
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
www.slvesnik.com.mk                              contact@slvesnik.com.mk 
                      

                      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 
4175. Закон за изменување и дополнува-

ње на Законот за адвокатурата ...........  3 
4176. Закон за изменување и дополнува-

ње  на Законот за спречување на 
корупцијата ..........................................  3 

4177. Закон за изменување на Законот за 
управување со конфискуван имот, 
имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна по-
стапка ...................................................  4 

4178. Закон за изменување и дополнува-
ње на Законот за вештачење ...............  5 

4179. Закон за изменување и дополнува-
ње на Законот за медијација ...............  6 

4180. Закон за изменување и дополнува-
ње на Законот за слободен пристап 
до информации од јавен карактер  .....  6 

4181. Закон за изменување и дополнува-
ње на Законот за странската инфор-
мативна дејност во Република Ма-
кедонија ................................................  8 

4182. Закон за изменување и дополнува-
ње на Законот за матичната еви-
денција .................................................  8 

4183. Закон за изменување и дополнува-
ње на Законот за приватно обезбе-
дување ..................................................  10 

  Стр. 
4184. Закон за изменување и дополнува-

ње на Законот за прометот со ек-
сплозивни материи .............................. 11 

4185. Закон за  изменување и дополнува-
ње на Законот за заштита од ек-
сплозивни материи .............................. 12 

4186. Закон за изменување и дополнува-
ње на Законот за складирање и заш-
тита од запални течности и гасови ..... 13 

4187. Закон за изменување и дополнува-
ње на Законот за странците ................. 15 

4188. Закон за изменување и дополнува-
ње на Законот за детективската деј-
ност ....................................................... 15 

4189. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за гранична контрола ...........  17 

4190. Закон за изменување и дополнување 
на Законот за архивски материјал ..........  18 

4191. Одлука за изменување на Одлуката 
за испраќање на припадник на Арми-
јата на Република Македонија за 
учество во мировната операција „Од-
лучна поддршка" во Авганистан ............  19 

4192. Одлука за избор на членови на Ко-
мисијата за воедначување на казне-
ната политика  ...................................... 20 

Број 148 31 август 2015, понеделник година LXXI 



 Стр. 2 - Бр. 148                                                                                       31 август 2015 
 

  Стр. 

4193. Одлука за утврдување на работите 

од премерот во функција за запи-

шување на недвижности сопстве-

ност на Република Македонија ..........  20 

4194. Одлука за утврдување на вредност 

на бодот за пресметување на плати-

те на јавнообвинителските службе-

ници за 2015 година ............................  20 

4195. Одлука за давање согласност на го-

дишната сметка нa Јавното прет-

пријатие за државни патишта за 

2014 година ..........................................  20 

4196. Одлука за давање согласност на 

извештајот за работењето нa Јавно-

то претпријатие за државни патиш-

та за 2014 година .................................  21 

4197. Одлука за утврдување на работите 

од премерот во функција за запи-

шување на недвижност сопственост 

на Република Македонија ...................  21 

4198. Одлука за престанување на важење 

на Одлуката за започнување на по-

стапка за доделување на концесија 

за користење на подземна вода за 

флаширање за комерцијални пот-

реби ......................................................  21 

4199. Одлука за преобразба  на  Jавното 

претпријатие за стопанисување со 

објекти за спорт во сопственост на 

Република Македонија во Друштво 

со ограничена одговорност ................  21 

4200. Одлука за давање согласност на 

Правилникoт за информации пов-

рзани со храната ..................................  23 

4201. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движна 

ствар на јавна установа Меѓуоп-

штински центар за социјални рабо-

ти - Радовиш ........................................  23 

4202. Одлука за престанок  и  за давање 

на трајно користење на движнa 

ствар на јавна установа за згрижу-

вање на деца со воспитно социјал-

ни проблеми - Скопје ..........................  24 

4203. Одлука за престанок и давање на 

трајно користење на движна ствар 

на Државната комисија за одлучу-

вање во втор степен од областа на 

инспекцискиот надзор и прекршоч-

ната постапка .......................................  24 

4204. Одлука за изменување на Одлуката 

за определување на бројот на кан-

дидатите кои се запишуваат на вое-

ната aкадемија „Генерал Михаило 

Апостолски“, Скопје во студиската 

учебна 2015/2016 година, чие обра-

зование се финансира од Буџетот 

на Република Македонија ...................  24 

  Стр. 

4205. Одлука за изменување на Одлуката 

за бројот на студенти за запишување 

во прва година-прв циклус на сту-

дии на јавните високообразовни ус-

танови на Универзитетот „Св. Ки-

рил и Методиј“ во Скопје, Универ-

зитетот „Св. Климент Охридски“ во 

Битола, Државниот универзитет во 

Тетово, Универзитетот „Гоце Дел-

чев“ во Штип и Универзитетот за 

информатички науки и технологии 

„Св. Апостол Павле“ во Охрид во 

учебната 2015/2016 година ..................  25 

4206. Правилник за начинот на бодува-

ње на првиот и вториот дел од  

стручниот испит за проценувач од 

област  на побарувања и обврски ....... 26 

4207. Правилник за критериумите во од-

нос на просторните услови и мате-

ријално – техничката и информатич-

ката опрема на просториите за пола-

гање на првиот дел - теоретски дел и 

вториот дел – студија  на случај од  

стручниот испит за проценувач од 

област  на побарувања и обврски ........  26 

4208. Календар за организација на учеб-

ната 2015/2016 година во јавните 

средни училишта ................................. 27 

4209. Календар за организација на учеб-

ната 2015/2016 година во основни-

те  училишта ......................................... 30 

4210. Решение за давање согласност на 

статутот на Меѓуопштински центар 

за социјална работа Дебар .................. 31 

4211. Решение за давање согласност на 

статутот на ЈУ Меѓуопштински цен-

тар за социјална работа Радовиш ........  31 

4212. Одлука за изменување на Одлуката 

за задолжителната резерва .................. 31 

4213. Одлука за изменување на Одлуката 

за благајничките записи ...................... 32 

 Меѓународни договори  

29. Закон за ратификација на Спогодба-

та меѓу Владата на Република Маке-

донија и Владата на Република Срби-

ја за утврдување на граничните про-

цедури за железничкиот граничен 

премин Табановце-Прешево................ 2 

30. Закон за ратификација на Догово-

рот за соработка меѓу Владата на 

Република Македонија и Агенција-

та за меѓународен развој на САД за 

банкарски гаранции во земјоделство 

и рурален развој во Република Маке-

донија……………………………….. 26 

 Огласен дел....................................... 1-32 



31 август 2015  Бр. 148 - Стр. 3 

 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

4175. 
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 АДВОКАТУРАТА 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на  Законот за адвокатурата, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 24 август 2015 година. 

  
Бр. 08- 3706/1 Претседател 

24 август 2015 година на Република Македонија, 
Скопје д-р 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 АДВОКАТУРАТА 
 

Член 1 
Во Законот за адвокатурата („Службен весник на 

Република Македонија“ број 59/2002, 60/2006, 29/2007, 
106/2008, 135/11 и 113/12),  по членот 37-ж се додава 
нова Глава II-в и нов член 37-з, кои гласат: 

 
"Глава II-в 

 Надзор 
 

Член 37- з 
Надзор над извршувањето на одредбите од член 38 

од овој закон, во делот на прекршоците врши 
Адвокатската комора на Република Македонија.“ 

 
Член 2 

Во член 38 во ставот (1) зборовите: „2000 до“ се 
бришат.  

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за 

правното лице, за сторен прекршок, ќе му се изрече на 
одговорното лице во правното лице за дејствијата од 
ставот (1) на овој член.“ 

Во ставот (2), кој станува став (3), бројот „1000“ се 
заменува со бројот „750“. 

 
Член 3 

По членот 38 се додаваат два нови члена 38-а и 38-
б, кои гласат: 

 
„Член 38-а 

Одмерувањето на висината на глобата за правните 
лица се врши согласно Законот за прекршоците. 

 
Член 38-б 

За прекршокот утврден во овој закон прекршочна 
постапка води и прекршочна санкција изрекува 
надлежен суд.“ 

Член 4 
Овој закон влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

L I GJ 
  PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT  

PËR AVOKATI 
 

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

Maqedonisë” numër 59/2002, 60/2006, 29/2007, 106/2008, 
135/11 dhe 113/12),  pas nenit 37-zh shtohet Kreu i ri II-v 
dhe neni i ri 37-z, si vijojnë:  

 
"Kreu II-v 

II – v.  Mbikëqyrja 
 

Neni 37-z 
Mbikëqyrje mbi zbatimin e dispozitave nga neni 38 nga 

ky ligj, në pjesën e kundërvajtjeve kryen Oda e Avokatëve 
e Republikës së Maqedonisë.”  

 
Neni 2 

Në nenin 38 në paragrafin (1) fjalët: “2000 deri” shlyhen.   
Pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), si vijon: 
“(2) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për 

personin juridik, për kundërvajtje të kryer, do t'i shqiptohet 
personit përgjegjës në personin juridik për veprimet nga 
paragrafi (1) i këtij neni.” 

Në paragrafin (2), i cili bëhet paragrafi (3), numri 
“1000” zëvendësohet me numrin “750”.  

 
Neni 3 

Pas nenit 38 shtohen dy nene të reja 38-a dhe 38-b, si 
vijojnë:  

 
“Neni 38-a 

Matja e lartësisë së gjobës për personat juridikë bëhet 
në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.  

 
Neni 38-b 

Për kundërvajtjen e përcaktuar në këtë ligj procedurë 
kundërvajtëse mban dhe sanksion kundërvajtës shqipton 
gjykata kompetente.”  

 
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

__________ 

4176. 
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 

СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње  на Законот за спречување на корупцијата, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 24 август 2015 година. 

  
Бр. 08- 3707/1  Претседател 

24 август 2015 година на Република Македонија, 
Скопје д-р 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 СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА 
 

Член 1 
Во Законот за спречување на корупцијата („Служ-

бен весник на Република Македонија“ брoj 28/2002, 
46/2004, 126/2006, 10/2008, 161/2008, 145/2010 и 97/15), 
во членoт 60 став (1) зборовите: „4.000 до“ се бришат. 

Во ставот (2) зборовите: „одговорното лице“ се за-
менуваат со зборовите: „службеното лице“. 

Ставот (3) се менува и гласи:  
„Доколку постапувањето од ставовите (1) и (2) на 

овој член е сторено од користољубие или е предизвика-
на поголема материјална штета, на сторителот на прек-
ршокот ќе му се изрече глоба за прекршок во двоен из-
нос од одмерената глоба. 

 
Член 2 

Во членот 63-б став (1) зборовите: „500 до 1.000“ се 
заменуваат со зборовите: „200 до 300“. 

Во ставот (2) зборовите: „1.000 до“ се бришат. 
 

Член 3 
Членот 67 се менува и гласи:  
„(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска про-

тиввредност ќе се изрече за прекршок на правното ли-
це што не пријавува сметки во странство или врши ис-
плати во странство спротивно на членот 59 став (4) од 
овој закон, освен ако се исполнети елементите на кри-
вично дело. 

 (2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за 
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот 
(1) на овој член на одговорното лице во правното лице. 

 
Член 4 

По членот 67 се додава нов член 67-а, кој гласи: 
                                                                        

„Член 67-а 
Одмерувањето на глобата за правното лице се врши 

согласно Законот за прекршоците.“ 
 

Член 5 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 
__________ 

 
L I GJ 

  PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT  
 PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT 

 
Neni 1 

Në Ligjin për parandalimin e korrupsionit  ("Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër  28/2002, 
46/2004, 126/2006, 10/2008, 161/2008, 145/2010 dhe 
97/15), në nenin 60 në paragrafin (1) fjalët: "4.000 deri në" 
shlyhen.  

Në paragrafin (2) fjalët: "personi përgjegjës" 
zëvendësohen me fjalët: "personi zyrtar".  

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:   
"(3) Nëse veprimi nga paragrafët (1) dhe (2) i këtij neni 

është kryer nga lakmia ose është shkaktuar dëm më i madh 
material, kryerësit të kundërvajtjes do t'i shqiptohet gjobë 
për kundërvajtje në shumë të dyfishtë nga gjoba e matur."  

Neni 2 
Në nenin 63-b në paragrafin (1) fjalët: "500 deri në 

1000" zëvendësohen me fjalët: "200 deri në 300".  
Në paragrafin (2) fjalët: "1 000 deri në" shlyhen.   
 

Neni 3 
Neni 67 ndryshohet si vijon: 

"(1) Gjobë në shumë prej 5 000 euro në kundërvlerë me 
denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik që 
nuk i paraqet llogaritë jashtë vendit ose kryen pagesë jashtë 
vendit në kundërshtim me nenin 59 paragrafi (4) të këtij 
ligji, përveç nëse janë përmbushur elementet e veprës 
penale.  

 (2) Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për 
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga 
paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin 
juridik." 

 
Neni 4 

Pas nenit 67 shtohet nen i ri 67-a, si vijon:  
                                                                        

"Neni 67-a 
Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në 

pajtim me Ligjin për kundërvajtje.“ 
 

Neni 5 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  
__________ 

4177. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ УПРАВУВАЊЕ СО КОНФИСКУВАН 
ИМОТ, ИМОТНА КОРИСТ И ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕ-
ТИ ВО КРИВИЧНА И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА 

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

управување со конфискуван имот, имотна корист и 
одземени предмети во кривична и прекршочна пос-
тапка, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 24 август 2015 година. 

  
Бр. 08- 3708/1 Претседател 

24 август 2015 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВ-
АЊЕ СО КОНФИСКУВАН ИМОТ, ИМОТНА КО-
РИСТ И ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО КРИВИЧНА  

И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА 
 

Член 1 
Во Законот за управување со конфискуван имот, 

имотна корист и одземени предмети во кривична и 
прекршочна постапка („Службен весник на Република 
Македонија“ број 98/2008,145/10, 104/13, 187/13 ,43/14, 
160/14 и 97/15), член  59-б, се менува и гласи:  
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,,Глоба во износ од 7.500 до 15.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на Директорот на 
Агенцијата ако постапи спротивно на членот 48 
ставови 2 и 4 од овој закон.  

Глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на лицето кое 
одлучува за согласноста за продажба или отстапување 
од членот 48 став 3 од овој закон ако постапи 
спротивно на членот 48 ставот 3 од овој закон. 

Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на државниот 
службеник во органот ако постапи спротивно на 
членот 48 ставови 2 и 4 од овој закон. 

 Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на судскиот службеник 
во органот ако постапи спротивно на членот 48 ставот 
3  од овој закон.,, 

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIM TË LIGJIT PËR MENAXHIM ME 

PRONË TË KONFISKUAR, PËRFITIM PRONËSOR 
DHE SENDE TË MARRA NË PROCEDURË PENALE  

DHE KUNDËRVAJTËSE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për menaxhim me pronë të konfiskuar, 

përfitim pronësor dhe sende të marra në procedurë penale 
dhe kundërvajtëse ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 98/2008, 145/10, 104/13, 187/13, 
43/14, 160/14 dhe 97/15), neni 59-b ndryshohet si vijon:  

"Gjobë në shumë prej 7 500 deri në 15 000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet Drejtorit të 
Agjencisë nëse vepron në kundërshtim me nenin 48 
paragrafët 2 dhe 4 të këtij ligji.  

Gjobë në shumë prej 3 000 deri në 6 000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit i cili 
vendos për pajtimin për shitje ose lëshim nga neni 48 
paragrafi 3 të këtij ligji, nëse vepron në kundërshtim me 
nenin 48 paragrafi 3 të këtij ligji. 

Gjobë në shumë prej 1 500 deri në 3 000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet nëpunësit shtetëror 
të organit nëse vepron në kundërshtim me nenin 48 
paragrafët 2 dhe 4 të këtij ligji. 

 Gjobë në shumë prej 1 500 deri në 3 000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet nëpunësit gjyqësor 
të organit nëse vepron në kundërshtim me nenin 48 
paragrafi 3 të këtij ligji." 

 
Neni 2 

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

__________ 

4178. 
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 ВЕШТАЧЕЊЕ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 24 август 2015 година. 
  

Бр. 08- 3709/1  Претседател 
24 август 2015 година на Република Македонија, 

Скопје д-р 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 ВЕШТАЧЕЊЕ 

 
Член 1 

Во Законот за вештачење (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 115/10, 12/14, 43/14 и 104/15) 
во член 18 став 6 зборовите: “4000 до” се бришат. 

   
Член 2 

Во членот 18-а став 11 зборовите: “4000 до” се бри-
шат.  

 
Член 3 

По членот 18-л се додаваат два  нови  члена  18-м и 
18-н, кои гласат: 

 
„Член 18-м 

За прекршоците пропишани со овој закон, прекр-
шочна постапка  води и прекршочна санкција  изрекува  
надлежен  суд. 

 
Член 18-н 

Одмерувањето на глобите за правните лица ќе се 
врши согласно Законот за прекршоците.“ 

 
Член 4 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“.  

_________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT  

PËR EKSPERTIZË 
 

Neni 1 
Në Ligjin për ekspertizë ( Gazeta Zyrtare e Republikës 

së Maqedonisë numër 115/10,12/14, 43/14 dhe 104/15) në 
nenin 18 paragrafi 6 fjalët: "4000 deri" shlyhen. 

  
Neni 2 

Në nenin 18-a paragrafi 11 fjalët: "4000 deri " shlyhen.  
 

Neni 3 
Pas nenit 18-ll shtohen dy nene të reja 18-m dhe 18-n, 

si vijojnë: 
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"Neni 18-m 
Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligji, procedurë 

kundërvajtëse mban edhe sanksion kundërvajtës shqipton 

gjykata kompetente. 

 

Neni 18-n 

Matja e gjobave për personat juridikë do të kryhet në 

pajtim me Ligjin për kundërvajtje." 

 

Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

_________ 

4179. 

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 МЕДИЈАЦИЈА 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за медијација, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 24 август 2015 година. 

  

Бр. 08- 3710/1 Претседател 

24 август 2015 година на Република Македонија, 

Скопје д-р 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 МЕДИЈАЦИЈА 

 

Член 1 

Во Законот за медијација („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ број 188/13) во членот 50 ставови 

(13) и (15) зборовите: „4000 до“ се бришат.  

По ставот (16) се додава  нов став (17) коj гласи: 

„(17) Надзор врз спроведувањето на одредбите на 

овој член врши Министерството за правда“. 

 

Член 2 

По членот 50 се додава нов член 50-а кој гласи: 

                                                        

„Член 50-а 

Одмерувањето на глобата за правното лице се врши 

согласно Законот за прекршоците“. 

      

Член 3 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

L I GJ 
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT  

PËR NDËRMJETËSIM 
 

Neni 1 

Në Ligjin për ndërmjetësim  ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 188/13) në nenin 50 në 

paragrafët (13) dhe (15) fjalët: "4000 deri" shlyhen.  

Pas paragrafit (16) shtohet paragraf i ri (17), si vijon: 

"(17) Mbikëqyrje mbi zbatimin e dispozitave të këtij 

neni kryen Ministria e Drejtësisë". 

 

Neni 2 

Pas neni 50 shtohet neni i ri 50-a, si vijon: 

                                                        

"Neni 50-a 

Matja e gjobës për personin juridik kryhet në pajtim me 

Ligjin për kundërvajtje". 

      

Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

_________ 

4180. 

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 СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ 

ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за слободен пристап до информации од 
јавен карактер, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 24 август 2015 година. 
  

Бр. 08- 3711/1 Претседател 
24 август 2015 година на Република Македонија, 

Скопје д-р 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 СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМА-

ЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 
 

Член 1 

Во Законот за слободен пристап до информации од 

јавен карактер („Службен весник на Република Маке-

донија” број 13/2006, 86/2008, 6/10 и 42/14),  во член 39 

зборовите: „одговорното лице“ се заменуваат со зборо-

вите: „функционерот или раководното лице“. 
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Член 2 

Во член 40 став (1) зборовите: „одговорното, однос-

но службеното лице” се заменуваат со зборовите: 

„функционерот или раководното лице“. 

По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:  

„(2) Глоба во износ од 500 до 1000 евра во денарска 

противвредност за прекршокот од ставот (1) на овој 

член ќе му се изрече на службеното лице кај имателот 

на информацијата.“ 

 

Член  3 

Во член 41 зборовите: „одговорното лице“ се заме-

нуваат со зборовите: „функционерот или раководното 

лице“. 

 

Член 4 

Во член 42 зборовите: „одговорното лице“ се заме-

нуваат со зборовите: „функционерот или раководното 

лице“. 

 

Член 5 

Во член 43 во став (1) зборовите: „одговорното 

лице“ се заменуваат со зборовите: „функционерот или 

раководното лице“. 

 

Член 6 

Во член 45 зборовите: „одговорното лице“ се заме-

нуваат со зборовите: „функционерот или раководното 

лице“. 

 

Член 7 

Во членот 45-а став (1) зборовите: “одговорното, 

односно службеното лице” се заменуваат со зборовите: 

„функционерот или раководното лице“. 

По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:  

„(2)Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска 

противвредност за прекршокот од ставот (1) на овој 

член ќе му се изрече на службеното лице кај имателот 

на информацијата.“ 

 

Член 8 

Во членот 45-б  став (2) по зборот „порамнување” 

се додават зборовите “со издавање на прекршочен пла-

тен налог”. 

По ставот (2) се додаваат пет нови става (3), (4), (5), 

(6) и (7) кои гласат: 

„(3) Службените лица се должни да водат еви-

денција за издадените   прекршочни платни налози и за 

исходот на покренатите постапки.  

(4) Во евиденцијата од ставот (1) на овој член се со-

бираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име 

и презиме, односно назив на  сторителот на прекршо-

кот, живеалиште, односно претстојувалиште, седиште, 

вид на прекршокот, број на прекршочниот платен на-

лог и исходот од постапката. 

(5) Личните податоци од ставот (4) на овој член се 

чуваат пет години од денот на внесувањето во еви-

денцијата. 

(6) Формата и содржината на прекршочниот платен 

налог ги пропишува Комисијата за заштита на правото 

за слободен пристап до информациите од јавен карак-

тер.  

(7) Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе 
се донесе во рок од 30 дена од  денот на влегувањето  
во сила на овој закон.“ 

 
Член 9 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во “Службен весник на Република Македонија”. 

_________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR QASJE TË LIRË NË INFORMATA ME 
KARAKTER PUBLIK 

 
Neni 1 

Në Ligjin për qasje të lirë në informatat me karakter 
publik ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 
numër  13/2006, 86/2008, 6/10 dhe 42/14), në nenin 39 
fjalët: "personi përgjegjës" zëvendësohen me fjalët: 
"funksionari ose personi udhëheqës".  

 
Neni 2 

Në nenin 40 paragrafi (1) fjalët: "personi përgjegjës, 
përkatësisht zyrtar" zëvendësohen me fjalët: "funksionari 
ose personi udhëheqës".  

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:   
"Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në 

kundërvlerë me denarë për kundërvajtje nga paragrafi (1) i 
këtij neni do t'i shqiptohet personit zyrtar te poseduesi i 
informatës."  

      
Neni 3 

Në nenin 41 fjalët: "personi përgjegjës " zëvendësohen 
me fjalët "funksionari ose personi udhëheqës". 

 
Neni 4 

Ne nenin 42 fjalët: "personi përgjegjës" zëvendësohen 
me fjalët "funksionari ose personi udhëheqës". 

 
Neni 5 

Në nenin 43 në paragrafin (1) fjalët: "personi 
përgjegjës" zëvendësohen me fjalët "funksionari ose 
personi udhëheqës".  

 
Neni 6 

Në nenin 45 fjalët: "personi përgjegjës" zëvendësohen 
me fjalët: "funksionari ose personi udhëheqës". 

 
Neni 7 

Në nenin 45-a paragrafi (1) fjalët: "personi përgjegjës, 
përkatësisht zyrtar" zëvendësohen me fjalët: "funksionari 
ose personi udhëheqës".  

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:   
"(2) Gjobë në shumë prej 200 deri në 300 euro në 

kundërvlerë me denarë për kundërvajtjen nga paragrafi (1) 
i këtij neni do t'i shqiptohet personit zyrtar te poseduesi i 
informatës."  

 

Neni 8 

Në nenin 45-b në paragrafin (2) pas fjalës "barazim" 

shtohen fjalët: "me lëshimin e urdhëresës pagesore për 

kundërvajtje".  

Pas paragrafit (2) shtohen pesë paragrafë të rinj (3), (4), 

(5), (6) dhe (7), si vijojnë:   
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"(3) Personat zyrtarë janë të detyruar që të mbajnë 
evidencë për urdhëresat e lëshuara për kundërvajtje dhe për 
rezultatin e procedurave të ngritura.   

(4) Ne evidencën nga paragrafi (3) i këtij neni 
mblidhen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri 
dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i autorit të 
kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, 

selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhëresës paqësore për 
kundërvajtje që i lëshohet edhe rezultati i procedurës.  

(5) Të dhënat personale nga paragrafi (4) i këtij neni 
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidence.  

(6) Formën dhe përmbajtjen e urdhëresës pagesore për 
kundërvajtje i përcakton Komisioni për Mbrojtjen e të 
Drejtës për Qasje të Lirë në Informatat me Karakter Publik.   

(7) Akti nënligjor i paraparë me këtë ligj do të 
miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji.“ 

 
Neni 9 

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

_________ 

4181. 
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 

СТРАНСКАТА ИНФОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за странската информативна дејност во 

Република Македонија, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 24 август 2015 година. 
  

Бр. 08- 3712/1 Претседател 
24 август 2015 година на Република Македонија, 

Скопје д-р 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 СТРАНСКАТА ИНФОРМАТИВНА ДЕЈ-

НОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за странската информативна дејност во 

Република Македонија  (“Службен весник на Републи-

ка Македонија” брoj 143/12), во член 19 во воведната 
реченица зборовите: “ 500 до ” се бришат.  

      
Член 2 

Во членот 21 зборовите: „ 500 до ”, се бришат.  

 Член  3 

По член 21 се додава нов член 21-а, кој гласи: 

 

“Член 21-а 

Одмерувањето на висината на глобата за правното 

лице се врши согласно Законот за прекршоци. “ 

 

Член 4 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во “Службен весник на Република Македонија”. 

_________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR VEPRIMTARI TË HUAJ INFORMATIVE NË 

REPUBLIKËN E MAQEDONISË 

 

Neni 1 

Në Ligjin për veprimtari të huaj informative në 

Republikën e Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës 

së Maqedonisë" numër  143/12), në nenin 19 në fjalinë 

hyrëse fjalët: "500 deri në" shlyhen.       

 

Neni 2 

Në nenin 21 fjalët: "500 deri në" shlyhen.   

      

Neni 3 

Pas nenit 21 shtohet neni i ri 21-a, si vijon:  

 

"Neni 21-a 

Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në 

pajtim me Ligjin për kundërvajtje. “ 

 

Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

_________ 

4182. 

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 МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за матичната евиденција, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 24 август 2015 година. 

  

Бр. 08- 3713/1 Претседател 

24 август 2015 година на Република Македонија, 

Скопје д-р 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 МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

 

Член 1 

Во Законот за матичната евиденција (“Службен вес-

ник на Република Македонија”, број 8/95, 38/2002, 

66/2007, 98/2008, 67/2009, 13/13 и 43/14 ),  во член 7 во 

став  (1)  зборот “организација” се заменува со зборот 

“установа”, а зборот “организацијата” се заменува со 

зборовите: “здравствената установа”. 

Во ставот 2 зборот “организација” се заменува со 

зборот “установа”. 

 

Член 2 

Во член 13 став (1) во точката (2) зборот “организа-

цијата” се заменува со зборот “установата”. 

 

Член 3 

Во член 15 во ставот (2) зборот “организација” се 

заменува со зборот “установа”, а зборот “организаци-

јата” се заменува со зборовите: “здравствената уста-

нова”. 

 

Член 4 

Во член 16 во ставот (1) зборот “организација” се 

заменува со зборот “установа”. 

 

Член 5 

Во член 31  во став (1) зборовите: “500 до” и зборот  

“јавната”  се бришат.  

Ставот (2) се менува и гласи: 

“Глоба во висина од 30% од одмерената казна за 

здравствената установа, ќе му се изрече за прекршокот 

од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во 

здравствената установа”.   

По  ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 

“(3) Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече на службеното лице во  

Армијата на Република Македонија и на службеното 

лице во казнено-поправна установа ако  не постапи 

согласно член 15 став 2 од овој закон.“ 

 

Член 6 

По член 32-а се додава нов член 32-б, кој гласи: 

 

“Член 32-б 

Одмерувањето на висината на глобата за здравстве-

ната установа се врши согласно Законот за прекр-

шоци.” 

 

Член  7 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во “Службен весник на Република Македонија”. 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR EVIDENCËN E AMZËS 

 

Neni 1 

Në Ligjin për evidencën e amzës ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër  8/1995, 38/2002, 

66/2007, 98/2008, 6720/09, 13/13 dhe 43/14), në nenin 7 

në paragrafin (1) fjala "organizatë" zëvendësohet me fjalën 

"institucion", kurse fjala "organizata" zëvendësohet me 

fjalët: "institucioni shëndetësor".  

Në paragrafin 2 fjala " organizatë" zëvendësohet me 

fjalën "institucion".  

 

Neni 2 

Në nenin 13 paragrafi (1) në pikën (2) fjala 

"organizatë" zëvendësohet me fjalën "institucion".  

 

Neni 3 

Në nenin 15 në paragrafin (2) fjala "organizatë" 

zëvendësohet me fjalën "institucion", kurse fjala 

"organizata" zëvendësohet me fjalët: "institucioni 

shëndetësor". 

 

Neni 4 

Në nenin 16 në paragrafin (1) fjala "organizatë" 

zëvendësohet me fjalën "institucion".  

 

Neni 5 

Në nenin 31 në paragrafin (1) fjalët: "500 deri në" dhe 

fjala "publike" shlyhen.   

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:  

"Gjobë në lartësi prej 30% të gjobës së matur për 

institucionin shëndetësor, do t'i shqiptohet për kundërvajtje 

nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në 

institucionin shëndetësor".   

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon: 

"(3)Gjobë në shumë prej 200 deri në 300 euro në 

kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit zyrtar në 

Armatën e Republikës së Maqedonisë dhe personit zyrtar 

në institucionin përmirësues ndëshkues nëse nuk vepron në 

pajtim me nenin 15 paragrafi 2 të këtij ligji." 

        

Neni 6 

Pas nenit 32-a shtohet nen i ri 32-b, si vijon:  

 

"Neni 32-b 

Matja e lartësisë së gjobës për institucionin shëndetësor 

bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje." 

 

Neni 7 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
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4183. 

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 ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за приватно обезбедување, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 24 август 2015 година. 

  

Бр. 08- 3714/1 Претседател 

24 август 2015 година на Република Македонија, 

Скопје д-р 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 ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

 

Член 1 

Во Законот за приватно обезбедување („Службен 

весник на Република Македонија“ брoj 166/12 и 

164/13) во членот 72 став (1) зборовите: „900 до“ се 

бришат. 

По точката 3 се додава нова точка 3-а, која гласи: 

„3-а) не издаде налог за носење на огнено оружје на 

работниците за обезбедување (член 29 став (2));“. 

Во точката 6 сврзникот „и“ на крајот на реченицата 

се заменува со интерпункцискиот знак „точка-за-

пирка“. 

По точката 6 се додава нова точка 6-а, која гласи: 

„6-а) не изработи, односно не достави до Минис-

терството план за обезбедување на јавни собири однос-

но настани кога за таа потреба ангажира повеќе од пет-

мина работници за обезбедување (член 39 став (1));“. 

Во точката 7 точката на крајот на реченицата се за-

менува со сврзникот „и“. 

По точката 7 се додава нова точка 7-а која гласи: 

„7-а) не овозможи вршење на надзор, не ја стави на 

располагање бараната документација или не ги даде 

потребните податоци и известувања (член 68 став (1)).“ 

Во ставот 2 зборовите: „400 до 500 евра во денарска 

противвредност“ се заменуваат со зборовите: „30 % од 

одмерената глоба за правното лице“. 

 

Член 2 

Во член 73 во ставот (1) зборовите: „3.500 до“ се 

бришат. 

Во ставот (2) зборот „шест“ се заменува со зборот 

„три“, а зборот „пет“ се заменува со зборот „три“. 

Во ставот (3) зборовите: „1.500 до 1.800 евра во де-
нарска противвредност“се заменуваат со зборовите: 
„30 % од одмерената глоба за правното лице“. 

 
Член 3 

Членот 74 се брише. 
 

Член 4 
Во член 75 во ставот (2) сврзникот „за“ се заменува 

со сврзникот „на“, зборовите: „обезбедување на лица и 
имот“ се заменуваат со зборовите: „приватно обезбеду-
вање“, а зборовите: „од една до пет години“ се замену-
ваат со зборовите: „до една година“. 

 
Член 5 

Во член 76 во ставот (2) сврзникот „за“ се заменува 
со сврзникот „на“, зборовите: „обезбедување на лица и 
имот“ се заменуваат со зборовите: „приватно обезбеду-
вање“, а зборовите: „од една до пет години“ се замену-
ваат со зборовите: „до една година“. 

 
Член 6 

Во членот 76-а зборовите „4.000 до“ се бришат. 
 

Член 7 
По членот 77 се додава нов член 77-а, кој гласи: 
 

„Член 77-а 
Одмерувањето на висината на глобата за правно ли-

це се врши согласно Законот за прекршоците.“ 
 

Член 8 
Членот 78 се менува и гласи: 
„ (1) За прекршоците утврдени во членовите 72, 73, 

75 и 76 од овој закон, овластеното службено лице на 
Министерството на сторителот на прекршокот му изда-
ва прекршочен платен налог согласно со закон. 

(2) Овластените службени лица се должни да водат 
евиденција за издадените прекршочни платни налози 
од ставот (1) на овој член и за исходот на покренатите 
постапки. 

(3) Во евиденцијата од ставот (2) на овој член се со-
бираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име 
и презиме, односно назив на сторителот на прекршо-
кот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, 
вид на прекршокот, број на прекршочниот платен на-
лог кој му се издава и исходот на постапката. 

(4) Личните податоци од ставот (3) на овој член се чу-
ваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.“ 

 
Член 9 

Во членот 79 по точката 2 се додава нова точка 3, 
која гласи: 

„3) формата и содржината на прекршочниот платен 
налог;“. 

Точките 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 стануваат точки 4, 5, 6, 7, 
8, 9 и 10. 

 
Член 10 

Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се 
донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

 
Член 11 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“. 
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L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR SIGURIM PRIVAT 
 

Neni 1 
Në Ligjin për sigurim privat ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër  166/12 dhe 164/13) në 
nenin 72 në paragrafin (1) fjalët "900 deri" shlyhen. 

Pas pikës 3 shtohet pika e re 3-a, si vijon: 
"3-a) nuk lëshon urdhëresë për mbajtjen e armës së 

zjarrit për punëtorët e sigurimit (neni 29 paragrafi (2));".  
Në pikën 6 lidhëza "dhe" në fund të fjalisë 

zëvendësohet me shenjën e interpunksionit "pikë-presje". 
Pas pikës 6 shtohet pika e re 6-a, si vijon: 
"6-a) nuk përpilon, përkatësisht nuk dorëzon në 

Ministri plan për sigurimin në tubime publike përkatësisht 
ngjarje kur për atë nevojë angazhon më shumë se pesë 
punëtorë për sigurim (neni 39 paragrafi (1));".  

Në piken 7 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me 
lidhëzën "dhe".  

Pas pikës 7 shtohet pika e re 7-a, si vijon: 
"7-a) nuk mundëson kryerjen e mbikëqyrjes, nuk e 

vendos në dispozicion dokumentacionin e kërkuar ose nuk 
i jep të dhënat e nevojshme dhe informatat (neni 68 
paragrafi (1)).  “ 

Në paragrafin 2 fjalët: "400 deri 500 euro në 
kundërvlerë me denarë" zëvendësohet me fjalët: "30%" nga 
gjoba e matur për personin juridik".  

 
Neni 2 

Në nenin 73 në paragrafin (1) fjalët "3.500 deri" 
shlyhen.  

Në paragrafin (2) fjalët "gjashtë" zëvendësohen me 
fjala "tre", ndërsa fjala "pesë" zëvendësohet me fjalën 
"tre".   

Në paragrafin (3) fjalët "1.500 deri 1.800 euro në 
kundërvlerë me denarë" zëvendësohet me fjalët "30% nga 
gjoba e matur për personin juridik".  

 
Neni 3 

Neni 74 shlyhet.  
 

Neni 4 
Në nenin 75 në paragrafin (2) lidhëza "për" 

zëvendësohet me lidhëzën "të", fjalët: "sigurimi i 
personave dhe pronës" zëvendësohet me fjalët: "sigurimi 
privat", ndërsa fjalët: "prej një deri në pesë vjet" 
zëvendësohen me fjalët: "deri në një vit". 

 
Neni 5 

Në nenin 76 në paragrafin (2) lidhëza "për" 
zëvendësohet me lidhëzën "të", fjalët: "sigurimi i 
personave dhe pronës" zëvendësohet me fjalët: "sigurimi 
privat", ndërsa fjalët: "prej një deri ne pese vjet" 
zëvendësohen me fjalët: "deri në një vit". 

 
Neni 6 

Në nenin 76-a fjalët "4.000 deri" shlyhen. 

 

Neni 7 

Pas nenit 77 shtohet neni i ri 77-a, si vijon: 

 

"Neni 77-a 

Matja e lartësisë së gjobave për personin juridik bëhet 

në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."  

Neni 8 

Neni 78 ndryshohet si vijon: 

„ (1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 72, 73, 

75 dhe 76 të këtij ligji personi i autorizuar zyrtar i 

Ministrisë kryerësit të kundërvajtjes i lëshon urdhërpagesë 

kundërvajtëse në pajtim me ligjin.  

(2) Personat e autorizuar zyrtar janë të obliguar të 

mbajnë evidencë për urdhërpagesat kundërvajtëse nga ana 

e paragrafit (1) të këtij neni dhe janë rezultat i procedurave 

të ngritura.  

(3) Në evidencën nga paragrafi (2) të këtij neni 

grumbullohet përpunohen dhe ruhen këto të dhëna: emri 

dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit te 

kundërvajtjes, vendbanimi përkatësisht vendqëndrimi, 

selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës 

kundërvajtëse që i jepet dhe rezultati i procedurës.  

(4) Të dhënat personale nga paragrafi (3) i këtij neni 

ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë." 

 

Neni 9 

Në nenin 79 pas pikës 2 shtohet pika e re 3, si vijon: 

„3) forma dhe përmbajtja e urdhërpagesës 

kundërvajtëse;". 

Pikat 3,4,5,6,7,8 dhe 9  bëhen pika 4,5,6,7,8,9 dhe 10. 

 

Neni 10 

Akti nënligjor i përcaktuar me ketë ligj do te miratohet 

në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

 

Neni 11 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  

_________ 

4184. 

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 ПРОМЕТОТ СО ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за прометот со експлозивни материи, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 24 август 2015 година. 

  

Бр. 08- 3715/1 Претседател 

24 август 2015 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ПРОМЕТОТ СО ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ 

 

Член 1 

Во Законот за прометот со експлозивни материи 

(„Службен лист на СФРЈ“ број 30/1985, 6/1989 и 

53/1991 и „Службен весник на Република Македонија“ 

број 12/1993, 66/2007 и 86/2008), во членот 34 став 1 во 

воведната реченица зборовите: „3.000 до“ се бришат. 

Во ставот 2 зборовите: „1.000 до 2.000 евра во де-

нарска противредност“ се заменуваат со зборовите: 

„30% од одмерената глоба за правното лице, како и 

прекршочна санкција забрана на вршење должност со 

промет на експлозивни материи со времетраење до ед-

на година“. 

 

Член 2 

Во членот 35 став 1 во воведната реченица зборо-

вите: „3.000 до“ се бришат. 

Во ставот 2 зборовите: „1.000 до 2.000 евра во де-

нарска противвредност“ се заменуваат со зборовите: 

„30% од одмерената глоба за правното лице“. 

 

Член 3 

Во членот 36 став 1 во воведната реченица зборо-

вите: „3.000 до“ се бришат. 

Во ставот 2 зборовите: „1.000 до 2.000 евра во де-

нарска противвредност“ се заменуваат со зборовите: 

„30 % од одмерената глоба за правното лице“. 

 

Член 4 

Членот 38 се менува и гласи: 

„Одмерувањето на висината на глобата за правно 

лице се врши согласно Законот за прекршоците.“ 

 

Член  5 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

_________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR QARKULLIM ME MATERIE EKSPLOZIVE 

 

Neni 1 

Në Ligjin për qarkullim me materie eksplozive ("Fleta 

Zyrtare e RSFJ-së numër  30/1885, 6/1889 dhe 53/1991) 

dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 

12/1993, 66/2007 dhe 86/2008), në nenin 34 paragrafi 1 në 

fjalinë hyrëse fjalët: "3 000 deri në" shlyhen.  

Në paragrafin 2 fjalët: "1 000 deri në 2 000 euro në 

kundërvlerë me denarë" zëvendësohen me fjalët: "30% të 

gjobës së matur për personin juridik, si dhe sanksion 

kundërvajtës ndalim të ushtrimit të detyrës me qarkullim të 

materieve eksplozive me kohëzgjatje deri në një vit". 

 

Neni 2 

Në nenin 35 paragrafi 1 në fjalinë hyrëse fjalët: "3 000 

deri në" shlyhen.  

Në paragrafin 2 fjalët: "1 000 deri në 2 000 euro në 

kundërvlerë me denarë" zëvendësohen me fjalët: "30% të 

gjobës së matur për personin juridik". 

 

Neni 3 

Në nenin 36 paragrafi 1 në fjalinë hyrëse fjalët: "3 000 

deri në" shlyhen.  

Në paragrafin 2 fjalët: "1 000 deri në 2 000 euro në 

kundërvlerë me denarë" zëvendësohen me fjalët: "30% të 

gjobës së matur për personin juridik". 

 

Neni 4 

Neni 38 ndryshohet si vijon: 

"Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet 

në pajtim me Ligjin për kundërvajtje." 

 

Neni 5 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

_________ 

4185. 

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 ЗАШТИТА ОД ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за заштита од експлозивни материи, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 24 август 2015 година. 

  

Бр. 08- 3716/1 Претседател 

24 август 2015 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ЕКСПЛОЗИВНИ 

МАТЕРИИ 

 

Член 1 

Во Законот за заштита од експлозивни материи 

(„Службен весник на СРМ“ брoj 4/1978, 51/1988 и 

36/1990 и „Службен весник на Република Македонија“ 

број 12/1993, 66/2007, 84/2008 и 135/11), во членот 67 

став 1 во воведната реченица зборовите: „3.000 до“ се 

бришат. 

Во ставот 2 зборовите: „1.000 до 2.000 евра во де-

нарска противредност“ се заменуваат со зборовите: 

„30% од одмерената глоба за правното лице“. 
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Член 2 

Во членот 68 став 1 во воведната реченица зборо-

вите: „2.000 до“ се бришат. 

Во ставот 2 зборовите: „600 до 2.000 евра во денар-

ска противвредност“ се заменуваат со зборовите: „30% 

од одмерената глоба за правното лице“. 

 

Член 3 

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

 

„Член 68-а 

Одмерувањето на висината на глобата за правно ли-

це се врши согласно Законот за прекршоците.“ 

 

Член 4 

По членот 69-а се додаваат три нови членови 69-б, 

69-в и 69-г кои гласат: 

 

„Член 69-б 

Доставувањето на писмената изготвени од комиси-

јата од членот 69-а се врши согласно одредбите од За-

конот за прекршоците и Законот за општа управна по-

стапка. 

Ако живеалиштето на лицето на кое треба да му се 

достави известување, покана или одлука е непознато за 

органот чие писмено се доставува, комисијата од чле-

нот 69-а ќе го објави писменото на веб страницата на 

Министерството за внатрешни работи и со истекот на 

осум дена од денот на објавувањето на веб страницата, 

ќе се смета дека странката е уредно известена за писме-

ното. 

 

Член 69-в 

Против одлуката на комисијата од членот 69-а на 

овој закон може да се поднесе жалба до Државната ко-

мисија за одлучување во втор степен во областа на 

инспекцискиот надзор и прекршочната постапка. 

 

Член 69-г 

По исклучок од членот 69-а од овој закон кога сто-

рителот на прекршокот е странец, се поведува прекр-

шочна постапка до надлежниот суд.“. 

 

Член 5 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

_________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR 

MBROJTJE NGA MATERIET EKSPLOZIVE 

 

Neni 1 

Në Ligjin për mbrojtje nga materiet eksplozive 

("Gazeta Zyrtare e RSM-së" numër 4/1978, 51/1088 dhe 

36/1990 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 

numër 12/1993,  66/2007, 84/2008 dhe 135/11), në nenin 

67 paragrafi 1 në fjalinë hyrëse fjalët "3 000 deri" shlyhen. 

Në paragrafin 2 fjalët: "1 000 deri 2 000 euro në 

kundëvlerë me denarë" zëvendësohen me fjalët: " 30% nga 

gjoba e matur për personin juridik". 

Neni 2 

Në nenin 68 paragrafi 1 në fjaline hyrëse fjalët: "2 000 

deri" shlyhen. 

Në paragrafin 2 fjalët: "600 deri 2 000 euro në 

kundëvlerë me denarë" zëvendësohen me fjalët: " 30% nga 

gjoba e matur për personin juridik". 

 

Neni 3 

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

 

"Neni 68-a 

Matja e shumes së gjobës për personin juridik kryhet në 

pajtim me Ligjin për kundervajtje." 

 

Neni 4 

Pas neni 69-a shtohen tri nene të reja 69-b, 69-v dhe 

69-g si vijojnë: 

 

"Neni 69-b 

Dorezimi i shkresave të përgatitura nga komisioni nga 

neni 69-a kryhet në pajtim me dispozitat nga Ligji për 

kundervajtje dhe Ligji për procedurë të përgjithshme 

administrative. 

Nëse vendbanimi i personit të cilit duhet t'i dorezohet 

njoftimi, ftesa ose vendimi është i panjohur për organin 

shkresa e së ciles dorezohet, komisioni nga neni 69-a nga 

ky ligj, do ta publikojë shkresën në ueb faqe të Ministrisë 

së Punëve të Brendshme dhe me kalimin e tetë ditëve nga 

dita e publikimit në ueb faqe do të konsiderohet se palët 

janë njoftuar në mënyrë të rregullit për shkresën. 

 

Neni 69-v 

Kundër vendimit të komisionit nga neni 69-a të këtij 

ligji, mund të parashtrohet ankesë te Komisioni Shtetëror 

për Vvendimmarrje në Shkallë të Dytë në Sferen e 

Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurë Kundërvajtëse. 

 

Neni 69-g 

Me perjashtim nga neni 69-a nga ky ligj, kur kryeresi i 

kundervajtjes është i huaj, ngritet procedurë kundërvajtëse 

në gjykatën kompetente." 

 

Neni 5 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë. 

_________ 

4186. 

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 СКЛАДИРАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ЗАПАЛНИ 

ТЕЧНОСТИ И ГАСОВИ 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за складирање и заштита од запални теч-

ности и гасови, 



 Стр. 14 - Бр. 148                                                                                       31 август 2015 
 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 24 август 2015 година. 

  

Бр. 08- 3717/1 Претседател 

24 август 2015 година на Република Македонија, 

Скопје д-р 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 СКЛАДИРАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ЗАПАЛ-

НИ ТЕЧНОСТИ И ГАСОВИ 

 

Член 1 

Во Законот за складирање и заштита од запални 

течности и гасови („Службен лист на СФРЈ“ брoj 15/76, 

51/88, 19/90) и („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 12/93, 66/2007 и 130/2008), во член 28 во 

ставот (2) зборовите: „2.000 евра во денарска про-

тиввредност“ се заменуваат со зборовите: „30% од од-

мерената глоба за правното лице“. 

Во ставот (3) зборовите: „од 2.000“ се заменува со 

зборовите: „од 500 до 750“. 

 

Член 2 

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

    

„Член 28-а 

Одмерувањето на висината на глобата за правното 

лице се врши согласно Законот за прекршоците.“ 

 

Член 3 

По членот 29-а се додаваат три нови члена 29-б, 29-

в и 29-г, кои гласат: 

 

,,Член 29-б 

Доставувањето на писмената изготвени од комиси-

јата од членот 29-а од овој закон, се врши согласно од-

редбите од Законот за прекршоците и Законот за оп-

штата управна постапка. 

Ако живеалиштето на лицето на кое треба да му се 

достави известување, покана или одлука е непознато за 

органот чие писмено се доставува, комисијата од чле-

нот 29-а од овој закон, ќе го објави писменото на веб 

страницата на Министерството за внатрешни работи и 

со истекот на осум дена од денот на објавување на веб 

страницата ќе се смета дека странката е уредно извес-

тена за писменото. 

 

Член 29-в 

Против одлуката на комисијата од членот 29-а од 

овој закон, може да се поднесе жалба до Државната ко-

мисија за одлучување во втор степен во областа на 

инспекцискиот надзор и прекршочната постапка. 

Член 29-г 

По исклучок од членот 29-а од овој закон, кога сто-

рителот на прекршокот е странец, прекршочната поста-

пка ја води надлежниот суд.“ 

   

Член 4 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

_________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E E LIGJIT 

PËR DEPOZITIM DHE MBROTJE NGA LËNGJET 

DHE GAZRAT DJEGËSE 

 

Neni 1 

Në Ligjin për depozitim dhe mbrojtje nga lëngjet dhe 

gazrat djegëse ("Fleta zyrtare e RSFJ-së" numër 15/76, 

51/88, 19/90) dhe ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë" numër 12/93, 66/2007, 130/2008), në nenin 

28 në paragrafin (2) fjalët: "2 000 euro në kundërvlerë me 

denarë" zëvendësohen me fjalët: "30% të gjobës së matur 

për personin juridik".  

Në paragrafin (3) fjalët: "nga 2.000" zëvendësohen me 

fjalët: "nga 500 deri në 750".  

 

Neni 2 

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

    

"Neni 28-a 

Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në 

pajtim me Ligjin për kundërvajtje."  

 

   Neni 3     

Pas nenit 29-a shtohen tri nene të reja 29-b, 29-v dhe 

29-g, si vijojnë:  

 

"Neni 29-b 

Dorëzimi i shkresave të përpiluara nga komisioni nga 

neni 29-a të këtij ligji, bëhet në pajtim me dispozitat e 

Ligjit për kundërvajtje dhe Ligjit për procedurë të 

përgjithshme administrative.  

Nëse vendbanimi i personit të cilit duhet t'i dorëzohet 

njoftimi, ftesa ose vendimi është i panjohur për organin 

shkresa e të cilit dorëzohet, komisioni nga neni 29-a i këtij 

ligji, do ta publikojë shkresën në ueb faqen e Ministrisë së 

Punëve të Brendshme dhe me skadimin e tetë ditëve nga 

dita e publikimit në ueb faqe do të konsiderohet se pala 

është njoftuar me rregull për shkresën.  

     

Neni 29-v 

Kundër vendimit të komisionit nga neni 29-a të këtij 

ligji, mund të parashtrohet ankesë në Komisionin Shtetëror 

për Vendimmarrje në Shkallë të Dytë në Sferën e 

Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës për Kundërvajtje.  

 

Neni 29-g 

Me përjashtim të nenit 29-a të këtij ligji, kur kryerësi i 

kundërvajtjes është i huaj, procedurën për kundërvajtje e 

mban gjykata kompetente."  
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Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  

_________ 

4187. 

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 СТРАНЦИТЕ 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за странците, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 24 август 2015 година. 

  

Бр. 08- 3718/1 Претседател 

24 август 2015 година на Република Македонија, 

Скопје д-р 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 СТРАНЦИТЕ 

 

Член 1 

Во Законот за странците („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ брoj 35/2006, 66/2007, 117/2008, 

92/2009, 156/10, 158/11, 84/12, 13/13 и 147/13), во член 

150 во ставот 1 во воведната реченица зборовите: 

„3.000 до“ се бришат. 

Во ставот 2 точката на крајот на реченицата се за-

менува со запирка и се додаваат зборовите: „согласно 

Законот за прекршоците.“. 

Во ставот 3 зборовите: „600 до 1.300 евра во денар-

ска противвредност“ се заменуваат со зборовите: „30 % 

од одмерената глоба за правното лице“. 

 

Член 2 

По членот 150 се додава нов член 150-а, кој гласи: 

 

„Член 150-а 

Одмерувањето на висината на глобата за правно ли-

це се врши согласно Законот за прекршоците.“ 

 

Член 3 

Во член 151 во ставот 3 по зборот „забрана“ сврзни-

кот „за“ се заменува со сврзникот „на“, точката на кра-

јот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат 

зборовите: „согласно Законот за прекршоците.“. 

Член 4 

Во член 153 во ставот 1 во воведната реченица бро-

јот „1.500“ се заменува со бројот „1.000“. 

Во ставот 2 по зборот „протерување“ се додава 

сврзникот „на“, точката на крајот на реченицата се за-

менува со запирка и се додаваат зборовите: „согласно 

Законот за прекршоците.“. 

 

Член 5 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.  

_________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E  LIGJIT 

PËR TË HUAJ 

 

Neni 1 

Në Ligjin për të huaj ("Gazeta zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë" numër  35/2006, 66/2007, 117/2008, 

92/2009, 156/10, 158/11, 84/12, 13/13 dhe 147/13), në 

nenin 150 në paragrafin 1 në fjalinë hyrëse fjalët: "3 000 

deri në" shlyhen.  

Në paragrafin 2 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me 

presje dhe shtohen fjalët: "në pajtim me Ligjin për 

kundërvajtje.".  

Në paragrafin 3 fjalët: "600 deri në 1.300 euro në 

kundërvlerë me denarë" zëvendësohen me fjalët: "30% nga 

gjoba e matur për personin juridik".  

 

Neni 2 

Pas nenit 150 shtohet nen i ri 150-a, si vijon:  

 

"Neni 150-a 

Matja e lartësisë së gjobës për person juridik bëhet në 

pajtim me Ligjin për kundërvajtje."  

 

Neni 3 

Në nenin 151 në paragrafin 3 pas fjalës "ndalim" 

lidhëza "për" zëvendësohet me lidhëzën "të", pika në fund 

të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "në 

pajtim me Ligjin për kundërvajtje.".   

 

 

Neni 4 

Në nenin 153 në paragrafin 1 në fjalinë hyrëse numri "1 

500" zëvendësohet me numrin "1 000".  

Në paragrafin 2 pas fjalës "dëbim" shtohet lidhëza "të", 

pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen 

fjalët "në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.". 

 

Neni 5 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".   

_________ 

4188. 

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 
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У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ДЕТЕКТИВСКАТА ДЕЈНОСТ 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за детективската дејност, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 24 август 2015 година. 

  

Бр. 08- 3719/1 Претседател 

24 август 2015 година на Република Македонија, 

Скопје д-р 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 ДЕТЕКТИВСКАТА ДЕЈНОСТ 

 

Член 1 

Во Законот за детективската дејност („Службен 

весник на Република Македонија“ брoj 80/1999, 

66/2007, 86/2008, 51/11 и 164/13) во насловот на Глава-

та ,,VI.КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ“ зборот ,,КАЗНЕНИ“ се 

заменува со зборот ,,ПРЕКРШОЧНИ“.  

 

Член 2 

Во член 26 во ставот 2 точката на крајот на речени-

цата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: 

„согласно Законот за прекршоците.“. 

 

Член 3 

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

 

,,Член 26-а 

Прекршочната постапка за прекршоците предвиде-

ни во членот 26 од овој закон, ја води надлежниот суд.“ 

 

Член 4 

По членот 27-а се додаваат три нови члена 27-б, 27-

в и 27-г, кои гласат: 

 

,,Член 27-б 

Доставувањето на писмената изготвени од комиси-

јата од членот 27-а од овој закон, се врши согласно од-

редбите од Законот за прекршоците и Законот за оп-

штата управна постапка. 

Ако живеалиштето на лицето на кое треба да му се 

достави известување, покана или одлука е непознато за 

органот чие писмено се доставува, комисијата од чле-

нот 27-а од овој закон, ќе го објави писменото на веб 

страницата на Министерството за внатрешни работи и 

со истекот на осум дена од денот на објавување на веб 

страницата ќе се смета дека странката е уредно извес-

тена за писменото. 

Член 27-в 

Против одлуката на комисијата од членот 27-а од 

овој закон, може да се поднесе жалба до Државната ко-

мисија за одлучување во втор степен во областа на 

инспекцискиот надзор и прекршочната постапка. 

 

Член 27-г 

По исклучок од членот 27-а од овој закон, кога сто-

рителот на прекршокот е странец, прекршочната поста-

пка ја води надлежниот суд.“ 

   

Член 5 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

_________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË  LIGJIT PËR 

VEPRIMTARI DETEKTIVE 

 

Neni 1 

Në Ligjin për veprimtari detektive ( "Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 80/1999, 66/2007, 

86/2008, 51/11 dhe 164/13) në titullin e Kapitullit "VI. 

DISPOZITA NDËSHKUESE" fjala "NDËSHKUESE 

zëvendësohet me fjalën "KUNDËRVAJTËSE".  

 

Neni 2 

Në nenin 26 në paragrafin 2 pika në fund të fjalisë 

zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "në pajtim me 

Ligjin për kundërvajtje.". 

 

Neni 3 

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

 

"Neni 26-a 

Procedurën kundërvajtëse për kundërvajtje të parapara 

në nenin 26 nga ky ligj, e mban gjykata kompetente." 

 

Neni 4 

Pas neni 27-a shtohen tri nene të reja 27-b, 27-v dhe 

27-g si vijojnë: 

 

"Neni 27-b 

Dorëzimi i shkresave të përgatitura nga komisioni nga 

neni 27-a nga ky ligj, kryhet në pajtim me dispozitat nga 

Ligji për kundërvajtje dhe Ligji për procedurë të 

përgjithshme administrative. 

Nëse vendbanimi i personit të cilit duhet t'i dorëzohet 

njoftimi, ftesa ose vendimi është i panjohur për organin 

shkresa e së cilës dorëzohet, komisioni nga neni 27-a nga 

ky ligj, do ta publikojë shkresën në ueb faqe të Ministrisë 

së Punëve të Brendshme dhe me kalimin e tetë ditëve nga 

dita e publikimit në ueb faqe do të konsiderohet se pala 

është njoftuar në mënyrë të rregullit për shkresën. 

     

Neni 27-v 

Kundër vendimit të komisionit nga neni 27-a  të këtij 

ligji, mund të parashtrohet ankesë deri te Komisioni 

Shtetëror për Vendimmarrje në Shkallë të Dytë në Sferën e 

Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës Kundërvajtëse. 
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Neni 27-g 

Me përjashtim nga neni 27-a nga ky ligj, kur kryerësi i 

kundërvajtjes është i huaj, procedurën kundërvajtëse e 

mban gjykata kompetente." 

   

Neni 5 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë. 

_________ 

4189. 

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 ГРАНИЧНА КОНТРОЛА 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за гранична контрола, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 24 август 2015 година. 

  

Бр. 08- 3720/1 Претседател 

24 август 2015 година на Република Македонија, 

Скопје д-р 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 ГРАНИЧНА КОНТРОЛА 

 

Член 1 

Во Законот за гранична контрола („Службен весник 

на Република Македонија“ број 171/10 и 41/14), во чле-

нот 70  став 1 во воведната реченица зборовите: „1.010 

до“ се бришат. 

Во ставот 2 зборовите: „510 до 800 евра во денарска 

противвредност“ се заменуваат со зборовите: „30% од 

одмерената глоба за правното лице“. 

 

Член 2 

Во членот 71  став 1 во воведната реченица зборо-

вите: „3.000 до“ и „физичко и“ се бришат. 

Во точката 1) зборот „достават“ се заменува со збо-

рот „достави“, а зборот „пренесуваат“ се заменува со 

зборот „пренесува“. 

Во ставот 2 зборовите: „3.000 до 5.000 евра во де-

нарска противвредност“ се заменуваат со зборовите 

:„30% од одмерената глоба за правното лице“.  

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Глоба во износ од 650 до 750 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече на физичко лице за деј-

ствијата од ставот 1 на овој член.“ 

Член 3 

По членот 71 се додава нов член 71-а , кој гласи: 

 

„Член 71-а 

Одмерувањето на висината на глобата за правно ли-

це се врши согласно Законот за прекршоците.“ 

 

Член 4 

По членот 72 се додаваат четири нови членови 72-а, 

72-б, 72-в и 72-г, кои гласат: 

 

„Член 72-а 

Доставувањето на писмената изготвени од комиси-

јата од членот 72 став 1 од овој закон, се врши соглас-

но одредбите на Законот за прекршоците и Законот за 

општа управна постапка. 

Ако живеалиштето на лицето на кое треба да му се 

достави известување, покана или одлука е непознато за 

органот чие писмено се доставува, комисијата од чле-

нот 72 став 1 од овој закон ќе го објави писменото на 

веб страницата на Министерството и со истекот на 

осум дена од денот на објавувањето на веб страницата, 

ќе се смета дека странката е уредно известена за писме-

ното. 

 

Член 72-б 

Против одлуката на комисијата од членот 72 став 1 

од овој закон може да се поднесе жалба до Државната 

комисија за одлучување во втор степен во областа на 

инспекциски надзор и прекршочната постапка. 

 

Член 72-в 

По исклучок од членот 72 став 1 од овој закон, кога 

сторител на прекршоците е странец, прекршочната по-

стапка ја води надлежен суд. 

 

Член 72-г 

За прекршоците предвидени со одредбите од члено-

вите 68, 70 и 71 од овој закон прекршочната постапка 

ја води надлежен суд.“ 

 

Член 5 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

_________ 

 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT  

PËR KONTROLL KUFITAR 

 

Neni 1 

Në Ligjin për kontroll kufitar ( "Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 171/10 dhe 41/14), në 

nenin 70 në paragrafin 1 në fjalinë hyrëse fjalët: "1 010 

deri" shlyhet. 

Në paragrafin 2 fjalët: "510 deri 800 euro në 

kundërvlerë me denarë" zëvendësohen me fjalët: „30% nga 

gjoba e matur për personin juridik". 



 Стр. 18 - Бр. 148                                                                                       31 август 2015 
 

Neni 2 

Në nenin 71 paragrafi 1 në fjalinë hyrëse fjalët: "3 000 

deri" dhe " fizik dhe" shlyhen. 

Në pikën 1) fjala "dorëzojnë" zëvendësohen me fjalët " 

dorëzon" kurse fjala "bartin" zëvendësohet me fjalën 

"bart". 

Në paragrafin 2 fjalët: "3 000 deri 5 000 euro në 

kundërvlerë me denarë" zëvendësohen me fjalët: "30% nga 

gjoba e matur për personin juridik".  

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon: 

"Gjobë në shumë prej 650 deri 750 në kundërvlerë me 

denarë do t'i shqiptohet personit fizik për veprime nga 

paragrafi 1 të këtij neni.".  

 

Neni 3 

Pas neni 71 shtohet nen i ri 71-a, si vijon: 

 

"Neni 71-a 

Matja e shumës së gjobës për personin juridik kryhet në 

pajtim me Ligjin për kundërvajtje.". 

 

Neni 4 

Pas neni 72 shtohen katër  nene të reja 72-a, 72-b, 72-v 

dhe 72-g si vijojnë: 

 

"Neni 72-a 

Dorëzimi i shkresave të përgatitura nga komisioni nga 

neni 72 paragrafi 1  nga ky ligj, kryhet në pajtim me 

dispozitat e Ligjit për kundërvajtje dhe Ligjit për procedurë 

të përgjithshme administrative. 

Nëse vendbanimi i personit të cilit duhet t'i dorëzohet 

njoftimi, ftesa ose vendimi është i panjohur për organin 

shkresa e së cilës dorëzohet, komisioni nga neni 72 

paragrafi 1 nga ky ligj do ta publikojë shkresën në ueb faqe 

të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe me kalimin e 

tetë ditëve nga dita e publikimit në ueb faqe do të 

konsiderohet se palët janë njoftuar në mënyrë të rregullit 

për shkresën. 

 

Neni 72-b 

Kundër vendimit të komisionit nga neni 72 paragrafi 1 

të këtij ligji, mund të parashtrohet ankesë te Komisioni 

Shtetëror për Vendimmarrje në Shkallë të Dytë në Sferën e 

Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës Kundërvajtëse. 

 

Neni 72-v 

Me përjashtim nga neni 72  paragrafi 1 nga ky ligj, kur 

kryerësi i kundërvajtjes është i huaj, procedurën 

kundërvajtëse e mban gjykata kompetente. 

 

Neni 72-g 

Për kundërvajtje të parapara me dispozitat e neneve 68, 

70 dhe 71 nga ky ligj procedurën kundërvajtëse  e mban 

gjykata kompetente." 

 

Neni 5 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  

4190. 

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 АРХИВСКИ МАТЕРИЈАЛ 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за архивски материјал, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 24 август 2015 година. 

  

Бр. 08- 3721/1 Претседател 

24 август 2015 година на Република Македонија, 

Скопје д-р 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 АРХИВСКИ МАТЕРИЈАЛ 

 

Член 1 

Во Законот за архивски материјал („Службен вес-

ник на Република Македонија“ брoj 95/12, 41/14 и 

72/15), во членот 65   став 1 во воведната реченица збо-

ровите: „1000 до“ се бришат. 

Ставот 2 се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за 

правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице 

во правното лице за прекршоците од ставот 1 на овој 

член.“ 

 

Член 2 

Во членот 65 - а  став 1 зборовите: „500 до“ се бри-

шат. 

Ставот 2 се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за 

правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице 

во правното лице за прекршоците од ставот 1 на овој 

член.“ 

    

Член 3 

По член  2 се додава нов член  3, кој гласи: 

 

„Член  3 

Одмерувањето на глобата ќе се врши согласно За-

конот за прекршоците.“ 

 

Член 4 

По членот 65-а се додаваат три нови члена 65-б, 65-

в и 65-г кои гласат: 
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„Член 65-б 

Ако надлежниот инспектор утврди прекршок дол-

жен е на сторителот на прекршокот да му издаде прек-

ршочен платен налог согласно Законот за прекршо-

ците. 

Овластените службени лица се должни да водат 

евиденција за поведените прекршочни постапки и за 

исходот на покренатата постапка. 

Во евиденцијата од ставот 1 на овој член се соби-

раат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и 

презиме, односно назив на  сторителот на прекршокот, 

живеалиште, односно претстојувалиште, седиште, вид 

на прекршокот, број на прекршочниот платен налог и 

исходот од постапката“. 

Личните податоци од ставот 2 на овој член се чува-

ат пет години од денот на внесувањето во евиденци-

јата. 

 

Член 65-в 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-

лог ја пропишува министерот за информатичко оп-

штество и администрација“. 

 

Член 65-г 

Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се 

донесе најдоцна во рок од 30 (триесет) дена од  денот 

на влегување во сила на овој закон.“ 

 

Член 5 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

_________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT  

PËR MATERIAL ARKIVOR 

 

 

Neni 1 

Në ligjin për material arkivor ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 95/12, 41/14 dhe 

72/15), në nenin 65 në paragrafin 1 në fjalinë hyrëse fjalët: 

"1000 deri" shlyhet. 

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 

"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për 

personin juridik do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës 

në personin juridik për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij 

neni." 

 

Neni 2 

Në nenin 65-a paragrafi 1 fjalët "500 deri " shlyhen. 

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 

"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për 

personin juridik do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës 

në personin juridik për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij 

neni." 

    

Neni 3 

Pas neni 2 shtohet nen i ri 3, si vijon: 

"Neni 3 

Matja e  gjobës  kryhet në pajtim me Ligjin për 

kundërvajtje." 

 

Neni 4 

Pas neni 65-a shtohen tri nene të reja 65-b, 65-v dhe 

65-g si vijojnë: 

 

"Neni 65-b 

Nëse inspektori kompetente konstaton kundërvajtje 

është i obliguar kryerësit të kundërvajtjes t'i lëshojë 

urdhërpagesë kundërvajtëse në pajtim me Ligjin për 

kundërvajtje 

Personat e autorizuar zyrtarë janë të obliguar të mbajnë 

evidencë për procedurat e ngritura kundërvajtëse dhe për 

rezultatin e procedurës së ngritur. 

 Në evidencën nga paragrafi 2 të këtij neni mblidhen, 

përpunohet dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe 

mbiemri, respektivisht titulli i kryerësit të kundërvajtjes, 

vendbanimi, respektivisht vendqëndrimi, selia, lloji i 

kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës kundërvajtëse dhe 

rezultati i procedurës. 

 Të dhënat personale nga paragrafi 3 të këtij neni ruhen 

pesë vjet nga dita e futjes në evidencë. 

 

Neni 65-v 

Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse 

i përcakton ministri i Shoqërisë Informatike dhe 

Administratës. 

 

Neni 65-g 

Akti nënligjor i paraparë me këtë ligj do të miratohet 

më së voni  në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi 

të këtij ligji." 

 

Neni 5 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë. 

_________ 

4191. 

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 

(„Службен Весник на Република Македонија" број 

42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11 и 151/11), 

Собранието на Република Македонија, на седницата 

одржана на 26 агуст 2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПРАЌА-

ЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈАТА НА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВ-

НАТА ОПЕРАЦИЈА „ОДЛУЧНА ПОДДРШКА" ВО  

АВГАНИСТАН 

 

1. Во Одлуката за испраќање на припадник на Ар-

мијата на Република Македонија за учество  во  миров-

ната операција „Одлучна поддршка" во Авганистан,  

Број 08-1070/1 („Службен весник на Република Маке-

донија", број 32/15), во точката 1, зборот „ноември" се 

заменува со зборот „септември". 
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2. Оваа  одлука  влегува  во  сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Република Македо-

нија". 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-3882/1 Претседател 

26 август 2015 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 

________ 

4192. 

Врз основа на членoт 5 од Законот  за одредување 

на видот и одмерување на висината на казната („Служ-

бен весник на Република Македонија" број 199/14), 

Собранието на Република Македонија, на седницата 

одржана на 26 август 2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 

ВОЕДНАЧУВАЊЕ НА КАЗНЕНАТА ПОЛИТИКА 

 

I. За членови на Комисијата за воедначување на 

казнената политика се избрани: 

- д-р Неџат Елези, јавен обвинител во Јавното обви-

нителство на Република Македонија; 

- д-р Јован Илиевски, основен јавен обвинител во 

Основното јавно обвинителство за гонење на организи-

ран криминал и корупција; 

- Гордана Сајковска, судија на Апелациониот суд 

Скопје; 

- Татјана Дуковска, судија на Апелациониот суд 

Скопје; 

- Љубчо Наумовски, адвокат, член на Управен од-

бор на Адвокатска комора на Република Македонија; 

- Арта Билали Зендели, универзитетски професор 

по предметите од казнената област и 

- Ѓорги Сламков, универзитетски професор по 

право. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија". 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-3885/1 Претседател 

26 август 2015 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 

________ 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4193. 

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14 и 116/15), Владата на 

Република Македонија, на седницата, одржана на 

25.8.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-

РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕД-

ВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот 

во функција за запишување на недвижностите сопстве-

ност на Република Македонија и тоа премер на објекти 

- кои се наоѓаaт на КП бр. 13810/1, во КО Прилеп, Oп-

штина Прилеп. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5660/1 Заменик на претседателот 

25 август 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

4194. 

Врз основа на член 70 од Законот за Јавнообвини-

телска служба („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.62/2015), Владата на Република Македонија, 

на седницата одржана на 25.8.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА 

ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ЈАВНООБВИ-

НИТЕЛСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2015 ГОДИНА 

 

Член 1 

Вредноста на бодот за пресметување на платите на 

јавнообвинителските службеници изнесува 76,8 де-

нари. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе се применува започнувајќи со испла-

тата на плата за месец август 2015 година. 

 

Бр. 42-6278/1 Заменик на претседателот 

25 август 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

4195. 

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија" бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15), Владата на 

Република Македонија, на седницата, одржана на 

25.8.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 

СМЕТКА HA ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 

ДРЖАВНИ ПАТИШТА ЗА 2014 ГОДИНА 

 

Член 1 

Co оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка на Јавното претпријатие за државни патишта за 

2014 година, бр. 02-2397/3 од 12.3.2015 година, усвоена 

од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на сед-

ницата, одржана на 12.3.2015 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија". 

 

Бр. 42-7561/1 Заменик на претседателот 

25 август 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

4196. 

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија" бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15 ), Владата на 

Република Македонија, на седницата, одржана на 

25.8.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА  

  РАБОТЕЊЕТО HA ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ  

ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА ЗА 2014 ГОДИНА 

 

Член 1 

Co оваа одлука се дава согласност на Извештајот за 

работењето на Јавното претпријатие за државни па-

тишта за 2014 година, бр. 02-5833/4 од 6.7.2015 година, 

усвоен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, 

на седницата, одржана на 6.7.2015 година.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија". 

 

Бр. 42-7561/2 Заменик на претседателот 

25 август 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

4197. 

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.55/13, 41/14, 115/14 и 116/15), Владата на 

Република Македонија, на седницата, одржана на 

25.8.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО  

ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ 

СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот 

во функција за запишување на недвижност сопственост 

на Република Македонија, и тоа премер на објектот на 

Националната установа Центар за култура АСНОМ - 

Гостивар, кој се наоѓа на ул. „Браќа Ѓиноски“ – Гости-

вар, КП бр. 3423, КО Гостивар - 1. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-8457/1 Заменик на претседателот 

25 август 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

4198. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 

15/2013 и 139/2014) Владата на Република Македонија,  

на седницата, одржана на 25.8.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА  ОДЛУ-

КАТА ЗА  ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА 

ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ  

НА ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ФЛАШИРАЊЕ ЗА 

КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОТРЕБИ 

 

1. Со оваа одлука престанува да важи  Одлуката за 

започнување на постапката за доделување на концесија 

за користење на подземна вода за флаширање за комер-

цијални потреби бр. 42-11124/1 од 29.7.2014 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

116/2014). 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-8584/1 Заменик на претседателот 

25 август 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

4199. 

Врз основа на член 4, став 1 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 

25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија, 

на седницата, одржана на 25.8.2015 година, донесе   
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О Д Л У К А 

ЗА ПРЕОБРАЗБА  НА  JАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ ВО 

СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ 

 

Член 1 
Со оваа одлука се врши преобразба на Jавното 

претпријатие за стопанисување со објектите за спорт 
во сопственост на Република Македонија, во Друштво 
со ограничена одговорност (во натамошниот текст: 
Друштвото), по пат на вложување на средства од стра-
на на правното лице: Друштво за изградба, управување 
и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“ 
ДООЕЛ – Скопје. 

 
Член 2 

 Друштвото ќе работи и ќе учествува во правниот 
промет под името: 

Друштво за управување и користење на спортски 
објекти ,, Спорт 1 “ ДОО Скопје. 

Скратениот  назив на Друштвото  е: ,, Спорт 1 “ 
ДОО Скопје. 

 
Член 3 

Седиштето на Друштвото е на ул. ,,Димитар Вла-
хов“ бр. 4,  (приземје) Скопје, Општина Центар. 

 
Член 4 

Приоритетна дејност на Друштвото ќе биде: 
- 92.61/0 – Дејност на спортски арени и стадиони. 
 

Член 5 
Содружници на друштвото се: 

1. Владата на Република Македонија, со седиште 

на бул.„Илинден“ бр. 2,  со ЕМБС  4064674     и 

2. Друштвото за изградба, управување и издавање 

на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“ ДООЕЛ – 

Скопје, со седиште на бул. „8-ми Септември“    бр. 13,  

Скопје,  со ЕМБС 6125646. 

 

Член 6 

Основната главнина на Друштвото во целост ја со-

чинуваат основните средства на Jавното претпријатие 

за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на 

Република Македонија и основниот влог на Друштво 

за изградба, управување и издавање на повеќенаменска 

сала „Борис Трајковски“ ДООЕЛ – Скопје и истата се 

состои од предмети, ствари и недвижности во вкупна 

вредност од 44.835,98 евра или во денарска про-

тиввредност според среден девизен курс на Народна 

банка на Република Македонија, на денот на извршена-

та процена, во износ од 2.757.413,00  денари, а содруж-

ниците секој посебно учествува во основната главнина 

со непарични влогови и тоа: 

- Основниот влог на Влада на Република Македони-

ја изнесува 127.042,00 денари - непаричен влог, што 

претставува 4.61 % од основната главнина и истиот се 

состои од мебел и компјутерска опрема кои се детално 

опишани во Извештајот за извршена процена СВ V бр. 

60/2015 од  25.3.2015 година од Бирото за судски веш-

тачења. 

- Основниот влог на Друштвото за изградба, упра-

вување и издавање на повеќенаменска сала „Борис 

Трајковски“ ДООЕЛ – Скопје во Друштвото  изнесува   

2.630.371,00 денари - непаричен влог, што претставува 

95.39 % од основната главнина и истиот се состои од 

мебел и компјутерска опрема кои се детално опишани 

во Извештајот за извршена процена на подвижен имот 

од СВ V бр.31/2015 од 2.2.2015 година од Бирото за 

судски вештачења.  

 

Член 7 

Со спортските објекти во сопственост на Република 

Македонија со кои до денот на склучувањето на Дого-

ворот од член 10 на оваа одлука стопанисувало Јавното 

претпријатие, продолжува да стопанисува Друштвото 

за управување и користење на спортски објекти „Спорт 

1“ ДОО Скопје. 

Спортските објекти од став 1 на овој член се запи-

шуваат во Катастарот на недвижностите како сопстве-

ност на Република Македонија, со прибележување на 

правото на стопанисување на Друштвото од член 1 на 

ова одлука. 

 

Член 8 

Со Друштвото управува управител кој се избира и 

разрешува со одлука на собирот на содружниците. 

  

Член 9 

Во постапка за преобразба на Jавното претпријатие 

за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на 

Република Македонија, вработените, имотот, сред-

ствата, правата и обврските поврзани со дејноста на 

инвестиционо и тековно одржување на објектите за 

спорт, дејноста на користење на објектите за спорт од 

објектите во спортот и другите субјекти, дејноста на 

утврдување на висината на закупот, односно склучува-

ње на договори за закуп на делови од објекти што не се 

во функција на спортот и дејноста на планирање и из-

градба на нови објекти за спорт, од денот на отпочну-

вањето на примената на оваа одлука, ги презема Друш-

твото.  

 

Член 10 

Друштвото се основа со Договор за основање на 

Друштвото што ќе биде склучен помеѓу Владата на Ре-

публика Македонија и Друштвото за изградба, управу-

вање и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трај-

ковски“ ДООЕЛ – Скопје, кое има иста или слична деј-

ност во управување и користење на спортски  објекти, 

во рок од триесет дена од влегување во сила на оваа 

одлука.  

 

Член 11 

Со договорот за Друштвото поблиску се уредуваат: 

фирмата и седиштето; предметот на работење на друш-

твото; времетраењето на друштвото; износ на основна-

та глaвнина и износот на влогот на секој содружник од-

делно и извештај од овластен проценувач, доколку вло-

гот на содружникот е непаричен; ЕМБС на содружни-

ците; застапување на Друштвото; правата и обврските  

што содружниците ги имаат спрема Друштвото, како и 
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правата и обврските коишто ги има Друштвото спрема 

основачите; начинот и мерилата на распределба на до-

бивката и начинот на покривање на загубата; начинот 

на управување со Друштвото и престанување на друш-

твото, како и други одредби што се од значење за 

Друштвото, а не се во спротивност со закон. 

 

Член  12 

За организацијата, работењето на Друштвото и упи-

сот во Трговскиот регистар соодветно ќе се применува-

ат одредбите од Законот за трговските друштва. 

 

Член 13 

Органите на управување на Јавното претпријатие за 

стопанисување со објекти за спорт во сопственост на 

Република Македонија продолжуваат да ги вршат фун-

кциите, обврските и правата до конституирањето на 

Друштвото.  

До донесување на актите на Друштвото, ќе се при-

менуваат актите на Jавното претпријатие за стопанису-

вање со објекти за спорт во сопственост на Република 

Македонија, што не се во спротивност со закон и оваа 

одлука.  

 

Член 14 

Со денот на отпочнување на примена на оваа од-

лука, престанува да важи Одлуката за основање на Јав-

ното претпријатие за стопанисување со објекти за 

спорт во сопственост на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2000). 

 

Член 15 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, a ќе отпочне да се применува 30 дена од 

денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 

Бр. 42-8818/1 Заменик на претседателот 

25 август 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

4200. 

Врз основа на членот 29-г став (3) од Законот за 

безбедност на храната („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 

43/14 и 72/15), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 25.08.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКOT  

  ЗА ИНФОРМАЦИИ ПОВРЗАНИ СО ХРАНАТА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за информации поврзани со храната, бр. 02-4529/5 од 

19.8.2015 година. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-8859/1 Заменик на претседателот 

25 август 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

4201. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост  („Службен 

весник на Република  Македонија” бр. 78/15 и 106/15), 

Владата на Република Македонија, на седницата,  од-

ржана на 25.8.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК  И  ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНА УСТА-

НОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ  

РАБОТИ - РАДОВИШ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната 

установа Завод за згрижување, воспитување и образо-

вание на деца и младинци „Ранка Милановиќ” - Скопје 

му престанува користењето на движната ствар – пат-

ничко моторно возило марка Рено Талиа РТ 1.4 ТНГ, 

број на шасија VF1LB030524359102, со регистарска оз-

нака SK-559-KU.  

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната установа Ме-

ѓуопштински центар за социјални работи - Радовиш. 

 

Член 3 

Директорот на Јавната установа Завод за згрижу-

вање, воспитување и образование на деца и младинци 

„Ранка Милановиќ” - Скопје склучува договор со ди-

ректорот на Јавната установа Меѓуопштински центар 

за социјални работи - Радовиш, со кој се уредуваат  

правата и обврските за движната ствар од член 1 од 

оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-8907/1 Заменик на претседателот 

25 август 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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4202. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република  Македонија“ бр. 78/15 и 106/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 25.8.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК  И  ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНА УСТА-
НОВА ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ НА ДЕЦА СО ВОСПИТНО 

СОЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната 

установа Завод за згрижување, воспитување и образо-
вание на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ - Скопје 
му престанува користењето на движната ствар – пат-
ничко моторно возило марка Форд Транзит, број на 
шасија WFOHXXGBVHST45345, со регистарска озна-
ка SK-119-UB.  

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Јавната установа за 
згрижување на деца со воспитно социјални проблеми – 
Скопје. 

 
Член 3 

Директорот на Јавната установа Завод за згрижу-
вање, воспитување и образование на деца и младинци 
„Ранка Милановиќ“ - Скопје склучува договор со ди-
ректорот на Јавната установа за згрижување на деца со 
воспитно социјални проблеми – Скопје, со кој се уре-
дуваат  правата и обврските за движната ствар од член 
1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-8915/1 Заменик на претседателот 

25 август 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4203. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.78/15 и 106/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 25.8.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНА-
ТА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР 
СТЕПЕН ОД ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ  

НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за финансии, му престанува користењето на 
движната ствар-принтер модел Lexmark T652dn, со се-
риски број SN: 7958446. 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење, без надомест на Државната комисија 

за одлучување во втор степен во областа на инспекцис-

киот надзор и прекршочната постапка. 

 

Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со прет-

седателот на Државната комисија за одлучување во 

втор степен во областа на инспекцискиот надзор и 

прекршочната постапка, со кој се уредуваат правата и 

обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-8932/1 Заменик на претседателот 

25 август 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

4204. 

Врз основа на член 23 од Законот за Воената акаде-

мија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 

83/09), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 25.8.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛ-

УВАЊЕ НА БРОЈОТ НА КАНДИДАТИТЕ КОИ СЕ 

ЗАПИШУВААТ НА ВОЕНАТА AКАДЕМИЈА „ГЕ-

НЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“, СКОПЈЕ ВО 

СТУДИСКАТА УЧЕБНА 2015/2016 ГОДИНА, ЧИЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ФИНАНСИРА ОД  БУЏЕТОТ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Одлуката за определување на бројот на кандида-

тите кои се запишуваат на Воената aкадемија „Генерал 

Михаило Апостолски“, Скопје во студиската учебна 

2015/2016 година, чие образование се финансира од 

Буџетот на Република Македонија („Службен весник 

на Република Македонија“, бр.109/15), во член 1 во во-

ведната реченица зборовите „46 студенти - питомци“ 

се заменуваат со зборовите „49 студенти - питомци“. 

Во алинејата 1 зборовите „26 студенти - питомци“ 

се заменуваат со зборовите „29 студенти - питомци“. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-9047/1 Заменик на претседателот 

25 август 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 
20/15 и 98/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.8.2015 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГО-
ДИНА-ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕР-
ЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 
ВО БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО  

ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ 
ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА 

 
1. Во Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година-прв циклус на студии на јавните висо-

кообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзи-
тетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2015/2016 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/15, 106/15 и 126/15), во точката 1, во потточката 1.3 Држа-
вен универзитет во Тетово, делот од табелата 

 

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

 

 

        Бр. 42-8877/1 Заменик на претседателот 

  19 август 2015 година на Владата на Република 

            Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 

4205. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

4206. 
Врз основа на член 19-г став (3) од Законот за про-

цена („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14 и 104/15), минис-

терот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА БОДУВАЊЕ НА ПРВИОТ И 

ВТОРИОТ ДЕЛ ОД  СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА 

ПРОЦЕНУВАЧ ОД ОБЛАСТ  НА ПОБАРУВАЊА 

И ОБВРСКИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на боду-

вање на првиот и вториот дел од стручниот испит за 

проценувач од областа на побарувања и обврски. 

 

Член 2 

(1) Првиот дел (теоретски дел) од стручниот испит 

се состои од прашања утврдени согласно Програмата 

за полагање на стручен испит за проценувач на вред-

носта на побарувања и обврски. 

(2) Секој точен одговор на прашањата од ставот (1) 

на овој член се бодува со два бода и кандидатот може 

да оствари најмногу 70 бодови. 

(3) Кандидатот го положил првиот дел од стручни-

от испит доколку оствари најмалку 49 бодови. 

 

Член 3 

(1) Секој точен одговор на прашањата од вториот 

дел - студијата на случај се бодува со пет бода и канди-

датот може да оствари најмногу 30 бодови. 

(2)  Кандидадот го положил вториот дел - студијата 

на случај од стручниот испит доколку оствари најмал-

ку 21 бод. 

 

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот на боди-

рање на писмениот дел од испитот за проценувач на 

вредноста на побарувањата и обврските („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 32/12). 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 13-10235/4                                                                           

20 август 2015 година Министер за финансии, 

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 

4207. 

Врз основа на член 19-б став (4) од Законот за про-

цена („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14 и 104/15), минис-

терот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВО ОДНОС НА ПРОСТОР-

НИТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧ-

КАТА И ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА НА 

ПРОСТОРИИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРВИОТ 

ДЕЛ - ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ И ВТОРИОТ ДЕЛ – СТУ-

ДИЈА  НА СЛУЧАЈ ОД  СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА 

ПРОЦЕНУВАЧ ОД ОБЛАСТ  НА ПОБАРУВАЊА  

И ОБВРСКИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат критериумите 

во однос на просторните услови и материјално-технич-

ката и информатичката опрема на просториите за пола-

гање на првиот дел - теоретски дел и вториот дел - сту-

дија на случај од стручниот испит за проценувач од об-

ласт на побарувања и обврски. 

 

Член 2 

Полагањето на првиот дел - теоретски дел и втори-

от дел - студија на случај од стручниот испит за проце-

нувач од област на побарувања и обврски (во натамош-

ниот текст: испитот), се спроведува во простории од 

кои секоја одделно треба да биде опремена со: 

- најмалку 36 работни бироа од кои 30 за станиците 

за тестирање, пет за членовите на комисијата за полага-

ње и една за серверот; 

- најмалку 36 столчиња; 

- дисплеј за објавување на резултати со димензии 

од најмалку 2x2 метри; 

- најмалку 30 персонални компјутери чиј монитор е 

најмалку 19“; 

- еден централен сервер со монитор за надгледува-

ње на процесот на тестирање и за локално снимање на 

процесот на тестирање; 

- локална комуникациска мрежа; 

- мрежен преклопник и 

- мрежна камера за снимање на полагањето. 

 

Член 3 

(1) Избраното правно лице треба да поседува соод-

ветна информатичка опрема и софтверска апликација 

што овозможува воспоставување и водење единствена 

база на податоци за спроведување на испитот, доку-

ментацијата, стручната анализа и стручниот надзор. 

(2) Покрај информатичката опрема и посебната со-

фтверска апликација од ставот (1) на овој член, избра-

ното правно лице треба да има и: 
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- пристап за користење на апликацијата на Минис-

терството за финансии за спроведување на електрон-

ското полагање на испитот и 

- интернет конекција во седиштето на избраното 

правно лице од најмалку 10мб/с, наменета исклучиво 

за електронското полагање на испитот. 

 

Член 4 

Електронскиот систем кој се користи за полагање 

на испитите, треба во целост да биде усогласен со про-

пишаниот начин на бодирање на испитните прашања 

од првиот дел - теоретски дел и вториот дел – студија 

на случај од стручниот испит за проценувач од област 

на побарувања и обврски. 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

     

Бр. 13-10235/5                                                                          

20 август 2015 година Министер за финансии, 

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 

НАУКА 

4208. 

Врз основа на член 23 став 3 од Законот  за средно-

то образование  („Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 

40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 

81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 

100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15 и 

145/15), министерот за образование и наука, донесе 

 

К А Л Е Н Д А Р 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2015/2016 

ГОДИНА ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА 

 

Член 1 

Со овој календар се утврдува организирањето на 

учебната година во јавните средни училишта согласно 

програмските целини во наставната година: полугодие, 

други форми на воспитно образовна дејност и ученич-

ки одмор за учебната 2015/2016 година.    

    

Член 2 

Учебната година во јавните средни училишта за-

почнува на 1 септември 2015 година,  а завршува на 31 

август 2016 година.   

Наставната година започнува на 1 септември 2015 

година и завршува на 10 јуни 2016 година, освен за 

учениците од завршната година од гимназиско образо-

вание, стручно образование со четиригодишно и триго-

дишно траење на образованието, уметничко образова-

ние и средно стручно образование за ученици со посеб-

ни образовни потреби за кои редовната настава зав-

ршува на 20 мај 2016 година.    

 

Член 3 

Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I 

и II полугодие.  

Првото полугодие  започнува  на  1  септември 2015 

година и завршува на 29 декември 2015 година.  

Второто полугодие започнува на 21 јануари 2016 

година и завршува на 10 јуни 2016 година. 

  

Член 4 

Во текот на учебната година учениците користат 

зимски и летен одмор. 

Зимскиот одмор започнува на 30 декември 2015 го-

дина и завршува на 20 јануари 2016 година. 

Летниот одмор започнува на 11 јуни 2016 година и 

завршува на 31 август 2016 година. 

 

Член 5 

За учениците од завршните години на средното об-

разование кои ќе полагаат државна матура, училишна 

матура или завршен испит во јунскиот испитен рок, 

јавните средни училишта во времето од 23 мај до 31 

мај 2016 година организираат подготвителна настава, 

консултации и други форми на помош за учениците 

кои треба да полагаат поправни испити, испит на годи-

ната, дополнителни испити, испити за побрзо напреду-

вање, матурски и завршни испити. 

За учениците од завршните години на средното об-

разование кои ќе полагаат државна матура, училишна 

матура или завршен испит во августовскиот испитен 

рок, јавните средни училишта во времето од 16 јуни до 

30 јуни 2016 година организираат подготвителна нас-

тава, консултации и други форми на помош за учени-

ците кои треба да полагаат поправни испити, испит на 

годината, дополнителни испити, испити за побрзо нап-

редување, матурски и завршни испити. 

Јавните средни училишта во времето од 14 jуни до 

21 јуни 2016 година и од 12 август до 19 август 2016 

година организираат подготвителна настава, консулта-

ции и други форми на помош за учениците кои треба 

да полагаат поправни испити, испит на годината, до-

полнителни испити и испити  за побрзо напредување. 

 

Член 6 

Екстерното проверување на постигањата на учени-

ците се врши во периодот од 1 јуни до 10 јуни 2016 го-

дина, освен за учениците од завршните години на сред-

ното образование, за кои екстерното проверување на 
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постигањата на учениците се врши по завршувањето на 

првото полугодие, но најдоцна до крајот на февруари 

2016 година.  

За учениците кои од оправдани причини не биле ек-

стерно проверени по еден или два наставни предмети, 

се организира второ екстерното проверување на пости-

гањата на учениците во месец август. 

 

Член 7 

Екстерните испити од државната матура во гимна-

зиското образование во јунскиот испитен рок се спро-

ведуваат во следниве термини: 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 4 ју-

ни 2016 година со почеток во 10 часот; 

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 

односно руски јазик на 11 јуни 2016 година со почеток 

во 10 часот; 

- математика на 13 јуни 2016 година со почеток во 

10 часот; 

- хемија, физика, биологија, историја и филозофија 

на 15 јуни 2016 година со почеток во 10 часот. 

За учениците од став 1 на овој член кои во јунскиот 

испитен рок не положиле дел или сите испити од 

државната матура во гимназиското образование или од 

оправдани причини не полагале државна матура или 

дел од државната матура во гимназиското образование 

во јунскиот испитен рок, се организира втор испитен 

рок во август во следните термини: 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 15 

август 2016 година со почеток во 10 часот; 

- математика на 16 август 2016 година со почеток 

во 10 часот; 

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 

односно руски јазик на 17 август 2016 година со поче-

ток во 10 часот; 

- хемија, физика, биологија, историја и филозофија 

на 18 август 2016 година со почеток во 10 часот. 

Екстерните испити од државната матура во умет-

ничкото образование во јунскиот испитен рок се спро-

ведуваат во следниве термини: 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 4 ју-

ни 2016 година со почеток во 10 часот; 

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 

односно руски јазик на 11 јуни 2016 година со почеток 

во 10 часот; 

- историја, филозофија, односно естетика на 15 јуни 

2016 година со почеток во 10 часот. 

За учениците од став 3 на овој член кои во јунскиот 

испитен рок не положиле дел или сите испити од 

државната матура во уметничко образование или од 

оправдани причини не полагале државна матура или 

дел од државната матура во уметничко образование во 

јунскиот испитен рок, се организира втор испитен рок 

во август во следните термини: 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 15 

август 2016 година со почеток во 10 часот; 

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 

односно руски јазик на 17 август 2016 година со поче-

ток во 10 часот; 

- историја, филозофија, односно естетика на 18 ав-

густ 2016 година со почеток во 10 часот. 

Екстерните испити од државната матура во четири-

годишното стручно образование во јунскиот испитен 

рок се спроведуваат во следниве термини: 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 4 ју-

ни 2016 година со почеток во 10 часот; 

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 

односно руски јазик на 11 јуни 2016 година со почеток 

во 10 часот; 

- математика на 13 јуни 2016 година со почеток во 

10 часот; 

- хемија, физика, биологија, историја и бизнис на 15 

јуни 2016 година со почеток во 10 часот. 

За учениците од став 5 на овој член кои во јунскиот 

испитен рок не положиле дел или сите испити од 

државната матура во четиригодишното стручно обра-

зование или од оправдани причини не полагале држав-

на матура или дел од државната матура во четириго-

дишното стручно образование во јунскиот испитен 

рок, се организира втор испитен рок во август во след-

ните термини: 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 15 

август 2016 година со почеток во 10 часот;  

- математика на 16 август 2016 година со почеток 

во 10 часот; 

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 

односно руски јазик на 17 август 2016 година со поче-

ток во 10 часот; 

- хемија, физика, биологија, историја и бизнис на 18 

август 2016 година со почеток во 10 часот. 

Интерните испити од изборниот дел на државната 

матура се спроведуваат во термини утврдени од учи-

лишната матурска комисија на предлог на соодветните 

училишни предметни комисии и тоа: 

- во јунскиот испитен рок во периодот од 16 до 30 

јуни 2016 година и   

- во августовскиот испитен рок во периодот од 22 

до 26 август 2016 година. 

Презентацијата и одбраната на проектната задача за 

учениците од гимназиско и средно стручно образова-

ние се реализира во периодот од 16 март до 27 април 

2016 година и од 22 август до 26 август 2016 година. 
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Презентација и одбрана на проектна задача за уче-

ниците од средното уметничко образование се реализи-

ра во периодот од 16 март до 18 мај 2016 година годи-

на и од 22 август до 26 август 2016 година. 

 

Член 8 

Училишната матура во гимназиското образование, 

училишната матура во уметничкото образование и зав-

ршниот испит во четиригодишното стручно образова-

ние се спроведуваат во два испитни рока и тоа: јуни и 

август. 

Во јунскиот испитен рок:  

- задолжителен дел (македонски јазик и литература, 

албански јазик и литература, односно турски јазик и 

литература) на 14 јуни 2016 година со почеток во 9 ча-

сот.   

Во августовскиот испитен рок: 

- задолжителен дел (македонски јазик и литература, 

албански јазик и литература, односно турски јазик и 

литература) на 19 август 2016 година со почеток во 9 

часот.  

Испитот од изборниот дел на училишната матура 

во гимназиското и во уметничкото образование, испи-

тот од изборниот дел на завршниот испит во четириго-

дишното стручно образование и проектната задача се 

спроведуваат во термини утврдени од училишната ма-

турска комисија на предлог на соодветните училишни 

предметни комисии и тоа: 

- во јунскиот испитен рок во времето од 16 до 30 ју-

ни 2016 година и   

- во августовскиот испитен рок во времето од 22 до 

26 август 2016 година. 

Презентацијата и одбраната на проектната задача за 

учениците од гимназиско и средно стручно образова-

ние се реализира во периодот од 16 март до 27 април 

2016 година и од 22 август до 26 август 2016 година. 

Презентација и одбрана на проектна задача за уче-

ниците од средното уметничко образование се реализи-

ра во периодот од 16 март до 18 мај 2016 година годи-

на и од 22 август до 26 август 2016 година. 

 

Член 9 

Завршниот испит во тригодишното стручно образо-

вание се спроведува во три испитни рока и тоа: јуни, 

август и јануари. 

Во јунскиот рок:  

- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 14 

јуни 2016 година со почеток во 9 часот.  

Во августовскиот рок: 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 19 

август 2016 година со почеток во 9 часот. 

Во јануарскиот рок- за време на зимскиот одмор на 

учениците. 

Индивидуалната практична работа во тригодишно-

то стручно образование се спроведува во термини ут-

врдени од училишната матурска комисија на предлог 

на соодветните училишни предметни комисии. 

 

Член 10 

Воспитно-образовната работа за учениците се орга-

низира во текот на целата работна недела. 

 

Член 11 

Во текот на наставната година во јавните средни 

училишта во завршната година на образованието се ос-

тваруваат најмалку 166 наставни денови, а за сите оста-

нати години на образование се остваруваат најмалку 

180 наставни денови. 

 

Член 12 

На денот на училиштето се организираат културни, 

спортски и други манифестации.   

Традиционалниот ден на просветата за припадни-

ците на заедниците кои следат настава на јазик разли-

чен од македонскиот јазик се одбележува со организи-

рање на културни и други манифестации.    

  

Член 13 

Работните деновите кога се изведуваат ученичките 

екскурзии, Денот на дрвото/ Денот на еколошката ак-

ција на младите во Република Македонија,  денот на 

училиштето и традиционалниот ден на просветата за 

припадниците на заедниците кои следат настава на ја-

зик различен од македонскиот јазик, се наставни дено-

ви кога се изведуваат посебни програми. 

                                                    

Член 14 

Феријалната практика се остварува во зависност од 

специфичноста на образовниот профил и се изведува за 

време на летниот одмор на учениците. 

 

Член 15 

Со денот на влегувањето во сила на овој календар 

престануваат да важи Календарот за организација на 

учебната 2014/2015 година во јавните средни училишта 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

129/14, 19/15 и 80/15).  

 

Член 16 

Овој календар влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе отпочне да се применува од                 

1 септември 2015 година. 

 

Бр.20-14019/1 Министер за образование 

27 август 2015 година и наука, 

Скопје Абдилаќим Адеми, с.р. 
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4209. 

Врз основа на член 40 став 3 од Законот  за основ-

ното образование („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 

51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 

98/15 и 145/15), министерот за образование и наука, 

донесе 

 

К А Л Е Н Д А Р 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2015/2016 

ГОДИНА ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА 

 

Член 1 

Со овој календар се утврдува организирањето на 

учебната година во основните училишта согласно 

програмските целини во наставната година: полугодие, 

други форми на воспитно образовна дејност и ученич-

ки одмор за учебната 2015/2016 година.    

     

Член 2 

Учебната година во основните училишта почнува 

на 1 септември 2015 година,  а завршува на 31 август 

2016 година. 

 Наставната година започнува на 1 септември 2015 

година и завршува на 10 јуни 2016 година. 

 

Член 3 

Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I 

и II полугодие.  

Првото полугодие започнува на 1 септември 2015 

година и завршува на 29 декември 2015 година.  

Второто полугодие започнува на 21 јануари 2016 

година и завршува на 10 јуни 2016 година. 

 

Член 4 

Во текот на учебната година учениците користат 

зимски и летен одмор. 

Зимскиот одмор започнува на 30 декември 2015 го-

дина и завршува на 20 јануари 2016 година. 

Летниот одмор започнува на 11 јуни 2016 година и 

завршува на 31 август 2016 година. 

 

Член 5 

Основните училишта во времето од 13 јуни до 20 

јуни 2016 година организираат дополнителна настава, 

поправни испити и одделенски испити, а од 15 август 

до 19 август 2016 година организираат подготвителна 

настава, консултации и други форми на помош за уче-

ниците кои треба да полагаат поправни испити и одде-

ленски испити и ги спроведуваат истите. 

Член 6 

Екстерното проверување на постигањата на успехот 

на учениците од четврто до деветто одделение се орга-

низира и спроведува на крајот на наставната година. 

За учениците кои од оправдани причини не биле ек-

стерно проверени по еден или два наставни предмети, 

се организира екстерното проверување во месец ав-

густ. 

 

Член 7 

Воспитно-образовната работа за учениците се орга-

низира во текот на целата работна недела. 

 

Член 8 

Во текот на наставната година во основните учи-

лишта се остваруваат 180 наставни денови. 

 

Член 9 

На денот на училиштето се организираат културни, 

спортски и други манифестации.    

Традиционалниот ден на просветата за припадни-

ците на заедниците кои следат настава на јазик разли-

чен од македонскиот јазик се одбележува со организи-

рање на културни и други манифестации.    

  

 

Член 10 

Работните деновите кога се изведуваат ученичките 

екскурзии и Денот на дрвото/Денот на еколошката ак-

ција на младите во Република Македонија, денот на 

училиштето и традиционалниот ден на просветата за 

припадниците на заедниците кои следат настава на ја-

зик различен од македонскиот јазик, се наставни дено-

ви кога се изведуваат посебни програми. 

 

Член 11 

Со денот на влегувањето во сила на овој календар 

престанува да важи Календарот за организација на 

учебната 2014/2015 година во основните училишта 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

129/14). 

 

Член 12 

Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 

септември 2015 година. 

 

Бр.20-14019/2 Министер за образование 

27 август 2015 година и наука, 

Скопје Абдилаќим Адеми, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

4210. 

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 

164/13, 187/13, 38/14, 44/14,1 16/14, 180/14, 33/15 и 

72/15), министерот за труд и социјална политика, до-

несе 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

МЕЃУОПШТИНСКИ  ЦЕНТАР  ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА ДЕБАР 

 

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Уста-

нова Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар  

бр. 02-81/3, донесен од Управниот одбор на Јавната ус-

танова, на седницата одржана на 9.6.2015  година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето,  а ќе се објави во  „Службен весник  на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Број 10-5530/2  

2 jули 2015 година Министер, 

Скопје  Диме Спасов, с.р. 

__________ 

4211. 

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 

164/13, 187/13, 38/14,  44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 

72/15 и 104/15), министерот за труд и социјална поли-

тика, донесе 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ 

МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА РАДОВИШ 

 

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Уста-

нова Меѓуопштински центар за социјална работа Радо-

виш бр. 01-565, донесен од Управниот одбор на Јавната 

установа, на седницата одржана на 24.7.2015 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето,  а ќе се објави во  „Службен весник  на Репуб-

лика Македонија“. 

   

Број 10-7023/2  

18 август 2015 година Министер, 

Скопје  Диме Спасов, с.р. 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

4212. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а согласно со 

член 20 став 2 од Законот за Народната банка на Репуб-

лика Македонија („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), Советот на На-

родната банка на Република Македонија, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА  

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА 

 

1. Во Одлуката за задолжителната резерва („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 153/12, 

98/13, 166/13, 143/14, 30/15 и 35/15), во точка 5 ставо-

вите 3 и 4 се менуваат и гласат: 

„По исклучок на став 1 и 2 од оваа точка, стапката 

на задолжителната резерва изнесува 0% за: 

- обврските кон физички лица во домашна валута 

со договорна рочност над една година;  

- обврските кон физички лица во домашна валута 

со валутна клаузула и во странска валута, со договорна 

рочност над две години;  

- обврските врз основа на репо-трансакции во до-

машна валута;  

- обврските врз основа на издадени должнички хар-

тии од вредност во домашна валута и оригинален рок 

на достасување од најмалку две години, во висина на 

номиналната вредност;  

- обврските кон нерезиденти - финансиски друштва 

во домашна валута, во домашна валута со валутна кла-

узула и во странска валута, со договорна рочност над 

една година и обврските кон нерезиденти во домашна 

валута, во домашна валута со валутна клаузула и во 

странска валута, со договорна рочност над две години. 

На депозитите коишто спаѓаат во обврските од став 

3 алинеја 1 и 2 од оваа точка, се применува стапката на 

задолжителна резерва од 0%, доколку согласно со до-

говорните услови: 

- не постои можност за предвремено повлекување 

на депозитот од страна на физичкото лице пред исте-

кот на договорниот рок на орочување; или  

- е предвидено предвремено повлекување на депо-

зитот пред истекот на договорниот рок на орочување 

со раскинување на договорот во целост и пресметува-

ње камата со примена на каматна стапка којашто не е 

повисока од 1/4 од важечката каматна стапка на депо-

зитот, за периодот од датумот на орочување/преорочу-

вање до датумот на повлекување на депозитот.“. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се применува од 1 септември 2015 година. 

     

О. бр.02-15/XIII-1/2015 Гувернер и претседавач 

27 август 2015 година на Советот на Народната банка 

Скопје на Република Македонија, 

 Димитар Богов, с.р. 



 Стр. 32 - Бр. 148                                                                                       31 август 2015 
 

4213. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а во врска со 

член 19 став 1 точка 1 од Законот за Народната банка 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), Советот 

на Народната банка на Република Македонија, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА  

ЗА БЛАГАЈНИЧКИТЕ ЗАПИСИ 

 

1. Во Одлуката за благајничките записи („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 166/13, 30/15 и 

35/15), во точка 4 ставот 3 се менува и гласи:  

„Во случај на тендер со износи и при утврден огра-

ничен износ на благајнички записи, Народната банка 

може да утврди начин на формирање на понуди од бан-

ките според процентуалното учество на обврските на 

банката во домашна валута без валутна клаузула од ос-

новата за пресметување на задолжителната резерва, во 

вкупните обврски на банкарскиот систем во домашна 

валута без валутна клаузула од основата за пресметување  

на задолжителната резерва, за периодот на исполну-

вање, којшто започнува на денот на аукцијата. Во овој 

случај, износот на понудата на банката е најмногу до 

износот добиен со примена на соодветното проценту-

ално учество во износот на благајнички записи утврден 

во Проспектот (намален за износот на достасани бла-

гајнички записи на Македонска банка за поддршка на 

развојот АД Скопје). Македонска банка за поддршка на 

развојот АД Скопје, којашто нема обврска за задолжи-

телна резерва согласно Законот за Македонската банка 

за поддршка на развојот („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 105/09), учествува на аукцијата со 

износот на достасани благајнички записи.“ 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“, а ќе се применува од 16 септември 2015 го-

дина.     

 

О. бр.02-15/XIII-2/2015 Гувернер и претседавач 

27 август 2015 година на Советот на Народната банка 

Скопје на Република Македонија, 

 Димитар Богов, с.р. 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
29. 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА МЕЃУ 
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ  
ГРАНИЧЕН ПРЕМИН ТАБАНОВЦЕ-ПРЕШЕВО 

 
 
Се прогласува Законот за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија 

и Владата на Република Србија за утврдување на граничните процедури за железничкиот граничен 
премин Табановце-Прешево,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 
година.  

 
     Бр. 08-3886/1                       Претседател 
26 август 2015 година                      на Република Македонија, 

    Скопје                                           д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ  

НА ГРАНИЧНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ГРАНИЧЕН  
ПРЕМИН ТАБАНОВЦЕ-ПРЕШЕВО 

 
 

Член 1 
Се ратификува Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република 

Србија за утврдување на граничните процедури за железничкиот граничен премин Табановце-
Прешево, склучена во Скопје на 16 февруари 2015 година. 

 
 

Член 2 
Спогодбата од член 1 на овој закон во оригинал на македонски и на српски јазик, гласи: 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 



 
Стр. 14 - Бр. 148                                                   31 август 2015 

 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  



 
31 август 2015                                                       Бр. 148 - Стр. 19 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  



 
31 август 2015                                                       Бр. 148 - Стр. 25 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  

 
Член 3 

Министерството за транспорт и врски се определува како надлежен орган на државната управа што ќе се 
грижи за извршување на Спогодбата од член 1 на овој закон. 

 
 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија". 
_____________ 

 
 

L I GJ 
PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE 

QEVERISË SË REPUBLIKËS SË SERBISË PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE KUFITARE PËR 
VENDKALIMIN KUFITAR HEKURUDHOR TABANOVC-PRESHEVË 

 
 

Neni 1 
Ratifikohet Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Serbisë për 

përcaktimin e procedurave kufitare për vendkalimin kufitar hekurudhor Tabanovc-Preshevë, e lidhur në Shkup më 16 
shkurt 2015.  

 
Neni 2 

Marrëveshja nga neni 1 i këtij ligji në origjinal në gjuhën maqedonase dhe serbe, është si vijon:  
  

 
Neni 3 

Ministria e Transportit dhe Lidhjeve caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që do të kujdeset për 
zbatimin e Marrëveshjes nga neni 1 i këtij ligji. 

                                                   
 

Neni 4 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

____________ 
 

30. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Ма-

кедонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат  
 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ 

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И АГЕНЦИЈАТА ЗА МЕЃУНАРОДЕН РАЗВОЈ НА САД ЗА 
БАНКАРСКИ ГАРАНЦИИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Се прогласува Законот за ратификација на Договорот за соработка меѓу Владата на Република Македонија и 

Агенцијата за меѓународен развој на САД за банкарски гаранции во земјоделство и рурален развој во Република 
Македонија,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.  
 

     Бр. 08-3887/1                                  Претседател 
26 август 2015 година                      на Република Македонија, 

    Скопје                                           д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 

З А К О Н 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА И АГЕНЦИЈАТА ЗА МЕЃУНАРОДЕН РАЗВОЈ НА САД ЗА БАНКАРСКИ  
ГАРАНЦИИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 
 

Член 1 
Се ратификува Договорот за соработка меѓу Владата на Република Македонија и Агенцијата за меѓународен 

развој на САД за банкарски гаранции во земјоделство и рурален развој во Република Македонија, склучен на 2 
јули 2015 година во Скопје. 

 
 

Член 2 
Договорот од член 1 на овој закон во оригинал на македонски јазик и на англиски јазик, гласи: 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 



 
Стр. 46 - Бр. 148                                                   31 август 2015 

 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  



 
31 август 2015                                                       Бр. 148 - Стр. 47 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 

Член 3 
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се определува како надлежен орган на 

државната управа што ќе се грижи за извршување на Договорот од член 1 на овој закон. 
 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република 

Македонија". 
_____________ 

 
L I GJ 

PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES PËR BASHKËPUNIM NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS 
SË MAQEDONISË DHE AGJENCISË PËR ZHVILLIM NDËRKOMBËTAR TË SHBA-së PËR GARANCI 

BANKARE NË BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË 
 
 

Neni 1 
Ratifikohet Marrëveshja për bashkëpunim ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Agjencisë për Zhvillim 

Ndërkombëtar të SHBA-së për garanci bankare në bujqësi dhe zhvillim rural në Republikën e Maqedonisë, e lidhur më 2 
korrik 2015 në Shkup.  

 
 

Neni 2 
Marrëveshja nga neni 1 i këtij ligji në origjinal në gjuhën maqedonase dhe angleze, është si vijon:  
  
 

Neni 3 
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që 

do të kujdeset për zbatimin e Marrëveshjes nga neni 1 i këtij ligji. 
                                                   
 

Neni 4 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
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