на Република Маке-
донија во заедничкиот пазар на Европската унија.  

Следствено на тоа, потребно е да се постигнат след-
ниве цели: 

- пред се, на железничките пруги кои се од значење 
на меѓународниот сообраќај, да се унапреди железнич-
ката инфраструктура и да се усогласи во техничко-тех-
нолошките потреби кои се поставени за трансевропски 
конвенционални пруги, за да се зголемил обемот на 
железничкиот сообраќај, 

- воспоставување на урамнотежена техничко-техно-
лошка состојба на железничките пруги кои се од регио-
нално значење со оние од локален карактер, односно да 
се постигне усогласување на капацитетите со реалните 
потреби, 

- усогласување на развојот на железничката инфра-
структура со останатите превози патен, авионски и 
комбиниран и да се обезбеди хармонизиран превоз во 
транспортниот сектор во Република Македонија,   

- зголемување на примената на железницата, како пре-
возно средство на патници во Република Македонија, 

- преку изградба на нова, како и модернизација и 
ремонт на постојната железничка инфраструктура да се 
дополнат потребните инфраструктурни капацитети за 
зголемување на обемот и функционалност на желез-
ничкиот превоз, 

- воспоставување на интегрирана телекомуникаци-
ска мрежа и координирање на превозот од едно место 
преку воведување на контролно-команден систем, со 
цел за постигнување на подобра функционалност и 
квалитет на дадена услуга и 

- создавање на одржлив и стабилен извор за финан-
сирање на изградбата на нова, како и модернизација, 
ремонт и одржување на постојната железничка инфра-
структура. 
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За постигнување на горе наведените цели потребни 
се значителни финансиски средства и реално гледано 
три до четири среднорочни планови. 

 
1.2. ВАЖЕЧКИ МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ И  
ЗАЛОЖБАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА ВЛЕЗ ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
 
Република Македонија како земја кандидат за 

членство во Европската унија е потписничка на или 
има наследено повеќе меѓународни договори како што 
се: АГЦ - Евроска спогодба за главни меѓународни же-
лезнички пруги, Женева 1985 (AGC-European Agreement 
on Main International Railways Lines), АГТЦ - Европска 
спогодба за важни меѓународни правци за комбиниран 
транспорт и слични инсталации, Женева 1991 (AGTC- 
European Agreement of Important International Combined 
Transport Lines and Related Instalations), КОТИФ 
(COTIF-Convention conserning International carriage by 
Rail) и Вилнус 1999 година. Република Македонија 
активно учествува и во УНЕЦЕ ТЕР организација која 
реализира проекти за подобрување на квалитетот на 
превозот на стока и патници, како и изработка на прое-
кти за подобрување на железничката инфраструктура.   

Во 2004 година во Луксембрург е потпишан Мемо-
рандум за разбирање за развој на Југоисточноевропска 
јадрена транспортна мрежа, со што се основа Опсерва-
торија на Југоисточна Европа (СЕЕТО), каде што Ре-
публика Македонија е активна членка и учесник.  Во 
2007 година е потпишан Анекс на Меморандумот за 
разбирање со кој се овозможува постепено имплемен-
тирање на законските и институционалните рамки за 
отворање на пазарот на железничкиот транспорт во Ју-
гоисточна Европа (Југоисточневропска железничка 
транспортна област).  

Во 2006 година во Солун, Република Грција, во 
рамките на Југоисточноевропскиот процес на сорабо-
тка (СЕЕЦП) е потпишана Спогодба за воспоставување 
на железничка мрежа со високи перформанси во Југои-
сточна Европа. Целта на Спогодбата е имплементација 
на железнички мрежи со високи перформанси за пат-
нички, товарен и интермодален транспорт во Југои-
сточна Европа, кои нудат побрзи железнички поврзува-
ња со повисок квалитет и поконкурентни железнички 
поврзувања со значително намалено време за патувања 
за периодот до 2020 година.  

Во периодот што следи претстои потпишување на 
Спогодба за основање  на Транспортна зедница во об-
ласта на патниот, железничкиот, поморскиот и речниот 
сообраќај, како и развој на транспортната мрежа меѓу 
Европската унија и земјите од Југоисточна Европа.  

 
1.3. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 
Заштитата на животната средина е една од основни-

те смерници за развој на земјите во светот. Железница-
та, како систем, помалку ја загадува околината во спо-
редба со останатите транспортни гранки - превозни 
средства. Истражувањата кои се направени во оваа об-
ласт покажуваат дека повеќе од 90% од загадувањата 
предизвикани од транспортот отпаѓаат токму на друм-
скиот сообраќај.  

Европската унија во својата најнова транспортна 
политика планира екстерните трошоци на превозот да 
ги префрли на тие транспортни гранки - превозни 
средства кои предизвикуваат помали загадувања на 
животната средина, што би значело насочување на по-
веќе финансиски средства на транспортни гранки кои 
на животната средина влијаат со помал обем и опсег на 
загадување, а во пракса тоа би заначело повеќе средс-
тва би се намениле за развојот на железницата. 

Еколошки одржлив транспорт (Enviromental 
Sustainable Transport) всушност е метода со која идното 
проектирање за користење на капацитетите на инфра-
структура во рамките на сите транспортни гранки ќе се 
усогласи со реалните потреби на капацитетите, со една 
едиствена цел - намалување на негативното влијание 
на животната средина. 

Основните принципи и мерки за реализација на 
еколошки одржливиот транспорт се: 

- достигнатиот степен од економскиот развој на 
земјата наспроти  побарувачката за превоз од аспект на 
влијанието на животната средина, 

- задоволување на побарувачката за превоз на стока 
и патници со помош на различни транспортни средст-
ва, ралични модели на железнички возен парк и инфра-
структура, како и употребата на информатичката тех-
нологија и 

- вложување во железничкиот превоз и инфрастру-
ктура, со што ќе се поттикне развојот на железничката 
технологија, индустријата, логистиката и друго. 

Согласно со направените анализи за влијанието од 
различните превозни средства врз животната средина, 
железничките возни средства  се оценети како превоз-
ни средства кои имаат најповолно влијание, односно 
најмалку ја загадува животната средина.  

Освен тоа, железницата како систем, овозможува без 
големи и дополнителни напори организирање на големи 
превози на стока кои би се јавиле во иднина, со цел да се 
изврши растретување на друмскиот сообраќај. 

 
2. ЖЕЛЕЗНИЧКИ СИСТЕМ 

 
Железничкиот систем во Република Македонија го 

сочинуваат структурниот и функционалниот потси-
стем. 

Структурниот потсистем ги опфаќа следниве обла-
сти: 

- железничка инфраструктура, 
- електро-енергија, 
- сообраќајно регулирачки и сигнално сигурносен и  
- железнички возила.  
Функционалниот потсистем ги опфаќа следниве об-

ласти: 
- организирање и управување со сообраќајот, 
- одржување и 
- телематски апликации за патнички и товарен пре-

воз. 
Железничката инфраструктура е добро од општ ин-

терес за Републиката и е сопственост на Република Ма-
кедонија.  
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Управувањето со изградбата на нова железничка 
инфраструктура, реконструкцијата, ремонтот, одржува-
њето, заштитата на постојната железничка инфрастру-
ктура, организирањето и регулирањето на железнички-
от сообраќај и раководењето со системите за регулира-
ње и безбедност, како дејности од јавен интерес ги вр-
ши управител на инфраструктура кое е јавно или друго 
домашно или странско правно лице кое има дозвола за 
управување со железничката инфраструктура или неј-
зин дел, како и управување со системите на контрола  
за безбедно и сигурно одвивање на железничкиот соо-
браќај. Функциите на управителот на инфраструктура 
на една мрежа или на дел од мрежа може да се прене-
сат на друго домашно или странско правно лице. 

Во согласност со Законот за железничкиот систем, 
управителот на инфраструктурата ги врши следниве 
функции: 

- го организира и регулира железничкиот сообраќај, 
обезбедува пристап и користење на железничката ин-
фраструктура на сите превозници кои ги исполнуваат 
условите пропишани со закон, го организира јавниот 
превоз и превозот за сопствени потреби, планира из-
градба, реконструкција, ремонт, одржување и заштита 
на железничката инфраструктура, врши модернизација, 
одржување и заштита на железничката инфраструкту-
ра, пружните возила и машини, презема мерки за за-
штита од бучава и заштита на животната средина; 

- ги врши  работите  околу распределбата на инфра-
структурните капацитети, одредува тарифа за користење 
на железничката инфраструктура, изработува и објавува 
возен ред, ја изработува Објавата на мрежата и врши и 
други активности што се во функција на дејноста. 

Во согласност со Законот за сигурност во желез-
ничкиот систем, управителот на инфраструктурата ги 
врши следниве функции: 

- ја организира и постојано врши контрола над без-
бедното и сигурно одвивање на железничкиот сообра-
ќај, ги одржува инфраструктурните потсистеми по кои 
се одвива сообраќајот и го одржува внатрешниот ред 
во железничкиот појас. 

Организациската поставеност на управителот на 
инфраструктурата во Република Македонија е Јавно 
претпријате за железничка инфраструктура Македон-
ски железници Инфратрсуктура - Скопје, правен нас-
ледник на поранешното ЈП „Македонски железници” 
Ц.О. - Скопје, запишано во Централниот регистар на 
Република Македонија на 9 август 2007 година. 

Железнички превозник во Република Македонија е 
националната транспортна компанија Македонски же-
лезници Транспорт А.Д. - Скопје, каде што акциите се 
во целосна сопственост на државата. 

За обезбедување на транспарентно и недискримина-
торно работење на управителот на инфраструктура, 
превозниците, телата и институциите поврзани со ра-
ботењето на железницата, како и други учесници кои 
обезбедуваат железнички услуги во железничкиот ја-
вен превоз, е формирана Агенција за регулирање на 
железничкиот сектор. Агецијата е независна од управи-
телот на железничката инфраструктура и железнички 
превозник/ци. Агенцијата за својата работа одговара 
пред Собранието на Република Македонија.  

Надлежноста на Агенцијата е во согласност со чле-
нот 30 од Директивата 2001/14/ЕЗ на Европскиот пар-
ламент и на Советот од 26 февруари 2001 година за 
распределба на капацитетите на железничката инфра-
структура и за одредување на таксите за употреба на 
железничката инфраструктура и за безбедносните сер-
тификати и Директивата 2007/58/ЕЗ на Европскиот 
парламент и на Советот од 23 октомври 2007 година за 
изменување на Директивата бр. 91/440/EEЗ на Советот 
за развивање на железницата на Заедницата и Директи-
вата бр. 2001/14/EЗ за распределба на капацитетот на 
железничката инфраструктура и наплата на надоместо-
ците за употреба на железничката инфраструктура.  

За извршување на работите што се однесуваат на 
сигурноста во железницата се формира Управа за си-
гурност во железничкиот систем, како орган во состав 
на Министерството за транспорт и врски.  

Надлежноста на Управата е во согласност со членот 
16 од Директивата 2004/49/EЗ на Европскиот парла-
мент и на Советот од 29 април 2004 година за безбед-
носта на железниците во Заедницата и за измена на Ди-
рективата 95/18/EЗ на Советот за издавање дозволи на 
железничките претпријатија и на Директивата 
2001/14/EЗ за распределување на капацитетите на же-
лезничката инфраструктура и наплатување такси за ко-
ристење на железничката инфраструктура и издавање 
сертификати за безбедност (Директива за безбедност 
на железниците), Директивата 2007/59/ЕЗ на Европски-
от парламент и на Советот од 23 октомври 2007 година 
за сертифицирање  на машиновозачи кои управуваат со 
локомотиви и возови во рамките на железничкиот си-
стем на Заедницата и Директивата 2008/57/EЗ на Европ-
скиот парламент и на Советот од 17 јуни 2008 година за 
интероперабилност на железничкиот систем во Заедни-
цата (преработена верзија) (Текст со важност за ЕЕО).  

Истрага за случени сериозни несереќи, несреќи и ин-
циденти  се врши од страна на Комитет како постојано 
тело кое е составено од двајца иследници, кои се струч-
ни лица од областа на железницата именувани од страна 
на Владата на Република Македонија од кои еден се 
именува за одговорен иследник. Комитетот е независен 
во својата организација и во донесување на одлуки е не-
зависен од секој управителот на инфратсруктура, пре-
возникот, Управата за сигурност во железничкиот си-
стем, Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор 
и Министерството за транспорт и врски.  

Надлежноста на Комитетот за водење на случени 
сериозни несереќи, несреќи и инциденти   е во соглас-
ност со главата V од Директивата 2004/49/EЗ на Европ-
скиот парламент и на Советот од 29 април 2004 година 
за безбедноста на железниците во Заедницата и за из-
мена на Директивата 95/18/EЗ на Советот за издавање 
дозволи на железничките претпријатија и на Директи-
вата 2001/14/EЗ за распределување на капацитетите на 
железничката инфраструктура и наплатување такси за 
користењето на железничката инфраструктура и изда-
вање сертификати за безбедност (Директива за безбед-
ност на железниците). 

Шематски приказ на органите во железничкиот си-
стем е како што следи:  
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3. ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА СОСТОЈБА НА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА  
ВО  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 Вкупната должина на железничката инфраструктура во Република Македонија се состои од 699 км колосе-

ци на отворена линија и 226 км колосеци во станици и депоа, како и 160 км индустриски колосеци. Железнич-
ката мрежа е составена од едноколосечни пруги и единствено делниците од Коридорот X се електрифицирани 
(235 км). Сите колосеци имаат нормална ширина на колосекот од 1435 мм. Шините најчесто се поставени во 
долги шински ленти (ДШЛ), но исто така се применува и класичен колосечен спој. Главните линии се состојат 
од шини Ѕ49 или Ѕ54 и прагови од тврдо дрво или бетонски прагови со крут колосечен прибор (К-систем). 
Нормалното осовинско растојание на праговите е 600 мм кај колосек во ДШЛ. Главните карактеристики на же-
лезничката мрежа во Република Македонија се прикажани во Табела 1.   
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3.1.   СОСТОЈБА НА КОРИДОРОТ X И КРАКОТ НА КОРИДОРОТ Xd 
 
Железничката пруга од Коридорот X од Скопје до Гевгелија е изградена во 1873 година, а Скопје - Таба-

новци во 1887 година за време на Отоманската империја. Железничката линија е наменета за мешовит сообра-
ќај (патнички и товарен).   

Главната железничка линија од Коридорот X која поминува долж Република Македонија има вкупна дол-
жина од 214,9 км и се состои од следниве главни делници: 

- Табановци - Скопје 49,0 км, 
- Скопје - Велес 50,9 км и 
- Велес - Гевгелија 115,0 км. 
Линиите Табановци - Скопје, Скопје - Велес и Велес - Гевгелија се електрифицирани со систем 25Kv/50Hz 

со сигурносен контролен систем тип СИМЕНС, на 25 станици со автоматски блок. 
На одделни делници од Коридорот X во Република Македонија треба да се подобри приодот и да се зголе-

ми и подобри конекцијата со соседните држави, што ќе влијае на  развојот на економијата во државата и ќе се 
овозможи побрзата комуникација со другите земији од Европа.  

Кракот „d” од Коридорот X започнува од Велес, преку Битола се поврзува со Република Грција на гранич-
ниот премин Кременица на територијата на Република Македонија, односно Ники на територијата на Републи-
ка Грција.  

Вкупната должина на кракот изнесува 146 км од кои: 
- Велес - Битола 129,3 км и 
- Битола - Кременица- граница со Република Грција 16,7 км.  
Карактеристиките на коридорите X и Xd се прикажани во табелите 2 и 3.
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7. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА
 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 
    Бр. 07-1065/1                                                                                                                        Претседател 

23 февруари 2011 година                                                                                                 на Собранието на Република 
       Скопје                                                                                                                            Македонија, 
                                                                                                                                         Трајко Вељаноски, с.р. 

___________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
573. 

Врз основа на членoт 68 став 1 алинеја 2 од Уставот 
на Република Македонија, Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 23 февруари 
2011 година, даде 

 
АВТЕНТИЧНО  ТОЛКУВАЊЕ  

НА ЧЛЕНOТ 146 СТАВ 1 АЛИНЕЈА 3 ОД ЗАКОНОТ 
ЗА  РАДИОДИФУЗНАТА ДЕЈНОСТ („СЛУЖБЕН 
ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БРОЈ 

100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/10 И 145/10) 
 
Одредбата од членот 146 став 1 алинеја 3 од Зако-

нот за радиодифузната дејност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.100/2005, 19/2007, 103/2008, 
6/10 и 145/10) гласи: 

„Радиодифузна такса плаќа: 
- правни лица и сопственици на деловен простор, на 

секои 20 вработени или други лица кои го користат де-
ловниот простор, по една радиодифузна такса,". 

Одредбата од членот  146 став 1 алинеја 3 од Зако-
нот за  радиодифузната дејност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.100/2005, 19/2007, 103/2008, 
6/10 и 145/10) треба да се толкува така што радиоди-
фузна такса плаќаат: правни лица и сопственици на де-
ловен простор на секои 20 вработени или други лица 
кои го користат деловниот простор, по една радиоди-
фузна такса. Правни лица кои не се регистрирани сог-
ласно со Законот за трговските друштва, односно кои 
добиваат статус на  правно лице согласно со други за-
кони немаат обврска да плаќаат радиодифузна такса 
согласно со овој закон.  

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
    Бр. 07-1052/1                            Претседател 

23 февруари 2011 година   на Собранието на Република 
       Скопје                               Македонија, 
                                             Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
574. 

Врз основа на член 54 и 54-а од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 25.01.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈПВ ЛИСИЧЕ-

ВЕЛЕС 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 
- Државен инспекторат за земјоделство му престанува 
користењето на движната ствар чамец (глисер) CORY 
OCEAN со број на шасија ESRRR05007K505 со мотор 
марка TOHATSU модел MD – 50 BERTOL  број на мо-
торот 029241 XG   и сила на моторот од 36 KW. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Јавното претприја-
тие за водостопанство Лисиче - Велес. 

 
Член 3 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство со директорот на Јавното претпријатие за во-
достопанство Лисиче – Велес, ќе склучат договор, со 
кој ќе ги уредат правата и обврските за користење на 
движната ствар од член 1 на оваа одлука која се дава на 
трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
       Бр.51-8090/1-10               Заменик на претседателот 
25 јануари 2011 година          на Владата на Република   

     Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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575. 
Врз основа на член 7 став 3 од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 49/2010) и член 33 од Законот за 
извршување на буџетот на Република Македонија за 
2011 година („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 161/2010), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 4.2.2011 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ 
РАЗВОЈ ЗА 2011 ГОДИНА 

 
I 

(1) Средствата за реализација на финансиска поддр-
шка на руралниот развој за 2011 година во износ од 
657.000.000,00 денари, се обезбедуваат од Буџетот на 
Република Македонија за 2011 година („Службен  вес-
ник на Република Македонија” бр. 161/2010) согласно 
раздел 14004 - Агенција за финансиска поддршка на 
земјоделството и руралниот развој (во понатамошен 
текст Агенцијата), Програма 2 – Финансиска поддршка 
во земјоделството и руралниот развој, Под-програма 
2А-Финансиска поддршка на рурален развој, Категори-
ја 48 – Капитални расходи, Ставка 489 – Капитални 
субвенции за претпријатија и невладини организации.  

(2) Дел од средствата од став (1) на овој дел во из-
нос од 564.700.000,00 денари се наменети за реализаци-
ја на следниве мерки на политиката за рурален развој: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Дел од средствата од став  (1) на овој дел во из-

нос од 86.900.000,00 денари се наменети за: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Дел од средствата од став (1) на овој дел во из-

нос од 5.400.000,00 денари се наменети за неподмире-
ни обврски кои произлегуваат од Програмата за финан-
сиска поддршка на руралниот развој за 2010 година. 

 
II 

(1) Средствата од потточка 1.1. „Помош за обука и 
информирање на земјоделските производители“ од та-
белата од дел I став (2) на оваа програма во износ од 
5.000.000,00 денари ќе се користат за организирање и 
одржување на курсеви и информативни сесии за усовр-
шување и оспособување на земјоделските производи-
тели во согласност со член 66 од Законот за земјоделс-
тво и руралниот развој. 

(2) Средствата од став (1) на овој дел се доделуваат 
по принципот на ко-финансирање во висина од 100% 
од вкупната вредност на преземени и реализирани при-
фатливи тршоци.  

 
III 

(1) Средствата од потточка 1.2. „Инвестиции за мо-
дернизација на земјоделски стопанства“ од табелата од 
дел I став (2) на оваа програма во износ од 
205.000.000,00 денари се доделуваат за унапредување 
на физичкиот потенцијал на земјоделските стопанства 
во согласност со член 70 од Законот за земјоделство и 
руралниот развој. 

(2) Средствата од став (1) на овој дел се распреде-
луваат по поединечни земјоделски под-сектори на 
следниов начин: 
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(3) Средствата од став (1) на овој дел се доделуваат 

по принципот на ко-финансирање на вредноста на пре-
земени и реализирани инвестиции во висина од 50% од 
вредноста на прифатливите трошоци поврзани со реа-
лизација на инвестицијата или:   

- 55% за инвестиции на земјоделско стопанство чиј 
носител е млад земјоделец, 

- 60% за инвестиции на земјоделско стопанство во 
планински подрачја, и 

- 65% за инвестиции на земјоделско стопанство во 
планински подрачја и чиј носител е млад земјоделец. 

(4) За инвестиции во воспоставување на расадници 
за лозарство, овоштарство и градинарство, корисникот 
може да биде и правно лице кое започнува со оваа деј-
ност. За инвестиции во пчеларството, корисникот може 
да биде физичко или правно лице кое започнува со 
оваа дејност. 

 
IV 

(1) Средствата од потточка 1.3. „Инвестиции за зго-
лемување на економска вредност на шумите“ од табела-
та од дел I став (2) на оваа програма во износ од 
10.000.000,00 денари ќе се доделат во согласност со член 
71 од Законот за земјоделство и руралниот развој за: 

- одржливо стопанисување со шумите (освен за об-
новување на шумскиот фонд и сеча на дрвната маса) во 
приватна сопственост, вклучително и за изработка на 
елаборати за трајно и видливо разграничување на при-
ватни шуми; 

- примарната обработка на дрвната маса и обрабо-
тка на био маса од шумите.  

(2) Средствата од став (1) на овој дел се доделуваат 
по принципот на ко-финансирање на вредноста на пре-
земени и реализирани инвестиции и активности повр-
зани со инвестициите во висина од 50% од вредноста 
на прифатливите трошоци или 60% од висината на 
прифатливите трошоци за превземени инвестиции и 
активности поврзани со инвестициите во планински 
подрачја. 

 
V 

(1) Средствата од потточка 1.4. „Инвестиции за пре-
работка и маркетинг на земјоделски производи“ од табе-
лата од дел I став (2) на оваа програма во износ од 
32.700.000,00 денари ќе се доделат во согласност со член 
72 од Законот за земјоделство и руралниот развој за: 

- преработувачките капацитети за примарна обрабо-
тка и доработка на житни култури, маслодајни семиња 
и растенија,  

- преработувачки капацитети за јајца, 
- преработувачки капацитети за винско грозје, 
- јавни инвестиции во пазарна инфраструктура за 

постбербени активности или активности за собирање и 
чување на примарни земјоделски производи за нивна 
натамошна намена. 

(2) За инвестиции од став (2) алинеја 1, 2 и 3 на овој 
дел, корисникот може да биде и правно лице кое започ-
нува со оваа дејност.  

(3) Поддршката од став (1) алинеја 4 на овој дел е 
наменета за јавни инвестиции на на државен субјект за 
откуп на земјоделски производи, согласно член 2 точка 
23 и член 72 став 2 од Законот за земјоделство и рура-
лен развој. 

(4) Постапките за спроведување на поддршката од 
став (1) алинеја 4 на овој дел ги спроведува Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво (во понатамошен текст: Министерството) по пат на 
јавна набавка.  

(5) Висината на стапката на ко-финансирање на јав-
ните инвестиции е 100% од вкупната вредност на јав-
ните инвестиции и активностите поврзани со јавните 
инвестиции вклучително и поврзаните јавни давачки.  

 
VI 

(1) Средствата од потточка 1.5. „Инвестиции во ин-
фраструктура за развој на земјоделството, шумарство-
то и водостопанството“ од табелата од дел I став (2) на 
оваа програма во износ од 120.000.000,00 денари ќе се 
доделат во согласност со член 73 од Законот за земјо-
делство и руралниот развој за инвестиции наменети за: 

- патна инфраструктура за пристап до земјоделско-
то земјиште, 

- снабдување со електрична енергија на објекти на 
земјоделски стопанства, 

- инфраструктура во водостопанство, 
- консолидација на земјоделското земјиште. 
(2) Средствата од став (1) алинеја 2 и 3 на овој дел 

може да се доделат и за инвестиции во производство и 
користење на соларна енергија, био-гас, и/или на гео-
термална енергија. 

(3) Средствата од став (1) алинеја 4 на овој дел мо-
же да се доделат и за патна инфраструктура за пристап 
до земјоделското земјиште предмет на консолидацијата 
и/или во вид на помош за окрупнување и заштита на 
земјоделско земјиште и/или за поддршка во трошоци 
за пренамена на категорија пасиште, ливада, угар или 
шумско земјиште под голини во земјоделско земјиште 
согласно закон и спроведување на мелиоративни мерки 
за унапредување на квалитетот на земјиштето кое е 
предмет на пренамена и/или консолидација за земјо-
делско производство.  

(4) Висината на поддршката изнесува 100% од из-
носот на прифатливите трошоци за инвестициите и 
активностите поврзани со инвестициите од ставот (1) 
алинеја 1 и 4 на овој дел, а 75% од износот на прифат-
ливите трошоци за инвестициите и активностите повр-
зани со инвестициите од ставот (1) алинеја 2 и 3 на овој 
дел. 

  
VII 

(1) Средствата од потточка 1.6. „Економско здру-
жување на земјоделски стопанства за заедничко врше-
ње на земјоделска дејност“ од табелата од дел I став (2) 
на оваа програма, во износ од 70.000.000,00 денари ќе 
се доделат во согласност со член 74 од Законот за зем-
јоделство и руралниот развој за: 

- помош за воспоставување на задруга со претежна 
дејност од областа на земјоделството (во понатамошен 
текст: земјоделска задруга) и основана од носители на 
земјоделски стопанства регистрирани во Единствен ре-
гистар на земјоделски стопанства (во понатамошен 
текст: ЕРЗС) при Министерството, 

- инвестиции за унапредување на физичкиот потен-
цијал на земјоделската задруга, 
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- помош за организирање на информативни и про-
мотивни активности за земјоделски производи произ-
ведени и пласирани од земјоделска задруга. 

(2) Средствата од став (1) алинеја 1 на овој дел мо-
же да се доделат во вид на помош за одржување на ра-
бота на веќе воспоставени земјоделски задруги основа-
ни во период од 01.01.2007 до 31.12.2009 година во из-
нос од 20% за земјоделски задруги формирани во 2007 
година, 40% за земјоделски задруги формирани во 2008 
година, 60% за земјоделски задруги формирани во 2009 
година и 80% за земјоделски задруги формирани во 
2010 и 2011 година. 

(3) Средствата од став (1) алинеја 2 на овој дел се 
доделуваат по принципот на ко-финансирање на при-
фатливи трошоци во висина од 50% од вредноста на 
прифатливи трошоци.  

(4) Средствата од став (1) алинеја 3 и 4 на овој дел 
се доделуваат во вид на помош во износ од 100% од 
вкупните прифатливи трошоци за спроведување на 
предвидените активности во програма за работа на зем-
јоделската задруга или други плански документи одо-
брени од собранието и согласно статутот. 

(5) Средствата од став (1) на овој дел може да се до-
делат како надомест во висина од 100% за прифатливи 
трошоци наменети за организирање на програми за 
обука и патни и дневни трошоци на членовите на зем-
јоделската задруга.  

 
VIII 

(1) Средствата од потточка 2.1. „Помош за зачуву-
вање на руралните предели и нивните традиционални 
карактеристики“ од табелата од дел I став (2) на оваа 
програма во износ од 3.000.000,00 денари, согласно 
член 78 од Законот за земјоделство и рурален развој се 
наменети за надомест на трошоци за номадско одгле-
дување на овци и традиционално овчарство во висина 
од 80% од просечната месечна бруто плата во дејноста 
за период од 01.11.2010 до 30.10.2011 година за врабо-
тен овчар во сооднос 1 овчар на 150 овци. 

(2) Бројот на вработени лица за кои е исплатена 
поддршката треба да е ист најмалку 1 година од годи-
ната за која е одобрена и исплатена поддршката. 

 
IX 

(1) Средствата од потточка 3.1. „Подобрување на ква-
литетот на живот во рурални средини“ од табелата од дел 
I став (2) на оваа програма во износ од 120.000.000,00 де-
нари ќе се доделат во согласност со член 86 од Законот за 
земјоделство и руралниот развој за: 

- инвестиции во патна инфраструктура за поврзува-
ње на селата со културни знаменитости и локалитети 
од значење за селската популација до 1км, 

- инвестиции за изградба и/или реконструкција на 
селски улици до 1км, 

- инвестиции за изградба и/или реконструкција на 
плоштади, зелени површини и/или шеталишта во ру-
рални средини до 15.000 жители, 

- одбележување и унапредување на шумски и вело-
сипедски патеки, 

- уредување на излетнички места во рурални средини, 
- одбележување на културни и природни знамени-

тости во рурални средини. 
(2) Корисник на средствата од став (1) од овој дел е 

единицата на локалната самoуправа на чија територија 
се наоѓа руралната средина.  

(3) Средствата од став (1) од овој дел се доделуваат 
во вид на ко-финансирање на реализирани инвестиции 
во висина од 70% од вкупната вредност на прифатливи 
трошоци односно 80% од вкупната вредност на прифат-
ливи трошоци за инвестиции во планински подрачја. 

(4) Средствата од став (1) алинеја 1 од овој дел се 
доделуваат во вид на ко-финансирање на реализирани 
инвестиции во висина од 80% од вкупната вредност на 
прифатливите трошоци. 

 
X 

(1) Средствата од точка 1. „Помош за обезбедување 
на техничка поддршка во земјоделството“ од табелата 
од дел I став (3) на оваа програма во износ од 
82.000.000,00 денари ќе се доделат во согласност со член 
101 од Законот за земјоделство и руралниот развој. 

(2) Спроведувањето на помошта од потточка 1.1. 
„Помош за учество, закуп на простор, патни и трошоци 
за сместување и трошоци за пропаганден материјал за 
учество на саемски манифестации и саеми како изло-
жувачи“ од табелата од дел I став (3) на оваа програма, 
е по пат на јавен оглас кој го објавува Министерството. 

(3) Средствата од став (2) на овој дел се доделуваат 
по поднесени програми од здруженија на земјоделски 
производители и/или преработувачи на земјоделски 
производи. 

(4) Средствата од потточка 1.2. „Помош за марке-
тинг на земјоделски производи“ од табелата од дел I 
став (3) на оваа програма ќе се доделат во висина на 
направени трошоци за маркетинг и амбалажа на фла-
ширано и извезено вино со потекло од Република Ма-
кедонија во висина од 20% од вкупната вредност на 
прифатливи трошоци за маркетинг и амбалажа, но не 
повеќе од 6 денари по флаша извезено вино. 

(5) Корисници на средства од став (3) на овој дел се 
производители на вино регистрирани во регистарот на 
производители на вино при Министерството. 

 
XI 

(1) Корисник на средствата од потточка 2.1. „Изра-
ботка и печатење на обрасци и упатства за корисници-
те и огласување на информации“ и 2.2. „Трошоци за 
спроведување на контрола на лице место“ од табелата 
од дел I став (3) на оваа програма во износ од 
2.000.000,00 денари е Агенцијата. 

(2)  Корисник на средствата од потточка 2.3. „Орга-
низирање и спроведување на обуки на потенцијалните 
корисници за користење на средствата од оваа Програ-
ма“ од табелата од дел I став (3) на оваа програма во 
износ од 500.000,00 денари е Агенцијата за поттикну-
вање на развој на земјоделството. 

(3) Корисник на средствата од потточка 2.4. „Ин-
формативен материјал и трошоци за публицитет на 
мерките од оваа програма (брошури, летоци, налепни-
ци, банери, ознаки итн.)“ од табелата од дел I став (3) 
на оваа програма во износ од 2.400.000,00 денари е Ми-
нистерството. 

 
XII 

(1) Исплатата на средствата од оваа програма ја вр-
ши Агенцијата. 

(2) Еден корисник поднесува посебно барање за се-
која мерка во оригинал. Еден корисник може да подне-
се најмногу две барања по различни мерки од оваа про-
грама.  

(3) Одобрените и исплатени средства се неповратни 
при што корисникот не смее да ја отуѓи ниту да ја наруши 
намената на капиталната инвестиција ко-финансирана од 
средствата на оваа програма во рок од 5 години од денот 
на исплатата на средствата од оваа програма.  

(4) Корисниците на кои е исплатена поддршка од 
Програмата за финансиска поддршка во руралниот раз-
вој за 2010 година за капиталните објекти или опре-
ма/механизација или трошоци согласно точките 1.2. и 
1.4. од табелата од дел I став (2) на оваа програма, не-
може да користат средства за истите инвестиции од 
оваа програма. 
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(5) Во случај кога за реализација на поединечна 
мерка од дел I се потребни повеќе средства од предви-
дените со програмата, а друга мерка е нецелосно реа-
лизирана, може да се врши пренамена на средствата по 
мерки во рамките на вкупно расположивите средства 
од оваа програма. 

(6) За реализација на оваа програма се грижи Мини-
стерството.  

(7) Извршувањето на мерките од табелата од дел I 
став (2) е по пат на јавен оглас кој го објавува Агенци-
јата во рок не подоцна од 30 работни дена од денот на 
објавување на оваа  програма.  

(8) Корисниците на кои им е исплатена помош од 
оваа програма, треба да означат дека за нивна реализа-
ција им е доделена поддршка согласно оваа програма.  

(9) Рокот за реализација на оваа програма е соглас-
но утврдената динамика за реализација на средствата 
утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2011 
година.  

 
XIII 

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

 
       Бр. 51-416/1                      Заменик на претседателот 
4 февруари 2011 година          на Владата на Република   

     Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
576. 

Врз основа на член 12 став 1 од Законот за задолжи-
телни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 84/2008), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
22 февруари 2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕК-
ТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ 
РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

 
1. Добринка Кулаковска се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Дирекцијата за за-
должителни резерви на нафта и нафтени деривати. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
      Бр. 22-1216/1                      Претседател на Владата      
22 февруари 2011 година       на Република Македонија, 
         Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
577. 

Врз основа на член 12 став 1 од Законот за задолжи-
телни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 84/2008), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
22 февруари 2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
 

1. За директор на Дирекцијата за задолжителни ре-
зерви на нафта и нафтени деривати се именува Јован Си-
љаноски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
      Бр. 22-1217/1                      Претседател на Владата      
22 февруари 2011 година       на Република Македонија, 
         Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
578. 

Врз основа на член 21 став 3 од Законот за финан-
сиските друштва („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.158/10), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА ИЗВЕШТАИТЕ ЗА ФИНАНСИСКИТЕ АКТИВ-
НОСТИ И ЗА СОСТОЈБАТА И ИЗВОРИТЕ НА 

СРЕДСТВАТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот на извештаите за финансиските 
активности и за состојбата и изворите на средствата. 

 
Член 2 

Образецот на извештаите за финансиските активно-
сти и за состојбата и изворите на средствата се доста-
вува во печатена или електронска форма и се состои од 
следните прилози:  

1. Прилог 1 – Општи податоци 
2. Прилог 2 – Извештај за финансиски активности и  
3. Прилог 3 – Извештај за состојба и извори на 

средства.  
Образецот од став 1 на овој член е даден во прилог 

кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Во Прилогот 1 – Општи податоци се внесуваат: 
1. Податоци за финансиското друштво, 
2. Податоци за  одговорното лице и 
3. Место и датум на поднесување и потпис на одго-

ворното лице. 
Во Прилогот 2 - Извештај за финансиски активно-

сти се внесува: 
1. Видот на активности, 
2. Вкупниот број на активни договори,  
3. Вкупната вредност на активните договори,  
4. Вкупната вредност на побарувањата по активни 

договори, 
5. Односот меѓу побарувања и основната главнина 

и резервите, 
6. Број на склучени договори, вкупно и посебно по 

правни и физички лица и 
7. Вредност на склучени договори, вкупно и посеб-

но по правни и физички лица. 
Во Прилогот 3 - Извештај за состојба и извори на 

средства се внесуваат податоци за средствата и извори-
те на средствата по позиции, во илјади денари за прет-
ходната и тековната година. 

 
Член 4 

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

 
   Бр. 12-6125/3   

18 февруари 2011 година        Министер за финансии,                               
       Скопје                         м-р Зоран Ставрески, с.р.                           
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

579. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за семенски 

и саден материјал за земјоделски растенија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 39/06, 89/08 и 
171/10), министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИДОВИТЕ И КОЛИЧИНИТЕ НА СЕМЕ И СА-
ДЕН МАТЕРИЈАЛ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ НАМЕ-
НЕТИ ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛИТЕ ЧИЈ УПИС Е НЕЗАДОЛЖИТЕЛЕН ВО 
РЕГИСТРИТЕ НА СНАБДУВАЧИ НА СЕМЕНСКИ  

И САДЕН МАТЕРИЈАЛ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат, видовите и ко-

личините на семе и саден материјал на одделни видови 
наменети за лична потреба на производителите чиј 
упис е незадолжителен во регистрите на снабдувачи на 
семенски и саден материјал.  

 
Член 2 

Поимите употребени во овој правилник го имаат 
следното значење: 

- мал производител е  правно или физичко лице, кое 
се занимава со производство на земјоделски растенија 
и кое ги исполнува условите од член 4 од овој правил-
ник и 

- производствен имот е организациона и работна  
целина на: земјоделско земјиште, објекти и работна си-
ла, кои производителот ги употребува за производство 
на семе од земјоделски  растенија за свои потреби. 

 
Член 3 

(1) Видови на земјоделски растенија наменети за 
производство за лична употреба  кои се произведуваат 
од мали производители се: 

а) житни растенија: 
 пченка, пченица, 'рж, тритикале, јачмен, овес и др. 
б) фуражни растенија: 
 луцерка,  еспарзета и др.  
в) растенија за производство на масло и  влакно: 
 сончоглед, маслодавна репка, репа и др. 
г) градинарски растенија: 
 пиперка, домат, дињa, лубеница, зелка и др. 
д) компир: 
 обичен компир. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Видовите на земјоделски растенија наведени во 
став 1 на овој член, не се однесуваат за хибридните 
сорти. 

 
Член 4 

Малите производители, не се запишуваат во реги-
старот на снабдувачи на семенски и саден материјал, 
доколку:  

а) на својот производствен имот произведуваат се-
менски материјал само за свои потреби; 

б) на својот производствен имот произведуваат се-
менски материјал од: 

- фуражни растенија, растенија за производство на 
масло и влакно на производствен имот до  5 ha;   

- житни растенија на производствен имот  до 5 ha; 
- семенски компир на производствен имот  до 2 ha и 
- градинарски растенија на производствен имот до 1 ha. 
 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за определување на 
мали производители на семенски материјал од зашти-
тена нова сорта од земјоделски растенија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 62/08). 

 
Член 6 

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

 
     Бр. 18-12/3 

16 февруари 2011 година                     Министер, 
       Скопје                               Љупчо Димовски, с.р.  

__________ 
          
 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
580. 

И С П Р А В К А 
 
Во „Службен весник на РМ“ бр. 19 од 16 февруари 

2011 година на страна 43, после насловот Основен суд 
во Велес, наместо: „Список на кандидати кои ги испол-
нуваат условите по огласот“ треба да стои: „Листа на 
постојани судски вештаци во Основен суд во Велес“. 

 
Од Основен суд во Велес 
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