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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 8
По членот 50 се додаваат два нови наслoва и члена
50-а и 50-б, кои гласат:

841.
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

„Договор за обезбедување со пренос на сопственост на
подвижни ствари

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за обезбедување на побарувањата,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 февруари 2016 година.
Бр. 08-1071/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА
Член 1
Во Законот за обезбедување на побарувањата
(„Службен весник на Република Македонија“ број
87/2007) во член 43 по зборовите: „сопственост на“
зборот „предмети“ се заменува со зборовите: „недвижен имот“.
Член 2
Во член 44 по зборовите: „сопственоста на некој“
зборот „предмет“ се заменува со зборот „недвижен
имот“.
Член 3
Во членот 45 зборот „предметите“ се заменува со
зборовите: „недвижниот имот“.
Член 4
Во членот 47 став (3) запирката и зборовите по неа
„односно на подвижни предмети“ се бришат.
Член 5
Во членот 48 запирката и зборовите по неа „односно подвижни предмети“ се бришат.
Член 6
Во членот 49 став (2) во двете реченици зборовите:
„и на подвижните предмети“, „или подвижните предмети“ и „и подвижните предмети“ се бришат.
Член 7
Во членот 50 став (1) по зборот „сопственост“ се
додаваат зборовите: „на недвижен имот“, а зборот
„предмет“ се заменува со зборовите: „недвижен имот“.

Член 50-а
(1) За обезбедување со пренос на сопственост на
подвижни ствари заинтересираните страни склучуваат
договор, за пренос на сопственоста на некој предмет
или право од должникот на доверителот, кој задолжително се потврдува кај нотар (солемнизација) или се
составува во форма на нотарски акт.
(2) Договорот произведува правно дејство со моментот на впишување во Регистарот за обезбедување
со пренос на сопственост на предмети и пренос на права - (Фидуцијарен регистар), кој се води во рамките на
Централниот регистар.
(3) Заинтересираните страни се должни, во писмена
или електронска форма, да поднесат барање на пропишан образец, за упис во Фидуцијарниот регистар, во
рок од пет работни дена од потврдувањето на договорот или од изготвувањето на нотарскиот акт. Заинтересираните страни можат да се договорат да го овластат
нотарот да го изврши уписот на договорот во Централниот регистар. Поднесувањето на барањето за упис во
електронска форма се врши согласно Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис.
(4) Заинтересираните страни се должни до Централниот регистар да поднесат барање, во писмена или
електронска форма, согласно со Законот за податоците
во електронски облик и електронски потпис за запишување на секоја промена во договорот во рок од пет работни дена од настанување на промената.
(5) Заинтересираните страни се должни во рок од
пет работни дена од престанокот или раскинувањето на
договорот направено на начин на кој што е склучен договорот до Централниот регистар да поднесат барање
во писмена или електронска форма, согласно со Законот за податоците во електронски облик и електронски
потпис, за бришење на предметот од посебниот регистар.
(6) Договорот од ставот (1) на овој член задолжително содржи:
- податоци за заинтересираните страни име и презиме, живеалиште или престојувалиште и единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), односно назив
или фирма, седиште и единствен матичен број на субјектот (ЕМБС),
- податоци за заинтересираните страни кои се
странски лица за физичко лице име и презиме, адреса,
број на патната исправа и државата која ја издала патната исправа, а за странско правно лице-назив или
фирма, седиште, идентификационен број кој се води во
странскиот регистар на правни лица и име на државата
во која се наоѓа неговото седиште,
- опис на предметот со податоци тој да може да се
идентификува, вклучувајќи ја и вредноста на предметот кој е предмет на побарувањето,
- износ на побарувањето,
- правен основ на побарувањето и
- одредби за тоа кога обезбеденото побарување ќе
пристигне, односно како неговото пристигнување ќе се
определи.
- одредба за тоа чија е обврската да го изврши уписот на договорот во Централниот регистар (нотарот
или некоја од заинтересираните страни).
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(7) Должникот може да биде и лице спрема кое доверителот нема побарување кое се обезбедува.
(8) За извршениот упис, настанатите промени и
бришење се издава потврда во писмена или електронска форма согласно со прописите кои се однесуваат на
податоците во електронски облик и електронски потпис. Исправата за упис мора да ги содржи битните елементи од договорот, денот и часот на приемот на барањето во регистарот, како и времето на издавањето на
исправата.
(9) Формата и содржината на барањето, како и начинот на вршење на упис, промена и бришење во Регистарот од ставот 2 на овој член ќе го пропише директорот
на Централниот регистар на Република Македонија.
Постапка за обезбедување на побарување со продажба со задржување на правото на сопственост
на подвижни ствари
Член 50-б
(1) Постапката од членот 50-а ќе се примени соодветно и за обезбедување на побарување со продажба со
задржување на правото на сопственост на подвижни
ствари пропишано согласно со закон.
(2) Во постапката од ставот (1) на овој член уписот
ќе се врши во Регистарот за продажба на подвижни
ствари со задржување на правото на сопственост, кој се
води во рамките на Централниот регистар.
(3) Формата и содржината на барањето, како и начинот на вршење на упис, промена и бришење во Регистарот од ставот 2 на овој член ќе го пропише директорот на Централниот регистар на Република Македонија. “
Член 9
Во членот 57 став (1) зборовите: „нотар или“ се
бришат.
Во ставот (2) зборовите: „да го овласти нотарот
или“ се бришат.
Член 10
Во членот 58 став (1) зборовите: „нотарот, односно“ се бришат.
Во ставот (2) во првата реченица зборовите: „нотарот или“ и во втората реченица зборовите: „нотарот,
односно на“ се бришат.
Член 11
Во членот 59 став (1) зборовите: „нотарот, односно“ се бришат.
Во ставот (2) зборовите: „нотарот или“ се бришат.
Член 12
Во членот 60 став (2) зборовите: „нотар или преку“
се бришат.
Член 13
Во членот 61 став (1) во првата алинеја зборовите:
„нотарот односно“ и во третата алинеја зборот „нотарот“ се бришат.
Член 14
Глоба во износ од 400 до 600 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на нотарот
или заинтересираната страна, доколку постапи спротивно на членот 50-а ставови (3), (4) и (5).
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За прекршокот предвиден во овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд, по барање поднесено од страна на оштетениот согласно со закон.
Член 15
Централниот регистар на Република Македонија е
должен во рок од шест месеци од влегувањето во сила
на овој закон да го воспостави Регистарот за обезбедување со пренос на сопственост на предмети и пренос
на права (Фидуцијарен регистар) и Регистарот за продажба на подвижни ствари со задржување на правото
на сопственост.
Член 16
Подзаконските прописи чие донесување е утврдено
со овој закон ќе се донесат во рок од четири месеци од
денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 17
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува шест месеци од
влегувањето во сила на овој закон.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SIGURIMIN E KËRKESAVE
Neni 1
Në Ligjin për sigurimin e kërkesave (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 87/2007) në nenin 43
pas fjalëve: "pronësisë së" fjala "sendeve" zëvendësohet
me fjalët: "pronës së patundshme".
Neni 2
Në nenin 44 pas fjalëve: “pronësinë e ndonjë” fjala
“sendi” zëvendësohet me fjalën “prone të patundshme”.
Neni 3
Në nenin 45 fjala “sendeve” zëvendësohet me fjalët:
“pronës së patundshme”.
Neni 4
Në nenin 47 në paragrafin (3) presja dhe fjalët pas saj
“përkatësisht të sendeve të luajtshme” shlyhen.
Neni 5
Në nenin 48 presja dhe fjalët pas saj “përkatësisht
sendeve të luajtshme” shlyhen.
Neni 6
Në nenin 49 në paragrafin (2) në të dy fjalitë fjalët:
“dhe të sendeve të luajtshme”, “apo sendet e luajtshme”
dhe “dhe sendet e luajtshme” shlyhen.
Neni 7
Në nenin 50 paragrafi (1) pas fjalës “pronësisë”
shtohen fjalët: “së pronës së patundshme”, ndërsa fjala
“send” zëvendësohet me fjalët: “pronë e patundshme”.
Neni 8
Pas nenit 50 shtohen dy tituj të rinj dhe nene 50-a dhe
50-b si vijojnë:
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“Marrëveshje për sigurimin e bartjes së pronësisë së
sendeve të luajtshme
Neni 50-a
(1) Për sigurimin me bartje të pronësisë së sendeve të
luajtshme palët e interesuara lidhin marrëveshje, për bartje të
pronësisë së ndonjë lëndë apo të drejtë nga debitori te
kreditori, i cili në mënyrë të detyrueshme vërtetohet tek noteri
(solemnizim) apo përpilohet në formë të aktit të noterit.
(2) Marrëveshja krijon veprim juridik me momentin e
regjistrimit në Regjistrin për sigurimin me bartje të
pronësisë së sendeve dhe bartjes së të drejtave – (Regjistër
fiduciar), i cili mbahet në kuadër të Regjistrit qendror.
(3) Palët e interesuara janë të detyruara, në formë të
shkruar apo elektronike, të parashtrojnë kërkesë në formular të
përcaktuar, për regjistrim në Regjistrin fiduciar, në afat prej
pesë ditë pune nga vërtetimi i marrëveshjes apo nga përpilimi i
aktit të noterit. Palët e interesuara mund të merren vesh ta
autorizojnë noterin ta kryejë regjistrimin e marrëveshjes në
Regjistrin qendror. Parashtrimi i kërkesës për regjistrim në
formë elektronike bëhet në pajtim me Ligjin për të dhënat në
formë elektronike dhe nënshkrim elektronik.
(4) Palët e interesuara janë të detyruara te Regjistri
qendror të parashtrojnë kërkesë, në formë të shkruar apo
elektronike, në pajtim me Ligjin për të dhënat në formë
elektronike dhe nënshkrim elektronik për regjistrimin e
secilit ndryshim në marrëveshjen në afat prej pesë ditë
pune nga ndodhja e ndryshimit.
(5) Palët e interesuara janë të detyruara në afat prej
pesë ditë pune nga ndërprerja apo prishja e marrëveshjes të
bërë në mënyrë në të cilën është lidhur marrëveshja te
Regjistri qendror të parashtrojnë kërkesë në formë të
shkruar apo elektronike, në pajtim me Ligjin për të dhënat
në formë elektronike dhe nënshkrim elektronik, për
shlyerjen e lëndës nga regjistri i veçantë.
(6) Marrëveshja nga paragrafi (1) i këtij neni në mënyrë
të detyrueshme përmban:
-të dhëna për palët e interesuara: emrin dhe mbiemrin,
vendbanimin apo
-vendqëndrimin dhe numrin unik të amzës të qytetarit
(NUAQ), përkatësisht emërtimin apo firmën, selinë dhe
numrin unik të amzës të subjektit (NUAS),
-të dhëna për palët e interesuara të cilët janë persona të
huaj: për personin fizik emrin dhe mbiemrin, adresën,
numrin e dokumentit të udhëtimit dhe shtetin i cili e ka
dhënë dokumentin e udhëtimit, ndërsa për personin juridik
– emrin apo firmën, selinë, numrin e identifikimit i cili
mbahet në regjistrin e huaj të personave juridikë dhe emrin
e shtetit në të cilin gjendet selia e tij.
- përshkrimin e objektit me të dhëna ai të mund të
identifikohet, duke e inkuadruar edhe vlerën e sendit që
është lëndë e kërkesës,
- shumën e kërkesës,
- bazën juridike të kërkesës dhe
- dispozita për atë kur kërkesa e siguruar do të arrin,
përkatësisht si arritja e saj do të caktohet.
- dispozita për atë obligim i kujt është ta kryejë
regjistrimin e marrëveshjes në Regjistrin qendror (noteri
apo ndonjë nga palët e interesuara).
(7) Debitor mund të jetë edhe person ndaj të cilit
kreditori nuk ka kërkesë e cila sigurohet.
(8) Për regjistrimin e kryer, ndryshimet e ndodhura dhe
shlyerjen jepet vërtetim në formë të shkruar apo elektronike në
pajtim me rregullat të cilat kanë të bëjnë me të dhënat në
formë elektronike dhe nënshkrim elektronik. Dokumenti për
regjistrim doemos duhet t’i përmbajë elementet kryesore nga
marrëveshja, ditën dhe orën e pranimit të kërkesës në
regjistrin, si dhe kohën e dhënies së dokumentit.
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(9) Formën dhe përmbajtjen e kërkesës, si dhe mënyrën
e kryerjes së regjistrimit, ndryshimit dhe shlyerjes në
Regjistrin nga paragrafi 2 i këtij neni do ta përcaktojë
drejtori i Regjistrit Qendror të Republikës së Maqedonisë.
Procedura për sigurimin e kërkesës me shitje me
mbajtjen e të drejtës së pronësisë së sendeve të
luajtshme
Neni 50-b
(1) Procedura nga neni 50-a do të zbatohet në mënyrë
përkatëse dhe për sigurimin e kërkesave me shitje me
mbajtjen e të drejtës së pronësisë së sendeve të luajtshme të
përcaktuar në pajtim me ligj.
(2) Në procedurën nga paragrafi (1) i këtij neni
regjistrimi do të bëhet në Regjistrin për shitjen e sendeve të
luajtshme me mbajtjen e të drejtës së pronësisë, i cili
udhëhiqet në kuadër të Regjistrit qendror.
(3) Formën dhe përmbajtjen e kërkesës, si dhe mënyrën
e kryerjes së regjistrimit, ndryshimit dhe shlyerjes në
Regjistrin nga paragrafi 2 i këtij neni do ta përcaktojë
drejtori i Regjistrit Qendror të Republikës së Maqedonisë.“
Neni 9
Në nenin 57 në paragrafin (1) fjalët: “noter apo”
shlyhen.
Në paragrafin (2) fjalët: “ta autorizojë noterin apo”
shlyhen.
Neni 10
Në nenin 58 në paragrafin (1) fjalët: “noteri,
përkatësisht” shlyhen.
Në paragrafin (2) në fjalinë e parë fjalët: “noterit apo”
dhe në fjalinë e dytë fjalët: “noterit, përkatësisht të”
shlyhen.
Neni 11
Në nenin 59 në paragrafin (1) fjalët: “noterit,
përkatësisht” shlyhen.
Në paragrafin (2) fjalët: “noterit apo” shlyhen.
Neni 12
Në nenin 60 në paragrafin (2) fjalët: “noterit apo
nëpërmjet” shlyhen.
Neni 13
Në nenin 61 në paragrafin (1) në alinenë e parë fjalët:
“noteri përkatësisht” dhe në alinenë e tretë fjala “noteri”
shlyhen.
Neni 14
Gjobë në shumë prej 400-600 euro në kundërvlerë me
denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje noterit apo palës
së interesuar nëse vepron në kundërshtim me nenin 50-a
paragrafët (3), (4) dhe (5).
Për kundërvajtjen e paraparë në këtë ligj procedurë
kundërvajtëse mban dhe sanksion kundërvajtës shqipton
gjykata kompetente, me kërkesë të parashtruar nga ana e të
dëmtuarit në pajtim me ligj.
Neni 15
Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë është i
detyruar në afat prej gjashtë muajsh nga hyrja në fuqi e
këtij ligji ta vendosë Regjistrin për sigurim me bartje të
pronësisë së sendeve dhe bartje të të drejtave (Regjistri
fiduciar) dhe Regjistrin për shitjen e sendeve të luajtshme
me mbajtjen e të drejtës së pronësisë.
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Neni 16
Rregullat nënligjore miratimi i të cilave është
përcaktuar me këtë ligj do të miratohen në afat prej katër
muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________

Neni 17
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa do
të fillojë të zbatohet gjashtë muaj nga hyrja në fuqi e këtij
ligji.
__________

843.
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

842.
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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
полиција,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 февруари 2016 година.
Бр. 08-1072/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА
Член 1
Во Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ број 114/2006, 6/2009, 145/12,
41/14 и 33/15), во членот 16 став (2) точка 5) алинеја 4
точката и запирката на крајот на реченицата се заменува со сврзникот „или“.
Во алинејата 5 сврзникот „или “ се заменува со
сврзникот „и“.
Алинејата 6 се брише.
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR POLICI
Neni 1
Në Ligjin për polici ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 114/2006, 6/2009, 145/12, 41/14 dhe
33/15), në nenin 16 paragrafi (2) pika 5) në alinenë 4
pikëpresja në fund të fjalisë zëvendësohen me lidhëzën
"ose".
Në alinenë 5 lidhëza "ose" zëvendësohet me lidhëzën
"dhe".
Alineja 6 shlyhet.

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ПРАВАТА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ, НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВАТА НА ПАДНАТИТЕ
БОРЦИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 февруари 2016 година.
Бр. 08-1073/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ, НА
ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА И НА
ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВАТА НА ПАДНАТИТЕ
БОРЦИ
Член 1
Во Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци („Службен весник на Република Македонија” број 13/96), во членот 74 по став 4 се
додава нов став 5, кој гласи:
„Образецот на барањето од ставовите (1) и (2) на
овој член и потребната документација за остварување
на правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци ги пропишува министерот за труд и социјална политика во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.“
Член 2
Во членот 75 став 1 зборот „ писмени“ и зборот
„писмено“ се бришат.
Во ставот 2 зборот „писмено“ се брише.
Член 3
Во членот 78 став 1 зборот„писмени“ се брише.
Член 4
Во член 80 по ставот 1 се додава нов став 2, кој
гласи:
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„Обрасците на наодите и мислењата од ставот 1 на
овој член донесени од надлежните лекарски комисии
ги пропишува министерот за труд и социјална политика.”
Член 5
Членот 84 се менува и гласи:
„По барањето за остварување на право од членот 18
барањето покренато по службена должност од надлежниот орган од членот 86 став 1 и повторното барање од
членот 86 став 4 од овој закон, Управата за прашања на
борците и воените инвалиди донесува решение во рок
од 30 дена од денот на приемот на барањето.
Во случај кога барателот е упатен на медицинско
испитување од лекарските комисии, Управата за прашања на борците и воените инвалиди донесува решение во рок од 90 дена од денот на приемот на барањето.
Жалбата против решението од ставовите 1 и 2 на
овој член се поднесува до Министерството за труд и
социјална политика во рок од 15 дена од денот на приемот на решението и не го одлага извршувањето на решението.“
Членот 85 се брише.

Член 6

Член 7
Во членот 87 по став 3 се додава нов став 4, кој
гласи:
„Образецот на барањето од ставот (1) на овој член и
потребната документација за настанати промени што
се од влијание врз правата утврдени со конечно решение ги пропишува министерот за труд и социјална политика во согласност со министерот за информатичко
општество и администрација.“
Член 8
Во членот 90 став 2 се менува и гласи:
„Управата за прашањата на борците и воените инвалиди води евиденција за корисниците на правата од
овој закон, донесените решенија и извршените исплати
согласно со Законот за општата управна постапка, која
содржи лични податоци за корисникот на правото, вид
и износ на оствареното право, донесен наод и мислење
во прв и втор степен од лекарска комисија, потреба од
контролен преглед со датум на контролен преглед и извршени месечни исплати на корисниците на правата од
овој закон.“
Член 9
Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се
донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во
сила на овој закон.
Член 10
Започнатите постапки до денот на започнување на
примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.
Член 11
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR TË DREJTAT E INVALIDËVE TË LUFTËS,
ANËTARËVE TË FAMILJEVE TË TYRE DHE
ANËTARËVE TË FAMILJEVE TË DËSHMORËVE
TË RËNË
Neni 1
Në Ligjin për të drejtat e invalidëve të luftës, anëtarëve
të familjeve të tyre dhe anëtarëve të familjeve të
dëshmorëve të rënë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 13/96), në nenin 74 pas paragrafit 4
shtohet paragraf i ri 5, si vijon:
“Formularin e kërkesës nga paragrafët (1) dhe (2) të
këtij neni dhe dokumentacionin e nevojshëm për realizimin
e të drejtave të invalidëve të luftës, anëtarëve të familjeve
të tyre dhe anëtarëve të familjeve të dëshmorëve i
përcakton ministri për Punë dhe Politikë Sociale në pajtim
me ministrin për Shoqëri Informative dhe Administratë”.
Neni 2
Në nenin 75 në paragrafin 1 fjala “të shkruara” dhe
fjala “me shkrim” shlyhen.
Në paragrafin 2 fjala “me shkrim” shlyhet.
Neni 3
Në nenin 78 në paragrafin 1 fjala “me shkrim” shlyhet.
Neni 4
Në nenin 80 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si
vijon:
“Formularët e konstatimeve dhe mendimeve nga
paragrafi 1 i këtij neni të miratuara nga komisionet
kompetente mjekësore i përcakton ministri për Punë dhe
Politikë Sociale.
Neni 5
Neni 84 ndryshohet si vijon:
“Me kërkesën për realizimin e të drejtës nga neni 18,
kërkesa e nisur me detyrë zyrtare nga organi kompetent
nga neni 86 paragrafi 1 i kërkesës së sërishme nga neni 86
paragrafi 4 i këtij ligji, Drejtoria për Çështje të Luftëtarëve
dhe Invalidëve të Luftës miraton aktvendim në afat prej 30
ditëve nga dita e pranimit të kërkesës.
Në rast kur kërkuesi është i dërguar në testim mjekësor
nga komisionet mjekësore, Drejtoria për Çështje të
Luftëtarëve dhe Invalidëve të Luftës miraton aktvendim në
afat prej 90 ditëve nga dita e pranimit të kërkesës.
Ankesa kundër aktvendimit nga paragrafët 1 dhe 2 të
këtij neni parashtrohet në Ministrinë për Punë dhe Politikë
Sociale në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të
aktvendimit dhe nuk e prolongon përmbarimin e
aktvendimit.”
Neni 6
Neni 85 shlyhet.
Neni 7
Në nenin 87 pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4 si
vijon:
“Formularin e kërkesës nga paragrafi 1 i këtij neni dhe
dokumentacionin e nevojshëm për ndryshime që shfaqen
që ndikojnë mbi të drejtat e caktuara me aktvendim
përfundimtar i përcakton ministri për Punë dhe Politikë
Sociale në pajtim me ministrin për Shoqëri Informatike dhe
Administratë.”
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Neni 8
Në nenin 90 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
“Drejtoria për Çështjet e Luftëtarëve dhe Invalidëve të
Luftës mban evidencë për shfrytëzuesit e të drejtave të këtij
ligji, aktvendimet e miratuara dhe pagesat e realizuara në
pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme
administrative, që përmban: të dhëna personale për
shfrytëzuesin e të drejtës, llojin dhe shumën e të drejtës së
realizuar, konstatim dhe mendim të miratuar në shkallë të
parë dhe të dytë të komisionit mjekësor, nevojë për
kontroll mjekësor me datën e kontrollit mjekësor dhe
pagesat e realizuara mjekësore të shfrytëzuesve të të
drejtave të këtij ligji.”
Neni 9
Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të
miratohen në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji.
Neni 10
Procedurat e nisura deri në ditën e fillimit të zbatimit të
këtij ligji do të përfundohen në pajtim me ligjin me të cilin
kanë filluar.
Neni 11
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, kurse do
të fillojë të zbatohet me fillimin e zbatimit të Ligjit për
procedurë të përgjithshme administrative, në pajtim me
nenin 141 te Ligjit për procedurë të përgjithshme
administrative (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 124/15).
__________
844.
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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И
ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
спречување и заштита од дискриминација,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 февруари 2016 година.
Бр. 08-1074/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ
И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА
Член 1
Во Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија”
број 50/10, 44/14 и 150/15), во членот 18 точка 5) алинеја 4 запирката се заменува со сврзникот „или“.
Во алинејата 5 сврзникот „или“ се брише.
Алинејата 6 се брише.

Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR PARANDALIM
DHE MBROJTJE NGA DISKRIMINIMI
Neni 1
Në Ligjin për parandalim dhe mbrojtje nga
diskriminimi ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 50/10, 44/14 dhe 150/15) në nenin 18
pika 5) në alinenë 4 presja zëvendësohet me lidhëzën
"ose".
Në alinenë 5 lidhëza "ose" shlyhet.
Alineja 6 shlyhet.
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
845.
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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ДОМУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за домување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 февруари 2016 година.
Бр. 08-1075/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ДОМУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ број 99/2009, 57/10, 36/11, 54/11,
13/12, 55/13, 163/13, 42/14, 199/14 и 146/15), во член 10
по ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6), кои
гласат:
„(5) Доказите за исполнетост на условите од ставот
(4) на овој член, ги прибавува овластеното службено
лице од Регулаторната комисија за домување кое ја води постапката за издавање на лиценца за управител,
кое е должно во рок од три дена од денот на приемот
на барањето да ги побара доказите од надлежниот јавен орган.
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(6) Овластено службено лице од надлежниот јавен
орган е должно бараните докази од ставот (5) на овој
член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“
Ставовите (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) и (12) стануваат ставови (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) и (14).
Член 2
Во членовите 93 став (5), 97 став (3) и 118 став (3)
зборот „писмено“ се брише.
Член 3
Во членот 95 став (4) зборовите: „во писмена
форма“ се бришат.
Член 4
Во членот 98 став (4) зборовите: „во рок од 45
дена“ се заменуваат со зборовите: „во рок од 30 дена“.
Член 5
Членот 98-а се брише.
Член 6
Во членот 105-а став (1) по зборовите: „јавен оглас
кој“ се додаваат зборовите: „го објавува Владата на Република Македонија“, а зборовите: „се објавува“ се
бришат.
Во ставот (2) точка 5) алинеја 4 запирката на крајот
на реченицата заменува со сврзникот „или“.
Алинејата 6 се брише.
Член 7
По членот 126 се додава нов член 126-а, кој гласи:
„Член 126-а
(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластено
службено лице во Регулаторната комисија за домување
ако не ги побара доказите по службена должност во рокот утврден во членот 10 став (5) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се
побарани доказите ако не ги достави бараните докази
во рокот утврден во членот 10 став (6) од овој закон.“
Член 8
Во членот 128 зборовите: „членовите 125 ставови
(1) и (2) и 127 став (1)” се заменуваат со зборовите:
„членот 125 ставови (1) и (2), членот 126-а и членот
127 став (1)“.
Член 9
Започнатите постапки до денот на започнување на
примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.
Член 10
Одредбите од членовите 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8 од овој
закон ќе започнат да се применуваат со започнувањето
на примената на Законот за општата управна постапка,
согласно со членот 141 од Законот за општата управна
постапка („Службен весник на Република Македонија“
број 124/15).
Член 11
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR BANIM
Neni 1
Në Ligjin për banim (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 99/2009, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12,
55/13, 163/13, 42/14, 199/14 dhe 146/15) në nenin 10 pas
paragrafit (4) shtohen dy paragrafë të rinj (5) dhe (6), si
vijojnë:
“(5) Dëshmitë për plotësimin e kushteve nga paragrafi
(4) i këtij neni, i siguron personi i autorizuar zyrtar nga
Komisioni Rregullator për Banim që e udhëheq procedurën
për lëshim të licencës për drejtor, që është i detyruar në
afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës t’i
kërkojë dëshmitë nga organi publik kompetent
(6) Personi i autorizuar zyrtar nga organi kompetent
publik është i detyruar dëshmitë e kërkuara nga paragrafi
(5) i këtij neni të dorëzojë në afat prej tri ditëve nga dita
e pranimit të kërkesës.”
Paragrafët (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) dhe (12)
bëhen paragrafë (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) dhe
(14).
Neni 2
Në nenin 93 paragrafin (5), nenin 97 paragrafin (3) dhe
nenin 118 paragrafin (3) fjala “shkrim” shlyhet.
Neni 3
Në nenin 95 paragrafi (4) fjalët: “në formë me shkrim”
shlyhen.
Neni 4
Në nenin 98 paragrafin (4) fjalët: “në afat prej 45
ditësh” zëvendësohen me fjalët: “në afat prej 30 ditësh” .
Neni 5
Neni 98-a shlyhet.
Neni 6
Në nenin 105-a paragrafin (1) pas fjalëve: ”konkurs
publik që” shtohen fjalët: “e shpall qeveria e Republikës së
Maqedonisë”, ndërsa fjala ”shpallet” shlyhet.
Në paragrafin (2) pikën 5) në alinenë 4 presja në fund
të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “ose”.
Alineja 6 shlyhet.
Neni 7
Pas nenit 126 shtohet neni i ri 126-a, si vijon:
“Neni 126-a
(1) Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë
me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit të
autorizuar zyrtar në Komisionin Rregullator për Banim
nëse nuk i kërkon dëshmitë me detyrë zyrtare në afatin e
përcaktuar në nenin 10, paragrafi (5) të këtij ligji.
(2) Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë
me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit të
autorizuar zyrtar në organin publik kompetent nga i cili
janë kërkuar dëshmitë nëse nuk i dorëzon dëshmitë e
kërkuara në afatin e përcaktuar në nenin 10 paragrafi (6) të
këtij ligji. “
Neni 8
Në nenin 128 fjalët: “nenet 125 paragrafët (1) dhe (2)
dhe 127 paragrafi (1)” zëvendësohen me fjalët:”neni 125
paragrafët (1) dhe (2), neni 126-a dhe neni 127 paragrafi
(1)”.
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Neni 9
Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit
të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin sipas të
cilit kanë filluar.
Neni 10
Dispozitat e neneve 1, 2, 3, 4, 5, 7 dhe 8 të këtij ligji do
të fillojnë të zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për
procedurë të përgjithshme administrative, në pajtim me
nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme
administrative (“Gazeta Zyrtare e Republikë së
Maqedonisë numër 124/15).
Neni 11
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
846.
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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ
И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за превоз на опасни материи во патниот
и железничкиот сообраќај,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 февруари 2016 година.
Бр. 08-1076/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО
ПАТНИОТ И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ
Член 1
Во Законот за превоз на опасни материи во патниот
и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 92/2007, 161/2009, 17/11, 54/11,
13/13, 163/13, 38/14, 166/14, 116/15 и 193/15), членот 7д се менува и гласи:
„Превозникот барањето за добивање на одобрението го поднесува до Министерството за транспорт и
врски со точно наведување на бројот на моторните возила со кои ќе го врши превозот, податоци за бројот на
приклучните возила и писмени докази за исполнување
на условите од членот 7-г од овој закон.
Одобрението се издава најдоцна во рок од 15 дена
од денот на приемот на барањето за негово издавање.
Против решението на Министерството за транспорт
и врски со кое барањето за издавање на одобрение се
одбива може да се изјави жалба во рок од 15 дена од
денот на приемот на решението до Државната комисија
за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на
овој член ги пропишува министерот за транспорт и
врски.
Начинот за издавање и одземање на одобрението за
превоз на опасни материи во патниот сообраќај го пропишува министерот за транспорт и врски.“
Член 2
Во членот 7-е став 3 зборовите: „Комисијата на
Владата на Република Македонија за решавање на управни работи во втор степен од областа на транспорт и
врски“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од
работен однос во втор степен“.
Член 3
Во членот 12 став 1 зборот „министерот“ се заменува со зборот „Mинистерството“.
Член 4
Во членот 20-в став 7 зборот „Mинистерот“ се заменува со зборот „Mинистерството“.
Член 5
Во членот 37 зборот „министерот“ се заменува со
зборот „Министерството“, а зборовите: „директорот
на“ се бришат.
Член 6
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од три месеци од денот на влегувањето во
сила на овој закон.
Член 7
Започнатите постапки до денот на започнување на
примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.
Член 8
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува со денот на започнувањето на примената на Законот за општа управна постапка, согласно со членот 141 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република
Македонија“ број 124/15).
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR
TRANSPORT TË MATERIEVE TË RREZIKSHME
NË KOMUNIKACIONIN RRUGOR DHE
HEKURUDHOR
Neni 1
Në Ligjin për transport të materieve të rrezikshme në
komunikacionin rrugor dhe hekurudhor ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 92/2007, 161/2009,
17/11, 54/11, 13/13, 163/13, 38/14, 166/14 116/15 dhe
193/15) neni 7-d ndryshon si vijon:
"Transportuesi kërkesën për marrjen e lejes e
parashtron në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve me
theksim të saktë të numrit të automjeteve motorike me të
cilat do të bëhet transporti, të dhëna për numrin e makinave
të rimorkiuara dhe dëshmi me shkrim për plotësimin e
kushteve nga neni 7-g të këtij ligji.
Leja lëshohet më së voni në afat prej 15 ditë nga dita e
pranimit të kërkesës për lëshimin e saj.
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Kundër aktvendimit të Ministrisë së Transportit dhe
Lidhjeve me të cilin kërkesa për lëshimin e lejes refuzohet
mund të deklarohet ankesë në afat prej 15 ditë nga dita e
pranimit të aktvendimit te Komisioni Shtetëror për
Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë
të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.
Formën dhe përmbajtjen e kërkesës nga paragrafi 1 i
këtij neni i përcakton ministri i Transportit dhe Lidhjeve.
Mënyrën e lëshimit dhe heqjes së lejes për transport të
materieve të rrezikshme në komunikacionin rrugor dhe
hekurudhor e përcakton Ministri i Transportit dhe
Lidhjeve.”
Neni 2
Në nenin 7-e në paragrafin 3 fjalët: "Komisioni i
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për Vendimmarrje
në Punë Administrative në Shkallë të Dytë nga Sfera e
Transportit dhe Lidhjeve" zëvendësohen me fjalët:
"Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë
Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në
Shkallë të Dytë".
Neni 3
Në nenin 12 në paragrafin 1 fjala "ministri"
zëvendësohet me fjalën "Ministria".
Neni 4
Në nenin 20-v paragrafi 7 fjala "ministri" zëvendësohet
me fjalën "Ministria".
Neni 5
Në nenin 37 fjala "ministri" zëvendësohet me fjalën
"Ministria", ndërsa fjalët: "drejtori i" shlyhen.
Neni 6
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
në afat prej tre muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij
ligji.
Neni 7
Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit
të këtij ligji do të përfundohen në pajtim me ligjin sipas të
cilit kanë filluar.
Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do
të fillojë të zbatohet në ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit
për procedurën e përgjithshme administrative, në pajtim
me nenin 141 të Ligjit për procedurën e përgjithshme
administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 124/15).
__________
847.
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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта,

22 февруари 2016

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 февруари 2016 година.
Бр. 08-1077/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА
Член 1
Во Законот за јавните патишта („Службен весник
на Република Македонија“ број 84/2008, 52/2009,
114/2009, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13,
187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15 и 150/15), во
членот 38-д став 2 зборот „министерот“ се заменува со
зборот „Министерството“.
Член 2
Во членот 47 став 1 зборот „Министерот” се заменува со зборот „Министерството”.
Член 3
Во член 66-в по ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:
„(4) Овластеното службено лице од Министертвото
за транспорт и врски кое ја води постапката за издавање овластување за помош на пат е должно документите
од ставот (2) точки 1), 2), 3), 4), 5) и 6) на овој член по
службена должност да ги побара од надлежниот јавен
орган во рок од три дена од денот на приемот на барањето.
(5) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани документите од ставот (4)
на овој член е должно да ги достави до Министерството за транспорт и врски во рок од три дена од денот на
приемот на барањето.”
Ставот (4) станува став (6).
Член 4
Во членот 66-г став (1) зборот „министерот” се заменува со зборот „Министерството“, а точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат
зборовите: „во рок од 30 дена од денот на завршувањето на јавниот оглас.“.
Член 5
Во членот 66-ѓ став (1) зборот „Министерот” се заменува со зборот „Министерството“.
Член 6
По членот 79-а се додава нов член 79-б, кој гласи:
“Член 79-б
(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице во Министерството за транспорт и
врски доколку во рокот утврден во членот 66-в став (4)
од овој закон не ги побара потребни документи.
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(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган ако во рокот утврден во членот 66–в став (5) од овој закон не ги
достави бараните документи.“
Член 7
По член 81-б се додава нов член 81-в, кој гласи:
„Член 81-в
За прекршоците утврдени во членот 79-б од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочни санкции
изрекува надлежниот суд.“
Член 8
Започнатите постапки до денот на започнување на
примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.
Член 9
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија’’, а ќе започне да се применува со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка, согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR RRUGË PUBLIKE
Neni 1
Në Ligjin për rrugë publike ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 84/2008, 52/2009,
114/2009, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13,
187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15 dhe 150/15)
në nenin 38-d paragrafi 2 fjala "ministri" zëvendësohet me
fjalën "Ministria".
Neni 2
Në nenin 47 paragrafin 1 fjala "ministri" zëvendësohet
me fjalën "Ministria".
Neni 3
Në nenin 66-v pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafë
të rinj (4) dhe (5) si vijojnë:
"(4) "Personi zyrtar i autorizuar nga Ministria e
Transportit dhe Lidhjeve i cili e udhëheq procedurën për
lëshimin e autorizimeve për ndihmë në rrugë obligohet që
dokumentet nga paragrafi (2) pikat 1), 2), 3), 4), 5) dhe 6)
të këtij neni me detyrë zyrtare t’i kërkojë nga organ publik
kompetent në afat prej tre ditëve nga dita e pranimit të
kërkesës.
(5) Personi i zyrtar i autorizuar nga organi publik
kompetent nga i cili janë kërkuar dokumentet nga paragrafi
(4) i këtij neni obligohet që t’i dorëzojë në Ministrinë e
Transportit dhe Lidhjeve në afat prej tre ditëve nga dita e
pranimit të kërkesës."
Paragrafi (4) bëhet paragraf (6).
Neni 4
Në nenin 66-g në paragrafin (1) fjala "ministri"
zëvendësohet me fjalën "Ministria", ndërsa pika në fund të
fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët "në afat
prej 30ditëve nga dita e përfundimit të konkursit publik.".
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Neni 5
Në nenin 66-gj në paragrafin (1) fjala "Ministri"
zëvendësohet me fjalën "Ministria".
Neni 6
Pas nenin 79-a shtohet nen i ri 79-b si vijon:
"Neni 79-b
(1) Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë
denari do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit të
autorizuar zyrtar në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve
nëse në afatin e përcaktuar në nenin 66-v paragrafi (4) të
këtij ligji nuk i kërkon dokumentet e nevojshme.
(2) Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë
denari do t’i shqiptohet për kundërvajtje të personit të
autorizuar zyrtar nga organi publik kompetent nëse afatin e
përcaktuar në neni 66-v paragrafi (5) të këtij ligji nuk i
dorëzon dokumentet e nevojshme."
Neni 7
Pas nenin 81-b shtohet nen i ri 81-v si vijon:
"Neni 81-v
Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenin 79-b të këtij
ligji, procedurë për kundërvajtje mban dhe sanksione për
kundërvajtje shqipton gjykata kompetente".
Neni 8
Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit
të ketij ligji do të perfundohen në pajtim me ligjin sipas të
cilit kanë filluar.
Neni 9
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do
të fillojë të zbatohet në ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit
për procedurën e përgjithshme administrative, në pajtim
me nenin 141 të Ligjit për procedurën e përgjithshme
administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 124/15).
__________
848.
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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 февруари 2016 година.
Бр. 08-1078/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО
Член 1
Во Законот за воздухопловство („Службен весник
на Република Македонија“ број 14/2006, 24/2007,
103/2008, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15 и
152/15), во членот 9-г став (4) точка 5 алинеја 6 се
брише.
Член 2
Во членот 9-д став (1) алинеја 2 се брише.
Член 3
Во членот 10 зборовите: „на директорот” се бришат.
Член 4
Во членот 182 ставови (1) и (3) зборовите: „директорот на” се бришат.
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
“(4) Тужбата против решението од ставот (3) на
овој член, не го одлага неговото извршување.”
Член 5
Започнатите постапки до денот на започнување на
примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.
Член 6
Одредбите од членовите 2 и 3 од овој закон ќе започнат да се применуваат со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка, согласно
со членот 141 од Законот за општата управна постапка
(„Службен весник на Република Македонија“ број
124/15).
Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR AVIACION
Neni 1
Në Ligjin për aviacion ("Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë" numër 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/10,
24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15 dhe 152/15), në nenin
9-g , paragrafi (4), pika 5, alineja 6 shlyhet.
Neni 2
Në nenin 9-d paragrafi (1) alineja 2 shlyhet.
Neni 3
Në nenin 10 fjalët: "të drejtorit" shlyhen.
Neni 4
Në nenin 182 pas paragrafëve (1) dhe (3) fjalët:
"drejtorit të" shlyhen.
Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4) si vijon:
"(4) Padia kundër aktvendimit nga paragrafi (3) i këtij
neni, nuk e prolongon realizimin e tij".
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Neni 5
Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit
të këtij ligji do të përfundohen në pajtim me ligjin sipas të
cilit kanë filluar.
Neni 6
Dispozitat e neneve 2 dhe 3 të këtij ligji do të fillojnë të
zbatohen me ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit për
procedurën e përgjithshme administrative, në pajtim me
nenin 141 të Ligjit për procedurën e përgjithshme
administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 124/15).
Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
849.
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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за градежно земјиште,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 февруари 2016 година.
Бр. 08-1079/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
Член 1
Во Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Mакедонија“ број 15/15, 98/15,
193/15 и 226/15), во членот 66 став (1) зборовите: „кон
барањето се поднесуваат“ се заменуваат со зборовите:
„за барањето се одлучува врз основа на“.
По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3),
кои гласат:
„(2) Доказите и податоците за исполнетост на условите од ставот (1) алинеи 1, 3 и 4 на овој член, ги прибавува овластеното службено лице од органот надлежен за одлучување кое ја води постапката за отуѓување на градежно земјиште со непосредна спогодба е
должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето да ги побара доказите од надлежниот јавен орган.
(3) Овластено службено лице од надлежниот јавен
орган е должно бараните докази од ставот (2) на овој
член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“
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Член 2
Во член 67 по ставот (2) се додаваат два нови става
(3) и (4), кои гласат:
„(3) Доказите и податоците за исполнетост на условите од ставот (1) алинеи 1, 3, 4 и 5 на овој член, ги
прибавува овластеното службено лице од органот надлежен за одлучување кое ја води постапката за отуѓување на градежно земјиште со непосредна спогодба е
должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето да ги побара доказите од надлежниот јавен орган.
(4) Овластено службено лице од надлежниот јавен
орган е должно бараните докази од ставот (2) на овој
член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“
Член 3
Во член 68 по ставот (3) се додаваат два нови става
(4) и (5), кои гласат:
„(4) Доказите и податоците за исполнетост на условите од ставот (1) алинеи 1, 3, 4, 5, 6 и 7 на овој член,
ги прибавува овластеното службено лице од органот
надлежен за одлучување кое ја води постапката за отуѓување на градежно земјиште со непосредна спогодба е
должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето да ги побара доказите од надлежниот јавен орган.
(5) Овластено службено лице од надлежниот јавен
орган е должно бараните докази од ставот (4) на овој
член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“
Член 4
Во член 69 по ставот (2) се додаваат два нови става
(3) и (4), кои гласат:
„(3) Доказите и податоците за исполнетост на условите од ставот (1) алинеи 1, 3, 4, 5 и 6 на овој член, ги
прибавува овластеното службено лице од органот надлежен за одлучување кое ја води постапката за отуѓување на градежно земјиште со непосредна спогодба е
должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето да ги побара доказите од надлежниот јавен орган.
(4) Овластено службено лице од надлежниот јавен
орган е должно бараните докази од ставот (3) на овој
член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“
Член 5
Во член 70 по ставот (7) се додаваат два нови става
(8) и (9), кои гласат:
„(8) Доказите и податоците за исполнетост на условите од ставот (1) алинеи 1, 2, 4, 5, 6 и 7 на овој член,
ги прибавува овластеното службено лице од органот
надлежен за одлучување кое ја води постапката за отуѓување на градежно земјиште со непосредна спогодба е
должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето да ги побара доказите од надлежниот јавен орган.
(9) Овластено службено лице од надлежниот јавен
орган е должно бараните докази од ставот (8) на овој
член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“
Член 6
Во член 71 по ставот (2) се додаваат два нови става
(3) и (4), кои гласат:
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„(3) Доказите и податоците за исполнетост на условите од ставот (1) алинеи 2, 4, 5, 6 и 8 на овој член, ги
прибавува овластеното службено лице од органот надлежен за одлучување кое ја води постапката за давање
под долготраен закуп на градежно земјиште со непосредна спогодба е должно во рок од три дена од денот
на приемот на барањето да ги побара доказите од надлежниот јавен орган.
(4) Овластено службено лице од надлежниот јавен
орган е должно бараните докази од ставот (3) на овој
член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“
Член 7
Во член 72 по ставот (3) се додаваат два нови става
(4) и (5), кои гласат:
„(4) Доказите и податоците за исполнетост на условите од ставот (1) алинеи 1, 3, 4 и5 на овој член, ги
прибавува овластеното службено лице од органот надлежен за одлучување кое ја води постапката за давање
под долготраен закуп на градежно земјиште со непосредна спогодба е должно во рок од три дена од денот
на приемот на барањето да ги побара доказите од надлежниот јавен орган.
(5) Овластено службено лице од надлежниот јавен
орган е должно бараните докази од ставот (4) на овој
член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“
Член 8
Во член 73 по ставот (2) се додаваат два нови става
(3) и (4), кои гласат:
„(3) Доказите и податоците за исполнетост на условите од ставот (1) алинеи 1, 3, 4, 5 и 6 на овој член, ги
прибавува овластеното службено лице од органот надлежен за одлучување кое ја води постапката за давање
под долготраен закуп на градежно земјиште со непосредна спогодба е должно во рок од три дена од денот
на приемот на барањето да ги побара доказите од надлежниот јавен орган.
(4) Овластено службено лице од надлежниот јавен
орган е должно бараните докази од ставот (3) на овој
член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“
Член 9
Во член 83 по ставот (2) се додаваат два нови става
(3) и (4), кои гласат:
„(3) Доказите и податоците за исполнетост на условите од ставот (1) алинеи 1, 4, 5, 6 и 7 на овој член, ги
прибавува овластеното службено лице од органот надлежен за одлучување кое ја води постапката за давање
на градежно земјиште под краткотраен закуп е должно
во рок од три дена од денот на приемот на барањето да
ги побара доказите од надлежниот јавен орган.
(4) Овластено службено лице од надлежниот јавен
орган е должно бараните докази од ставот (3) на овој
член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“
Член 10
Во член 86 по ставот (1) се додаваат два нови става
(2) и (3), кои гласат:
„(2) Доказите и податоците за исполнетост на условите од ставот (1) алинеи 1, 3, 4 и 5 на овој член, ги
прибавува овластеното службено лице од органот надлежен за одлучување кое ја води постапката за давање
на право на трајно користење на градежно земјиште во
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скратена постапка е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето да ги побара доказите од
надлежниот јавен орган.
(3) Овластено службено лице од надлежниот јавен
орган е должно бараните докази од ставот (2) на овој
член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“
Член 11
Во член 88 по ставот (1) се додаваат два нови става
(2) и (3), кои гласат:
„(2) Доказите и податоците за исполнетост на условите од ставот (1) алинеи 1, 3, 4 и 5 на овој член, ги
прибавува овластеното службено лице од органот надлежен за одлучување кое ја води постапката за пренесување на право на сопственост на градежно земјиште
сопственост на Република Македонија е должно во рок
од три дена од денот на приемот на барањето да ги побара доказите од надлежниот јавен орган.
(3) Овластено службено лице од надлежниот јавен
орган е должно бараните докази од ставот (2) на овој
член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“
Член 12
Во член 90 по ставот (3) се додаваат два нови става
(4) и (5), кои гласат:
„(4) Доказите и податоците за исполнетост на условите од ставот (1) алинеи 1, 2, 4, 5 и 6 на овој член, ги
прибавува овластеното службено лице од органот надлежен за одлучување кое ја води постапката за засновање на право на стварна службеност на земјиште во сопственост на Република Македонија е должно во рок од
три дена од денот на приемот на барањето да ги побара
доказите од надлежниот јавен орган.
(5) Овластено службено лице од надлежниот јавен
орган е должно бараните докази од ставот (4) на овој
член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“
Член 13
Во член 91 по ставот (7) се додаваат два нови става
(8) и (9), кои гласат:
„(8) Доказите и податоците за исполнетост на условите од ставот (3) алинеи 2, 3, 4 и 5 на овој член, ги
прибавува овластеното службено лице од органот надлежен за одлучување кое ја води постапката за засновање на право на стварна службеност на земјиште во сопственост на Република Македонија е должно во рок од
три дена од денот на приемот на барањето да ги побара
доказите од надлежниот јавен орган.
(9) Овластено службено лице од надлежниот јавен
орган е должно бараните докази од ставот (8) на овој
член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“
Ставот (8) станува став (10).
Член 14
По членот 130 се додава нов член 130-a, кој гласи:
„Член 130-a
(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластено
службено лице од органот надлежен за одлучување ако
не ги побара доказите по службена должност во рокот
утврден во членовите 66 став (2), 67 став (3), 68 став
(4), 69 став (3), 70 став (8), 71 став (8), 72 став (4), 73
став (3), 83 став (3), 86 став (2), 88 став (2), 90 став (4) и
91 став (8) од овој закон.
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(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се
побарани доказите ако не ги достави бараните докази
во рокот утврден во членовите 66 став (3), 67 став (4),
68 став (5), 69 став (4), 70 став (9), 71 став (9), 72 став
(5), 73 став (4), 83 став (4), 86 став (3), 88 став (3), 90
став (5) и 91 став (9) од овој закон.
(3) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од органот надлежен за одлучување,
доколку не реши по барањето за лиценца во рокот утврден во членот 132 став (1) и член 133 ставови (1) и
(2).
(4) За прекршоците од ставовите (1), (2) и (3) на
овој член прекршочна постапка води и прекршочна
санкција изрекува надлежен суд. “
Член 15
Во членот 132 ставови (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8),
(9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18) и (19)
се бришат.
Член 16
Во членот 133 ставови (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15) и (16) се бришат.
Член 17
Започнатите постапки до денот на започнување на
примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.
Член 18
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе започне да се применува со започнувањето на примената на Законот за општа управна постапка,
согласно со членот 141 од Законот за општа управна
постапка („Службен весник на Република Македонија“
број 124/15).
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR TOKË NDËRTIMORE
Neni 1
Në Ligjin për tokë ndërtimore ("Gazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 15/15, 98/15, 193/15
dhe 226/15), në nenin 66 në paragrafin (1) fjalët: “me
kërkesën parashtrohen" zëvendësohen me fjalët: “për
kërkesën vendoset në bazë të".
Pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të rinj (2) dhe
(3) si vijojnë:
"(2) Dëshmitë dhe të dhënat për përmbushjen e
kushteve nga paragrafi (1) alinetë 1, 3 dhe 4 e këtij neni, i
siguron personi i autorizuar zyrtar nga organi kompetent
për vendimmarrje i cili e udhëheq procedurën për tjetërsim
të tokës ndërtimore me marrëveshje të drejtpërdrejtë është i
detyruar që në afat prej tre ditësh nga dita e pranimit të
kërkesës t'i kërkojë dëshmitë nga organi publik kompetent.
(3) Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik
kompetent është i detyruar që dëshmitë e kërkuara nga
paragrafi (2) i këtij neni t'i dorëzojë në afat prej tri ditësh
nga dita e pranimit të kërkesës.”
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Neni 2
Në nenin 67 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të
rinj (3) dhe (4) si vijojnë:
"(3) Dëshmitë dhe të dhënat për përmbushjen e
kushteve nga paragrafi (1) alinetë 1, 3, 4 dhe 5 të këtij neni,
i siguron personi i autorizuar zyrtar nga organi kompetent
për vendimmarrje i cili e udhëheq procedurën për tjetërsim
të tokës ndërtimore me marrëveshje të drejtpërdrejtë është i
detyruar që në afat prej tre ditësh nga dita e pranimit të
kërkesës t'i kërkojë dëshmitë nga organi publik kompetent.
(4) Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik
kompetent është i detyruar që dëshmitë e kërkuara nga
paragrafi (2) i këtij neni t'i dorëzojë në afat prej tri ditësh
nga dita e pranimit të kërkesës."
Neni 3
Në nenin 68 pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafë të
rinj (4) dhe (5) si vijojnë:
"(4) Dëshmitë dhe të dhënat për përmbushjen e
kushteve nga paragrafi (1) alinetë 1, 3, 4, 5, 6 dhe 7 të këtij
neni, i siguron personi i autorizuar zyrtar nga organi
kompetent për vendimmarrje i cili e udhëheq procedurën
për tjetërsim të tokës ndërtimore me marrëveshje të
drejtpërdrejtë është i detyruar që në afat prej tre ditësh nga
dita e pranimit të kërkesës t'i kërkojë dëshmitë nga organi
publik kompetent.
(5) Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik
kompetent është i detyruar që dëshmitë e kërkuara nga
paragrafi (4) i këtij neni t'i dorëzojë në afat prej tri ditësh
nga dita e pranimit të kërkesës."
Neni 4
Në nenin 69 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të
rinj (3) dhe (4) si vijojnë:
"(3) Dëshmitë dhe të dhënat për përmbushjen e
kushteve nga paragrafi (1) alinetë 1, 3, 4, 5 dhe 6 të këtij
neni, i siguron personi i autorizuar zyrtar nga organi
kompetent për vendimmarrje i cili e udhëheq procedurën
për tjetërsim të tokës ndërtimore me marrëveshje të
drejtpërdrejtë është i detyruar që në afat prej tre ditësh nga
dita e pranimit të kërkesës t'i kërkojë dëshmitë nga organi
publik kompetent.
(4) Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik
kompetent është i detyruar që dëshmitë e kërkuara nga
paragrafi (3) i këtij neni t'i dorëzojë në afat prej tri ditësh
nga dita e pranimit të kërkesës."
Neni 5
Në nenin 70 pas paragrafit (7) shtohen dy paragrafë të
rinj (8) dhe (9) si vijojnë:
"(8) Dëshmitë dhe të dhënat për përmbushjen e
kushteve nga paragrafi (1) alinetë 1, 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7 të
këtij neni, i siguron personi i autorizuar zyrtar nga organi
kompetent për vendimmarrje i cili e udhëheq procedurën
për tjetërsim të tokës ndërtimore me marrëveshje të
drejtpërdrejtë është i detyruar që në afat prej tre ditësh nga
dita e pranimit të kërkesës t'i kërkojë dëshmitë nga organi
publik kompetent.
(9) Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik
kompetent është i detyruar që dëshmitë e kërkuara nga
paragrafi (8) i këtij neni t'i dorëzojë në afat prej tri ditësh
nga dita e pranimit te kërkesës."
Neni 6
Në nenin 71 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të
rinj (3) dhe (4) si vijojnë:
"(3) Dëshmitë dhe të dhënat për përmbushjen e
kushteve nga paragrafi (1) alinetë 2, 4, 5, 6 dhe 8 e këtij
neni, i siguron personi i autorizuar zyrtar nga organi
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kompetent për vendimmarrje i cili e udhëheq procedurën
për dhënie me qira afatgjate të tokës ndërtimore me
marrëveshje të drejtpërdrejtë është i detyruar që në afat prej
tre ditësh nga dita e pranimit të kërkesës t'i kërkojë
dëshmitë nga organi publik kompetent.
(4) Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik
kompetent është i detyruar që dëshmitë e kërkuara nga
paragrafi (3) i këtij neni t'i dorëzojë në afat prej tri ditësh
nga dita e pranimit të kërkesës."
Neni 7
Në nenin 72 pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafë të
rinj (4) dhe (5) si vijojnë:
"(4) Dëshmitë dhe të dhënat për përmbushjen e
kushteve nga paragrafi (1) alinetë 1, 3, 4 dhe 5 e këtij neni,
i merr personi i autorizuar zyrtar nga organi kompetent për
vendimmarrje i cili e udhëheq procedurën dhënie me qira
afatgjate të tokës ndërtimore me marrëveshje të
drejtpërdrejtë është i detyruar që në afat prej tre ditësh nga
dita e pranimit të kërkesës t'i kërkojë dëshmitë nga organi
publik kompetent.
(5) Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik
kompetent është i detyruar qe dëshmitë e kërkuara nga
paragrafi (4) i këtij neni t'i dorëzojë në afat prej tri ditësh
nga dita e pranimit të kërkesës."
Neni 8
Në nenin 73 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të
rinj (3) dhe (4) si vijojnë:
"(3) Dëshmitë dhe të dhënat për përmbushjen e
kushteve nga paragrafi (1) alinetë 1, 3, 4, 5 dhe 6 e këtij
neni, i siguron personi i autorizuar zyrtar nga organi
kompetent për vendimmarrje i cili e udhëheq procedurën
dhënie me qira afatgjate të tokës ndërtimore me
marrëveshje të drejtpërdrejtë është i detyruar që në afat prej
tre ditësh nga dita e pranimit të kërkesës t'i kërkojë
dëshmitë nga organi publik kompetent
(4) Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik
kompetent është i detyruar që dëshmitë e kërkuara nga
paragrafi (3) i këtij neni t'i dorëzojë në afat prej tri ditësh
nga dita e pranimit të kërkesës."
Neni 9
Në nenin 83 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të
rinj (3) dhe (4) si vijojnë:
"(3) Dëshmitë dhe të dhënat për përmbushjen e
kushteve nga paragrafi (1) alinetë 1, 4, 5, 6 dhe 7 të këtij
neni, i siguron personi i autorizuar zyrtar nga organi
kompetent për vendimmarrje i cili e udhëheq procedurën
për dhënie të tokës ndërtimore me qira afatshkurtër është i
detyruar që në afat prej tre ditësh nga dita e pranimit të
kërkesës t'i kërkojë dëshmitë nga organi publik kompetent.
(4) Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik
kompetent është i detyruar që dëshmitë e kërkuara nga
paragrafi (3) i këtij neni t'i dorëzojë në afat prej tri ditësh
nga dita e pranimit të kërkesës."
Neni 10
Në nenin 86 pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të
rinj (2) dhe (3) si vijojnë:
"(2) Dëshmitë dhe të dhënat për përmbushjen e
kushteve nga paragrafi (1) alinetë 1, 3, 4 dhe 5 e këtij neni,
i siguron personi i autorizuar zyrtar nga organi kompetent
për vendimmarrje i cili e udhëheq procedurën për dhënie të
të drejtës të shfrytëzimit të përhershëm të tokës ndërtimore
në procedurë të shkurtuar është i detyruar që në afat prej tre
ditësh nga dita e pranimit të kërkesës t'i kërkojë dëshmitë
nga organi publik kompetent.
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(3) Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik
kompetent është i detyruar që dëshmitë e kërkuara nga
paragrafi (2) i këtij neni t'i dorëzojë në afat prej tri ditësh
nga dita e pranimit te kërkesës."
Neni 11
Në nenin 88 pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të
rinj (2) dhe (3) si vijojnë:
"(2) Dëshmitë dhe të dhënat për përmbushjen e
kushteve nga paragrafi (1) alinetë 1, 3, 4 dhe 5 të këtij neni,
i siguron personi i autorizuar zyrtar nga organi kompetent
për vendimmarrje i cili e udhëheq procedurën bartjen e të
drejtës së pronësisë të tokës ndërtimore të Republikës së
Maqedonisë është i detyruar që në afat prej tre ditësh nga
dita e pranimit të kërkesës t'i kërkojë dëshmitë nga organi
publik kompetent.
(3) Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik
kompetent është i detyruar që dëshmitë e kërkuara nga
paragrafi (2) i këtij neni t'i dorëzojë në afat prej tri ditësh
nga dita e pranimit të kërkesës."
Neni 12
Në nenin 90 pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafë të
rinj (4) dhe (5) si vijojnë:
"(4) Dëshmitë dhe të dhënat për përmbushjen e
kushteve nga paragrafi (1) alinetë 1, 2, 4, 5 dhe 6 të këtij
neni, i siguron personi i autorizuar zyrtar nga organi
kompetent për vendimmarrje i cili e udhëheq procedurën
për themelimin e të drejtës së servitutit real të tokës
ndërtimore të Republikës së Maqedonisë është i detyruar
që në afat prej tre ditësh nga dita e pranimit te kërkesës t'i
kërkojë dëshmitë nga organi publik kompetent.
(5) Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik
kompetent është i detyruar që dëshmitë e kërkuara nga
paragrafi (4) i këtij neni t'i dorëzojë në afat prej tri ditësh
nga dita e pranimit të kërkesës."
Neni 13
Në nenin 91 pas paragrafit (7) shtohen dy paragrafë të
rinj (8) dhe (9) si vijojnë:
"(8) Dëshmitë dhe të dhënat për përmbushjen e
kushteve nga paragrafi (3) alinetë 2, 3, 4 dhe 5 dhe të këtij
neni, i siguron personi i autorizuar zyrtar nga organi
kompetent për vendimmarrje i cili e udhëheq procedurën
për themelimin e të drejtës së servitutit real të tokës
ndërtimore të Republikës së Maqedonisë është i detyruar
që në afat prej tre ditësh nga dita e pranimit të kërkesës t'i
kërkojë dëshmitë nga organi publik kompetent.
(9) Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik
kompetent është i detyruar qe dëshmitë e kërkuara nga
paragrafi (8) i këtij neni t'i dorëzojë në afat prej tri ditësh
nga dita e pranimit të kërkesës."
Paragrafi (8) bëhet paragraf (10).
Neni 14
Pas nenit 130 shtohet nen i ri 130-a si vijon:
"Neni 130-a
(1) Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
personit të autorizuar zyrtar nga organi kompetent për
vendimmarrje nëse nuk i kërkon dëshmitë me detyrë
zyrtare në afat të përcaktuar në nenet 66 paragrafi (2), 67
paragrafi (3), 68 paragrafi (4), 69 paragrafi (3), 70
paragrafi (8), 71 paragrafi (8), 72 paragrafi (4), 73
paragrafi (3), 83 paragrafi (3), 86 paragrafi (2), 88
paragrafi (2), 90 paragrafi (4) dhe 91 paragrafi (8) të këtij
ligji.
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(2) Gjobë në shumë prej 25 deri ne 50 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
personit te autorizuar zyrtar nga organi kompetent publik
nga i cili janë kërkuar dëshmitë nëse nuk i dorëzon
dëshmitë e kërkuara në afatin e përcaktuar në nenet 66
paragrafi (3), 67 paragrafi (4), 68 paragrafi (5), 69
paragrafi (4), 70 paragrafi (9), 71 paragrafi (9), 72
paragrafi (5), 73 paragrafi (4), 83 paragrafi (4), 86
paragrafi (3), 88 paragrafi (3), 90 paragrafi (5) dhe 91
paragrafi (9) të këtij ligji.
(3) Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
personit të autorizuar zyrtar nga organi kompetent për
vendimmarrje, nëse nuk vendos për kërkesën për licencën
në afatin e përcaktuar në nenet 132 paragrafi (1) dhe 133
paragrafët (1) dhe (2).
(4) Për kundërvajtjet nga paragrafët (1), (2) dhe (3) të
këtij neni procedurë për kundërvajtje udhëheq dhe sanksion
për kundërvajtje shqipton gjykata kompetente. “
Neni 15
Në nenin 132 paragrafët (2), (3), (3), (4), (5), (6), (7),
(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) (15), (16), (17), (18) dhe
(19) shlyhen.
Neni 16
Në nenin 133 paragrafët (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15) dhe (16) shlyhen.
Neni 17
Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit
të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin sipas të
cilit kanë filluar.
Neni 18
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" ndërsa do
të fillojë së zbatuari me fillimin e zbatimit të Ligjit për
procedurë të përgjithshme administrative, në pajtim me
nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme
administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 124/15).
__________
850.
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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНOТ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ
НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законoт за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 февруари 2016 година.
Бр. 08-1080/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

22 февруари 2016

Бр. 31 - Стр. 19

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНOТ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ
И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR FURNIZIM ME UJË TË PIJSHËM DHE
SHKARKIM TË UJËRAVE TË ZEZA URBANE

Член 1
Во Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води („Службен весник на
Република Македонија“ број 68/2004, 28/2006,
103/2008, 17/11, 54/11, 163/13, 10/15 и 147/15), во член
8 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Доколку давателот на услугата не ги информира корисниците на услугата за нарушувањето или
прекинот во давањето на услугата од ставот (2) на
овој член, корисниците на услугата можат да поднесат приговор во рок од 15 дена од денот на дознавањето за нарушувањето или прекинот во давањето на
услугата до надзорниот орган на давателот на услугата.“

Neni 1
Në Ligjin për furnizim me ujë të pijshëm dhe shkarkim
të ujërave të zeza urbane ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 68/2004, 28/2006, 103/2008, 17/11,
54/11, 163/13, 10/15 dhe 147/15) në nenin 8 pas paragrafit
(4) shtohet paragraf i ri (5) si vijon:
"(5) Nëse dhënësi i shërbimit nuk i informon
shfrytëzuesit e shërbimit për prishjen ose ndërprerjen në
dhënien e shërbimit nga paragrafi (2) i këtij neni,
shfrytëzuesit e shërbimit mund të parashtrojnë kundërshtim
në afat prej 15 ditësh nga dita e mësimit të prishjes ose
ndërprerjes në dhënien e shërbimit te organi mbikëqyrës i
dhënësit të shërbimit."

Член 2
Во член 10 по ставот (2) се додава нов став (3), кој
гласи:
„(3) Доколку давателот на услугата не ги информира корисниците на услугата за начинот на снабдување
со вода за пиење во случаите од ставот (1) на овој член,
корисниците на услугата можат да поднесат приговор
во рок од 15 дена од денот на дознавањето за не информирањето до надзорниот орган на давателот на услугата.“

Neni 2
Në nenin 10 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3)
si vijon:
"(3) Nëse dhënësi i shërbimit nuk i informon
shfrytëzuesit e shërbimit për mënyrën e furnizimit të ujit të
pijshëm në rastet nga paragrafi (1) i këtij neni,
shfrytëzuesit e shërbimit mund të parashtrojnë kundërshtim
në afat prej 15 ditësh nga dita e mësimit e mosdhënies së
shërbimit deri te organi mbikëqyrës i dhënësit të
shërbimit."

Член 3
Во членот 30 став (3) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „а
во спротивно корисникот на услугата може да поднесе
приговор во рок од 15 дена од денот на констатирањето на дефектот до надзорниот орган на давателот на услугата.“

Neni 3
Në nenin 30 në paragrafin (3) pika në fund të fjalisë
zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "e në të
kundërtën shfrytëzuesi i shërbimit mund të parashtrojë
kundërshtim në afat prej 15 ditësh nga dita e konstatimit të
defektit deri te organi mbikëqyrës i dhënësit të shërbimit."

Член 4
Во членот 41 став (1) зборовите: „осум дена“ се заменуваат со зборовите: „15 дена“.

Neni 4
Në nenin 41 paragrafi (1)
zëvendësohen me fjalët: "15 ditë".

fjalët

"tetë

ditë"

Член 5
Во членот 44-а став (3) зборовите: „осум дена“ се
заменуваат со зборовите: „15 дена“.

Neni 5
Në nenin 44-a paragrafi (3) fjalët: "tetë ditë"
zëvendësohen me fjalët: "15 ditë".

Член 6
Започнатите постапки до денот на започнувањето
на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Neni 6
Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit
të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin sipas të
cilit kanë filluar.

Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе започне да се применува со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка, согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

Neni 7
Ky ligj hyn ne fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" ndërsa do
të fillojë së zbatuari me fillimin e zbatimit të Ligjit për
procedurë të përgjithshme administrative, në pajtim me
nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme
administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 124/15).
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851.
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

(9) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази од ставот (8) на
овој член да ги достави во рок од три дена од денот на
приемот на барањето.“
Ставовите (8) и (9) стануваат ставови (10) и (11).

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

Член 6
Во членот 21 став (2) зборот „писмено“ се брише.
По ставот (3) се додадаваат два нови става (4) и
(5), кои гласат:
„(4) Доказите за исполнување на условите од ставот
(3) точки 2), 3) и 4) на овој член ги прибавува овластеното службено лице од Агенцијата кое ја води постапката за издавање на дозвола за управување со железничката инфраструктура кое е должно во рок од три
дена од денот на приемот на барањето да ги побара доказите од надлежниот јавен орган.
(5) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази од ставот (4) на
овој член да ги достави во рок од три дена од денот на
приемот на барањето.“
Во ставот (4) кој станува став (6) зборот „писмено“
се брише.
Ставовите (5), (6), (7),(8) и (9) стануваат ставови
(7), (8), (9), (10) и (11).

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 февруари 2016 година.
Бр. 08-1081/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ
Член 1
Во Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ број 48/10, 23/11, 80/12,
155/12, 163/13, 42/14, 130/14 и 152/15), во членот 15
став (3) зборот „писмено“ се брише.
Член 2
Во член 16 по ставот (1) се додаваат два нови става
(2) и (3), кои гласат:
„(2) Доказите за исполнување на условите од ставот
(1) точки 2), 3), 4) и 5) алинеjа 5 на овој член ги прибавува овластеното службено лице од Агенцијата кое ја
води постапката за издавање на дозвола за вршење на
јавен железнички превоз кое е должно во рок од три
дена од денот на приемот на барањето да ги побара доказите од надлежниот јавен орган.
(3) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази од ставот (3) на
овој член да ги достави во рок од три дена од денот на
приемот на барањето.“
Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (4) и (5).
Член 3
Во членот 17 став (12) зборот „писмено“ се брише.
Член 4
Во членот 19 став (3) зборот „писмено“ се брише.
Член 5
Во член 20 по ставот (7) се додадаваат два нови става (8) и (9), кои гласат:
„(8) Доказите за исполнување на условите од ставот
(2) алинеи 2, 3 и 4 на овој член ги прибавува овластеното службено лице од Агенцијата кое ја води постапката
за издавање на дозволата за вршење на превоз за сопствени потреби кое е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето да ги побара доказите од
надлежниот јавен орган.

Член 7
Во членот 22 став (1) зборот „писмено“ се брише.
Член 8
Во членот 105 став (5) точка 5 алинеја 5 сврзникот
„и” се заменува со точка и запирка.
Алинејата 6 се брише.
Член 9
Во членот 118 став (3) по точката 3 се додаваат две
нови точки 4 и 5, кои гласат:
„4) закупнина на движни и недвижни ствари,
5) продажба на неупотребливи движни ствари,“
Точките 4 и 5 стануваат точки 6 и 7.
Член 10
По членот 129 се додава нов член 129-а, кој гласи:
„Член 129-а
Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за прекршок на овластените службени лица во Агенцијата ако не ги побараат
доказите по службена должност во роковите утврдени
во членовите 17 став (12), 20 став (4) и 21 став (4) од
овој закон.
Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за прекршок на овластените службени лица од надлежниот јавен орган од кој се
побарани доказите ако не ги достават бараните докази
во роковите утврден во членовите 16 став (3), 20 став
(9) и 21 став (5) од овој закон.
За прекршоците од ставовите (1) и (2) на овој член
прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“
Член 11
Започнатите постапки до денот на започнувањето
на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.
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Член 12
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за железничкиот систем.
Член 13
Одредбите на членовите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 10 од
овој закон ќе започнат да се применуваат со денот на
започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка, согласно со членот 141 од Законот за
општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).
Член 14
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SISTEMIN HEKURUDHOR
Neni 1
Në Ligjin për sistemin hekurudhor ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 48/10, 23/11, 80/12,
155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15) në nenin 15 në
paragrafin (3) fjala "shkrim" shlyhet.
Neni 2
Në nenin 16 pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të
rinj (2) dhe (3) si vijojnë:
"(2) Dëshmitë për përmbushjen e kushteve nga
paragrafi (1) pikat 2), 3), 4) dhe 5) alineja 5 e këtij neni i
merr personi i autorizuar zyrtar nga Agjencia e cila e
udhëheq procedurën për lëshimin e lejes për kryerjen e
transportit hekurudhor publik që është i detyruar që në afat
prej tre ditësh nga dita e pranimit të kërkesës t'i kërkojë
dëshmitë nga organi publik kompetent.
(3) Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik
kompetent është i detyruar që dëshmitë e kërkuara nga
paragrafi (3) i këtij neni t'i dorëzojë në afat prej tri ditësh
nga dita e pranimit të kërkesës."
Paragrafët (2) dhe (3) bëhen paragrafë (4) dhe (5).
Neni 3
Në nenin 17 në paragrafin (12) fjala "shkrim" shlyhet.
Neni 4
Në nenin 19 në paragrafin (3) fjala "shkrim" shlyhet.
Neni 5
Në nenin 20 pas paragrafit (7) shtohen dy paragrafë të
rinj (8) dhe (9) si vijojnë:
"(8) Dëshmitë për përmbushjen e kushteve nga
paragrafi (2) alinetë 2, 3 dhe 4 të këtij neni i merr personi i
autorizuar zyrtar nga Agjencia që e udhëheq procedurën
për lëshimin e lejes për kryerjen e transportit për nevoja
personale që është i detyruar që në afat prej tre ditësh nga
dita e pranimit të kërkesës t'i kërkojë dëshmitë nga organi
publik kompetent.
(9) Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik
kompetent është i detyruar që dëshmitë e kërkuara nga
paragrafi (8) i këtij neni t'i dorëzojë në afat prej tri ditësh
nga dita e pranimit të kërkesës."
Paragrafët (8) dhe (9) bëhen paragrafë (10) dhe (11).
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Neni 6
Në nenin 21 në paragrafin (2) fjala "me shkrim"
shlyhet.
Pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafë të rinj (4) dhe
(5) si vijojnë:
"(4) Dëshmitë për përmbushjen e kushteve nga
paragrafi (3) pikat 2), 3) dhe 4) të këtij neni i merr personi i
autorizuar zyrtar nga Agjencia që e udhëheq procedurën
për lëshimin e lejes për menaxhim me infrastrukturën
hekurudhore që është i detyruar qe ne afat prej tre ditësh
nga dita e pranimit të kërkesës t'i kërkojë dëshmitë nga
organi publik kompetent.
(5) Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik
kompetent është i detyruar që dëshmitë e kërkuara nga
paragrafi (4) i këtij neni t'i dorëzojë në afat prej tri ditësh
nga dita e pranimit të kërkesës.”
Në paragrafin (4) i cili bëhet paragraf (6) fjala "me
shkrim" shlyhet.
Paragrafët (5), (6), (7), (8) dhe (9) bëhen paragrafë (7),
(8), (9), (10) dhe (11).
Neni 7
Në nenin 22 në paragrafin (1) fjala "me shkrim"
shlyhet.
Neni 8
Në nenin 105 paragrafi (5) pika 5 në alinenë 5 lidhëza
"dhe" zëvendësohet me pikëpresje.
Alineja 6 shlyhet.
Neni 9
Në nenin 118 pas paragrafit (3) pas pikës 3 shtohen dy
pika të reja 4 dhe 5 si vijojnë:
"4) qiramarrja e sendeve të tundshme dhe të
patundshme,
5) shitja e sendeve të tundshme të papërdorshme,"
Pikat 4 dhe 5 bëhen pika 6 dhe 7.
Neni 10
Pas nenit 129 shtohet nen i ri 129-a si vijon:
"Neni 129-a
Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 uro në kundërvlerë
me denarë do t'u shqiptohet për kundërvajtje personave të
autorizuar zyrtarë në Agjencinë nëse nuk i kërkojnë
dëshmitë me detyrë zyrtare në afatet e përcaktuara në nenin
17 paragrafi (12), neni 20 paragrafi (4) dhe neni 21
paragrafi (4) i këtij ligji.
Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në kundërvlerë
me denarë do t'u shqiptohet për kundërvajtje personave të
autorizuar zyrtarë nga organi publik kompetent nga i cili
janë kërkuar dëshmitë nëse nuk i dorëzojnë dëshmitë në
afatet e përcaktuara në nenin 16 paragrafi (3), neni 20
paragrafi (9) dhe neni 21 paragrafi (5) i këtij ligji.
Për kundërvajtjet nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni
procedurë për kundërvajtje udhëheq dhe sanksion për
kundërvajtje shqipton gjykata kompetente."
Neni 11
Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit
të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin sipas të
cilit kanë filluar.
Neni 12
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të
spastruar të Ligjit për sistemin hekurudhor.
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Neni 13
Dispozitat e neneve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dhe 10 të këtij
ligji do të fillojnë së zbatuari me ditën e fillimit të zbatimit
të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative, në
pajtim me nenin 141 të Ligjit për procedurë të
përgjithshme administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë" numër 124/15).
Neni 14
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
852.
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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за сигурност во железничкиот систем,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 февруари 2016 година.
Бр. 08-1082/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ
Член 1
Во Законот за сигурност во железничкиот систем
(„Службен весник на Република Македонија“ број
48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14
и 147/15), во членот 13 ставови (8) и (13) зборот
„писмено“ се брише.
Член 2
Во членот 30 став (4) се брише.
Во ставот (5) кој станува став (4) зборовите: „од
ставот (4)” се заменуваат со зборовите: „од ставот (2)”.
Ставовите (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14),
(15), (16), (17), (18), (19) и (20) се бришат.
Ставовите (21), (22), (23) и (24) стануваат ставови
(5), (6), (7) и (8).
Член 3
Во членот 35-а ставови (3) и (6) зборот „писмено“
се брише.
Член 4
Во членот 35-б ставови (3) и (5) зборот „писмено“
се брише.
Член 5
Во членот 37-н ставови (2) и (4) зборот „писмено“
се брише.

Член 6
Во членот 40 став (4) точка 5) алинеја 5 сврзникот
„и” се заменува со точка и запирка.
Алинејата 6 се брише.
Член 7
Започнатите постапки до денот на започнување на
примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.
Член 8
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за интероперабилност железничкиот систем.
Член 9
Одредбите од членовите 1, 2, 3, 4 и 5 од овој закон
ќе започнат да се применуваат со започнувањето на
примената на Законот за општата управна постапка
согласно со членот 141 од Законот за општата управна
постапка („Службен весник на Република Македонија“
број 124/15).
Член 10
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SIGURI NË SISTEMIN HEKURUDHOR
Neni 1
Në Ligjin për siguri në sistemin hekurudhor ("Gazeta
zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 48/10, 23/11,
53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14 dhe 147/15)
në nenin 13 në paragrafët (8) dhe (13) fjala "shkrim"
shlyhet.
Neni 2
Në nenin 30 paragrafi (4) shlyhet.
Në paragrafin (5) i cili bëhet paragraf (4), fjalët: "nga
paragrafi (4)" ndryshohen me fjalët: "nga paragrafi (2)".
Paragrafët (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14),
(15), (16), (17), (18), (19) dhe (20) shlyhen.
Paragrafët (21), (22), (23) dhe (24) bëhen paragrafë (5),
(6), (7) dhe (8).
Neni 3
Në nenin 35-a paragrafët (3) dhe (6) fjala "shkrim"
shlyhet.
Neni 4
Në nenin 35-b paragrafët (3) dhe (5) fjala "shkrim"
shlyhet.
Neni 5
Në nenin 37-n paragrafët (2) dhe (4) fjala "shkrim"
shlyhet.
Neni 6
Në nenin 40 në paragrafin (4) në pikën 5) në alinenë 5
lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikëpresje.
Alineja 6 shlyhet.
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Neni 7
Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit
të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin sipas të
cilit kanë filluar.

Член 4
Започнатите постапки до денот на започнување на
примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Neni 8
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të
spastruar të Ligjit për siguri të sistemit hekurudhor.

Член 5
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за интероперабилност железничкиот систем.

Neni 9
Dispozitat e neneve 1, 2, 3, 4 dhe 5 të këtij ligji do të
fillojnë së zbatuari me fillimin e zbatimit të Ligjit për
procedurë të përgjithshme administrative, në pajtim me
nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme
administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 124/15).
Neni 10
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________

Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ а ќе започне да се применува со започнувањето
на примената на Законот за општата управна постапка
согласно со членот 141 од Законот за општата управна
постапка („Службен весник на Република Македонија“
број 124/15).
__________

853.
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

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR
INTEROPERABILITET NË SISTEMIN
HEKURUDHOR

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ
ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

Neni 1
Në Ligjin për interoperabilitet në sistemin hekurudhor
("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
17/11, 163/13 dhe 147/15) në nenin 19 në paragrafin (1)
fjala "shkrim" shlyhet, ndërsa fjala "ministri" zëvendësohet
me fjalën "Ministria".
Në paragrafët (5), (6) dhe (7) fjala "ministri"
zëvendësohet me fjalën "Ministria".

Се прогласува Законот за изменување на Законот за
интероперабилност во железничкиот систем,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 февруари 2016 година.
Бр. 08-1083/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ
Член 1
Во Законот за интероперабилност во железничкиот
систем („Службен весник на Република Македонија“
број 17/11, 163/13 и 147/15), во членот 19 став (1) зборот „писмено“ се брише, а зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.
Во ставовите (5), (6) и (7) зборот „министерот“ се
заменува со зборот „Министерството“.
Член 2
Во членот 27 став (3) зборот „писмено“ се брише.
Член 3
Во членот 29 став (2) зборот „писмено“ се брише.

Neni 2
Në nenin 27 në paragrafin (3) fjala "shkrim" shlyhet.
Neni 3
Në nenin 29 në paragrafin (2) fjala "shkrim" shlyhet.
Neni 4
Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit
të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin sipas të
cilit kanë filluar.
Neni 5
Autorizohet Komisioni Juridik-Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të
spastruar të Ligjit për interoperabilitet të sistemit
hekurudhor.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" ndërsa do
të fillojë së zbatuari me fillimin e zbatimit të Ligjit për
procedurë të përgjithshme administrative, në pajtim me
nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme
administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 124/15).
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854.
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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНOТ
ЗА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законoт за внатрешната пловидба,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 февруари 2016 година.
Бр. 08-1084/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНOТ ЗА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА
Член 1
Во Закон за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2007, 26/2009,
22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14,
166/14, 146/15 и 193/15), во членот 14 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
„Формата и содржината на образецот на барањето
за издавање на одобрение за организирање на одржување на спортски и други приредби на внатрешните води
и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на одобрението ги пропишува министерот за транспорт и врски.“
Член 2
Во членот 27 став 1 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат следните зборови: „по поднесено барање.“
Член 3
Во членот 60 став (8) зборовите: „министерот за
транспорт и врски“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за транспорт и врски“.
Во ставот 9 зборовите: „Министерот за транспорт и
врски“ се заменуваат со зборовите: „Министерството
за транспорт и врски“.
Во членот 10 по зборовите: „потребната документација“ се става запирка и се додаваат зборовите: „како и
формата и содржината на образецот на одобрението за
поставување на пливачки објект“.
Член 4
Членот 60-а се брише.
Член 5
Членот 60-б се брише.
Член 6
Во членот 63-б по ставот 3 се додаваат два нови
става 4 и 5, кои гласат:

„Доказите и податоците за исполнетост на условите
од ставот 3 алинеи 1 и 2 на овој член ги прибавува овластеното службено лице од Министерството за транспорт и врски кое ја води постапката за издавање на
одобрение за локација за поставување на објект на водна површина, кое е должно во рок од три дена од денот
на приемот на барањето да ги побара доказите од надлежниот јавен орган.
Овластено службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази и податоци од ставот (4)
на овој член да ги достави во рок од три дена од денот
на приемот на барањето.“
Ставовите 4, 5, 6 и 7 стануваат ставови 6, 7, 8 и 9.
Ставот 8 кој станува став 10 се менува и гласи:
„Формата и содржината на барањето за добивање
на одобрение за локација за поставување на објект на
водна површина и формата и содржината на одобрението за локација за поставување на објект на водна површина ги пропишува министерот за транспорт и
врски.“
Во ставот 9 кој станува став 11 зборовите: „ставот
6“ се заменуваат со зборовите: „ставот 8“, а зборовите:
„осум дена“ се заменуваат со зборовите: „15 дена“.
Член 7
Во членот 69 по ставот 2 се додаваат два нови става
3 и 4, кои гласат:
„Доказот за исполнување на условот од ставот 2
алинеја 5 на овој член, го прибавува овластеното службено лице од Министерството за транспорт и врски кое
ја води постапката за прв упис на чамец во регистарот
на чамци кое е должно во рок од три дена од денот на
приемот на барањето да го побара доказот од надлежниот јавен орган.
Овластено службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараниот доказ од ставот (3) на овој член
да го достави во рок од три дена од денот на приемот
на барањето.“
Ставот 3 станува став 5.
Во ставот 4 кој станува став 6 зборовите: „ставот 3“
се заменуваат со зборовите: „ставот 5“.
По ставот 5 кој станува став 7 се додава нов став 8,
кој гласи:
Формата и содржината на барањето за прв упис на
чамец во регистарот на чамци и формата и содржината
на барањето за упис на податоци за настанати промени
на чамецот во регистарот на чамци ги пропишува министерот за транспорт и врски.
Член 8
Во членот 70-а став 2 зборот „писмено“ се брише.
Член 9
Во членот 74-ѕ став 6 зборовите: „Министерот за
транспорт и врски“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за транспорт и врски“.
Член 10
Во членот 150 по ставот 2 се додаваат три нови став
3, 4 и 5, кои гласат:
„Доказот за исполнување на условот од ставот 2
алинеја 2 на овој член го прибавува овластеното службено лице од Министерството за транспорт и врски кое
ја води постапката за упис во регистарот на бродови
кое е должно во рок од три дена од денот на приемот
на барањето да го побара доказот од надлежниот јавен
орган.
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Овластено службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараниот доказ од ставот (3) на овој член
да го достави во рок од три дена од денот на приемот
на барањето.
Формата и содржината на барањето за упис во регистарот на бродови ја пропишува министерот за транспорт и врски.“
Член 11
Во членот 251 став (5) по зборовите: „потребната
документација“ се става запирка и се додаваат зборовите: „како и формата и содржината на образецот на
одобрението“.
Во ставот (6) зборовите: „министерот за транспорт
и врски“ се заменуваат со зборовите: „Министерството
за транспорт и врски“.
Во ставот (7) зборовите: „Министерот за транспорт
и врски“ се заменуваат со зборовите: „Министерството
за транспорт и врски“.
Член 12
Членот 251-а се брише.
Член 13
Членот 251-б се брише.
Член 14
Во членот 259-б став 2 се менува и гласи:
„Одобрение од ставот 1 на овој член може да добие
правно или физичко лице (во натамошниот текст: превозник), кој ги исполнува следниве услови:
- да е запишан во Централниот регистар на Република Македонија, за вршење дејност превоз на стоки во
внатрешната пловидба,
- да е сопственик на брод, чамец или скела кои ги
исполнуваат условите пропишани со овој закон,
- со пловниот објект да управува лице со стекнато
соодветно звање пропишано со овој закон,
- управителот, односно одговорното лице за превоз
да поседува сертификат за професионална компетентност за вршење превоз на стоки во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба (во натамошниот текст: сертификат),
- да има добар углед и
- да има солидна финансиска состојба.”
По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои
гласат:
„Доказите за исполнување на условите од ставот 2
алинеи 1 и 6 на овој член, ги прибавува овластеното
службено лице од Министерството за транспорт и
врски кое ја води постапката за издавање на одобрение
за јавен превоз на стока во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба кое е должно во рок од
три дена од денот на приемот на барањето да ги побара
доказите од надлежниот јавен орган.
Овластено службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази од ставот (3) на овој
член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“
Ставовите 3, 4, 5 и 6 стануваат ставови 5, 6, 7 и 8.
Во ставот 7 кој станува став 9 зборовите: „Министерот за транспорт и врски“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за транспорт и врски“.
Член 15
Во членот 289 став 4 точка 5 во алинејата 4 запирката се заменува со сврзникот „и“.
Алинејата 6 се брише.
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Член 16
Во членот 299-а став 1 зборовите: „осум дена“ се
заменуваат со зборовите: „15 дена“.
Член 17
По членот 303-г се додава нов член 303-д, кој гласи:
„Член 303-д
Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластено
службено лице во Министерството за транспорт и
врски ако не ги побара доказите по службена должност
во рокот утврден во членовите 63-б став 4, 69 став 3,
150 став 3 и 259-б став 3 од овој закон.
Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се
побарани доказите ако не ги достави бараните докази
во рокот утврден во членовите 63-б став 5, 69 став 4,
150 став 4 и 259-б став 4 од овој закон.
Глоба во висина од 25 до 50 евра евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на службеното лице кое ја води постапката за издавање на
одобрение за организирање на одржување на спортски
и други приредби на внатрешните води, постапката за
издавање на одобрение за пристанување на странски
пловен објект во внатрешните води на Република Македонија, постапката за издавање на одобрение за поставување на пливачки објект, постапката за издавање
на одобрение за локација за поставување на објект на
водна површина, постапката за прв упис на чамец во
регистарот на чамци и за упис на податоци заради настанати промени на чамецот во регистарот на чамци, постапката за упис во регистарот на бродови, постапката
за издавање на одобрението од членот 251 став 1 од
овој закон и постапката за издавање на одобрението од
членот 259-б став 1 од овој закон, доколку не ја заврши
постапката во рок утврден со закон.
За прекршоците од ставовите 1, 2 и 3 на овој член
прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“
Член 18
Подзаконските акти утврдени во овој закон ќе се
донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето
во сила на овој закон.
Член 19
Започнатите постапки до денот на започнувањето
со примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.
Член 20
Одредбите од членовите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 16 и 17 од овој закон ќе започнат да се
применуваат со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка, согласно со членот
141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).
Член 21
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR LUNDRIM TË BRENDSHËM
Neni 1
Në Ligjin për lundrim të brendshëm (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 55/2007, 26/2009,
22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14,
166/14, 146/15 dhe 193/15) në nenin 14 në paragrafin 3
shtohet paragraf i ri 4 si vijon:
“Formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës për
lëshimin e lejes për organizimin e mbajtjes së shfaqjeve
sportive dhe shfaqjeve tjera në ujërat e brendshme dhe
dokumentacionin e nevojshëm, si dhe formën dhe
përmbajtjen e formularit të lejes i përcakton ministri i
Transportit dhe Lidhjeve."
Neni 2
Në nenin 27 në paragrafin 1 pika në fund të fjalisë
zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët si vijon:”pas
kërkesës së parashtruar.”
Neni 3
Në nenin 60 në paragrafin (8) fjalët: "ministri i
Transportit dhe Lidhjeve" zëvendësohet me fjalët:"
Ministria e Transportit dhe Lidhjeve".
Në paragrafin 9 fjalët: "ministri i Transportit dhe
Lidhjeve" zëvendësohet me fjalët:" Ministria e Transportit
dhe Lidhjeve".
Në nenin 10 pas fjalëve: “dokumentacioni i
nevojshëm” vendoset presje dhe shtohen fjalët: “ si dhe
formën dhe përmbajtjen e formularit të lejes për vendosjen
e objekteve për lundrim”.
Neni 4
Neni 60-a, shlyhet.
Neni 5
Neni 60-b, shlyhet.
Neni 6
Në nenin 63-b pas paragrafit 3 shtohen dy paragraf të
rinj 4 dhe 5, si vijojnë:
„Dëshmitë dhe të dhënat për plotësim të kushteve nga
paragrafi 3 alinetë 1 dhe 2 të këtij neni i siguron personi
zyrtar i autorizuar nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve
e cila e mban procedurën për lëshim të lejes për lokacion
për vendosje të objektit në sipërfaqe ujore, që është e
detyruar në afat prej tri ditësh nga pranimi i kërkesës t’i
kërkojë dëshmitë nga organi publik kompetent.
Personi zyrtar i autorizuar nga organi publik kompetent
është i detyruar që dëshmitë dhe të dhënat e kërkuara nga
paragrafi (4) i këtij neni t’i dorëzojë në afat prej tri ditësh
nga dita e pranimit të kërkesës.”
Paragrafët 4,5,6 dhe 7 bëhen paragrafë 6, 7, 8 dhe 9.
Paragrafi 8 i cili bëhet paragraf 10 ndryshohet si vijon:
“Formën dhe përmbajtjen e kërkesës për marrje të lejes
për lokacion për vendosje të objektit në sipërfaqe ujore
dhe formën dhe përmbajtjen e lejes për lokacion për
vendosje të objektit në sipërfaqe ujore i cakton ministri i
Transportit dhe Lidhjeve.”
Në paragrafin 9 i cili bëhet paragraf 11 fjalët:
“paragrafi 6” zëvendësohen me fjalët: “paragrafi 8”, ndërsa
fjalët “tetë ditë" zëvendësohen me fjalët: „15 ditë“.
Neni 7
Në nenin 69 pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafë të
rinj 3 dhe 4 si vijojnë:

“Dëshmia për plotësim të kushtit nga paragrafi 2
alineja 5 e këtij neni, e siguron personi zyrtar i autorizuar
nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve e cila e mban
procedurën për regjistrimin e parë të anijes në Regjistrin e
anijeve, që është i detyruar në afat prej tri ditësh nga
pranimi i kërkesës ta kërkojë dëshminë nga organi publik
kompetent.
Personi zyrtar i autorizuar nga organi publik kompetent
është i detyruar që dëshminë e kërkuar nga paragrafi (3) i
këtij neni ta dorëzojë në afat prej tri ditësh nga dita e
pranimit të kërkesës.”
Paragrafi 3 bëhet paragraf 5.
Në paragrafin 4 i cili bëhet paragraf 6 fjalët: “paragrafi
3 ” zëvendësohen me fjalët: “paragrafi 5”.
Pas paragrafit 5 i cili bëhet paragraf 7 shtohet paragraf i
ri 8 si vijon:
Formën dhe përmbajtjen e kërkesës për regjistrim të
parë të varkës në regjistrin e varkave dhe formën dhe
përmbajtjen e kërkesës për regjistrim të të dhënave për
ndryshimet e shkaktuara të varkave në regjistrin e varkave i
përcakton ministri i Transportit dhe Lidhjeve.
Neni 8
Në nenin 70-a në paragrafin 2 fjala “me shkrim”
shlyhet.
Neni 9
Në nenin 74-x në paragrafin 6 fjalët: “ministri i
Transportit dhe Lidhjeve” zëvendësohen me fjalët:
“Ministria e Transportit dhe Lidhjeve”.
Neni 10
Në nenin 150 pas paragrafit 2 shtohen tre paragrafë të
rinj 3, 4 dhe 5 si vijojnë:
“Dëshminë dhe të dhënat për plotësim të kushteve nga
paragrafi 2 alineja 2 të këtij neni i siguron personi zyrtar i
autorizuar nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve e cila e
mban procedurën për lëshim të lejes për lokacion për
vendosje të objektit në sipërfaqe ujore, që është e detyruar
ne afat prej tri ditësh nga pranimi i kërkesës t’i kërkojë
dëshmitë nga organi publik kompetent.
Personi zyrtar i autorizuar nga organi publik kompetent
është i detyruar që dëshminë e kërkuar nga paragrafi (3) i
këtij neni ta dorëzojë në afat prej tri ditësh nga dita e
pranimit të kërkesës.”
Formën dhe përmbajtjen e kërkesës për regjistrim në
Regjistrin e anijeve e përcakton ministri I Transportit dhe
Lidhjeve .”
Neni 11
Në nenin 251 në paragrafin 5 pas fjalëve:
“dokumentacioni i nevojshëm” vihet presje dhe shtohen
fjalët:” si dhe formën dhe përmbajtjen e formularit të
lejes".
Në paragrafin (6) fjalët: “ministri i Transportit dhe
Lidhjeve” zëvendësohen me fjalët: “Ministria e Transportit
dhe Lidhjeve”.
Në paragrafin (7) fjalët: “ministri i Transportit dhe
Lidhjeve” zëvendësohen me fjalët: “Ministria e Transportit
dhe Lidhjeve”.
Neni 251 –a shlyhet.
Neni 251 –b shlyhet.

Neni 12
Neni 13
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Neni 14
Në nenin 259-b paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
“Leje nga paragrafi 1 i këtij neni mund të marrë personi
juridik ose fizik (në tekstin e mëtejmë: Transportuesi), i cili
i plotëson kushtet si vijon:
- të jetë i regjistruar në regjistrin qendror të Republikës
së Maqedonisë, për kryerje të veprimtarisë transport i
mallrave në lundrim të brendshëm,
- të jetë pronar i anijes, barkës ose trapit që i plotësojnë
kushtet e përcaktuara me këtë ligj,
- me objektin lundrues të menaxhojë person me titull
adekuat të fituar të përcaktuar me këtë ligj,
- menaxhuesi, përkatësisht personi përgjegjës për
transport të posedojë certifikatë për kompetencë
profesionale për kryerjen e transportit të mallrave në
lundrimin e brendshëm ndërshtetëror dhe ndërkombëtar (në
tekstin e mëtejmë: certifikatë),
- të ketë imazh të mire dhe
- të ketë gjendje financiare solide.
Pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafë të rinj 3 dhe 4 si
vijojnë:
“Dëshmitë për plotësim të kushteve nga paragrafi 2
alinetë 1 dhe 6 të këtij neni i siguron personi zyrtar i
autorizuar nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve që e
mban procedurën për lëshim të lejes për transport të
mallrave në lundrimin e brendshëm ndërshtetëror dhe
ndërkombëtar, që është i detyruar në afat prej tri ditësh nga
pranimi i kërkesës t’i kërkojë dëshmitë nga organi publik
kompetent.
Personi zyrtar i autorizuar nga organi publik kompetent
është i detyruar që dëshmitë e kërkuara nga paragrafi (3) i
këtij neni t’i dorëzojë në afat prej tri ditësh nga dita e
pranimit te kërkesës.”
Paragrafët 3,4,5 dhe 6 bëhen paragrafët 5,6, 7 dhe 8.
Në paragrafin 7 i cili bëhet paragraf 9 fjalët: “ministri i
Transportit dhe Lidhjeve” zëvendësohen me fjalët:
“Ministria e Transportit dhe Lidhjeve”.
Neni 15
Në nenin 289, në paragrafin 4 në pikën 5 në alinenë 4
presja zëvendësohet me lidhëzën “dhe”.
Alineja 6 shlyhet.
Neni 16
Ne paragrafin 299-a në paragrafin 1 fjalët: “tetë ditë”
zëvendësohen me fjalët: “15 ditë”.
Neni 17
Pas nenin 303-g shtohet neni i ri 303-d si vijon:
“Neni 303-d
Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë me
denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit të
autorizuar zyrtar në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve
nëse nuk i kërkon dëshmitë me detyrë zyrtare në afatin e
përcaktuar në nenet 63-b paragrafi 4, 69 paragrafi 3, 150
paragrafi 3 dhe 259-b paragrafi 3 të këtij ligji.
Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro ne kundërvlerë me
denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit të
autorizuar zyrtar të organit publik kompetent nga i cili
janë kërkuar dëshmitë nëse nuk i dorëzon dëshmitë e
kërkuara në afatin e përcaktuar në nenet 63-b paragrafi 5,
69 paragrafi 4, 150 paragrafi 4 dhe 259-b paragrafi 4 të
këtij ligji.
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Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë me
denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit zyrtar i
cili e mban procedurën për lëshim të lejes për organizim të
mbajtjes së shfaqjeve sportive dhe të tjera në ujërat e
brendshme, procedurën për lëshim të lejes për qëndrim të
objektit lundrues të huaj në ujërat e brendshme të
Republikës së Maqedonisë, procedurën për lëshim të lejes
për vendosjen e objektit lundrues, procedurën për lëshim
të lejes për lokacion për vendosje të objektit në sipërfaqen
ujore, procedurën për regjistrim të parë të varkës në
regjistrin e varkave, procedurën për regjistrim në regjistrin
e anijeve, procedurën për lëshim të lejes nga neni 251,
paragrafi 1 të këtij ligji dhe procedurën për lëshim të lejes
nga neni 259-b paragrafi 1 të këtij ligji nëse nuk e
përfundon procedurën në afatin e përcaktuar me ligj.
Për kundërvajtjet nga paragrafët 1,2 dhe 3 të këtij neni
procedurë kundërvajtëse mban dhe sanksion për
kundërvajtje kumton gjykata kompetente.”
Neni 18
Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të
miratohen në afat prej tre muajve nga dita e hyrjes në fuqi
të këtij ligji.
Neni 19
Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit
të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin me të
cilin kanë filluar.
Neni 20
Dispozitat e neneve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16 dhe 17 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen me
fillimin e zbatimit të Ligjit për procedurë të përgjithshme
administrative, në pajtim me nenin 141 të Ligjit për
procedurë të përgjithshme administrative (“Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë" numër 124/15).
Neni 21
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
855.
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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНOТ ЗА
ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законoт за гробишта и погребални услуги,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 февруари 2016 година.
Бр. 08-1085/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Стр. 28 - Бр. 31

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНOТ ЗА ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ
Член 1
Во Законот за гробишта и погребални услуги
(„Службен весник на Република Македонија“ број
86/2008, 156/10, 53/11, 163/13 и 152/15), во членот 15
став (1) воведната реченица се менува и гласи:
„Правно лице за да добие дозвола за управување со
гробишта поднесува барање и треба да ги исполнува
следните услови:“.
По ставот (1) се додаваaт два нови става (2) и (3),
кои гласат:
„(2) Овластеното службено лице од органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од
областа на комуналните работи кое ја води постапката
за издавање на дозвола за управување со гробишта е
должно доказите од ставот (1) точки 1), 2), 3), 4), 5), 6)
и 9) на овој член, како и доказот за исполнување на условот- број на вработени да ги побара од надлежниот
јавен орган во рок од три дена од денот на приемот на
барањето.
(3) Овластено службено лице од надлежниот јавен
орган од кој се побарани доказите од ставот (2) на овој
член е должно истите да ги достави до органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од
областа на комуналните работи во рок од три дена од
денот на приемот на барањето.“
Ставот (2) кој станува став (4) се менува и гласи:
„(4) Техничката опрема од ставот (1) точка 8) на
овој член поблиску ја пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на комуналните работи.“
Ставот (3) станува став (5).
Ставот (4) се брише.
Ставот (5) станува став (6).
Во ставот (6) кој станува став (7) по зборовите:
„Формата и содржината на образецот на барањето“ се
додаваат зборовите: „и потребната документација“.
Член 2
Во членот 16 став (1) се менува и гласи:
„Ако се утврди дека управителот на гробиштата
престане да исполнува некои од условите од членот 15
став (1) од овој закон, органот на државната управа
надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи ќе го извести управителот на гробиштата, истите да ги отстрани во рок не подолг од 30 дена
од денот на известувањето.“
Член 3
Во членот 21 став (1) во воведната реченица зборот
„мора“ се заменува со зборот „треба“.
По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3),
кои гласат:
„(2) Овластеното службено лице од органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од
областа на комуналните работи кое ја води постапката
за издавање на дозвола за вршење на погребални услуги е должно доказите од ставот (1) точки 1), 2), 3), 4),
5) и 8) на овој член, како и доказот за исполнување на
условот-број на вработени, да ги побара од надлежниот
јавен орган во рок од три дена од денот на приемот на
барањето.
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(3) Овластено службено лице од надлежниот јавен
орган од кој се побарани доказите од ставот (2) на овој
член е должно истите да ги достави до органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од
областа на комуналните работи во рок од три дена од
денот на приемот на барањето.“
Ставовите (2), (3), (4), (5), (6), (7) и (8) стануваат
ставови (4), (5), (6), (7), (8), (9) и (10).
Во ставот (9) кој станува став (11) по зборовите:
„Формата и содржината на образецот на барањето“ се
додаваат зборовите: „и потребната документација“.
Член 4
Членот 21-а се брише.
Член 5
Во членот 42 ставови (3) и (4) зборовите: „осум
дена“ се заменуваат со зборовите: „15 дена“.
Член 6
Во членот 45-б став (1) зборовите: „44 и 45” се заменуваат со зборовите: „44, 45 и 45-в”.
Во ставот (3) зборовите: „осум дена“ се заменуваат
со зборовите: „15 дена“.
Член 7
По членот 45-б се додава нов член 45-в, кој гласи:
„Член 45-в
(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице во органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи ако во роковите утврдени во членовите 15
став (2) и 21 став (2) од овој закон не ги побара потребните докази.
(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган ако во роковите утврдени во членовите 15 став (3) и 21 став (3)
од овој закон не ги достави бараните докази.“
Член 8
Започнатите постапки до денот на започнување на
примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кои започнале.
Член 9
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе започне да се применува со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR VARREZA DHE SHËRBIME TË VARRIMIT
Neni 1
Në Ligjin për varreza dhe shërbime të varrimit
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
86/2008, 156/10, 53/11, 163/13 dhe 152/15) në nenin 15
paragrafi (1) fjalia hyrëse ndryshon si vijon:
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"Personi juridik që të marrë leje për menaxhim me
varrezat parashtron kërkesë dhe duhet t’i plotësojë kushtet
në vijim:".
Pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të rinj (2) dhe
(3) si vijon:
"(2) Personi i autorizuar zyrtar nga organi administratës
shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e
punëve komunale i cili e mban procedurën për lëshimin e
lejes për menaxhim me varrezat është i obliguar që
dëshmitë nga paragrafi (1) pikat 1), 2), 3), 4), 5), 6) dhe 9)
të këtij neni, si dhe dëshminë për plotësimin e kushtit numrin e të punësuarve t’i kërkojë nga organi kompetent
publik në afat prej tre ditësh nga dita e pranimit të
kërkesës.
(3) Personi i autorizuar zyrtar nga organi kompetent
publik nga i cili janë kërkuar dëshmitë nga paragrafi (2) i
këtij neni është i obliguar të njëjtat t’i dorëzojë te organi i
administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve
nga sfera e punëve komunale në afat prej tre ditësh nga dita
e pranimit të kërkesës."
Paragrafi (2) i cili bëhet paragraf (4) ndryshon si vijon:
"(4) Pajisjen teknike nga paragrafi (1) pikën 8) të këtij
neni më afër e përcakton ministri i cili udhëheq me organin
e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve
nga sfera e punëve komunale."
Paragrafi (3) bëhet paragraf (5).
Paragrafi (4) shlyhet.
Paragrafi (5) bëhet paragraf (6).
Në paragrafin (6) i cili bëhet paragraf (7) pas fjalëve:
"Formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës" shtohen
fjalët: "dhe dokumentacionin e nevojshëm".
Neni 2
Në nenin 16 paragrafi (1) ndryshon si vijon:
"Nëse përcaktohet se drejtori i varrezave pushon së
plotësuari disa prej kushteve nga neni 15 paragrafi (1) i
këtij ligji, organi i administratës shtetërore kompetent për
kryerjen e punëve nga sfera e punëve komunale do ta
njoftojë drejtorin e varrezave, të njëjtat t’i mënjanojë në
afat jo më të gjatë se 30 ditë nga dita e njoftimit."
Neni 3
Në nenin 21 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjala
"doemos" zëvendësohet me fjalën "duhet".
Pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të rinj (2) dhe
(3) si vijon:
"(2) Personi i autorizuar zyrtar nga organi administratës
shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e
punëve komunale i cili e mban procedurën për lëshimin e
lejes për kryerjen e shërbimit të varrimit është i obliguar që
dëshmitë nga paragrafi (1) pikat 1), 2), 3), 4), 5) dhe 8) të
këtij neni, si dhe dëshminë për plotësimin e kushtit numrin e të punësuarve, t’i kërkojë nga organi kompetent
publik në afat prej tre ditësh nga dita e pranimit të
kërkesës.
(3) Personi i autorizuar zyrtar nga organi kompetent
publik nga i cili janë kërkuar dëshmitë nga paragrafi (2) i
këtij neni është i obliguar të njëjtat t’i dorëzojë te organi i
administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve
nga sfera e punëve komunale në afat prej tre ditësh nga dita
e pranimit të kërkesës."
Paragrafët (2), (3), (4), (5), (6), (7) dhe (8) bëhen
paragrafë (4), (5), (6), (7), (8), (9) dhe (10).
Në paragrafin (9) i cili bëhet paragraf (11) pas fjalëve:
"Formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës" shtohen
fjalët: "dhe dokumentacionin e nevojshëm".
Neni 4
Neni 21-a shlyhet.

Neni 5
Në nenin 42 në paragrafët (3) dhe (4) fjalët: “tetë ditë"
zëvendësohen me fjalët: “15 ditë".
Neni 6
Në nenin 45-b në paragrafin (1) fjalët: “44 dhe 45"
zëvendësohen fjalët: “44, 45 dhe 45-v”.
Në paragrafin (3) fjalët: “tetë ditë" zëvendësohen me
fjalët: “15 ditë".
Neni 7
Pas nenit 45-b shtohet nen i ri 45-v si vijon:
"Neni 45-v
(1) Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë
me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit të
autorizuar zyrtar në organin e administratës shtetërore
kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e punëve
komunale nëse në afatet e përcaktuara në nenin 15
paragrafi (2) dhe neni 21 paragrafi (2) të këtij ligji nuk i
kërkon dëshmitë e nevojshme.
(2) Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë
me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit të
autorizuar zyrtar nga organi kompetent publik nëse në
afatet e përcaktuara në nenin 15 paragrafi (3) dhe neni 21
paragrafi (3) të këtij ligji nuk i dorëzon dëshmitë e
kërkuara.”
Neni 8
Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit
të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin sipas të
cilit kanë filluar.
Neni 9
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
("Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa
do të fillojë të zbatohet me ditën e fillimit të zbatimit të
Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative, në
pajtim me nenin 141 të Ligjit për procedurë të
përgjithshme administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë" numër 124/15).
__________
856.
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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНOТ ЗА
КОМУНАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законoт за комуналните дејности,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 февруари 2016 година.
Бр. 08-1086/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Стр. 30 - Бр. 31

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНOТ ЗА КОМУНАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ
Член 1
Во Законот за комуналните дејности („Службен
весник на Република Македонија“ број 95/12, 163/13,
42/14, 44/15 и 147/15), во членот 17 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Доколку давањето на комунална услуга му се
ограничи на кој било корисник, корисникот има право
на приговор во рок од 15 дена од денот на ограничувањето согласно со закон до Министерството за транспорт и врски.“
Член 2
Во членот 18 по ставот (4) се додава нов став (5),
кој гласи:
„(5) Доколку давателот на комуналната услуга не
продолжи со давање на комуналната услуга по престанокот на причините за прекин на користење на комуналната услуга, корисникот има право на приговор во
рок од 15 дена од денот на ограничувањето согласно со
закон до Министерството за транспорт и врски.“
Член 3
Во членот 27 став (2) зборовите: „министерот кој
раководи со“ се бришат, а зборовите: „осум дена“ се
заменуваат со зборовите: „15 дена“.
Член 4
Во членот 30-a став (3) точка 4) запирката на крајот
од реченицата се брише и се додава сврзникот „или“.
Во алинејата 5 сврзникот „или’’ се заменува со
сврзникот „и“.
Алинејата 6 се брише.
Член 5
Започнатите постапки до денот на започнувањето
на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.
Член 6
Одредбите од членовите 1, 2 и 3 од овој закон ќе се
применуваат со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка, согласно со членот
141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

22 февруари 2016

Neni 2
Në nenin 18 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5)
si vijon:
"(5) Nëse dhënësi i shërbimit komunal nuk vazhdon me
dhënie të shërbimit komunal pas ndërprerjes së shkaqeve
për ndërprerje të shfrytëzimit të shërbimit komunal,
shfrytëzuesi ka të drejtë të kundërshtimit në afat prej 15
ditësh nga dita e kufizimit në pajtim me ligjin në
Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve."
Neni 3
Në nenin 27 në paragrafin (2) "ministri i cili udhëheq
me" shlyhen, ndërsa fjalët: "tetë ditë" zëvendësohen me
fjalët: "15 ditë".
Neni 4
Në nenin 30-a në paragrafin (3) në pikën 4) presja në
fund të fjalisë shlyhet dhe shtohet lidhëza "ose".
Në alinenë 5, lidhëza "ose" zëvendësohet me lidhëzën
"dhe".
Alineja 6 shlyhet.
Neni 5
Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit
të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin sipas të
cilit kanë filluar.
Neni 6
Dispozitat e neneve 1, 2 dhe 3 të këtij ligji do të
zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për procedurë të
përgjithshme administrative, në pajtim me nenin 141 të
Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
124/15).
Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
857.
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

Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНOТ ЗА
ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR VEPRIMTARI KOMUNALE

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законoт за поштенските услуги,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 февруари 2016 година.

Neni 1
Me Ligjin për veprimtari komunale ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 95/12, 163/13, 42/14,
44/15 dhe 147/15) në nenin 17 pas paragrafit (1) shtohet
paragraf i ri (2) si vijon:
"(2) Nëse dhënia e shërbimit komunale i kufizohet
cilitdo shfrytëzues, shfrytëzuesi ka të drejtë të
kundërshtimit në afat prej 15 ditësh nga dita e kufizimit në
pajtim me ligjin te Ministria e Transportit dhe Lidhjeve."

Бр. 08-1087/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНOТ ЗА ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ
Член 1
Во Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 158/10, 27/14,
42/14, 187/14 и 146/2015), во членот 18 став (2) точка 5
во алинејата 5 запирката се заменува со сврзникот „и“.
Алинејата 6 се брише.
Член 2
Во членот 24 став (1) зборовите: „директорот на“,
се бришат, а зборовите: „согласно со Законот за општата“ се заменуваат со зборот: „во“.
Член 3
Членот 26 се менува и гласи:
„Службена евиденција за даватели на поштенски
услуги
(1) Агенцијата води службена евиденција за давателите на поштенски услуги.
(2) Службената евиденција од ставот (1) на овој
член содржи:
- назив, седиште, лого и ЕДБ на правното или физичко лице,
- име и презиме на законскиот застапник на правното лице,
- број и датум на одлуката за определување и/или
назначување на давател на универзална услуга,
- број и датум на општото овластување за обезбедување поштенски услуги, видот на поштенските услуги
и поштенски пратки, како и географското подрачје за
кое е издаденоопштото овластување и
- број и датум на решение за одобрени исклучоци
при обезбедување на универзалната услуга и подрачје
за кое е одобрен исклучокот.
(3) Агенцијата ќе го избрише од службената евиденција правното или физичкото лице кое по кој било
основ го изгубило статусот на давател на поштенски
услуги.
(4) Заради остварување на некое право или правен
интерес, по барање, на странка ќе и се овозможи пристап до податоците од службена евиденција на Агенцијата, со плаќање на надомест на реално направени трошоци.
(5) Агенцијата поблиску ги пропишува формата и
начинот на воспоставување и водење на службената
евиденција од ставот (1) на овој член и висината на
трошоцитеза пристап до податоците од службената
евиденција на Агенцијата.“
Член 4
Членот 27 се менува и гласи:
„Пристап до службена евиденција и јавни информации
(1) По примено барање за добивање пристап до податоците од службената евиденција, Агенцијата издава
извод од службената евиденција за даватели на поштенски услуги, со податоците наведени во барањето, во
рок од пет дена од приемот.“
(2) Во случај на неиздавање извод во рокот од ставот (1) на овој член може да се изјави приговор до директорот на Агенцијата во рок од 15 дена од приемот
на барањето.“
(3)Јавно достапни информации на Агенцијата се:
- број и вид на издадени општи овластувања и индивидуални дозволи,
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- општи услови на даватели на поштенски услуги,
- рекламациони постапки и постапки за надоместок
на штета за давателите,
- ценовници на даватели на поштенски услуги,
- лица одговорни за постапување по рекламации и
приговори кај давателите на поштенски услуги и
- поставеноста на поштенската мрежа надавателот
на универзална услуга.
(4) Агенцијата ги пропишува податоците, информациите, извештаите за поштенскиот пазар и поштенските услуги идругите податоци и информации за состојбата на пазарот на поштенски услуги кои се јавно достапни.
(5) На јавноста нема да и биде достапна документацијата доколку поинаку не е уредено со овој закон, а се
однесува на:
- акти за лицата вработени во Агенцијата и акти за
внатрешната организација и систематизација на
Агенцијата,
- лична и здравствена документација за вработените
и друга документација чие откривање би значело нарушување на приватноста,
- документи што содржат информации за имотот на
давателите на поштенски услуги,
- документи за деловни тајни, комерцијални, финансиски или технички информации, на давателите на
поштенски услуги,
- документи доставени до надлежните судови до
завршување на постапката,
- документи кои се однесуваат на спорови меѓу давателите на поштенски услуги и меѓу даватели на поштенски услуги и корисници на поштенски услуги до
завршување на спорот и
- документи што не се достапни на јавноста по сила
на закон.
(6) Агенцијата е должна да ги даде на увид документите од ставот (5) на овој член на барање на судот и
на надлежен државен орган за работи од негова надлежност.
(7) Со статутот на Агенцијата се утврдува обврската на вработените за чување на тајноста на податоците кои не се јавно достапни.“
Член 5
Во членот 28 став (11) зборовите: „Директорот на“
се бришат.
Член 6
Во членот 30 по ставот (4) се додаваат четири нови
става (5), (6), (7) и (8), кои гласат:
„(5) На барање на давателот на универзалната услуга Агенцијата може да одобри исклучоци при обезбедување на универзалната услуга од ставот (2) на овој
член, во услови на непристапност до корисникот, ретка
населеност на подрачје или во услови на опасност по
безбедност и здравје на вработен.
(6) Со барањето за одобрување исклучоци давателот на универзалната услуга е должен да поднесе докази за исполнување на условите од ставот (5) од овој
член и докази за степенот на усогласеност со обврските
за пристапност на универзалната услуга за подрачјето
за кое се бара исклучокот.
(7) По барањето за одобрување исклучоци Агенцијата решава врз основа на доказите од ставот (6) на овој
член со решение во управна постапка, во рок од 30 дена од прием на уредно пополнето барање. Против решението може да се поведе управен спор пред надлежен суд.
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(8) Агенцијата ја пропишува формата, содржината
и начинот на постапување по барање за одобрување исклучоци.“
Член 7
Во членот 33 став (5) зборовите: „Директорот на“
се бришат.
Член 8
Во членот 36 став (4) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и докази за исполнување на критериумите за пристапност на универзалната услуга .“
Ставот (5) се менува и гласи:
По барањето согласност за затворање на поштенска
единица Агенцијата решававрз основа на расположивите докази,со решение во управна постапка, во рок од
30 дена од прием на уредно пополнето барање. Против
решението може да се поведе управен спор пред надлежен суд.“
По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:
„(7)Агенцијата ги пропишува формата, содржината
и начинот на постапување по барањето согласност за
затворање на поштенска единица.“
Член 9
Во членот 37 ставови (5), (12) и (16) зборовите: „директорот на“ се бришат.
Член 10
Членот 38 се менува и гласи:
„(1) За обезбедување поштенски услуги потребно е
да се добие Општо овластување од Агенцијата. За добивање Општо овластување за обезбедување поштенски услуги, правно или физичко лице треба да исполнува минимум услови, односно да има регистрирана
дејност, техничка и професионална оспособеност и опременост за обезбедување на поштенските услуги за
кои што побарал општо овластување.
(2) Пред започнување, промена или престанок со
обезбедување на поштенски услуги, секое правно или
физичко лице е должно да достави нотификација до
Агенцијата.
(3) Престанувањето со обезбедување поштенски услуги Агенцијата само го констатира со бришење на податоците за давателот на поштенски услуги од службената евиденција без одлагање, а најдоцна во рок од седум дена од приемот на нотификацијата за престанок.
(4) Давателот на универзална услуга не поднесува
нотификација за обезбедување поштенски услуги надвор од опсегот на универзалната услуга, а правата и обврските за обезбедување на тие поштенски услуги се
уредуваат со индивидуалната дозвола од членот 37 од
овој закон.“
Член 11
Членот 39 се менува и гласи:
“Нотификација
(1) Агенцијата ја пропишува содржината формата и
начинот на поднесување на нотификација, како и доказите кои Агенцијата со согласност на подносителот, ги
прибавува по службена должност.
(2) Доказите за исполнување на условите од членот
38 став (1) ги прибавува овластеното службено лице од
Агенцијата кое ја води постапката за добивање општо
овластување, кое е должно во рок од три дена од денот
на приемот на нотификацијата да ги побара доказите
од надлежниот јавен орган.
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(3) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази од ставот (2) на
овој член да ги достави во рок од три дена од денот на
приемот на барањето.
(4) Нотификацијата од членот 38 став (2) од овој закон треба да ги содржи особено следниве податоци:
- име, седиште, ЕДБ и ЕМБС на подносителот на
нотификацијата, како и изјава од законски застапник со
име, адреса, број за контакт и ЕМБГ,
- вид на дејност на правното или физичкото лице,
- датум на планиран почеток, промена или престанок со обезбедување поштенски услуги,
- подрачје каде што ќе се обезбедуваат поштенските услуги,
- видот на поштенските услуги кои ќе се обезбедуваат и
- сите други податоци што се бараат согласно со
прописите донесени врз основа на овој закон.
(5) Во прилог на нотификација за започнување или
промена со обезбедување на поштенски услуги, подносителот задолжително ги доставува доказите наведени
во нотификацијата, за исполнување на минимум услови за регистрирана дејност и техничка и професионална оспособеност и опременост за обезбедување на
поштенските услуги за кои што побарал општо овластување.
(6) Доколку е доставена нејасна или нецелосна нотификација Агенцијата во рок од 15 дена ќе го извести
подносителот да ги дополни нотификацијата и доказите во рок не подолг од 30 дена. Ако подносителот не
постапи во определениот рок, Агенцијата ќе ја отфрли
нотификацијата со решение во рок од дополнителни
седум работни дена.
(7) По доставена нотификација за започнување или
промена со обезбедување на поштенски услуги,
Агенцијата одлучува врз основа на доказите, во рок од
15 дена и издава општо овластување за обезбедување
поштенски услуги (во натамошниот текст: општо овластување) или донесува решение со кое се одбива нотификацијата.
(8) Општото овластување за обезбедување поштенски услуги, решението за одбивање и за отфрлање на
нотификацијата се конечни и против истите може да се
поведе управен спор пред надлежен суд.
(9) За промена на податоците дадени во нотификацијата и на општите услови за обезбедување поштенски услуги, давателот на поштенски услуги има обврска писмено да ја извести Агенцијата во рок од седум дена од промената.“
Член 12
Во членот 57 став (3) се менува и гласи:
„(3) Давател на поштенски услуги е должен да прими и да одговори на приговор од корисник во рок од 30
дена од приемот, а ако не го стори тоа, корисникот кој
ги исполнил своите обврски кон давателот на поштенски услуги, може да поднесе управен приговор до
Агенцијата во дополнителен рок од 15 дена, доколку се
уште траат основот и причините поради кои бил поднесен приговорот до давателот на поштенски услуги. “
По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:
„(6) Агенцијата решава по управниот приговор во
рок од 30 дена од денот на приемот на управниот приговор.“

22 февруари 2016

Член 13
Во членот 63 став (4) се менува и гласи:
„(4) За оштетување на поштенска пратка кое е видливо од надвор примачот има право да поднесе рекламација веднаш при приемот на пратката или да одбие
прием.За оштетување кое не е видливо однадвор примачот може да поднесе рекламација, по правило, првиот нареден работен ден од денот на приемот на пратката, при што треба да докаже дека оштетувањето или
намалувањето на содржината на поштенската пратка
настанало пред нејзиното врачување.“
Ставот (7) се менува и гласи:
„(7) Доколку е незадоволен од одговорот на рекламацијата, корисникот кој ги исполнил своите обврски
кон давателот на поштенски услуги, може да поднесе
управен приговор до Агенцијата во дополнителен рок
од 15 дена од приемот на одговорот, доколку се уште
траат основот и причините поради кои била поднесена
рекламација до давателот на поштенски услуги. Истото
право го има корисникот кога му оневозможено да
поднесе рекламација или кога во законскиот рок не добил одговор од давателот на поштенски услуги.“
По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:
„(8) Агенцијата решава по управниот приговор во
рок од 30 дена од денот на приемот на управниот приговор.“
Член 14
Во членовите 76 став (1) точка 3), 78 став (1) и 79
став (1) зборовите: „директорот на“ се бришат.
Член 15
Во членот 80 став (1) во алинејата 4 зборовите:
„став (2)“ се заменуваат со зборовите: „став (1)“.
Член 16
Во членот 83 став (1) алинеја 1 зборовите: „став
(2)“ се заменуваат со зборовите: „став (1)“.
Член 17
По членот 83 се додава нов член 83-а, кој гласи:
„Член 83-а
(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од Агенцијата ако не ги побара доказите по службена должност во рокот утврден во членот
39 став (2) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лица од надлежниот јавен орган од кој се
побарани доказите ако не ги достават бараните докази
во рокот утврден во членот 39 став (3) од овој закон.
(3) За прекршоците од ставовите (1) и (2) на овој
член прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“
Член 18
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се
донесат во рок од 30 дена од влегувањето во сила на
овој закон.
Член 19
Започнатите постапки до денот на започнување на
примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.
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Член 20
Одредбите на членовите 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13
став (2) и (3), 14, 15, 16 и 17 од овој закон ќе започнат
да се применуваат со започнувањето на примената на
Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка
(„Службен весник на Република Македонија“ број
124/15).
Член 21
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR
SHËRBIME POSTARE
Neni 1
Në Ligjin për shërbime postare ("Gazeta Zyrtare e
Republikë së Maqedonisë" numër 158/10, 27/14, 42/14,
187/14 dhe 146/2015) në nenin 18 paragrafin (2) në pikën
5 në alinenë 5 presja zëvendësohet me lidhëzën "dhe".
Alineja 6 shlyhet.
Neni 2
Në nenin 24 paragrafin (1) fjalët: "drejtorit i", shlyhen,
kurse fjalët: "në pajtim me Ligjin për përgjithshme"
zëvendësohen me fjalët:" në".
Neni 3
Neni 26 ndryshohet si vijon:
"Evidenca zyrtare për dhënësit e shërbimeve postare
(1) Agjencia mban evidencë zyrtare për dhënësit e
shërbimeve postare.
(2) Evidenca zyrtare nga paragrafi (1) i këtij neni
përmban:
-emrin, selinë, logon dhe NVT për person juridik ose
fizik,
-emrin dhe mbiemrin e përfaqësuesit ligjor të personit
juridik,
- numrin dhe datën e vendimit për përcaktimin dhe/ose
emërimin e dhënësit të shërbimit universal,
- numrin dhe datën e autorizimit të përgjithshëm për
sigurimin e shërbimeve, llojin e shërbimeve postare dhe
dërgesave postare, si dhe rajonin gjeografik për të cilin
është lëshuar autorizimi i përgjithshëm dhe
-numrin dhe datën e aktvendimit për përjashtime të
miratuara gjatë sigurimit të shërbimit universal dhe rajonin
për të cilin është lejuar përjashtimi.
(3) Agjencia do ta shlyejë nga evidenca zyrtare personi
juridik dhe fizik i cili në cilën do bazë e ka humbur statusin
e dhënësit të shërbimit postar.
(4) Për shkak të realizimit të ndonjë të drejte ose
interesi juridik, me kërkesë palës do t'i mundësohet qasje te
të dhënat nga evidenca zyrtare e Agjencisë, me pagimin e
kompensimit nga shpenzimet e bëra reale.
(5) Agjencia nga afër i përcakton formën dhe mënyrën
e vendosjes dhe mbajtjen e evidencës zyrtare nga paragrafi
(1) të këtij neni dhe lartësinë e shpenzimeve për qasje te të
dhënat nga evidenca zyrtare e Agjencisë."
Neni 4
Neni 27 ndryshohet si vijon:
"Qasja te evidenca zyrtare dhe informatat publike
(1) Pas pranimit të kërkesës për marrjen e qasjes në të
dhënat nga evidenca zyrtare, Agjencia lëshon certifikatë
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nga evidenca zyrtare për dhënës të shërbimeve postare, me
të dhëna të theksuara në kërkesë, në afat prej pesë ditësh
nga dita e pranimit."
(2) Në rast të moslëshimit të certifikatës në afatin prej
paragrafit (1) të këtij neni mund të parashtrohet
kundërshtim te drejtori i Agjencisë në afat prej 15 ditësh
nga pranimi i kërkesës."
(3) Informata të arritshme publike të Agjencisë janë:
- numri dhe lloji i autorizimeve të përgjithshme të
lëshuara dhe lejet individuale,
- kushtet e përgjithshme të dhënësit të shërbimeve
postare,
- procedurat e reklamacionit dhe procedurat për
kompensim të dëmit për dhënësit,
- lisat e çmimeve të dhënësit të shërbimeve postare,
- personat përgjegjës për veprim sipas reklamacioneve
dhe kundërshtimeve te dhënësit e shërbimeve postare dhe
- vendosjen e rrjetit postar të dhënësit të shërbimit
universal.
(4) Agjencia i përcakton të dhënat, informatat, raportet
për tregun postar dhe shërbime postare dhe të dhëna tjera
dhe informata për gjendjen e tregut të shërbimeve postare
të cilat janë të arritshme në mënyrë publike."
(5) Në publik nuk do të jetë i arritshëm dokumentacioni
nëse ndryshe nuk është rregulluar me këtë ligj, kurse ka të
bëjë me:
- akte për persona të punësuar në Agjenci dhe akte për
organizim të brendshëm dhe sistematizim në Agjenci,
- dokumentacionin personal dhe shëndetësor për të
punësuarit dhe dokumentacion tjetër zbulimi i të cilin do të
thotë prishje e privatësisë,
- dokumente që përmbajnë informata për pronën e
dhënësit të shërbimeve postare,
- dokumente për sekrete afariste, komerciale, financiare
ose teknike, të dhënësve të shërbimeve postare,
- dokumente të dorëzuara te gjykata kompetente deri në
fillimin e procedurës,
- dokumente të cilat kanë të bëjnë me konteste mes
dhënësve të shërbimeve postare dhe mes dhënësve të
shërbimeve postare dhe shfrytëzuesve të shërbimeve
postare deri në mbarimin e kontestit dhe
- dokumente që nuk janë të arritshme në publik sipas
fuqisë së ligjit.
(6) Agjencia është e obliguar t'i japë në kontroll
dokumentet nga paragrafi (5) i këtij neni me kërkesë të
gjykatës dhe të organit shtetëror kompetent për punë nga
kompetenca e tij."
(7) Me statutin e Agjencisë përcaktohet obligimi i të
punësuarve për ruajtjen e fshehtësisë së të dhënave të cilat
nuk janë publike."
Neni 5
Në nenin 28 paragrafin (11) fjalët:"Drejtorit i",
shlyhen.
Neni 6
Në nenin 30 pas paragrafit (4) shtohen katër paragrafë
të rinj (5), (6) (7) dhe (8), si vijojnë:
"(5) Me kërkesë të dhënësit të shërbimit universal
Agjencia mund të lejojë përjashtime gjatë sigurimit të
shërbimit universal nga paragrafi (2) të këtij neni, në
kushtet e paanshmërisë te shfrytëzuesi, popullata e rrallë në
rajonin ose në kushtet e rrezikshmërisë për sigurinë dhe
shëndetin e të punësuarit.
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(6) Me kërkesën për miratim e përjashtimeve dhënësi i
shërbimit universal është i obliguar të parashtrojë dëshmi
për plotësimin e kushteve nga paragrafi (5) të këtij neni
dhe dëshmi për shkallën e harmonizimit me obligimet për
anshmëri të shërbimin universal për rajonin për të cilën
kërkohet përjashtim.
(7) Me kërkesën për miratimin e përjashtimeve
Agjencia vendos në bazë të dëshmive nga paragrafi (6) i
këtij neni me aktvendim në procedurë administrative, në
afat prej 30 ditësh nga kërkesa e mbushur në mënyrë të
rregullt. Kundër aktvendimit mund të ngritet kontest
administrativ para gjykatës kompetente.
(8) Agjencia e përcakton formën, përmbajtjen dhe
mënyrën e veprimit sipas kërkesës për miratimin e
përjashtimeve."
Neni 7
Në nenin 33 në paragrafin (5) fjalët:"Drejtorit i",
shlyhen.
Neni 8
Në nenin 36 në paragrafin (4) pika në fund të fjalisë
shlyhet dhe shtohen fjalët: "dhe dëshmi për plotësimin e
kritereve për anshmëri të shërbimit universal."
Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:
Me kërkesë të pëlqimit për mbylljen e njësisë postare
Agjencia vendos në bazë të dëshmive të disponueshme,
me aktvendim në procedurë administrative, në afat prej 30
ditësh nga pranimi i kërkesës së mbushur në mënyrë të
rregullt. Kundër aktvendimit mund të ngritet kontest
administrativ para gjykatës kompetente."
Pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7), si vijon:
"(7) Agjencia i përcakton formën, përmbajtjen dhe
mënyrën e veprimit me kërkesë në pajtim për mbylljen e
njësisë postare."
Neni 9
Në nenin 37 në paragrafët (5), (12) dhe (16)
fjalët:"drejtorit i", shlyhen.
Neni 10
Neni 38 ndryshohet si vijon:
"(1) Për sigurimin e shërbimeve postare është e
nevojshme të merret autorizim i përgjithshëm nga
Agjencia. Për marrjen e autorizimit të përgjithshëm për
ofrimin e shërbimeve postare, personi juridik ose fizik
duhet të plotësojë kërkesat minimale, respektivisht të ketë
veprimtari të regjistruar, aftësi teknike dhe profesionale
dhe kapacitet për sigurimin e shërbimeve postare për të
cilat ka kërkuar autorizim të përgjithshëm.
(2) Para fillimit, ndryshimit ose ndërprerjes me
sigurimin e shërbimeve postare, çdo person juridik ose
fizik është i obliguar të dorëzojë notifikim te Agjencia.
(3) Ndërprerja me sigurimin e shërbimeve postare
Agjencia vetëm e konstaton me shlyerjen e të dhënave për
dhënësin e shërbimeve postare nga evidenca zyrtare pa
prolongim, kurse më së voni në afat prej shtatë ditësh nga
pranimi i notifikimit për ndërprerje.
(4) Dhënësi i shërbimit universal nuk parashtron
notifikim për sigurimin e shërbimeve postare jashtë nga
përfshirja e shërbimit universal, kurse të drejtat dhe
obligimet për sigurimin e shërbimeve postare rregullohen
me leje individuale nga neni 37 i këtij ligji."
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Neni 11
Neni 39 ndryshohet sie vijon:
“Notifikimi
(1) Agjencia e përcakton përmbajtjen formën dhe
mënyrën e parashtrimit të notifikimit, si dhe dëshmitë të
cilat Agjencia në pajtim me parashtruesin, i mbledh sipas
detyrës zyrtare.
(2) Dëshmitë për plotësimin e kushteve nga neni 38
paragrafi (1) i grumbullon personi i autorizuar zyrtar i
Agjencisë i cili e mban procedurën për marrjen e
autorizimit të përgjithshëm, e cila është e obliguar në afat
prej tri ditësh nga dita e pranimit të notifikimit t’i kërkojë
dëshmitë nga organi kompetent publik.
(3) Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik
kompetent është i obliguar që dëshmitë e kërkuara nga
paragrafi (2) të këtij neni t'i dorëzojë në afat prej tri ditëve
nga dita e pranimit të kërkesës."
(4) Notifikimi nga neni 38 paragrafi (2) të këtij ligji
nuk duhet t'i përmbajë në veçanti të dhënat në vijim:
- emrin, selinë, NVT dhe NVAE të parashtruesit të
notifikimit, si dhe deklaratën nga përfaqësimi ligjor me
emër, adresë, numrin për kontakt dhe NVA,
- llojin e veprimtarisë së personit juridik ose fizik,
- datën e fillimit të planifikuar, ndryshimit ose pushimit
të sigurimit të shërbimeve postare,
- rajonin ku do të sigurohen shërbime postare,
- llojin e shërbimeve postare të cilat do të sigurohen
dhe
- të gjitha të dhënat tjera që kërkohen në pajtim me
dispozitat e miratuara në bazë të këtij ligji.
(5) Në shtesë të notifikimit për fillimin ose ndryshimin
me sigurimin e shërbimeve postare, parashtruesi
detyrimisht i dorëzon dëshmitë e theksuara në notifikim,
për plotësimin e minimumit të kushteve për veprimtari të
regjistruar dhe aftësi teknike dhe profesionale dhe pajisje
për sigurimin e shërbimeve postare për të cilat ka kërkuar
autorizim të përgjithshëm.
(6) Nëse është dorëzuar notifikim jo i plotë ose i
paqartë Agjencia në afat prej 15 ditësh do ta njoftojë
parashtruesin t'i plotësojë notifikimet dhe dëshmitë në afat
jo më të gjatë se 30 ditë. Nëse parashtruesi nuk vepron në
afatin e përcaktuar, Agjencia do ta refuzojë notifikimin me
aktvendim në afat prej shtatë ditë pune plotësuese.
(7) Pas dorëzimit të notifikimit për fillimin ose
ndryshimin me sigurimin e shërbimeve postare, Agjencia
vendos në bazë të dëshmive, në afat prej 15 ditëve lëshon
autorizim të përgjithshëm për sigurimin e shërbimeve
postare (në tekstin e më poshtëm: autorizim i përgjithshëm)
ose miraton aktvendim me të cilin refuzohet notifikimi.
(8) Autorizimi i përgjithshëm për sigurimin e
shërbimeve postare, aktvendimi për refuzimin dhe hedhjen
poshtë të notifikimit janë finale dhe kundër tyre mund të
ngritët kontest administrativ para gjykatës kompetente.
(9) Për ndryshimet e të dhënave të dhëna në notifikim
dhe për kushtet e përgjithshme për sigurimin e shërbimeve
postare, dhënësi i shërbimeve postare ka për obligim me
shkrim ta njoftojë Agjencinë në afat prej shtarë ditësh nga
ndryshimi."
Neni 12
Në nenin 57 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
"(3) Dhënësi i shërbimit postar është i obliguar ta
pranojë dhe të përgjigjet në kundërshtimin nga shfrytëzuesi
në afat prej 30 ditësh nga pranimi, nëse nuk e kryen atë,
shfrytëzuesi i cili i ka plotësuar obligimet e tyre drejt
dhënësit të shërbimeve postare, mund të ngritë kontest
administrativ te Agjencia në afat plotësues prej 15 ditësh,
nëse ende ekziston baza dhe arsyet për të cilat është
parashtruar kundërshtim te dhënësi i shërbimeve postare. “
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Pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon:
"(6) Agjencia vendos për kontest administrativ në afat
prej 30 ditësh nga dita e pranimit të ankesës
administrative."
Neni 13
Në nenin 63 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:
"(4) Për dëmtime të dërgesës postare e cila është e
dukshme nga jashtë pranuesi ka të drejtë të kërkojë
reklamacion menjëherë gjatë pranimit të dërgesës ose ta
refuzojë pranimin. Për dëmtime të cilat nuk është e
dukshme nga jashtë pranuesi mund të parashtrojë
reklamacion, sipas rregullës, dita e ardhshme pune deri në
ditën e pranimit të dërgesës, gjatë të cilës duhet të
dëshmohet se dëmtimi ose zvogëlimi i përmbajtjes së
dërgesës postare ka ndodhur para dorëzimit të saj. “
Paragrafi (7) ndryshohet si vijon:
"(7) Nëse është i pakënaqur nga përgjigjja e
reklamacionit, shfrytëzuesi i cili i ka plotësuar obligimet e
tij drejt dhënësit të shërbimeve postare, mund të ngritë
kontest administrativ te Agjencia në afat plotësues prej 15
ditësh nga pranimi përgjigjes, nëse ende ekziston baza dhe
arsyet për të cilat është parashtruar reklamacion te dhënësi
i shërbimeve postare. Të drejtën e njëjtë e ka shfrytëzuesi
kur i është pamundësuar të parashtrojë reklamacion ose kur
në afatin ligjor nuk ka marrë përgjigje nga dhënësi i
shërbimeve postare."
Pas paragrafit (7) shtohet paragraf i ri (8), si vijon:
"(8) Agjencia vendos për kundërshtim administrativ në
afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të kundërshtimit
administrativ."
Neni 14
Në nenin 76 paragrafi (1) në pikën 3), neni 78 në
paragrafin (1) dhe 79 në paragrafin (1) fjalët : "drejtori i "
shlyhet.
Neni 15
Në nenin 80 paragrafi (1) në alinenë 4 fjalët: "paragrafi
(2)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (1)".
Neni 16
Në nenin 83 paragrafi (1) në alinenë 1 fjalët: "paragrafi
(2)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (1)".
Neni 17
Pas nenit 83 shtohet nen i ri 83-a, si vijon:
"Neni 83-a
(1) Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro ne kundërvlerë
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të
autorizuar zyrtar nga Agjencia nëse nuk i kërkon dëshmi
sipas detyrës zyrtare në afatin e përcaktuar në nenin 39
paragrafin (2) të këtij ligji.
(2) Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje ë personit të
autorizuar zyrtar nga organi kompetent publik nga i cili
janë dorëzuar provat e kërkuara në afatin e përcaktuar në
nenin 39 paragrafi (3) nga ky ligj.
(3) Për kundërvajtjet nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij
neni procedurë kundërvajtëse edhe sanksion kundërvajtës
shqipton gjykata kompetente".
Neni 18
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
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Neni 19
Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit
të këtij ligji do të mbarohen në pajtim me Ligjin sipas të
cilit janë filluar.
Neni 20
Dispozitat nga nenet 2,3,4,5,7,9,11,12,13 paragrafi (2)
dhe (3), 14,15,16 dhe 17 nga ky ligj do të fillojë të zbatohet
me fillimin e zbatimit të Ligjit për procedurë të
përgjithshme administrative në pajtim me nenin 141 nga
Ligji për procedurë të përgjithshme administrative
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
124/15).
Neni 21
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
858.
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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЈАВНА ЧИСТОТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавна чистота,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 февруари 2016 година.
Бр. 08-1088/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА
Член 1
Во Законот за јавна чистота („Службен весник на
Република Македонија“ број 111/2008, 64/2009, 88/10,
23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15 и 147/15), во членот 7
по ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6), кои
гласат:
„(5) Доказите за исполнување на условите од ставот
(4) алинеи 1, 2, 3 и 5 на овој член ги прибава овластеното службеното лице од органот на државната управа
надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи кое ја води постапката за издавање на
дозволата за одржување на јавна чистота, кое е должно
во рок од три дена од денот на приемот на барањето да
ги побара доказите од надлежниот јавен орган.
(6) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази од ставот (5) на
овој член да ги достави во рок од три дена од денот на
приемот на барањето.“
Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (7) и (8).

Член 2
Во членот 7-а став (2) се менува и гласи:
„Против решението од ставот (1) на овој член може
да се поднесе жалба во рок од 15 дена од приемот на
решението до Државната комисија за одлучување во
управна постапка и постапка од работен однос во втор
степен.“
Член 3
Членот 7-б се брише.
Член 4
По членот 37 се додава нов член 37-а, кој гласи:
„Член 37-а
(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи ако не ги побара доказите по службена должност во рокот утврден во членот 7 став (5) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се
побарани доказите ако не ги достави бараните докази
во рокот утврден во членот 7 став (6) од овој закон.
(3) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи ако не одлучи по барањето во рокот утврден
во членот 7-а став (1) од овој закон.
(4) За прекршоците од ставовите (1), (2) и (3) на
овој член прекршочна постапка води и прекршочна
санкција изрекува надлежниот суд.“
Член 5
Започнатите постапки до денот на започнувањето
на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.
Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе започне да се применува со денот на започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за
општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR
PASTËRTI PUBLIKE
Neni 1
Në Ligjin për pastërti publike ("Gazeta Zyrtare e
Republikë së Maqedonisë" numër 111/2008, 64/2009,
88/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15 dhe 147/15), në
nenin 7 pas paragrafit (4) shtohet dy paragrafë të rinj (5)
dhe (6) si vijojnë:
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"(5) Provat për plotësimin e kushteve nga paragrafi (4)
alinetë 1, 2, 3 dhe 5 të këtij neni i siguron personi zyrtar i
autorizuar nga organi i administratës shtetërore kompetent
për kryerjen e punëve nga sfera e punëve komunale që
mban procedurë për lëshimin e lejes për mirëmbajtjen e
pastërtisë publike, i cili është i obliguar në afat prej tre
ditësh nga dita e pranimi të kërkesës t’i kërkojë provat nga
organi publik kompetent.
(6) Personi i autorizuar zyrtare nga organi kompetent
është i detyruar provat e kërkuara nga paragrafi (5) nga ky
nen t'i dorëzojë në afat prej tre ditë nga dita e pranimit të
kërkesës."
Paragrafët (5) dhe (6) bëhen paragrafë (7) dhe (8).
Neni 2
Në nenin 7-a paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Kundër aktvendimit nga paragrafi (1) të këtij neni
mund të parashtrohet ankesë në afat prej 15 ditësh nga
pranimi i aktvendimit
te Komisioni shtetëror për
vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë
nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë."
Neni 3
Neni 7-b shlyhet.
Neni 4
Pas nenit 37 shtohet nen i ri 37-a, si vijon:
"Neni 37-a
(1) Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje të personit të
autorizuar zyrtar nga organi i administratës shtetërore
kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e punëve
komunale nëse nuk i kërkon provat sipas detyrës zyrtare
në afatin e përcaktuar në nenin 7 paragrafi (5) të këtij ligji.
(2) Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit te
autorizuar zyrtar nga organi publik kompetent nga i cili
nuk i dorëzon provat në afatin e përcaktuar në nenin 7
paragrafi (6) të këtij ligji.
(3) Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të
autorizuar zyrtar nga organi i administratës shtetërore
kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e punëve
komunale nëse nuk vendos për kërkesën në afatin e
përcaktuar në nenin 7-a paragrafi (1) të këtij ligji.
(4) Për kundërvajtjet nga paragrafët (1), (2) dhe (3) të
këtij neni procedurë kundërvajtëse edhe sanksion
kundërvajtës shqipton gjykata kompetente."
Neni 5
Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit
të këtij ligji do të mbarohen në pajtim me ligjin sipas të
cilit kanë filluar.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", kurse do të
fillojë të zbatohet me fillimin e zbatimit e Ligjit për
procedurë të përgjithshme administrative në pajtim me
nenin 141 nga Ligji për procedurë të përgjithshme
administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 124/15).

859.
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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ
ОБЈЕКТИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени
објекти,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 февруари 2016 година.
Бр. 08-1089/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ
ОБЈЕКТИ
Член 1
Во Законот за постапување со бесправно изградени
објекти („Службен весник на Република Македонија“
број 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14,
199/14, 124/15, 129/15 и 217/15), во членот 2 став (2) по
зборовите: „времени објекти наменети за домување,“
се додаваат зборовите: „објекти за примарна обработка
на земјоделски производи (освен настрешници и објекти за времено сместување) согласно со Законот за земјоделско земјиште кои се изградени на градежно земјиште,“.
Членот 15 се брише.

Член 2

Член 3
Во членот 21 став (2) зборовите: „министерот кој
раководи со“ се бришат.
Член 4
Членот 21-а се брише.
Член 5
Во членот 22 став (2) зборовите: „министерот кој
раководи со“ се бришат.
Ставот (3) се брише.
Член 6
Членот 22-а се брише.
Член 7
Во членот 28 став (2) зборовите: „и на министерот
кој раководи со органот надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот,“ се бришат.
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Член 8
Одредбите на членовите 2, 3, 4, 5, 6 и 7 од овој закон ќе започнат да се применуваат со започнувањето
на примената на Законот за општата управна постапка,
согласно со членот 141 од Законот за општата управна
постапка („Службен весник на Република Македонија“
број 124/15).
Член 9
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR VEPRIM ME OBJEKTE TË NDËRTUARA PA
LEJE
Neni 1
Në Ligjin për veprim me objekte të ndërtuara pa leje
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër
23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15 dhe 217/15) në nenin 2, në paragrafin (2)
pas fjalëve: “ objekte të përkohshme të dedikuara për
banim" shtohen fjalët: "objekte për përpunim primar të
produkteve bujqësore (përveç pjesëve të sipërme çati dhe
objekte për magazinim të përkohshëm) në pajtim me Ligjin
për tokë bujqësore të cilat janë ndërtuar në tokë bujqësore".
Neni 2
Neni 15 shlyhet.
Neni 3
Në nenin 21 në paragrafin (2) fjalët: “ministri i cili
udhëheq me”, shlyhen.
Neni 4
Neni 21-a, shlyhet.
Neni 5
Në nenin 22 në paragrafin (2) fjalët: “ministri i cili
udhëheq me”, shlyhen.
Paragrafi (3), shlyhet.
Neni 6
Neni 22-a, shlyhet.
Neni 7
Në nenin 28 në paragrafin (2) fjalët:” dhe të ministrit i
cili udhëheq me organin kompetent për kryerjen e punëve
nga sfera e rregullimit të hapësirës”, shlyhen.
Neni 8
Dispozitat e neneve 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7 të këtij ligji do të
fillojnë të zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për
procedurë të përgjithshme administrative, në pajtim me
nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme
administrative (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë numër 124/15).
Neni 9
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

860.
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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
АВТОКАМПОВИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за автокампови,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 февруари 2016 година.
Бр. 08-1090/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА АВТОКАМПОВИ
Член 1
Во Законот за автокампови („Службен весник на
Република Македонија“ број 13/13 и 152/15), во членот
36 по ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6),
кои гласат:
„(5) Доказите утврдени во ставовите (2) точки 1, 4,
6 и 7 и (3) точки 1, 4, 6 и 7 на овој член, по службена
должност ги прибавува овластеното службено лице од
Агенцијата кое ја води постапката за категоризација на
автокампот, кое е должно во рок од три дена од денот
на приемот на барањето да ги побара доказите од надлежниот јавен орган.
(6) Овластено службено лице од надлежниот јавен
орган е должно бараните докази од ставот (5) на овој
член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“
Ставот (5) станува став (7).
Член 2
Во членот 37 став (3) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите:
„во рок од 15 дена од денот на приемoт на решението“.
Членот 38 се брише.

Член 3

Член 4
Во членот 40 став (4) зборовите: „директорот за“ се
бришат.
Член 5
По членот 55 се додаваат два нови члена 55-а и 55б, кои гласат:
“Член 55-а
(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за прекршок на членовите
на комисијата за категоризација на автокампови од
членот 37 став (1) од овој закон, доколку не донесат решение во рокот утврден во членот 37 став (2) од овој
закон.
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Член 55-б
(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службеното лице на Агенцијата, доколку во рок од
три дена од денот на приемот на барањето по службена
должност не ги побара доказите согласно со членот 36
став (5) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службеното лице на надлежниот јавен орган доколку во рокот утврден во членот 36 став (6) од овој закон
не ги достави бараните доказите.“
Член 6
Во членот 56 став (2) зборовите: „членовите 52 став
(1), 53 став (1) и 54 став (1) на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „член 52 став (1), член 53 став (1),
член 54 став (1), член 55-а и член 55-б на овој закон“.
Член 7
Започнатите постапки до денот на започнувањето
на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.
Член 8
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе започне да се применува со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка, согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR AUTOKAMPE
Neni 1
Në Ligin për autokampe (“Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë” numër 13/13 dhe 152/15) në nenin 36 pas
paragrafit (4) shtohen dy paragrafë të rinj (5) dhe (6), si
vijojnë:
“(5) Provat e vërtetuara në paragrafin (2) pikat 1, 4, 6
dhe 7 dhe paragrafin (3) pikat 1, 4, 6 dhe 7 të këtij neni, me
detyrë zyrtare i siguron personi zyrtar i autorizuar i
Agjencisë e cila udhëheq procedurën për kategorizimin e
auto – kampit, i cili është i obliguar në afat prej tri ditësh
nga dita e pranimit të kërkesës t’i kërkojë provat nga
organi publik kompetent.
(6) Personi zyrtar i autorizuar nga organi publik
kompetent është i obliguar provat nga paragrafi (5) i këtij
neni t’i paraqesë në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit
të kërkesës”.
Paragrafi (5) bëhet paragraf (7).
Neni 2
Në nenin 37 paragrafin (3) pika në fund të fjalisë
zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët:”në afat prej 15
ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit”.
Neni 3
Neni 38 shlyhet.
Neni 4
Në nenin 40 paragrafin (4) fjalët:”drejtori i “ shlyhen.
Neni 5
Pas nenit 55 shtohen dy nene të reja 55-a dhe 55-b, si
vijojnë:

“Neni 55-a
(1) Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje
anëtarëve të Komisionit për Kategorizimin e auto –
kampeve nga neni 37 paragrafi (1) të këtij ligji, nëse nuk
miratojnë aktvendim në afatin e përcaktuar në nenin 37
paragrafin (2) të këtij ligji.
Neni 55-b
(1) Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje
personit zyrtar të autorizuar të Agjencisë nëse në afat prej
tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës me detyrë zyrtare
nuk i kërkon provat në pajtim me nenin 36 paragrafin (5) të
këtij ligji.
(2) Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje
personit zyrtar të autorizuar të organit publik kompetent
nëse në afatin e përcaktuar në nenin 36 paragrafin (6) të
këtij ligji, nuk i dorëzon provat e kërkuara."
Neni 6
Në nenin 56 paragrafin (2) fjalët: “nenet 52 paragrafi
(1), 53 paragrafi (1) dhe 54 paragrafi (1) të këtij ligji”
zëvendësohen me fjalët:”neni 52 paragrafi (1), neni 53
paragrafi (1), neni 54 paragrafi (1), neni 55-a dhe neni 55-b
të këtij ligji."
Neni 7
Procedurat që kanë filluar deri në ditën e fillimit me
zbatim të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin
në bazë të të cilit kanë filluar.
Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do
të fillojë të zbatohet me fillimin e zbatimit të Ligjit për
procedurë të përgjithshme administrative, në pajtim me
nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme
administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 124/15).
__________
861.
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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување
на Законот за просторно и урбанистичко планирање,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 февруари 2016 година.
Бр. 08-1091/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
Член 1
Во Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број
199/14, 44/15 и 193/15), членот 17 се брише.
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Член 11
Во членот 112 став (1) зборовите: „министерот кој
раководи со органот на државна управа надлежен за
вршење на работите од областа на уредување на просторот“ се заменуваат со зборовите: „службеното лицеадминистративен службеник одговорно за одобрување
на државната урбанистичко-планска документација“.
Во ставот (2) зборовите: „министерот кој раководи
со органот на државна управа“ се бришат.

Член 2
Во членот 18 став (3) во втората реченица зборовите: „министерот кој раководи со“ се бришат.
Во ставот (7) зборовите: „претседателот на“ се бришат.

Член 12
Во членот 113 став (2) зборовите: „и на министерот
кој раководи со органот на државна управа надлежен
за вршење на работите од областа на уредување на
просторот“ се бришат.

Член 3
Во членот 19 став (8) по зборовите: „потврдата од
ставот (2) на овој член“ се додаваат зборовите: „и барањето од ставoт (3) на овој член“.

Член 13
Започнатите постапки до денот на започнување на
примена на овој закон, ќе завршат согласно со законот
по кој биле започнати.

Член 4
Во членот 35 став (3) точката на крајот од ставот се
заменува со запирка и се додаваат зборовите: „како и
имињата на улиците кои се во рамки на опфатот на
планот.“

Член 14
Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се
донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во
сила на овој закон.

Член 5
Во членот 45 по ставот (2) се додава нов став (3),
кој гласи:
„(3) По исклучок од ставот (2) на овој член пристап
на електронскиот регистар на одобрени урбанистичкоплански документации од ставот (1) на овој член може
да имаат и органи на државната управа, агенции и други правни лица основани од Република Македонија,
врз основа на поднесено барањe.“
Член 6
Во членот 47 став (11) зборовите: „министерот кој
раководи со“ се бришат.
Член 7
Во членот 51 став (7) зборовите: „министерот кој
раководи со“ се бришат.
Член 8
Во членот 62 став (3) точка 5) во алинејата 5 точката и запирката се заменуваат со точка.
Алинејата 6 се брише.
Член 9
Во членот 93 став (2) во алинејата 5 зборовите: „до
министерот кој раководи со органот на државна управа
надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот“ се бришат.
Во алинејата 6 зборовите: „министерот кој раководи со“ се бришат.
Во алинејата 8 зборовите: „одговорното и“ се бришат, а зборот „постапиле“ се заменува со зборот „постапило“.
Член 10
Во членот 105 став (2) зборовите: „и на министерот
кој раководи со органот на државната управа надлежен
за вршење на работите од областа на просторното планирање“ се бришат.

Член 15
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 16
Одредбите на членовите 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11 и 12
од овој закон ќе започнат да се применуваат со започнувањето на примената на Законот за општата управна
постапка, согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република
Македонија“ број 124/15).
Член 17
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PLANIFIKIM HAPËSINOR DHE URBANISTIK
Neni 1
Në Ligjin për planifikim hapësinor dhe urbanistik
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër
199/14, 44/15 dhe 193/15) neni 17 shlyhet.
Neni 2
Në nenin 18 pagrafi (3) në fjalinë e dytë fjalët:
“ministri i cili udhëheq me”, shlyhen.
Në paragrafin (7) fjalët:”kryetari i “, shlyhen.
Neni 3
Në nenin 19 në paragrafin (8) pas fjalëve “vërtetimi
nga paragrafi (2) të këtij neni” shtohen fjalët:”dhe kërkesa
nga paragrafi (3) të këtij neni”.
Neni 4
Në nenin 35 në paragrafin (3) pika në fund të fjalisë të
paragrafit zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët:”si
dhe emrat e rrugëve që janë të kuadër të përfshirjes së
planit.”
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Neni 5
Në nenin 45 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3)
si vijon:
“(3) Me përjashtim të paragrafit (2) të këtij neni, qasje
në regjistrin elektronik të dokumentacioneve të planit
urbanistik nga paragrafi (1) të këtij neni mund të kenë edhe
organe të administratës shtetërore, agjenci dhe persona
tjerë juridik të themeluar nga Repulika e Maqedonisë, në
bazë të kërkesës së paraqitur.”
Neni 6
Në nenin 47 paragrafi (11) fjalët: “ministri i cili
udhëheq me”, shlyhen.
Neni 7
Në nenin 51 paragrafi (7) fjalët: “ministri i cili udhëheq
me”, shlyhen.
Neni 8
Në nenin 62 në paragrafin (3) në pikën 5) në alineja 5
pikëpresja zëvendësohen me pikë.
Alineja 6 shlyhet.
Neni 9
Në nenin 93 paragrafi (2) në alineja 5 fjalët:” te
ministri i cili udhëheq me organin e administratës
shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e
rregullimit të hapësirës”, shlyhen.
Në alienë 6 fjalët: “ministri i cili udhëheq me”,
shlyhen.
Në alineja 8 fjalët: “përgjegjës dhe” shlyhen, ndërsa
fjalët: “kanë vepruar" zëvendësohet me fjalët: "ka
vepruar".
Neni 10
Në nenin 105 paragrafi (2) fjalët:” dhe ministrit i cili
udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent
për kryerjen e punëve nga sfera e planifikimit hapësinor”,
shlyhen.
Neni 11
Në nenin 112 paragrafi (1) fjalët:” ministri i cili
udhëheq me organin e administratës shtetërore për kryerjen
e punëve nga sfera e rregullimit hapësinor” zëvendësohen
me fjalët: ”personi zyrtar – nëpunës administrativ
përgjegjës për miratimin e dokumentacionit shtetëror të
planit urbanistik.”
Në paragrafin (2) fjalët: “ministri i cili udhëheq me
organin e administratës shtetërore”, shlyhen.
Neni 12
Në nenin 113 paragrafi (2) fjalët:” dhe ministrit i cili
udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent
për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës”,
shlyhen.
Neni 13
Procedurat që kanë filluar deri në ditën e fillimit me
zbatim të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin
në bazë të të cilit kanë filluar.
Neni 14
Akti nënligjor i parashikuar me këtë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 15
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekstin e spastruar
të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik.
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Neni 16
Dispozitat e neneve 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11 dhe 12 të
këtij ligji do të fillojnë të zbatohen me fillimin e zbatimit të
Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative, në
pajtim me nenin 141 të Ligjit për procedurë të
përgjithshme administrative (“Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë numër 124/15).
Neni 17
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
862.
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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ГРАДЕЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за градење,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 февруари 2016 година.
Бр. 08-1092/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ГРАДЕЊЕ
Член 1
Во Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11,
54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14,
28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15,
217/15 и 226/15), во членот 38 став (6) во втората реченица зборовите: „министерот кој раководи со“ се бришат.
Член 2
Во членот 39 став (6) во втората реченица зборовите: „претседателот на“ се бришат.
Член 3
Во членот 39-а став (2) зборовите: „Комисијата за
решавање на управни работи во втор степен од областа
на транспортот, врските и животната средина при Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.“
Член 4
Членот 39-б се брише.
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Член 5
Во членот 45-а став (1) се менува и гласи:
„Проект за инфраструктура се изработува за линиски инфраструктурни објекти, за функционални делови
од инфраструктурни објекти како и за инфраструктурни објекти составени од повеќе делови од кои најмалку
еден дел претставува линиска инфраструктура. Проектот содржи техничко решение за инфраструктурата со
сите нејзини елементи во текстуален дел и графички
прилози и ја прикажува трасата на инфраструктурата и
други податоци за градбата.“
Член 6
Членот 48-б се брише.
Член 7
Во членот 57 став (2) по зборовите: „капацитет до 1
МW,“ се додаваат зборовите: „фото-напонски панели
за производство на електрична енергија кои се градат
на земјиште,“.
Член 8
Во членот 58 став (5) зборовите: „министерот кој
раководи со“ се бришат.
Член 9
Во членот 58-ж став (1) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „за градбата
во чија функција треба да се изгради патот.“
Член 10
Членот 59-ѓ се брише.
Член 11
Во членот 65 став (1) зборовите: „министерот кој
раководи со“ се бришат.
Во ставот (2) зборовите: „министерот кој раководи
со“ се бришат.
Ставовите (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (16) (17) се бришат.
Ставовите (18) и (19) стануваат ставови (3) и (4).
Член 12
Во членот 70 став (1) по третата реченица се додава
нова реченица, која гласи:
„Надлежниот орган од членот 58 од овој закон е
должен во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето да утврди дали се исполнети законските услови за
промена на инвеститор и да донесе решение за промена на инвеститор или решение со кое се одбива барањето.“
Член 13
Во членот 70-а став (3) се додава нова реченица, која гласи:
„Надлежниот орган од членот 58 од овој закон е
должен во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето да утврди дали се исполнети законските услови за
промена на инвеститор и да донесе решение за промена на инвеститор или решение со кое се одбива барањето.“
Член 14
Во членот 72 став (5) се менува и гласи:
„Надлежниот орган од членот 58 од овој закон е
должен во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето, да издаде одобрение за подготвителни работи
или да донесе решение со кое се одбива барањето. Во
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одобрението за подготвителни работи се утврдува рок
за отстранување на градбите за вршење на подготвителни работи.“
Во ставот (8) зборовите: „одобрението од ставот (1)
на овој член“ се заменуваат со зборовите: „одобрението односно решението од ставот (5) на овој член“.
Член 15
Во членот 73 став (1) по алинејата 25 се додава нова
алинеја 26, која гласи:
„-фото-напонски панели за производство на електрична енергија со максимален инсталиран капацитет
до 1МW кои се поставуваат на објекти,“.
Член 16
Во членот 74 став (2) зборовите: „министерот кој
раководи со“ и зборовите: „директорот на“ се бришат,
а зборовите: „министерот за економија“ се заменуваат
со зборовите: „Министерството за економија“.
Во ставот (4) зборовите: „министерот кој раководи
со“ се бришат.
Во ставот (5) зборовите: „министерот кој раководи
со“ и зборовите: „директорот на“ се бришат, а зборовите: „министерот за економија“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија“.
Ставот (6) се брише.
Ставовите (7), (8), (9), (10) и (11) стануваат ставови
(6), (7), (8), (9) и (10).
Член 17
Членот 97 се менува и гласи:
„(1) Објектот се употребува согласно со неговата
намена.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, посебен
дел од објект, стан или дел од стан, може да се пренамени, реконструира или да се адаптира, под услови утврдени со овој закон.
(3) За пренамена на посебен дел од објект, стан или
дел од стан сопственикот на објектот, до надлежниот
орган од членот 58 од овој закон, поднесува барање за
пренамена при што со барањето доставува:
- извод од урбанистички план или урбанистичкопланска документација со кој се потврдува дека објектот предмет на пренамена е предвиден со планската документација,
- доказ за правото на сопственост на посебниот дел
од објектот, односно станот или делот од стан, кој е
предмет на пренамена,
-основен проект за предвидената пренамена, со позитивен извештај за ревизија на истиот и
-договор со заедницата на сопственици на посебни
делови на објектот или писмена согласност од мнозинството сопственици на посебните делови од објектот кои претставуваат повеќе од половината од вкупната површина на објектот со имотни листови за посебните делови на објектот, доколку се работи за објект во
етажна сопственост.
(4) За реконструкција на објект или дел од објект,
сопственикот на објектот, а во случаите кога е донесена одлука согласно членот 67-а став (1) од овој закон,
општината, општината во градот Скопје или градот
Скопје, до надлежниот орган од членот 58 од овој закон поднесува барање за реконструкција, при што со
барањето доставува:
- доказ за правото на сопственост на посебниот дел
од објектот, односно станот или делот од стан, а доколку се работи за реконструкција на објект за кој е донесена одлука согласно со членот 67-а став (1) од овој за-
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кон, одлука на советот на општината, советот на општината во градот Скопје или советот на градот
Скопје,
- имотен лист за објектот предмет на реконструкција или правосилно решение за утврдување на правен
статус на бесправен објект донесено согласно со Законот за постапување со бесправно изградени објекти, за
објектот за кој е поднесно барање за реконструкција и
- основен проект за предвидената реконструкција,
со позитивен извештај за ревизија на истиот.
(5) За адаптација на посебен дел од објект, стан или
дел од стан, сопственикот на посебен дел од објект,
стан или дел од стан, до надлежниот орган од членот
58 од овој закон, поднесува барање за адаптација, при
што со барањето доставува:
- имотен лист за објектот предмет на адаптација
или правосилно решение за утврдување на правен статус на бесправен објект донесено согласно со Законот
за постапување со бесправно изградени објекти, за објектот за кој е поднесно барање за адаптација и
- проект за адаптација кој содржи постојна состојба
и нова состојба што се предвидува со адаптацијата.
(6) Надлежниот орган од членот 58 од овој закон,
во рок од пет работни дена дена од денот на приемот
на барањето, утврдува дали доставената документација
е комплетна, дали се исполнети условите за бараната
пренамена, реконструкција или адаптација и прибавува
мислења и согласности согласно со членот 59-в од овој
закон, доколку утврди дека истите треба да се прибават.
(7) Доколку доставената документација е комплетна, исполнети се условите за бараната пренамена
или реконструкција или адаптација и добиено е позитивно мислење, односно согласност од страна на субјектите од членот 58-в од овој закон до кои е доставено
барање за увид во основниот проект, надлежниот орган
во рокот утврден во ставот (6) на овој член донесува
решение со кое се одобрува пренамена или реконструкција или адаптација и ја заверува проектната документација, а во спротивно донесува заклучок за прекин со
кој го задолжува барателот да ги отстрани констатираните недостатоци во рок од 10 работни дена.
(8) Доколку барателот не ги отстрани констатираните недостатоци и не го дополни барањето во рокот
од ставот (7) на овој член, надлежниот орган должен е
во рок од три работни дена да донесе решение за одбивање на барањето, а доколку барателот го дополни барањето и ги отстрани констатираните недостатоци,
надлежниот орган во рок од пет работни дена донесува
решение со кое се одобрува пренамена или реконструкција или адаптација.
(9) Доколку некој од субјектите од членот 59-в до
кои е доставено барање за увид имале дадено забелешки на основниот проект, надлежниот орган е должен
веднаш по извршената дополна на барањето од страна
на барателот, да достави барање за повторен увид во
основниот проект, до субјектите од членот 59-в од овој
закон кои имале дадено забелешки, а истите се должни
да проверат дали е постапено по претходно дадените
забелешки, во рок од два работни дена од денот на
приемот на барањето за повторен увид во основниот
проект.
(10) Доколку во постапката за пренамена се утврди
дека е потребно да се плати надоместок за уредување
на градежно земјиште, надлежниот орган пред издавање на решението со кое се одобрува пренамена, до барателот доставува пресметка, а барателот е должен во
рок од 15 работни дена од денот на приемот на
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пресметката да го плати надоместокот, а во спротивно
се донесува решение за одбивање на барањето.
(11) Доколку при вршење на реконструкција или
адаптација на посебен дел од објект, стан или дел од
стан се врши и пренамена, барателот е должен до надлежниот орган да поднесе барање за реконструкција со
пренамена или адаптација со пренамена и да ги достави доказите пропишани во ставот (3) на овој член.
(12) Против решението за одобрување, односно решението за одбивање на барањето за пренамена, реконструкција, реконструкција со пренамена, адаптација,
адаптација со пренамена може да се изјави жалба во
рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до
надлежниот орган за одлучување по жалба од членот
65 на овој закон.
(13) Примерок од правосилното решение со кое е
одобрено барањето за пренамена, реконструкција, реконструкција со пренамена, адаптација, адаптација со
пренамена како и заверената проектна документација
се доставуваат до органот надлежен за запишување на
правата на недвижности и до надлежната градежна
инспекција.
(14) Пренамена и адаптација на посебен дел од објект, стан или дел од стан не може да се одобри доколу
се нарушуваат параметрите за намената и/или параметрите за бројот на станбени единици на објектот, кои се
утврдени во важечкиот урбанистички план, односно
урбанистичко-планската документација.“
Член 18
По членот 97-б се додава нов член 97-в, кој гласи:
“Член 97-в
(1) Реконструкција на линиски инфраструктурни
објекти се врши врз основа на одобрен проект за реконструкција.
(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, за одобрување на проект за реконструкција се поднесува барање до надлежниот орган од членот 58 од овој закон,
кон кое се доставува проект за реконструкција со позитивен извештај за ревизија на истиот.
(3) Надлежниот орган од членот 58 од овој закон,
до кого е доставено барањето од ставот (2) на овој
член, е должен во рок од седум работни дена да го одобри проектот со ставање заверка и печат на истиот или
да достави известување за констатирани недостатоци.“
Член 19
Во членот 99 став (6) се додава нова реченица, која
гласи:
„Надлежниот орган од членот 58 од овој закон е
должен во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето, да издаде одобрение за отстранување или да донесе решение со кое се одбива барањето.
Ставот (11) се менува и гласи:
„Против одобрението за отстранување односно решението за одбивање на барањето може да се изјави
жалба во рок од 15 дена до надлежниот орган за одлучување по жалба од членот 65 од овој закон.“
Член 20
Во членот 99-а по ставот (3) се додава нов став (4),
кој гласи:
„(4) Надлежниот орган од членот 58 од овој закон е
должен во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето, да издаде одобрение за отстранување или да донесе решение со кое се одбива барањето.“
Ставот (4) кој станува став (5) се менува и гласи:
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„Против одобрението за отстранување односно решението за одбивање на барањето може да се изјави
жалба во рок од 15 дена до надлежниот орган за одлучување по жалба од членот 65 на овој закон.“
Ставот (5) станува став (6).
Член 21
Во членот 128-б став (3) во воведната реченица
бројот „2“ се заменува со бројот „3“, а во точката 5
алинеја 5 сврзникот „и“ се заменува со точка.
Алинејата 6 се брише.
Член 22
Во членот 163 став (1) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на службеното лице во надлежниот орган од членот 58 од овој закон, ако во законски утврдениот рок не издаде одобрение за градење, не донесе решение за измени во текот
на изградбата, не донесе решение за промена на инвеститор, не издаде одобрение за подготвителни работи,
не донесе решение за изведување на градбата, односно
поставување на опремата од членот 73 од овој закон, не
издаде одобрение за употреба за градбите од прва категорија од членот 57 од овој закон, не донесе решение за
пренамена или реконструкција или адаптација и не издаде одобрение за отстранување на објектот.“
Ставот (6) се брише.
Ставовите (7), (8), (9), (10), (11) и (12) стануваат
ставови (6), (7), (8), (9), (10) и (11).
Член 23
Започнатите постапки до денот на започнување на
примената на овој закон, ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.
Член 24
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за градење.
Член 25
Одредбите на членовите 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 од овој закон ќе започнат да се применуваат со започнувањето на примената
на Законот за општата управна постапка, согласно со
членот 141 од Законот за општата управна постапка
(„Службен весник на Република Македонија“ број
124/15).
Член 26
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR NDËRTIM
Neni 1
Në Ligjin për ndërtim (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11,
54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14,
28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15,
217/15 dhe 226/15) në nenin 38 paragrafi (6) në fjalinë e
dytë fjalët:”ministri i cili udhëheq me", shlyhen.
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Neni 2
Në nenin 39 paragrafi (6) në fjalinë e dytë
fjalët:”kryetari i “, shlyhen.
Neni 3
Në nenin 39-a paragrafi (2) fjalët:”Komisioni për
Vendimmarrje në Procedura Administrative në Shkallë të
Dytë nga Sfera e Transportit, Lidhjeve dhe Mjedisit jetësor
pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë",
zëvendësohen me fjalët: "Komisioni Shtetëror për
Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë
të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.”
Neni 4
Neni 39-b shlyhet.
Neni 5
Në nenin 45-a paragrafi (1) ndryshon si vijon:
“Projekti për infrastrukturë përpilohet për objekte
infrastrukturore në linjë, për pjesë funksionale të objekteve
infrastrukturore si dhe për objekte infrastrukturore që
përbëhen nga më tepër pjesë prej të cilave të paktën njëra
pjesë paraqet infrastrukturë të linjës. Projekti përmban
zgjidhje teknike për infrastrukturën me të gjithë elementët
e tij në pjesën tekstuale dhe shtojcat grafike dhe e
pasqyrojnë trasenë e infrastrukturës dhe të dhëna tjera për
ndërtesën."
Neni 6
Neni 48-b shlyhet.
Neni 7
Në nenin 57 në paragrafin (2) pas fjalëve “kapacitet
deri në 1 MW”, shtohen fjalët “ foto - panele me tension
për prodhimin e energjisë elektrike të cilat ndërtohen në
tokë,".
Neni 8
Në nenin 58 në paragrafin (5) fjalët: “ministri i cili
udhëheq me”, shlyhen.
Neni 9
Në nenin 58-zh në paragrafin (1) pika në fund të fjalisë
shlyhet dhe shtohen fjalët:”për ndërtesën në funksionin e së
cilës duhet të ndërtohet rruga."
Neni 10
Neni 59-gj shlyhet.
Neni 11
Në nenin 65 paragrafi (1) fjalët: “ministri i cili udhëheq
me”, shlyhen.
Në nparagrafin (2) fjalët: “ministri i cili udhëheq me”,
shlyhen.
Paragrafët: (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (16) (17), shlyhen.
Paragrafët (18) dhe (19) bëhen paragrafë (3) dhe (4).
Neni 12
Në nenin 70 paragrafi (1) pas fjalisë së tretë shtohet
fjali e re si vijon: “Organi kompetent nga neni 58 i këtij
ligji është i obliguar në afat prej 15 ditë nga dita e pranimit
të kërkesës të konstatojë nëse janë plotësuar kushtet ligjore
për ndërrimin e investuesit dhe të miratojë aktvendim për
ndërrimin e investuesit ose aktvendim me të cilin refuzohet
kërkesa.”
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Neni 13
Në nenin 70-a paragrafi (3) shtohet fjali e re si vijon:
“Organi kompetent nga neni 58 i këtij ligji është i obliguar
në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të kërkesës të
konstatojë nëse janë plotësuar kushtet ligjore për ndërrimin
e investuesit dhe të miratojë aktvendim për ndërrimin e
investuesit ose aktvendim me të cilin refuzohet kërkesa.”
Neni 14
Në nenin 72 paragrafi (5) ndryshon si vijon:
“Organi kompetent nga neni 58 i këtij ligji është i
obliguar në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të
kërkesës, të lëshojë leje për punë përgatitore ose të
miratojë aktvendim me të cilin refuzohet kërkesa. Në lejen
për punë përgatitore përcaktohet afati për mënjanimin e
ndërtimeve për kryerjen e punëve përgatitore.”
Në paragrafin (8) fjalët:”leja nga paragrafi (1) i këtij
neni” zëvendësohen me fjalët: “leja gjegjësisht aktvendimi
nga paragrafi (5) i këtij neni”.
Neni 15
Në nenin 73 paragrafi (1) pas alinesë 25 shtohet aline e
re, si vijon:
“foto- panele me tension për prodhimin e energjisë
elektrike me kapacitet maksimal të instaluar deri në 1 MW
të cilat vendosen në objekte,”.
Neni 16
Në nenin 74 në paragrafin (2) fjalët:”ministri i cili
udhëheq me“ dhe fjalët: ”drejtori i“ shlyhen, ndërsa
fjalët:”ministri i Ekonomisë” zëvendësohen me fjalët:”
Ministria e Ekonomisë”.
Në paragrafin (4) fjalët: “ministri i cili udhëheq me”,
shlyhen.
Në paragrafin (5) fjalët:”ministri i cili udhëheq me “
dhe fjalët: ”drejtori i “, shlyhen, ndërsa fjalët:”ministri i
Ekonomisë” zëvendësohen me fjalët:” Ministria e
Ekonomisë”.
Paragrafi (6) shlyhet.
Paragrafët (7), (8), (9), (10) dhe (11) bëhen paragrafë
(6), (7), (8), (9) dhe (10).
Neni 17
Neni 97 ndryshon si vijon:
“(1) Objekti përdoret në pajtim me dedikimin e tij.
(2) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, pjesë e
veçantë e objektit, banesë ose pjesë e banesës, mund të
ridedikohet, rikonstruktohet ose të përshtatet, nën kushtet e
përcaktuara me këtë ligj.
(3) Për ridedikim të pjesës së veçantë të objektit ,
banesës ose pjese të banesës pronari i objektit, te organi
kompetent nga neni 58 i këtij ligji, paraqet kërkesë për
ridedikim me ç’rast me kërkesën paraqet:
- ekstrakt të planit urbanistik ose dokumentacionit të
planit me të cilin konfirmohet se lëndë e ridedikimit është
parashikuar me dokumentacionin e planit;
- provë për të drejtën e pronësisë së pjesës së fundit të
objektit, gjegjësisht banesës ose pjesës e banesës, që është
lëndë e ridedikimit;
projekt themelor për ridedikimin e parashikuar, me
raport pozitiv për revizionin e të njëjtit dhe
- marrëveshje me komunitetin e pronarëve të pjesëve të
veçanta të obejtktit ose pëlqim me shkrim nga shumica e
pronarëve të pjesëve të veçanta të objektit të cilët paraqesin
më tepër se gjysma e sipërfaqes së përgjithshme të objektit
me lista pronësore për pjesët e veçanta të objektit nëse
bëhet fjalë për objetk në pronë të katit.
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(4) Për rikonstruktim të objektit ose një pjese të
objektit, pronari i objektit, ndërsa në rastet kur është
miratuar vendim në pajtim me nenin 67-a paragrafi (1) të
ktëij ligji, komuna, komunat në qytetin Shkupi ose qyteti
Shkup, me organin kompetent nga neni 58 të këtij ligji
paraqet kërkesë pë rikonstruktim, me ç’rast me kërkesën
paraqet:
- provë për të drejtën e pronësisë mbi pjesën e veçantë
të objektit, respektivisht banesës ose pjesës së banesës,
ndërsa nëse bëhet fjalë për rikonstruktim të objektit për të
cilin është miratuar vendim në pajtim me nenin 67-a (1) të
ktëij ligji, vendim i këshillit të komunës, këshilli i komunës
në qytetin e Shkupit ose këshilli i qytetit të Shkupit;
- aktzotërim për objektin lëndë e rikonstruktimit ose
aktvendimit të plotfuqishëm për përcaktimin e statusit
juridik të obejktit të ndërtuar pa lejë i miratuar në pajtim
me Ligjin për veprim me objekte të ndërtuara pa lejë, për
objektin për të cilin është paraqitur kërkesë për
rikonstrukitm dhe
- projekt themelor të parashikuar për rikonstruktim, me
raport pozitiv për revizionin e të njëjtit.
(5) Për përshtatje të pjesës së veçantë të objektit ,
banesës ose pjesës të banesës pronari pjesës së veçantë të
objektit, banesës ose pjesës të banesës te organi kompetent
nga neni 58 i këtij ligji, paraqet kërkesë për përshtatje me
ç’rast me kërkesën paraqet:
- aktzotërim për objektin lëndë e përshtatjes ose
aktvendimit të plotfuqishëm për përcaktimin e statusit
juridik të obejktit të ndërtuar pa leje të miratuar në pajtim
me Ligjin për veprim me objekte të ndërtuara pa leje, për
objektin për të cilin është paraqitur kërkesë për përshtatje
dhe
- projekt për përshtatje i cili përmban gjendjen aktuale
dhe gjendjen e re që parashihet me përshtatjen.
(6) Organi kompetent nga neni 58 të këtij ligji, në afat
prej pesë ditë pune nga dita e pranimit të kërkesës,
konstaton nëse është i kompletuar dokumentacioni i
dorëzuar, konstaton nëse janë plotësuar kushtet për
ridedikimin e kërkuar, rikonstruktimin ose përshtatjen dhe
siguron mendime dhe pëlqime në pajtim me nenin 59-v të
këtij ligji, nëse konstaton se të njëjtat duhet të sigurohen.
(7) Nëse dokumentacioni i dorëzuar është i kompletuar,
janë plotësuar kushtet për ridedikimin e kërkuar ose
rikonstruktimin ose përshtatjen dhe mendimi pozitiv i
siguruar respektivisht pëlqimi nga subjektet e nenit 58-v të
kë’ij lgiji te të cilat është paraqitur kërkesë për inspektim
në projektin themelor, organi kompetent në afatin e
përcaktuar në paragrafin (6) të këtij neni miraton
aktvendim me të cilin aprovohet ridedikimi ose
rikonstruktimi
ose
përshtatja
dhe
e
vërteton
dokumentacionin e projektit, ndërsa në të kundërt miraton
konkluzë për pdërprerje me çka e angazhon kërkuesin t’i
largojë mangësitë e konstatuara në afat prej 10 ditë pune.
(8) Nëse kërkuesi nuk i largon mangësitë e konstatuara
dhe nuk e plotëson kërkesën në afatin nga paragrafi (7) të
këtij neni, organi kompetent është i obliguar në afat prej tre
ditë pune të miratojë aktvendim për refuzimin e kërkesës,
ndërsa nëse kërkuesi e plotëson kërkesën dhe i mënjanon
mangësitë e konstatuara, organi kompetent në afat prej
pesë ditë pune miraton aktvendim me të cilin lejohet
ridedikimi ose rikonstruktimi ose përshtatja.
(9) Nëse ndonjë nga subjektet nga neni 59-v te të cilët
është paraqitur kërkesa për këqyrje kanë dhënë vërejtje për
projektin themelor, organi kompetent është i obliguar
menjëherë pas plotësimit të kryer të krëkesës nga kërkuesi,
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të paraqesëërkesë për këqyrje të sërishme në projektin
themelor, te subjektet e nenit 59-v të këtij ligji të cilët kanë
dhënë vërejtje, ndërsa të njëjtit të kontrollojnë nëse është
vepruar në lidhje me vërejtjet e dhëna paraprakisht, në afat
prej dy ditë pune nga dita e pranimit të kërkesës për
këqyrje të sërishme mbi projektin themelor.
(10) Nëse gjatë procedurës për ridedikim konstatohet se
nevojitet të paguhet kompensim për rregullimin e tokës
ndërtimore, organi kompetent lëshon aktvendim me të cilin
aprovohet ri dedikimi, deri te kërkuesi paraqet
përllogaritje, ndërsa kërkuesi është i obliguar në afat prej
15 ditë pune nga dita e pranimit të përllogaritjes ta paguajë
kompensimin, ndërsa në të kundërt miratohet vendim për
refuzimin e kërkesës.
(11) Nëse gjatë kryrjes së rikonstrukcionit ose
përshtatjes të pjesës së fundit të objektit, banesës ose pejsës
së banesës kryhet edhe ridedikimi, kërkuesi është i obliguar
te organi kompetent të paraqesë kërkesë për rikonstruktim
me ridedikim ose përshtatje me ridedikim dhe t’i paraqesë
provat e përcaktuara në paragrafin (3) të këtij neni.
(12) Kundër aktvendimit për leje ose aktvendimit për
refuzimin e kërkesës për ridedikim, rikonstruktim,
rikonstruktim me ridedikim, përshtatje, përshtatje me
ridedikim mund të paraqitet ankesë në afat prej 15 ditë nga
dita e pranimit të aktvendimit, te organi kompetent për
vendimmarrje për ankesa nga neni 65 të këtij ligji.
(13) Ekzemplar nga aktvendimi i plotfuqishëm me të
cilin është aprovuar kërkesa për ridedikim, rikonstruktim,
rikonstruktim me ridedikim, përshtatje, përshtatje me
ridedikim si dhe dokumentacion projektues të verifikuar,
paraqitet te organi kompetent për regjistrimin e të drejtave
të patundshmërinë dhe te inspekcioni ndërtimor kompetent.
(14) Ridedikimi dhe përshtatja e pjesës së veçantë të
objektit, banesës ose pjesës së banesës nuk mund të lejohet
nëse cenohen parametrat për dedikimin dhe/ose
ridedikimin për numrin e njësive banesore të objektit të
cilat janë përcaktuar në planin e vlefshëm urbanistik
gjegjësisht dokumentacionin e planit urbanisitik.
Neni 18
Pas nenit 97-b shtohet nen i ri 97-v si vijon:
“Neni 97-v
(1) Rikonstruktimi i objekteve infrastrukturore në linjë
kryhet në bazë të projektit të miratuar për rikonstruktim.
(2) Në rastet nga paragrafi (1) të këtij neni, për
miratimin e projekteve për rikonstruktim paraqet kërkesë te
organi kompetent nga neni 58 të këtij ligji, të cilit i
bashkëngjitet projekti për rikonstruktim me raport pozitiv
për revizionin e të njëjtit.
(3) Organi kompetent nga neni 58 të këtij lgiji, te i cili
paraqitet kërkesa nga paragrafi (2) të këtij neni, është i
obliguar në afat prej shtatë ditë pune të aprovojë projektin
me vendosjen e vërtetimit dhe vulës mbi të ose ta paraqesë
njoftimin për konstatimin e parregullsive.”
Neni 19
Në nenin 99 paragrafi (6) shtohet fjali e re si vijon:
“Organi kompetent nga neni 58 i këtij ligji është i
obliguar në afat prej 15 ditë nga dita e pranimit të kërkesës,
të lëshojë leje për mënjanim ose të miratojë aktvendim me
të cilin refuzohet kërkesa.”
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Paragrafi (11) ndryshon si vijon:
“Kundër lejes për mënjanimin respektivisht
aktvendimit për refuzimin e kërkesës mund të paraqitet
ankesë në afat prej 15 ditëve te organi kompetent për
vendimmarrje për ankesë nga neni 65 i këtij ligji."
Neni 20
Në nenin 99-a pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4)
si vijon:
“(4) Organi kompetent nga neni 58 i këtij ligji është i
obliguar në afat prej 15 ditë nga dita e pranimit të kërkesës,
të lëshojë leje për mënjanim ose të miratojë aktvendim me
të cilin refuzohet kërkesa. “
Paragrafi (4) i cili bëhet paragraf (5) ndryshon si vijon:
“Kundër lejes për mënjanimin respektivisht
aktvendimin për refuzimin e kërkesës mund të deklarohet
ankesë në afat prej 15 ditë te organi kompetent për
vendimmarrje për ankesë nga neni 65 të këtij ligji."
Paragrafi (5) bëhet paragraf (6).
Neni 21
Në nenin 128-b paragrafi (3) në fjalinë hyrëse numri
"2" zëvendësohet me numrin "3", ndërsa në pikën 5 alineja
5 lidhësja “dhe” zëvendësohet me pikë.
Alineja 6 shlyhet.
Neni 22
Në nenin 163 paragrafi (1) ndryshon si vijon:
“Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në
kundërvlerë të denarit do t’i shqiptohet për kundërvajtje
personit zyrtar në organin kompetent të nenit 58 të këtij
ligji, nëse në afatin e përcaktuar me ligj nuk lëshon leje për
ndërtim, nuk miraton aktvendim për ndryshime gjatë
ndërtimit, nuk miraton aktvendim për ndryshimin e
investuesit, nuk lëshon leje për punë përgatitore, nuk
miraton aktvendim për realizimin e ndërtimit gjegjësisht
vendosjen e pajisjes nga neni 73 të këtij ligji, nuk lëshon
leje për përdorim për ndërtimet e kategorisë së parë nga
neni 57 të ktëij ligji, nuk miraton aktvendim për ridedikim
ose rikonstruktim ose përshtatje dhe nuk lëshon leje për
mënjanimin e objektit.”
Paragrafi (6) shlyhet.
Paragrafët (7), (8), (9), (10) (11) dhe (12) bëhen
paragrafë (6), (7), (8) (9), (10) dhe (11).
Neni 23
Procedurat që kanë filluar deri në ditën e fillimit me
zbatim të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin
në bazë të të cilit kanë filluar.
Neni 24
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekstin e spastruar
të Ligjit për ndërtim.
Neni 25
Dispozitat e neneve 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 21 dhe 22 të këtij ligji do të fillojnë të
zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për procedurë të
përgjithshme administrative, në pajtim me nenin 141 të
Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër
124/15).
Neni 26
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
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ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
863.
По извршеното срамнување со изворниот текст е
утврдено дека во текстот на Законот за изменување и
дополнување на Законот за акцизите („Службен весник
на Република Македонија“ број 23/16) е направена
грешка поради што се дава
ИСПРАВКА
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ
Во членот 16 по бројот „51“ треба да стои буквата „в“.
Бр. 11-1168/2
Од Законодавно-правната
19 февруари 2016 година
комисија на Собранието на
Скопје
Република Македонија
__________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
864.
Врз основа на член 54 став (2) од Законот за водите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08,
6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14 и
146/15) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ФЛАШИРАЊЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОТРЕБИ, НА ЛОКАЛИТЕТ П’КЛИШТЕ,
ОПШТИНА РАНКОВЦЕ
Член 1
Концесијата за користење на вода за флаширање за
комерцијални потреби на локалитет П'клиште, општина Ранковце, се доделува заради создавање на услови
за експлоатација на подземните води, производство на
негазирана, газирана и ароматизирана вода и ревитализација на рурален и полунапуштен крај.
Со оглед на фактот дека правото за користење на
подземната вода за флаширање за комерцијални потреби се стекнува со доделување на концесија, како
единствен начин за вршење на оваа дејност е доделување на концесија за користење на подземна вода за флаширање определена со оваа одлука.
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Член 2
Основни цели за доделување на концесија за користење на подземна вода за флаширање за комерцијални
потреби се користење на водата како општо добро за
производство на пакувана вода за пиење и создавање
на услови за локален економски развој.
Член 3
Предмет на концесијата е користење на подземни
води за флаширање за комерцијални потреби на локалитет П'клиште, општина Ранковце, на концесиски
простор обележан со координати:
Т
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Y
7587798
7587817
7587828
7587836
7587834
7587821
7587801
7587806
7587806

X
4679978
4679982
4679977
4679957
4679915
4679873
4679876
4679907
4679964

Концесијата за користење на подземна вода за флаширање ќе се додели на понудувачите што ќе успеат да
ги задоволат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.
Член 4
Постапката за доделување на концесијата за користење на подземна вода за флаширање за комерцијални
потреби ќе биде спроведена во рок од 90 дена од денот
на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесии за користење на подземна вода за флаширање за комерцијални потреби, Владата на Република
Македонија на предлог на министерот за животна средина и просторно планирање формира Комисија за
спроведување на постапката во рок од десет дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Комисијата од став 2 од овој член ги подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот и во рок од пет работни дена
на предлог на министерот за животна средина и просторно планирање, тендерската документација се доставува на одобрување до Владата на Република Македонија.
По одобрување на тендерската документација за
доделување на концесијата за користење на подземна
вода за флаширање за комерцијални потреби, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно
приватно партнерство.
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Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 3.000,00 денари.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-120/2
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

865.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
16.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОСНОВЕН СУД
БЕРОВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Основен суд Берово бр. 09-117/2 од 21.1.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-713/5
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

866.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
16.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА САРАЈ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Општина Сарај бр.09-109/2 од 21.1.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-713/6
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

867.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
16.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи бр. 09-116/2
од 21.1.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-713/7
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

868.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
16.2.2016 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА
СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈУ Центар за стручно образование и обука
бр.09- 111/2 од 21.1.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-713/8
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

869.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
16.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНИЈА
ПАТ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонија Пат - Скопје бр.09-113/2 од
21.1.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-713/9
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

870.
Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 38/06, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
16.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА
НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА
ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА
1. Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
утврдување на вредноста на бодот за пресметување на
платите на вработените во Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта бр.02-10/7 од 15.1.2016 година,
донесена од Управниот одбор на ова претпријатие, на
седницата, одржана на 15.1.2016 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето вo „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-744/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

871.
Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/06, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
16.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО ПАСИШТА
1. Со оваа oдлука се дава согласност на Статутот на
Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта
бр.02-10/6 од 15.1.2016 година, донесен од Управниот
одбор на Јавното претпријатие, на седницата одржана
на 15.1.2016 година.
2. Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-745/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Стр. 50 - Бр. 31

22 февруари 2016

872.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија”, бр.78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТРАУМАТОЛОГИЈА, ОРТОПЕДСКИ
БОЛЕСТИ, АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР –
СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари:

22 февруари 2016

Бр. 31 - Стр. 51

Стр. 52 - Бр. 31

22 февруари 2016

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и
интензивно лекување и ургентен центар - Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска
клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен
центар - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-762/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

22 февруари 2016

Бр. 31 - Стр. 53

873.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15 и 153/15)
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА
„СВ.ЕРАЗМО“ - ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари:

Стр. 54 - Бр. 31

22 февруари 2016

22 февруари 2016

Бр. 31 - Стр. 55

Стр. 56 - Бр. 31

22 февруари 2016

22 февруари 2016

Бр. 31 - Стр. 57

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св.Еразмо“ - Охрид.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св.Еразмо“ - Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-762/2
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Стр. 58 - Бр. 31

22 февруари 2016

874.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15)
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА - ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница - Прилеп.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-762/3
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

22 февруари 2016

Бр. 31 - Стр. 59

875.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ПО ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ
„СВ.НАУМ ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари:

Стр. 60 - Бр. 31

22 февруари 2016

22 февруари 2016

Бр. 31 - Стр. 61

Стр. 62 - Бр. 31

22 февруари 2016

22 февруари 2016

Бр. 31 - Стр. 63

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ - Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска
клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-762/4
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Стр. 64 - Бр. 31

22 февруари 2016

876.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА „8-МИ СЕПТЕМВРИ“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари:

22 февруари 2016

Бр. 31 - Стр. 65

Стр. 66 - Бр. 31

22 февруари 2016

22 февруари 2016

Бр. 31 - Стр. 67

Стр. 68 - Бр. 31

22 февруари 2016

22 февруари 2016

Бр. 31 - Стр. 69

Стр. 70 - Бр. 31

22 февруари 2016

22 февруари 2016

Бр. 31 - Стр. 71

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Градска општа
болница „8-ми Септември“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-762/5
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Стр. 72 - Бр. 31

22 февруари 2016

877.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА - БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари:

22 февруари 2016

Бр. 31 - Стр. 73

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Битола.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-762/6
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Стр. 74 - Бр. 31

22 февруари 2016

878.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДРЖАВНА
КАРДИОХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари:

22 февруари 2016

Бр. 31 - Стр. 75

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија – Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска
клиника за државна кардиохирургија – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари
од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-766/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Стр. 76 - Бр. 31

22 февруари 2016

879.
Врз основа на член 91 став (1) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13,
44/15, 193/15 и 226/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.2.2016 година, донесе

Член 3
Министерот за здравство склучува договор со
директорот на Јавната здравствена установа Клиничка болница - ШТИП, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа
одлука.

ОДЛУКА
ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ
СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА
ПЕХЧЕВО

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Член 1
Општината Пехчево ќе врши работи за располагање
со градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно исполнетите услови од член 89 од Законот за градежно
земјиште.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-822/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

880.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА
- ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движната ствар:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Клиничка болница - ШТИП.

Бр. 42-833/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

881.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА
- БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движната ствар:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Клиничка болница - БИТОЛА.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со
директорот на Јавната здравствена установа Клиничка болница - БИТОЛА, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-833/2
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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882.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ–КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО
ЛОВИШТЕТО БР.2 „ГЛАВОВИЦА“
1. Одлуката за доделување на концесија на дивечот
во ловиштето бр.2 „Главовица“ – Кочани („Службен
весник на Република Македонија“ бр.54/2015), престанува да важи.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-871/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

вентивни и други мерки за заштита на дивечот од болести; одржување на бројот на дивечот без заштита во
обем кој не претставува опасност за дивечот под заштита; отстранување на кучиња и мачки скитници; обезбедување на храна, мир и вода за дивечот; одредување
и спроведување на ловостој, привремена и трајна забрана за ловење на одредени видови дивеч; подигање и
одржување на ловно-технички објекти во ловиштето;
вршење на лов со расни кучиња (педигрирани); користење на соодветни средства за ловење и чување на дивечот во ловиштето.
Член 2
Основна цел на давањето на дивечот во ловиштата
на концесија е планско стопанисување односно одгледување, заштита и користење на дивечот во Република
Македонија.
Член 3
Предмет на концесија е давање на дивечот во ловиштата на користење со концесија на дел од ловиштата востановени со Одлуката за востановување на ловишта на територијата на Република Македонија и тоа:

883.
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15
и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА ВО ЛОВНИТЕ РЕОНИ СТРУГА, ДЕЛЧЕВО
И КОЧАНИ
Член 1
Со давањето на дивечот во ловиштата во Република
Македонија на концесија на концесионер - правно лице
се oбезбедувааат услови за: одгледување и заштита на
дивечот; oдржување на нормална бројна состојба на
дивечот според капацитетот на ловиштето; реинтродукција на основните ловностопански видови во ловиштето заради побрзо постигнување на капацитетот
на ловиштето доколку има потреба; создавање на ремизи во ловиштето за размножување, заштита, прехрана и
прихрана на дивечот под заштита; преземање на пре-

Член 4
Постапката за доделување на концесија на дивечот
ќе биде спроведена во рок до 150 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапка за
доделување на дивечот во ловиштата на користење по
пат на концесија.
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесиите на дивечот во ловиштата, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија. Комисијата за спроведување на постапката за
доделување на дивечот во ловиштата на користење по
пат на концесија ќе се формира во рок од 10 дена од
денот на влегувањето во сила на одлуката.
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Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацрт договорот. Тендерската докумнтација на
предлог на министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство се доставува до Владата на Република
Македонија за одобрување.
По одобрување на тендерската документација за
доделување концесии на дивечот во ловиштата, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го
објави јавниот повик согласно Законот за ловството и
Законот за концесии и јавно приватно партнерство.
Член 5
Надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 1.000,00 денари.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-871/2
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

884.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13,
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15,
215/15 и 7/16), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана 16.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА
ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Б3-ГОЛЕМИ УГОСТИТЕЛСКИ ЕДИНИЦИ КО СМОЛАРИ-ВОН Г.Р. ОПШТИНА
НОВО СЕЛО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Б3-големи угостителски единици КО Смолари-вон г.р., Општина Ново Село.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 8608,83м2,
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1028/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

885.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП 23609/1,
ул.„Моша Пиjaде“, за КО Прилеп и тоа:
- зграда 1; намена на зграда и друг објект Б4-4; влез
1; кат –ПР; намена на посебен /заеднички дел од зграда ДП; со внатрешна површина од 283 м2;
- зграда 1; намена на зграда и друг објект Б4-4; влез
2; кат –ПР; намена на посебен /заеднички дел од зграда ДП; со внатрешна површина од 511м2;
- зграда 3; намена на зграда и друг објект Б4-4; влез
1; кат –ПР; намена на посебен /заеднички дел од зграда ДП; со внатрешна површина од 1257м2 и
- зграда 25; намена на зграда и друг објект Б4-6;
влез 1; кат –ПР; намена на посебен /заеднички дел од
зграда ДП; со внатрешна површина од 566 м2,
во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижности.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1081/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

886.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД
СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:
Ред.
број
1
2
3
4
5

Назив на движните ствари
Персонален компјутер TW945G,
Haier/Teach (зелена ознака)
Тенок клиент терминал XD2
Тастатура Tongfang PS/2
Компјутерски звучници Tongfang
Мрежен кабел етернет 10м

Количина
7
42
42
24
42

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Град Скопје, за
потребите на Средното училиште на Град Скопје „Шаип Јусуф“.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член
1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1088/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

887.
Врз основа на член 40-а став (9) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15
и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА АВТОПАТ „А2, ДЕЛНИЦА КИЧЕВО - ОХРИД, ПОДДЕЛНИЦА ПЕСОЧАНИ – ТРЕБЕНИШТА ОД
СТАЦИОНАЖА КМ.33+744,67 (0+000,00) ДО КМ.
46+443,39 (12+698,39)“ НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА
– ВАРОВНИК НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
ДРЖАВНИ ПАТИШТА НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„НОВО СЕЛО“, ОПШТИНА ДЕБАРЦА
1. На Јавното претпријатие за државни патишта
Скопје се доделува концесија за експлоатација за потребите за изградба на автопат „А2, делница Кичево Охрид, подделница Песочани – Требеништа од стационажа км.33+744,67 (0+000,00) до км.46+443,39
(12+698,39)“ на минерална суровина – варовник на локалитетот „Ново Село“, Општина Дебарца, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран
со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките
дефинирани со координати како е дадено во табелата, и
тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6
Т-7

Координата
Y
7483401
7483324
7483222
7483334
7483457
7483562
7483669

Координата
X
4574976
4575054
4575259
4575386
4575243
4575362
4575280

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=
0.089491 km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука е до 10.11.2017 година.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки
истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.
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5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се
определат со Договорот за концесија.
6. Како почеток на важење на концесијата од точка
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-1278/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1329/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

889.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15 и 7/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.2.2016 година,
донесе

888.
Врз основа на член 18 став (4) од Закон за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА, Г3-СЕРВИСИ И Г4-СТОВАРИШТА КО СЕНОКОС ОПШТИНА ВРАПЧИШТЕ

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена Г2-лесна индустрија, Г3сервиси и Г4-стоваришта КО Сенокос, Општина Врапчиште.

Член 1
Co оваа одлука на досегашниот корисник ЈП за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ Скопје му престанува користењето на недвижна ствар
– Караула „Лерински пат” во Битола која се наоѓа на
КП бр.1731, КО Драгош, евидентирана во Имотен лист
број 329, сопственост на Република Македонија, и тоа:
- број на зграда 1, влез 1, кат ПО, со внатрешна површина од 56 м2 и
- број на зграда 1, влез 1, кат ПР, со внатрешна површина од 126 м2.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава
на трајно користење без надомест на Агенцијата за разузнавање.
Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу ЈП за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ - Скопје и
Агенцијата за разузнавање во рок од 10 дена од денот
на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1364/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

22 февруари 2016

Бр. 31 - Стр. 81

890.
Врз основа на член 30 став (3) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10,
24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15 и 225/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА
И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА НА ДАНОКОТ
НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ
Член 1
Во Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 102/06, 116/07, 126/07, 145/08, 41/11, 150/11,
147/12 и 117/14) во членот 2 став 1 во точката 1 во табелата по редниот број 145 се додава нов реден број 145-а
кој гласи:

Стр. 82 - Бр. 31

22 февруари 2016

22 февруари 2016

Бр. 31 - Стр. 83

Стр. 84 - Бр. 31

22 февруари 2016

Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-1607/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

22 февруари 2016

891.
Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за
заштита на природата („Службен весник на Република
Македонија“ бр. бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010,
47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014
и 146/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 5 февруари 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК ОД ОПШТИНАТА НА ЧИЕ ПОДРАЧЈЕ СЕ НАОЃА ЈУ
НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПЕЛИСТЕР-БИТОЛА
1. Јован Ташевски се разрешува од должноста член
на Управниот одбор-претставник од општината Битола
на чие подрачје се наоѓа Јавната установа Национален
парк Пелистер-Битола.
2. За член на Управниот одбор-претставник од општината Битола на чие подрачје се наоѓа Јавната установа Национален парк Пелистер-Битола се именува Јован Ташевски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1742/1
Претседател на Владата
5 февруари 2016 година
на Република Македонија,
Скопје
Емил Димитриев, с.р.
__________
892.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 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 5 февруари 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И
ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈА ПАТ” –
СКОПЈЕ
1. Алија Шахиќ се разрешува од должноста член на
Управниот одбор на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈА ПАТ” – Скопје, поради истек на
мандатот.
2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈА ПАТ” – Скопје, се
именува Мунира Куч.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1743/1
Претседател на Владата
5 февруари 2016 година
на Република Македонија,
Скопје
Емил Димитриев, с.р.
__________
893.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 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 5 февруари 2016 година, донесе

Бр. 31 - Стр. 85

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ВОДОСТОПАНСТВО
„ЛИСИЧЕ“-ВЕЛЕС
1. Абдула Севгуљ се разрешува од должноста член
на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“-Велес, поради истек на мандатот.
2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“-Велес, се именува
Марија Алчева.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија .“
Бр. 24-1744/1
Претседател на Владата
5 февруари 2016 година
на Република Македонија,
Скопје
Емил Димитриев, с.р.
__________
894.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 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 5 февруари 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВНИТЕ ШУМИ
„МАКЕДОНСКИ ШУМИ„-П.О. СКОПЈЕ
1. Борис Стојчевски се разрешува од должноста
член на Надзорниот одбор за контрола на материјалнофинансиското работење на Јавното претпријатие за
стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ
ШУМИ„-П.О. Скопје, поради истек на мандатот.
2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ„-П.О. Скопје се именува Марија Ѓошева.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1745/1
Претседател на Владата
5 февруари 2016 година
на Република Македонија,
Скопје
Емил Димитриев, с.р.
__________
895.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015
и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 5 февруари 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - СТРУМИЦА
1. Илија Беџовски се разрешува од должноста член
на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом – Струмица, поради истек на мандатот.
2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Струмица, се именува
Атанас Карабичаков.

Стр. 86 - Бр. 31

22 февруари 2016

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-1746/1
Претседател на Владата
5 февруари 2016 година
на Република Македонија,
Скопје
Емил Димитриев, с.р.
__________
896.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015
и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 5 февруари 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА - СТРУМИЦА
1. Живко Лазаров се разрешува од должноста член
на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Општа болница - Струмица, поради истек на мандатот.
2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Струмица, се именува
Зоран Малинов.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-1747/1
Претседател на Владата
5 февруари 2016 година
на Република Македонија,
Скопје
Емил Димитриев, с.р.
__________
897.
Врз основа на член 4 од Законот за Спортската академија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 115/2014, 129/2015 и 146/2015) а во врска со член
88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996,
34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003,
67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007,
81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011,
42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014,
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015 и 145/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана
на 5 февруари 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
СПОРТСКАТА АКАДЕМИЈА
1. За членови на Училишниот одбор – претставници
на основачот на Спортската академија се именуваат:
- Игор Јуруков
-Рајне Велиновска - Лазаревска и
-Сафет Незири.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во„Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1748/1
5 февруари 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
898.
Врз основа на член 16 – б од Законот за азил и
привремена заштита („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 49/03, 66/07, 142/08, 146/09, 166/12,
101/15 и 152/15), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДА ЗА
ИСКАЖАНАТА НАМЕРА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ
НА БАРАЊЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО НА
АЗИЛ, ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО НА АЗИЛ, НАЧИНОТ НА ЗЕМАЊЕ
НА ОТПЕЧАТОЦИ ОД ПРСТИ И ФОТОГРАФИРАЊЕ НА БАРАТЕЛИТЕ НА ПРАВО НА АЗИЛ,
ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ЗАМЕНА НА ИСПРАВИ НА БАРАТЕЛИ НА ПРАВО
НА АЗИЛ И ЛИЦА НА КОИ ИМ Е ПРИЗНАЕНО
ПРАВО НА АЗИЛ ИЛИ ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЗА НАЧИНОТ
НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА
Член 1
Во Правилникот за образецот на потврда за искажаната намера за поднесување на барање за признавање
право на азил, образецот на барање за признавање право на азил, начинот на земање на отпечатоци од прсти
и фотографирање на барателите на право на азил, образецот и начинот на издавање и замена на исправи на
баратели на право на азил и лица на кои им е признаено право на азил или привремена заштита во Република Македонија и за начинот на водење на евиденција
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
102/15 и 119/15), во член 2 во ставот 1 по зборовите:
„држава од која влегува во Република Македонија,“ се
додаваат зборовите: „крајна дестинација,“.
Член 2
Образецот бр.1 се заменува со нов Образец бр.1 кој
е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 131-9539/1
15 февруари 2016 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
899.
Врз основа на член 96 став (2), 99 став (2), 101 став
(3), 103 став (5), 107 ставови (3) и (13), 108 став (9), 109
став (2), 113 став (2) и 118 став (2) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,
124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15
и 192/15), министерот за животна средина и просторно
планирање донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ДОБИВАЊЕ А-ИНТЕГРИРАНА
ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Член 1
Во Правилникот за постапката за добивање А-интегрирана еколошка дозвола („Службен весник на Република Македонија“ бр.4/06 и 116/14) во членот 15 во
ставовите (1) и (2) зборовите „Државниот инспекторат
за животната средина“ се заменуваат со зборовите „органот надлежен за вршење на стручни работи во областа на животната средина.“
Ставот (3) се менува и гласи:
„За извршениот увид, органот на државната управа
надлежен за вршење на стручни работи во областа на
животната средина составува записник во кој се констатира фактичката состојба во однос на исполнетоста
на барањата утврдени во А – интегрираната еколошка
дозвола. Врз основа на записникот, органот надлежен
за вршење на стручни работи во областа на животната
средина издава заклучок.“
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 13 – 774/1
29 јануари 2016 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Нурхан Изаири, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
900.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (,,Службен весник на Република
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015,
153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 2.2.2016 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Семениште, која е во надлежност
на одржување на Центар за катастар на недвижности
Скопје.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Семениште, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Семениште.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 0916-1805/1
2 февруари 2016 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

AГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ
901.
Врз основа на член 16 став (1) алинеја 5 од Законот
за поштенските услуги („Службен весник на Република
Македонија” бр.158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014 и
146/2015 ), Комисијата на Агенцијата за пошти на состанокот одржан на 30.11.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА ПОЕНОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ
НАДОМЕСТОК ЗА 2016 ГОДИНА
I. Вредноста на поенот за 2016 година изнесува
449,8434 денари.
II. Вредноста на поенот од точката I. на оваа одлука, се применува при пресметување на годишниот
надоместок за 2016 година.
III. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија”.
Об р а з ло же н и е
Комисијата на Агенцијата за пошти, на состанокот
одржан на 30.11.2015 година ја разгледуваше Годишната програма за работа на Агенцијата за пошти за 2016
година и донесе одлука за определување на вредноста
на поенот за 2016 година.
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При одлучувањето Комисијата ја зема предвид Годишната програма за работа на Агенцијата, со планираните активности и финансискиот план за наредната
2016 година, Извештајот со збирен број на поени на пазарот на поштенските услуги со состојба 30.11.2015,
како и 28 издадени заклучоци доставени до давателите
на поштенски услуги, до денот на одржување на состанокот на Комисијата.
Согласно член 28 став 7 од Законот за поштенските
услуги, Комисијата прво ја оценуваше законитоста и
целисходноста на планираните активности и задачи на
Агенцијата за наредната година од аспект на надлежностите на Агенцијата, со цел да се оцени оправданоста на трошоците и приходите планирани за извршување на таквите активности, како и законитоста на
пресметувањето на вкупниот број на поени на пазарот
на поштенски услуги, па во таа смисла го утврди следното.
Активностите на Агенцијата за 2016 година содржани во програмата за работа, се испланирани во согласност со законските надлежности, во рамките на делокругот на работата на регулаторот, го одразуваат
континуитетот во нејзиното работење и во целост се во
функција на остварување на целите за кои е основана
Агенцијата.
Согласно член 28 став 7 од Законот, при пресметувањето на вредноста на поенот Комисијата ги зема
предвид ставките на трошоците од финансискиот план
на Агенцијата за извршување на активностите и задачите планирани во програмата за работа на Агенцијата.
Од тука, Комисијата ги разгледа проектираните трошоци и соодветно на нив и приходите од финансискиот
план, па оцени дека структурата и висината на планските и стандардните трошоци во финансискиот план
на Агенцијата за пошти за календарската 2016 година и
тоа како фиксните така и варијабилните, директно произлегува од планираните активности. Имајќи предвид
дека надлежностите на Агенцијата, во значителен дел
се концентрирани на обезбедување непречено функционирање на универзалната услуга и следење на националниот оператор кој е обврзан истата да ја извршува
според принципите и условите кои ги налага законот и
прописите, планираните активности на Агенцијата за
2016 година, во значителен обем се однесуваат на регулаторни активности и задачи поврзани со давателот на
универзална услуга АД Македонска пошта Скопје. Мал
дел од планираните трошоци се поврзани со активности планирани за работата на Агенцијата во насока на
уредување на севкупниот амбиент во кој се одвиваат
конкурентските поштенски услуги во Република Македонија, во интерес на корисниците, без разлика дали ги
вршат приватни поштенски даватели или Македонска
пошта.
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Финансискиот план за 2016 соодветно и пропорционално ги проектира трошоците за така планираните
активности кои се рефлектираат и на планираните приходи. Па оттука износот на контото 715 приходи од годишен надоместок од даватели на поштенски услуги во
Финансискиот план за 2016 година,
изнесува
23.700.000,00 денари.
Комисијата оцени дека трошоците се оправдани, па
соодветно на тоа и планираниот приход од контото
715, кој во смисла на член 12 став 2 од Правилникот за
начинот на определување на бројот на поени и на вредноста на поенот за пресметување на годишниот надоместок („Службен весник на Република Македонија”
бр.167/2010 и 31/2013) е износот кој се дели со вкупниот број на поени на пазарот на поштенските услуги во
Република Македонија, претставува пропорционално
доволна финансиска рамка за непречено извршување
на конкретни активности на Агенцијата во 2016 година.
Втората компонента од која зависи висината на
вредноста на поенот во односната година, е вкупниот
број на поени на пазарот на поштенските услуги во Република Македонија. Од овие причини Комисијата го
разгледа и Извештајот со збирен број на поени на пазарот на поштенските услуги со состојба 30.11.2015, по
што констатира дека вкупниот број на поени на поштенскиот пазар во Република Македонија е правилно
пресметан и утврден на 52.685 поени, и претставува
збир на бројот на поени за обезбедување на универзална услуга врз основа на индивидуална дозвола и бројот
на поени констатирани со заклучоци за секој од давателите на поштенски услуги. Ова, од причини што структурата на вкупниот број на поени на пазарот на поштенски услуги ја сочинуваат:
50.000 поени за АД Македонска пошта Скопје; 175
поени за Глобко логистик Скопје; 120 поени за Карго
Експрес Битола; 175 поени за ДХЛ Експрес Македонија Скопје; 145 поени за ИН ТИМЕ МК БПС Скопје; 175
поени за ТНТ Експрес Македонија; 175 поени за РСЕ
Оптима Вите Скопје; 60 поени за ДРД Курир Скопје;
120 поени за Деливеримен Скопјe; 120 поени за Скопје
Велосипедист Скопје; 120 поени за ДелЦО Скопје; 60
поени за Визард Деливери Скопје; 175 поени за Брза
Пратка Скопје; 60 поени за Јокам Пошта 2011 Дебарца;
30 поени за Мерџаноски ТП Тетово; 60 поени за ДМ
Компани-Агенција ДМ Прилеп; 30 поени за Глобал
Мессаге Скопје, 60 поени за Ин пошта Радески Скопје,
60 поени за Диливери Филип Прилеп, 50 поени за Прологис сервис Скопје, 60 поени за Казабланка експрес
Битола,100 поени за Екстра 03 Кавадарци, 60 поени за
Курир експрес Прилеп, 120 поени за Балкан Деливери
Сервис Скопје, 75 поени за ТПЛ Тотал пост логистик
Скопје, 60 поени за Ривал инжинеринг –подружница
Експрес Скопје, 120 поени за Деливери Сервис интернешенел Скопје, 60 поени за Пост експрес Македонија
и 60 поени за Нова пошта Скопје.
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Врз основа на претходно утврденото, следуваше
Комисијата конечно да ја провери и законитоста на начинот на пресметувањето на вредноста на поенот, при
што оцени дека вредноста на поенот е пресметана во
согласност со начинот на пресметка пропишан со член
28 од Законот и член 12 став 2 од Правилникот, поточно дека 449,8434 денари е количникот кој се добива кога 23.700.000,00 денари ќе се поделат со 52.685 поени,
односно тоа е вредноста кој се добива кога приходите
од контото 715, ќе се поделат со вкупниот број на поени на поштенскиот пазар.
Од сите овие причини, Комисијата одлучи вредноста на поенот за 2016 година да изнесува 449,8434 денари.
Вредноста на поенот утврдена во оваа висина, ќе се
применува при пресметување на годишниот надоместок за 2016 година, со кој ќе биде задолжен секој давател на поштенски услуги на годишна основа, во износ
утврден со решение од директорот на Агенцијата за
пошти.
Поради сето напред наведено, Комисијата одлучи
како во диспозитивот, а согласно член 28 став 7 од Законот за поштенските услуги.
Оваа одлука е составен дел на Годишната програма
за работа на Агенцијата за пошти за 2016 година.
Бр. 10-184/8
30 ноември 2015 година
Скопје

Агенција за пошти
Претседател,
Љупче Мешков, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
902.
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 136/2011,
79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014, 33/2015 ,
192/2015, 215/2015 и 6/2016), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001,
52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005,
88/2008, 105/2009, 34/10, 55/2011, 135/11, 82/13, 98/13,
43/14 и 167/14), член 28 и 29 од Законот за данокот на
додадена вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99,
86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006,
114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10,
24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14 и 130/14), Законот
за животната средина („Службен весник на РМ“ бр.
53/2005) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат
при увоз и/или производство на нафтени деривати
(„Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 22.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 20,083
до 21,732

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 18,558

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 18,154

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 11,145

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 55,00
до 57,00

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 41,00

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 30,00

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 14,673

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
деривати можат да ги формираат цените за одделни
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА
ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:
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Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.
Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање
на активностите во областа на животната средина кои
согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,080
до 0,080

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,030

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,040

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,050

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,890
до 0,890

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,300

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 21,857
до 21,903

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 12,158

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 3,230

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 23.2.2016 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
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