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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

1280. 
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Северна Македонија, претседателот на Ре-
публика Северна Македонија и претседателот на Собра-
нието на Република Северна Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО ЖИВОТНАТА 

СРЕДИНА (*) 
 

Се прогласува Законот за инспекциски надзор во жи-
вотната средина (*) 

што Собранието на Република Северна Македонија 
го донесе на седницата одржана на 19 април 2022 годи-
на. 

  
Бр. 08-1901/1   Претседател на Република

19 април 2022 година Северна Македонија,
Скопје Стево Пендаровски, с.р.

        
Претседател 

на Собранието на Република 
Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА (*) 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Предмет на уредување 
Со овој закон се уредуваат планирањето и спроведу-

вањето на инспекцискиот надзор во животната средина, 
начелата, организацијата, правата и обврските на 
инспекторите, актите за инспекциски надзор во живот-
ната средина, воспоставувањето на информацискиот 
систем за инспекциски надзор во животната средина, 
како и остварувањето соработка во инспекцискиот над-
зор во областа на животната средина. 

 
Член 2 

Супсидијарна примена на други закони 
(1) За сите прашања кои се однесуваат на спроведу-

вањето на инспекцискиот надзор во животната средина, 
кои не се уредени со овој закон, ќе се применува Законот 
за инспекциски надзор. 

(2) При вршење на инспекцискиот надзор, покрај од-
редбите од овој закон се применуваат и одредбите од 
прописите од областа на животната средина, како и про-
писите во кои е утврдена надлежност за вршење инспек-
циски надзор во животната средина. 

(3) За регулирање на прашањата во врска со приста-
пот до информации кои се однесуваат на животната сре-
дина, учество на јавноста во спроведувањето постапка 
за оцена на влијанието на определени стратегии, плано-
ви и програми врз животната средина се применуваат 
одредбите од Законот за животната средина доколку со 
овој закон не е поинаку уредено. 
_______________________________ 
 

(*) Со овој закон се врши усогласување со Директивата 2012/18/ЕУ 
на Европскиот парламент и на Советот од 4 јули 2012 година за 
контрола на опасностите од големи несреќи кои вклучуваат опасни 
супстанции, за измена и последователно укинување на Директива 
96/82/ЕЗ на Советот (CELEX бр.32012L0018), Директивата 
2010/75/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 24 ноември 
2010 година за емисии од индустријата (CELEX бр.32010L0075) и 
Регулатива (ЕУ) бр. 910/2014 на Европскиот парламент и на Сове-
тот од 23 јули 2014 година за електронска идентификација и до-
верливи услуги за електронски трансакции во внатрешниот пазар 
и за укинување на Директива 1999/93/ЕЗ (CELEX бр.32014R0910). 

Член 3 
Цел на Законот 

Заради воспоставување високо ниво на заштита на 
животната средина, основна цел на овој закон е вос-
поставување ефикасен систем на инспекциски надзор во 
животната средина на територијата на Република Север-
на Македонија преку: 

 
- координирано вршење инспекциски надзор во жи-

вотната средина на централно и на локално ниво над 
субјектите на инспекцискиот надзор во животната сре-
дина (во натамошниот текст: субјектите на надзорот), 
согласно со прописите за животната средина, 

- проценување на влијанието коешто субјектите на 
надзорот го имаат врз животната средина и соодветно 
планирање на инспекцискиот надзор во животната сре-
дина врз основа на проценетиот ризик врз животната 
средина, 

- откривање на изворот и обемот на загадување на 
животната средина и  

- преземање мерки за спречување, намалување или 
отстранување на загадувањето. 

 
Член 4 

Дефиниции 
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 

следното значење: 
1. „Инспекциски надзор во животната средина“ e 

надзор над субјектите кои вршат дејности и/или актив-
ности кои предизвикуваат или имаат потенцијал да пре-
дизвикаат влијание врз медиумите и врз областите во 
животната средина, без оглед дали субјектите на надзо-
рот имаат или немаат обезбедено соодветни акти со кои 
е регулирано вршењето на дејноста и/или активноста;  

2. „Субјект на надзорот“ е домашно или странско 
правно или физичко лице кое на територијата на Репуб-
лика Северна Македонија при вршењето дејност и/или 
активност предизвикува или може да предизвика нега-
тивно влијание врз животната средина кое како такво е 
определено со прописите од областа на животната сре-
дина;  

3. „Прописи од областа на животната средина“ се за-
коните и подзаконските прописи кои произлегуваат од 
нив, со кои се регулирани медиумите и областите на жи-
вотната средина; 

4. „Стручен орган“ е органот на државната управа 
надлежен за вршење на стручните работи во врска со 
медиумите и  областите на животната средина форми-
ран согласно со членот 160 од Законот за животната сре-
дина и 

5. „Инспектори за животна средина на локално 
ниво“ се инспектори кои вршат инспекциски надзор во 
областа на животната средина на локално ниво и кои 
согласно прописите од областа на животната средина се 
препознаени како овластени инспектори за животна 
средина на општините, општините во градот Скопје и 
Градот Скопје. 

 
II. НАЧЕЛА НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО  

ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 

Член 5 
Начело на интегриран пристап при вршењето на 

инспекцискиот надзор 
Инспекцискиот надзор во животната средина се 

врши на начин со кој инспекторот ги забележува и ги 
утврдува влијанијата врз сите медиуми и области на жи-
вотната средина кои ги предизвикал или може да ги пре-
дизвика субјектот на надзорот.  
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Член 6 
Начело на транспарентност 

Инспекторите се должни да обезбедат право на 
пристап до информациите кои се однесуваат на врше-
њето на инспекцискиот надзор во животната средина 
согласно со одредбите на овој или друг закон. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 

ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 

Член 7 
Надлежни органи за вршење на инспекциски  

надзор во  животната средина 
(1) Инспекцискиот надзор во животната средина се 

остварува на централно и на локално ниво. 
(2) Надлежен орган за инспекциски надзор во живот-

ната средина на централно ниво е Државниот инспекто-
рат за животна средина. 

(3) Инспекциски надзор во животната средина на 
централно ниво се врши од страна на Државниот 
инспекторат за животна средина преку инспекторите за 
животна средина, инспекторите за заштита на природа-
та и водостопанските инспектори (во натамошниот 
текст: државни инспектори). 

(4) Инспекциски надзор во животната средина на ло-
кално ниво се врши од инспектори за животна средина 
на локално ниво, кои се распоредени во организациони-
те единици за вршење на инспекциски надзор во живот-
ната средина на локално ниво формирани во рамките на 
општините, општините во градот Скопје и Градот 
Скопје. 

(5) Инспекторите од ставовите (3) и (4) на овој член 
вршат инспекциски надзор во животната средина сог-
ласно со надлежностите утврдени во овој закон и про-
писите од областа на животната средина, како и другите 
прописи во кои е пропишана нивна надлежност. 

 
Член 8 

Државен инспектор 
 (1) Државен инспектор за животна средина во 

Државниот инспекторат за животна средина може да би-
де лице со завршено високо образование  од областа на 
природно-математичките науки (биологија, физика, ге-
ографија, геологија, хемија и биохемија), техничко-тех-
нолошките науки (енергетика, градежништво и водос-
топанство, хемиско инженерство, хемиска технологија, 
индустриско инженерство и менаџмент, контрола на 
квалитет, машинство, материјали, металургија, приме-
нета геологија и геофизика, регулација и управување со 
технолошки процеси, рударство, животна средина), би-
отехничките науки (наука за земјиштето и хидрологија, 
заштита на растенија, растително производство, овош-
тарство, лозарство, добиточно производство (сточар-
ство), рибарство, шумарство и хортикултура, преработ-
ка на дрво, биотехнологија и прехранбена технологија) 
и општествени науки (безбедност). 

(2) Државен инспектор за заштита на природата во 
Државниот инспекторат за животна средина може да би-
де лице со завршено високо образование од областа на 
природно-математичките науки (биологија и биохе-
мија), шумарство, геологија, инженерство на животната 
средина, агрономија и ветеринарна медицина. 

(3) Водостопански инспектор во Државниот инспек-
торат за животна средина може да биде лице со заврше-
но високо образование од областа на градежништвото. 

(4) Покрај условите од ставовите (1), (2) и (3) на овој 
член, државниот инспектор треба да ги исполнува и оп-
штите услови за вработување утврдени во Законот за ад-
министративни службеници и посебните услови за вра-
ботување на инспектор утврдени во Законот за инспек-
циски надзор, како и посебните услови утврдени во ак-
тите за систематизација на работни места на Државниот 
инспекторат за животна средина. 

(5) Со актот за систематизација на работни места на 
Државниот инспекторат за животна средина може да се 
определи инспектор да врши инспекциски надзор само 
за определена област и/или медиум на животната среди-
на и/или за определени активности во секоја од облас-
тите или медиумите на животната средина.  

(6) Заради поефикасно спроведување на прописите 
од областа на животната средина, директорот на Држав-
ниот инспекторат за животна средина може да определи 
државен инспектор да врши инспекциски надзор само за 
определена област и/или медиум на животната средина 
и/или за определени активности во секоја од областите 
или медиумите на животната средина за кои е надлежен.  

 
Член 9 

Инспектори за животна средина на локално ниво 
(1) За спроведување инспекциски надзор во живот-

ната средина на подрачјето на општината, општината во 
градот Скопје и Градот Скопје, градоначалниците на оп-
штината, општинита во градот Скопје и Градот Скопје, 
се должни да обезбедат најмалку едно лице вработено 
во локалната администрација кое исклучиво ќе ги врши 
работите на инспектор за животна средина на локално 
ниво. 

(2) Инспектор за животна средина на локално ниво 
може да биде лице со завршено високо образование кое 
ги исполнува условите пропишани во членот 8 ставови 
(1) и (4) од овој закон.  

(3) Општините кои имаат помалку од 20.000 жители, 
согласно со прописите за меѓуопштинска соработка мо-
жат да формираат заедничка администрација за вршење 
инспекциски надзор  во животната средина, односно да 
овластат едно лице вработено во локалната администра-
ција како инспектор од една општина да ги врши рабо-
тите на инспектор на подрачјата на повеќе општини на 
начин определен во спогодбата за воспоставување меѓу-
општинска соработка. 

(4) Градоначалниците на општините, општинита во 
градот Скопје и/или Градот Скопје може согласно со 
ставот (3) на овој член да определат одделна општина, 
односно општини преку своите инспектори да врши 
инспекциски надзор во животната средина само во оп-
ределена област и/или медиум на животната средина 
или за определени активности во секоја од областите 
или медиумите на животната средина за кои се надлеж-
ни на подрачјето на сите општини на начин определен 
во спогодбата за воспоставување  меѓуопштинска сора-
ботка. 

(5) Заради поефикасно спроведување на прописите 
од областа на животната средина на локално ниво, гра-
доначалникот на општината, општината во градот Скоп-
је и Градот Скопје, може да назначи инспектор за жи-
вотна средина на локално ниво за определен период да 
врши инспекција само за определена област и/или меди-
ум на животната средина и/или за определени активнос-
ти во секоја од областите или медиумите на животната 
средина за кои е надлежен.  

(6) Во спогодбата за воспоставување  меѓуопштин-
ска соработка со која се формира заедничка админис-
трација за вршење инспекциски надзор во животната 
средина, задолжително се определуваат обврските на 
инспекторите за животна средина на локално ниво сог-
ласно закон, подрачјето на кое ќе дејствуваат, распре-
делбата на трошоците за вршење инспекциски надзор во 
животната средина, како и исполнувањето на други об-
врски кои произлегуваат од овој и друг закон, а се пов-
рзани со вршење инспекциски надзор во животната сре-
дина. 

(7) Во актот за систематизација на работни места на 
општините кои ја склучиле спогодбата од ставот (6) на 
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овој член, задолжително се утврдува дека инспекторите 
може да вршат и други работи определени во спогодба-
та за воспоставување на меѓуопштинска соработка. 

  
IV. ПЛАНИРАЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР 

ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 

Член 10 
Планирање на инспекциски надзор во животната 

средина 
Планирањето инспекциски надзор во животната сре-

дина се врши преку донесување на: 
- Национална стратегија за инспекциски надзор во 

животната средина, 
- Програма за инспекциски надзор во животната сре-

дина на Република Северна Македонија, 
- Годишен план за инспекциски надзор во животната 

средина на Република Северна Македонија и 
-  Месечен план за инспекциски надзор во животната 

средина. 
 

Член 11 
Национална стратегија за инспекциски надзор во 

животната средина 
(1) Согласно политиките и целите за животната сре-

дина утврдени во стратешките и планските документи 
за животната средина, како и целите утврдени во пропи-
сите од областа на животната средина, Владата на Ре-
публика Северна Македонија на предлог на директорот 
на Државниот инспекторат за животна средина донесу-
ва Национална стратегија за инспекциски надзор во жи-
вотната средина (во натамошниот текст: Стратегијата). 

(2) Стратегијата од ставот (1) на овој член се донесу-
ва за период од шест години и истата се однесува на 
инспекциски надзор во животната средина на целата те-
риторија на Република Северна Македонија. 

(3) Стратегијата особено содржи: 
- генерален преглед на состојбата со спроведувањето 

на прописите од областа на животната средина, 
- цели и мерки за подобрување на состојбата со спро-

ведување на прописите од областа на животната сре-
дина,  

- дефинирање приоритети за инспекциски надзор по 
медиуми и по области во животната средина во перио-
дот за кој се донесува Стратегијата, 

- начин на остварување соработка и координација 
меѓу државните инспектори и инспекторите за животна 
средина на локално ниво, како и со другите инспекцис-
ки служби на централно и на локално ниво, 

- идентификување на потребите и областите на спе-
цијализирано стручно оспособување и усовршување на 
инспекторите,  

- финансиски и човечки ресурси потребни за реали-
зација на Стратегијата и 

- други прашања, кои согласно со прописите за жи-
вотна средина треба да бидат опфатени со Стратегијата. 

(4) Надлежен орган за подготовка на Стратегијата е 
Државниот инспекторат за животна средина. 

 (5) Стратегијата може да се изменува и/или допол-
нува најмалку еднаш по истекот на три години од денот 
на нејзиното донесување, а по потреба и порано доколку 
изменувањето и/или дополнувањето се врши поради не-
кои од случаите дадени во ставот (6) на овој член. 

(6) Изменување и/или дополнување на Стратегијата 
задолжително се врши во следните случаи: 

- промена на прописите за животна средина кои во 
голема мера влијаат на реализација на Стратегијата, 

- значајна промена на активностите и/или дејностите 
во одредени индустриски сектори и/или области и/или 
медиуми на животната средина кои се предмет на Стра-
тегијата и влијаат на нејзината реализација и 

- доколку врз основа на резултатите од следењето на 
спроведувањето на Стратегијата е утврдено дека целите 

кои се поставени во истата се исполнети или пак зададе-
ните цели не придонеле кон подобрување на состојбата 
со животната средина и очекуваните резултати. 

(7) При изработката на Стратегијата задолжително 
се почитува постапката за донесување на планските до-
кументи, изработувањето на прописите и учеството на 
јавноста во постапката согласно со одредбите од членот 
61 од Законот за животната средина. 

(8) Формата и содржината на Стратегијата од став 
(1) на овој член и начинот на следењето на реализација-
та на Стратегијата ја пропишува министерот, кој рако-
води со органот на државната управа од областа на жи-
вотната средина (во натамошниот текст: министерот) на 
предлог на директорот на Државниот инспекторат за 
животна средина. 

 
Член 12 

Програма за инспекциски надзор во животната  
средина на Република Северна Македонија 

(1) За реализација на Стратегијата се донесува Прог-
рама за инспекциски надзор во животната средина на 
Република Северна Македонија (во натамошниот текст: 
Програма). 

(2) Програмата се донесува за период од три години. 
(3) Програмата  особено содржи: 
- приоритетни области и медиуми за инспекциски 

надзор во животната средина за периодот за кој се доне-
сува Програмата, 

- цели и мерки за унапредување на состојбата со 
спроведување на инспекцискиот надзор во планираниот 
период, 

- податоци за регистар на субјекти на надзорот, 
- планирање специјализирано стручно оспособување 

и усовршување на инспекторите, 
- финансиски средства потребни за реализација на 

Програмата, 
- потребни административни капацитети и распреде-

лување на обврските меѓу инспекциските служби за ре-
ализација на Програмата, 

- цели, мерки и насоки за подготовка на Годишен 
план за работа на инспекциските служби од членот 14 
од овој закон, 

- индикатори за следење на реализација на Програ-
мата  и 

- други прашања кои произлегуваат од прописите за 
животната средина и се значајни за спроведување на 
инспекцискиот надзор во животната средина. 

(4) Програмата ја донесува директорот на Државни-
от инспекторат за животна средина врз основа на пред-
лог-програми подготвени од општините и од Градот 
Скопје. 

(5) Општините во градот Скопје предлог- програми-
те од ставот (4) на овој член ги доставуваат до Градот 
Скопје, а Градот Скопје подготвува заедничка предлог-
програма. 

(6) Општините и Градот Скопје, предлог програмите 
од ставот (4) на овој член, ги доставуваат до Државниот 
инспекторат за животна средина во вториот квартал од 
последната година на спроведување на тековната Прог-
рама.    

(7) Општините и/или Градот Скопје, кои имаат заед-
ничка администрација за вршење инспекциски надзор 
во животната средина согласно со членот 9 став (3) од 
овој закон, можат да достават заеднички предлог-прог-
рами до Државниот инспекторат за животна средина. 

(8) Формата и содржината на Програмата од ставот 
(1) на овој член и начинот на следењето на реализација-
та на Програмата ја пропишува министерот на предлог 
на директорот на Државниот инспекторат за животна 
средина. 
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Член 13 
Следење на реализација на Стратегијата и  

Програмата 
(1) Реализацијата на Стратегијата од членот 11 од 

овој закон и Програмата од членот 12 од овој закон ја 
следи Државниот инспекторат за животна средина. 

(2) Државниот инспекторат за животна средина на 
секои три години, односно во последниот квартал во по-
следната година на спроведување на тековната Програ-
ма од членот 12 од овој закон, поднесува извештај до 
Владата на Република Северна Македонија, со цел да ја 
извести за степенот на реализација на Стратегијата од 
членот 11 од овој закон и Програмата од членот 12 од 
овој закон. 

(3) Извештајот од ставoт (2) на овој член, Државниот 
инспекторат за животна средина го подготвува врз ос-
нова на: 

- следењето на реализацијата на Стратегијата, на 
Програмата и на плановите од овој закон, 

- извештаите за реализација на годишните планови 
за извршен инспекциски надзор во животната средина 
на централно и на локално ниво, 

- степенот на остварување на целите и мерките ут-
врдени во Стратегијата и во Програмата и 

- врз основа на други податоци со кои располага 
Државниот инспекторат за животна средина, односно 
општината, општината во градот Скопје и Градот 
Скопје.  

 
Член 14 

Годишен план за работа на инспекциската служба 
Државниот инспекторат за животна средина и оп-

штините, општините во градот Скопје и Градот Скопје 
подготвуваат Годишен план за работа на инспекциската 
служба согласно со одредбите од членот 33 од Законот 
за инспекциски надзор и истиот го доставуваат на мис-
лење до Министерството за животна средина и простор-
но планирање. 

 
Член 15 

Годишен план за инспекциски надзор во животната 
средина на Република Северна Македонија 

(1) Врз основа на поединечно подготвените Годиш-
ни планови од страна на Државниот инспекторат за жи-
вотна средина и општините, општините во градот Скоп-
је и Градот Скопје од членот 14 од овој закон, Државни-
от инспекторат за животна средина подготвува Годи-
шен план за инспекциски надзор во животната средина 
на Република Северна Македонија. 

(2) Годишните планови од членот 14 од овој закон, 
градоначалникот на општината и градоначалникот на 
градот Скопје, ги доставуваат до Државниот инспекто-
рат за животна средина најдоцна до 1 ноември во теков-
ната година за наредната година. 

(3) Градот Скопје доставува заеднички Годишен 
план за работа на инспекциските служби врз основа на 
посебно подготвените Годишни планови за работа на 
инспекциските служби на општините во градот Скопје 
од членот 14 од овој закон. 

(4) Општините и/или градот Скопје, кои имаат заед-
ничка администрација за вршење инспекциски надзор 
во животната средина согласно со членот 9 став (3) од 
овој закон, доставуваат заеднички Годишен план за ра-
бота на инспекциските служби на општините и/или на 
Градот Скопје. 

(5) Државниот инспекторат за животна средина до-
колку утврди дека постојат одредени пропусти во Го-
дишните планови од членот 14 од овој закон, односно 
доколку истите не се во насока на реализација на Стра-
тегијата од членот 11 од овој закон и Програмата од чле-
нот 12 од овој закон, е должен во рок од 15 дена да по-
бара од општината и од градот Скопје да ги дополнат 
Годишните планови со задолжителните укажувања на 
направените пропусти и недостатоците во истиот. 

(6) Градоначалникот на општината или на Градот 
Скопје се должни во рок од 15 дена од денот на добива-
њето на укажувањата од ставот (5) на овој член да дос-
тават дополнет предлог Годишен план до Државниот 
инспекторат за животна средина.  

(7) Во случаите од ставот (5) на овој член, Град 
Скопје врши дополнување на Годишниот план во сора-
ботка со општините во градот Скопје.  

(8) Доколку градоначалникот од став (6) на овој член 
не постапи во дадениот рок по дадените укажувања од 
ставот (5) на овој член, Државниот инспекторат за жи-
вотна средина во Годишниот план за инспекциски над-
зор во животната средина на Република Северна Маке-
донија ќе ги вклучи и активностите што произлегуваат 
од укажувањата доколку смета дека се неопходни за 
спроведување инспекциски надзор во животната сре-
дина. 

 
Член 16 

Содржина на Годишниот план за инспекциски над-
зор во животната средина на Република Северна 

Македонија 
(1) Годишниот план за инспекциски надзор во жи-

вотната средина на Република Северна Македонија пок-
рај барањата од членот 33 од Законот за инспекциски 
надзор, особено содржи: 

- годишни цели на инспекцискиот надзор во живот-
ната средина во тековната година, 

- области и медиуми на инспекциски надзор во те-
ковната година, 

- планирани редовни инспекциски надзори во жи-
вотната средина на целата територија на Република Се-
верна Македонија, 

- годишни активности за специјализирано стручно 
усовршување и оспособување и на инспекторите, 

- финансиски средства за реализација на Годишниот 
план, 

- начини и области на соработка и координација со 
релевантните органи и институции при вршењето на 
планираниот инспекциски надзор;  

- индикатори за следење на исполнетост на Годиш-
ниот план и 

- други податоци значајни за вршење инспекциски 
надзор во животната средина на територијата на Репуб-
лика Северна Македонија. 

(2) Во Годишниот план од ставот (1) на овој член за-
должително се определува начинот на кој се врши сле-
дењето на реализацијата на планот. 

(3) Годишниот план од ставот (1) на овој член за на-
редната година се донесува најдоцна до 30 декември во 
тековната година.  

(4) Годишниот план од ставот (1) на овој член се об-
јавува на веб-страницата на Државниот инспекторат за 
животна средина.  

(5) Формата и содржината на Годишниот план од 
ставот (1) на овој член, начинот на неговата подготовка 
и донесување, како и начинот на следењето на неговата 
реализација ја пропишува министерот на предлог на ди-
ректорот на Државниот инспекторат за животна сре-
дина. 

 
Член 17 

Следење на реализацијата на Годишниот план за 
инспекциски надзор во животната средина на Република 

Северна Македонија 
(1) Државниот инспекторат за животна средина под-

готвува заеднички годишен извештај за реализација на 
Годишниот план од членот 16 од овој закон. 

(2) Државниот инспекторат за животна средина из-
вештајот од ставот (1) на овој член го објавува на својата 
веб-страница најдоцна до 31 март во тековната година 
за претходната година. 
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(3) Формата и содржината на извештајот од ставот 
(1) на овој член, како и начинот и постапката за негова 
подготовка го пропишува министерот на предлог на ди-
ректорот на Државниот инспекторат за животна сре-
дина. 

 
Член 18 

Месечен план за работа 
За реализација на Годишниот план за инспекциски 

надзор во животната средина на Република Северна Ма-
кедонија директорот на Државниот инспекторат за жи-
вотна средина, односно градоначалникот на општината, 
општините во градот Скопје и Град Скопје донесуваат 
месечен план за работа на секој инспектор согласно со 
одредбите од членот 34 од Законот за инспекциски над-
зор.  

 
V. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ИНСПЕКТОРИТЕ 

 
Член 19 

Посебни услови за работа, права и обврски на 
инспекторите 

(1) За вршење инспекциски надзор во животната сре-
дина, покрај општите услови за работа утврдени во про-
писите за работни и административни односи, на 
инспекторите треба да им се обезбедат и посебни услови 
за работа со кои ќе се гарантира соодветен степен на 
заштита и тоа: 

- обезбедување соодветна опрема, превоз и средства 
за вршење инспекциски надзор согласно со видот на 
надзорот, 

- користење заштитна опрема за лична безбедност за 
време на вршење на инспекцискиот надзор доколку по-
стои опасност по здравјето и безбедноста на инспекто-
рот и 

- осигурување од ризици настанати при работа сог-
ласно со закон. 

(2) Во исклучителни случаи, заради спречување од-
носно отстранување на негативно влијание врз живот-
ната средина и здравјето на луѓето, инспекторот може 
подолго од полното работно време да биде задолжен да 
врши работни задачи.  

(3) Во случаите од стaвот (2) на овој член, за прекув-
ремено ангажирање ќе се смета: 

- времето надвор од редовното работно време на 
инспекторот во кое треба да биде достапен и подготвен 
веднаш да одговори на повик за да спроведе инспекцис-
ки надзор на лице место и  

- времето надвор од редовното работно време на 
инспекторот во кое тој престојува на местото каде се 
спроведува инспекцискиот надзор заради спроведување 
мерки за спречување односно отстранување на негатив-
ното влијание врз животната средина и врз здравјето на 
луѓето. 

(4) Во случаите од ставот (3) алинеја 2 на овој член, 
на инспекторите им се определува додаток согласно со 
Законот за административните службеници. 

 
Член 20 

Специјализирано стручно оспособување и усовршување 
на инспекторите 

(1) За реализација на обврските кои произлегуваат 
од прописите за инспекциски надзор во животната сре-
дина, инспекторот има право и должност на континуи-
рано специјализирано стручно оспособување и усов-
ршување. 

(2) Државниот инспекторат за животна средина во 
соработка со инспекторите за животна средина на ло-
кално ниво во организационите единици за вршење 
инспекциски надзор во  животната средина на локално 
ниво формирани во рамките на општините, општините 
во градот Скопје и Градот Скопје, подготвуваат Програ-
ма за специјализирани стручни обуки врз основа на  
Стратегијата од членот 11 од овој закон. 

(3)  Програмата за специјализирани стручни обуки 
од ставот (2) на овој член задолжително содржи:  

- анализа на потребите за специјализирано стручно 
оспособување и усовршување за вршење на инспекцис-
ки надзор во животната средина, 

- специјализирани области за стручно оспособување 
и усовршување, 

- начинот на спроведување на специјализираното 
стручно оспособување и усовршување и 

- потребните финансиски ресурси, како и временска 
рамка за реализација на предлогот.  

(4) Програмата за специјализирани стручни обуки од 
ставот (2) на овој член се ажурира на секои три години 
и истата е дел од Програмата од членот 12 од овој закон, 
во која се определени и потребните средства за нејзино 
спроведување. 

 
VI. СПРОВЕДУВАЊЕ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО 

ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 

Член 21 
Видови инспекциски надзор во животната средина 

Инспекцискиот надзор во животната средина се 
спроведува согласно со Законот за инспекциски надзор 
како: 

- Редовен инспекциски надзор, 
- Вонреден инспекциски надзор  и  
- Контролен инспекциски надзор. 
 

Член 22 
Редовен инспекциски надзор 

Редовен инспекциски надзор е надзорот, кој е плани-
ран однапред, со предвиден распоред согласно Годиш-
ниот план од членот 14 од овој закон и месечниот план 
од членот 18 од овој закон. 

 
Член 23 

Вонреден инспекциски надзор 
(1) Вонреден инспекциски надзор се врши по служ-

бена должност или врз основа на пријава/иницијатива 
поднесена од физичко или од правно лице,  орган на 
државна управа или од општините, општините во градот 
Скопје и од Градот Скопје, налог на Инспекцискиот со-
вет, како и по писмена наредба на министерот, директо-
рот на Државниот инспекторат за животна средина, од-
носно раководното лице кое раководи со инспекциската 
служба, односно градоначалникот на општината, оп-
штините во градот Скопје и Градот Скопје во чиј состав 
се наоѓа организациската единица за вршење инспек-
циски надзор во животната средина на локално ниво до-
колку: 

- се поднесени пријави и иницијативи кои укажуваат 
на постоење загрозување на животната средина и здрав-
јето на луѓето, 

- настанала или кога постои опасност од  хаварија 
или инцидент, која може да има влијание врз животната 
средина и врз здравјето на луѓето, 

- се добиени сознанија дека е направено прекршува-
ње на условите пропишани во прописите или актите со 
кои е регулирано вршењето на дејноста и/или активнос-
та поради нивното негативно влијание врз животната 
средина, 

- е потребно преземање дополнителни мерки за 
спроведување на прописите од областа на животната 
средина, 

- при настанување измени во прописите за заштита 
на животната средина со што се менуваат условите на 
вршењето на дејноста и/или активноста и  

- кога согласно со закон е пропишано дека е потреб-
но спроведување инспекциски надзор за издавање, из-
мена или ревизија на актот со кој е регулирано вршење-
то на дејноста или во друг случај пропишан со закон. 
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(2) Вонреден инспекциски надзор се врши на начин 
пропишан во членот 71 од Законот за инспекциски над-
зор, како и согласно со актите донесени од директорот 
на Државниот инспекторат за животна средина, со кои 
се определуваат одредени специфичности соодветни за 
природата на надзорот во животната средина.  

(3) Во случаите од ставот (1) алинеи 1 и 2, кога ќе се 
утврди постоење непосредна опасност по животот и 
здравјето на луѓето од поголем размер или од значител-
но влијание, инспекторот вонредниот инспекциски над-
зор го врши веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа по 
дознавањето за причината за вонреден инспекциски 
надзор. 

(4) Секое физичко лице кое има сознание дека по-
стои загрозување на животната средина и здравјето на 
луѓето може да пријави и во полициска станица и еко-
линија. 

(5) Државниот инспекторат за животна средина е 
должен да обезбеди еколинија од ставот (4) на овој член. 

 
Член 24 

Контролен инспекциски надзор 
Контролен инспекциски надзор се врши по службе-

на должност согласно со членот 76 од Законот за 
инспекциски надзор. 

 
Член 25 

Право на пристап 
(1) Државниот инспектор врши инспекциски надзор 

над субјектите на надзорот, во секое време и на лице 
место, по издаден налог или наредба согласно со членот 
23 од овој закон, со или без претходна најава во и околу 
деловните простории, инсталациите, објектите, како и 
на суровините, средствата и опремата за вршење на деј-
носта и/или активноста за која со соодветен акт, издаден 
од органот на државната управа надлежен за работите 
од областа на животната средина односно од стручниот 
орган, е регулирано вршењето на дејноста и/или актив-
носта и се пропишани условите под кои истите можат 
да се вршат поради нивното влијание врз животната сре-
дина, како и со акт издаден од друг орган на државната 
управа кога согласно со закон е пропишана таква об-
врска. 

(2) Инспектор за животна средина на локално ниво 
врши инспекциски надзор над субјектите на надзорот во 
секое време и на лице место, по издаден налог или на-
редба согласно со членот 23 од овој закон, со или без 
претходна најава во и околу деловните простории, 
инсталациите, објектите, како и на суровините, сред-
ствата и опремата за вршење на дејноста и/или актив-
носта за која  со соодветен акт, издаден од општината, 
општината во градот Скопје, односно од Град Скопје, е 
регулирано вршењето на дејноста и/или активноста и се 
пропишани условите под кои истите можат да се вршат 
поради нивното влијание врз животната средина. 

(3) Државниот инспектор  врши инспекциски надзор 
во секое време и на лице место, по издаден налог или 
наредба согласно со членот 23 од овој закон, со или без 
претходна најава во и околу деловните простории, 
инсталациите, објектите, како и на суровините, сред-
ствата и опремата за вршење на дејноста и/или актив-
носта доколку добие сознание или е известен дека 
инспекторот за животна средина на локално ниво не по-
стапил по основа на добиена пријава и/или сознание од 
страна на други државни органи, организации, институ-
ции, правни и физички лица, како и од средствата за јав-
но информирање. 

(4) Доколку инспекторот за животна средина на ло-
кално ниво има сознание дека постојат неправилности 
во субјектите на надзорот за кои надлежен да постапува 
е државниот инспектор, должен е без одлагање да го ин-
формира Државниот инспекторат за животна средина. 

(5) При вршењето инспекциски надзор, по потреба и 
на барање на инспекторот, може да присуствува служ-
бено лице од стручниот орган, односно од организацис-
ката единица за вршење на инспекциски надзор во жи-
вотната средина на локално ниво формирана во рамките 
на општината, општината во градот Скопје и Градот 
Скопје, како и претставници на други стручни установи 
и правни лица ако за утврдување важни факти или окол-
ности е потребно стручно мислење. 

(6) На барање на инспекторот, овластеното службе-
но лице на органот на државната управа надлежен за 
внатрешни работи е должно да учествува при спроведу-
вањето на инспекцискиот надзор. 

(7) При вршењето на инспекцискиот надзор, инспек-
торот има право на пристап во технолошките, производ-
ствените и други процеси, коишто се дел од дејностите 
и/или на активностите на субјектот на надзорот. 

(8) При вршењето на инспекцискиот надзор, инспек-
торот има право да запечати простории и/или предмети 
во временски период потребен за обезбедување докази 
потребни за спроведување прекршочна или кривична 
постапка. 

 
Член 26 

Земање примероци за анализа 
(1) Посебните дејства во инспекциската постапка 

кои се однесуваат на земање примероци за анализа се 
спроведуваат согласно со Законот за инспекциски над-
зор. 

(2) При водење на инспекциската постапка, инспек-
торот во случај на итна и неодложна ситуација, a заради 
идентификација на изворите и обемот на загадувањето, 
може да земе примероци за анализа од вода, воздух и 
почва, супстанци и материи кои се испуштаат во живот-
ната средина, суровини, отпадни материи, производи и 
друго. 

(3) Во редовна постапка, за земање на примероците 
од ставот (2) на овој член и вршење лабораториски ана-
лизи од областа на животна средина инспекторот анга-
жира субјект кој поседува соодветна акредитација сог-
ласно прописите за акредитација и посебните закони. 

(4) Начинот на земање примероци за анализа од ста-
вот (2) на овој член го пропишува министерот на пред-
лог на директорот на Државниот инспекторат за живот-
на средина. 

 
Член 27 

Собирање и обезбедување докази 
(1) Секое физичко или правно лице, по барање на 

инспекторот ги прави достапни сите информации, вклу-
чувајќи ги и материјалните и економските податоци, 
кои се важни за проценување на состојбата што е пред-
мет на инспекциски надзор. 

(2) Инспекторот, со цел да го утврди влијанието врз 
животната средина, има право:  

1) од субјектот на надзорот да побара да му се дос-
тават резултатите од извршените испитувања, анализи и 
мерења согласно со прописите за животна средина; 

2) од субјектот на надзорот да побара да се земат 
примероци, да се анализираат и да се измерат суп-
станците и материите што се испуштаат во животната 
средина, како и бучавата и вибрациите;  

3) од субјектот на надзорот да побара да се земат 
примероци и да се анализираат материјалите и произво-
дите, употребени или процесирани, суровините и отпад-
ните производи доколку има такви;  

4) да врши фотографирање, снимање или на друг на-
чин да спроведува бележење на настанатата состојба;  

5) од субјектот на надзорот да побара да се  разјаснат 
причините кои предизвикуваат загадување и деградаци-
ја на животната средина;  
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6) да земе изјави од одговорните, службените, овлас-
тените и лицата кои се затечни, како и од други лица ре-
левантни за утврдување на нивото и видот на загадува-
њето;  

7) да изврши анализа или од субјектот на надзорот 
да побара да се изврши мерење, испитување и анализа 
на емисии согласно со посебните прописи од областа на 
животната средина  и  

8) да преземе и други дејства или активности со цел 
обезбедување докази кои се релевантни за утврдување 
на фактичката состојба. 

 
Член 28 

Одземање предмети 
(1) Инспекторот може привремено да одземе доку-

менти или други предмети (движни ствари) од жива и 
нежива природа доколку смета дека истите се неопход-
ни и можат да послужат како доказен материјал во прек-
ршочна или во кривична постапка или доколку е пот-
ребно да се спречи некоја потешка последица врз здрав-
јето на луѓето и животната средина. 

(2) За одземените предмети од ставот (1) на овој член 
инспекторот задолжително на субјектот од којшто се 
одземени предметите му издава потврда согласно со од-
редбите од членот 93 од Законот за инспекциски надзор. 

(3) Привремено одземените документи и/или пред-
мети од ставот (1) на овој член мора да се чуваат во со-
одветни простории во Државниот инспекторат за жи-
вотна средина или во општините, општините во градот 
Скопје и Градот Скопје, или други субјекти кои соглас-
но со закон ги исполнуваат условите за чување на одзе-
мените документи и/или предмети за истите до денот на 
нивното предавање до Агенцијата за управување со од-
земен имот на Република Северна Македонија да оста-
нат неоштетени и непроменети и безбедни од отуѓу-
вање.  

(4) Трошоците за чување и складирање на одземени-
те документи и/или предмети паѓаат на товар на субјек-
тот од кој се одземени. 

(5) Одземањето на предметите од ставот (1) на овој 
член и постапувањето со истите се врши согласно со 
прописите за управување со конфискуван имот, имотна 
корист и одземени предмети во кривична и прекршочна 
постапка. 

 
Член 29 

Трошоци од инспекциска постапка 
(1) Трошоците настанати за активности спроведени 

за време на редовен инспекциски надзор се на товар на 
Државниот инспекторат за животна средина, односно на 
општината, општината во градот Скопје и Градот 
Скопје. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, трошоци-
те за спроведениот инспекциски надзор се на товар на 
субјектот на надзорот доколку инспекцискиот надзор 
заврши со изрекување инспекциска мерка, освен за опо-
мена. 

(3) Трошоците за активностите спроведени за вонре-
ден инспекциски надзор се на товар на субјектот на над-
зорот доколку инспекциската постапка заврши со изре-
кување инспекциска мерка. 

(4) Трошоците за активностите спроведени при кон-
тролен инспекциски надзор се на товар на субјектот на 
надзорот. 

(5) Доколку при спроведување инспекциски надзор 
постои потреба од земање  примероци и се спроведени 
анализи и мерења согласно со членовите 26 и 27 од овој 
закон, трошоците се на товар на субјектот на надзорот 
доколку со анализите и мерењата е утврдено дека ги 
прекршил прописите од областа на животната средина. 

(6) Доколку анализите и мерењата согласно со чле-
новите 32 и 33 од овој закон, покажат дека субјектот на 
надзорот не направил прекршување на прописите за жи-
вотна средина, трошоците на инспекцискиот надзор се 
на товар на Државниот инспекторат за животна средина, 
односно општината, општината во градот Скопје и Гра-
дот Скопје. 

(7) Трошоците за спроведен инспекциски надзор од 
државен инспектор се уплаќаат од страна на субјектот 
на надзорот на посебна сметка на буџетот на Република 
Северна Македонија, а истите ќе се користат за покри-
вање на трошоците од извршениот инспекциски надзор, 
како и за покривање на трошоците за извршените ана-
лизи и мерења. 

(8)Трошоците за спроведен инспекциски надзор од 
инспектор за животна средина на локално ниво се упла-
ќаат од страна на субјектот на надзорот на посебна смет-
ка на општината, општините во градот Скопје и Градот 
Скопје и, а истите ќе се користат за покривање на тро-
шоците од извршениот инспекциски надзор, како и за 
покривање на трошоците за извршените анализи и ме-
рења. 

(9)Утврдувањето на висината на трошоците за спро-
ведување на инспекцискиот надзор, се врши согласно со 
реалните трошоци направени при вршењето на инспек-
цискиот надзор, како и реалните трошоци направени за 
спроведените анализи и мерења, како и трошоците за 
превоз. 

(10) За трошоците на постапката, кои се познати во 
моментот на донесувањето на решението од страна на 
инспекторот се одлучува во самото решение, а доколку 
трошоците не се познати во моментот на донесување на 
решението се одлучува со посебно решение. 

(11) Видот и начинот на пресметка на трошоците на 
инспекцискиот надзор во животната средина ги пропи-
шува министерот на предлог на директорот на Држав-
ниот инспекторат за животна средина. 

 
VII. АКТИ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО  

ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 

Член 30 
Инспекциски акти 

(1) Инспекторот е должен при вршењето на инспек-
цискиот надзор во животната средина задолжително да 
ги применува актите и прописите донесени согласно со 
Законот за инспекциски надзор и одредбите од овој за-
кон.  

(2) За спроведување на инспекцискиот надзор во жи-
вотната средина, директорот на Државниот инспекторат 
за животна средина донесува упатства и процедури кои 
задолжително се применуваат во вршењето на надзорот. 

(3) При вршење на инспекциски надзор во животна-
та средина, инспекторот со решение изрекува опомена 
и со решение изрекува други инспекциски мерки сог-
ласно со одредбите на овој закон, Законот за инспекцис-
ки надзор и прописите за животна средина. 

 
Член 31 

Записник од извршен инспекциски надзор 
(1) За спроведениот инспекциски надзор инспекто-

рот составува писмен записник на местото на вршење на 
инспекцискиот надзор согласно со членот 82 од Законот 
за инспекциски надзор. 

(2) Во записникот од ставот (1) на овој член се забе-
лежува утврдената фактичка состојба со детален опис, 
констатираните и утврдени неправилности и недоста-
тоци, забелешки и изјави од присутните лица и други 
релевантни факти и околности. 

(3) Кон записникот од ставот (1) на овој член, до суб-
јектот на надзорот се приложуваат документи, акти, 
фото-документација направена на самото место, извеш-
таи и друго доколку инспекторот смета дека се релеван-
тни за утврдување на фактичката состојба. 
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(4) Записникот од ставот (1) на овој член го потпи-
шуваат инспекторот и субјектот на надзорот и еден при-
мерок од записникот му се предава на субјектот на над-
зорот. 

(5) Во случај кога инспекцискиот надзор се врши без 
присуство на претставник на субјектот на надзорот, за-
писникот се доставува до субјектот на надзорот по 
пошта.  

(6) Доколку во рок од осум дена од денот на приемот 
на записникот, субјектот на надзорот не се произнесе за 
записникот или не го врати потпишан, се смета дека е 
согласен со неговата содржина. 

(7) Доколку поради обемот и сложеноста на инспек-
цискиот надзор, неговата природа или други околности 
не е можно да се состави записник на местото на врше-
ње на инспекцискиот надзор,  записникот може да се 
состави во службените простории на Државниот 
инспекторат за животна средина, односно во општи-
ните, општините во градот Скопје и Градот Скопје во 
рок од три дена од денот на спроведувањето на инспек-
цискиот надзор и при тоа во записникот се наведува об-
разложение зошто записникот е составен во службените 
простории на Државниот инспекторат за животна сре-
дина, односно во општините, општините во градот 
Скопје и Градот Скопје.  

(8) Во случаите од ставот (7) на овој член, инспекто-
рот повикува претставник на субјектот на надзорот во 
службените простории на Државниот инспекторат за 
животна средина, односно општините, општините во 
градот Скопје и Градот Скопје да го потпише записни-
кот, во рок не подолг од осум дена од денот на изготву-
вањето на записникот.  

(9) Доколку субјектот на надзорот од ставот (8) на 
овој член, одбие да го потпише записникот или не дојде 
во службените простории на Државниот инспекторат за 
животна средина, односно во општините, општините во 
градот Скопје и Градот Скопје во предвидениот рок, 
инспекторот ќе го наведе тоа во записникот.  

(10) Доколку при вршење на инспекциски надзор не 
се утврдени неправилности, или неправилностите се от-
странети во текот на инспекцискиот надзор или во рокот 
утврден со решението, инспекторот ја запира поста-
пката со констатација во записникот. 

 
Член 32 

Опомена 
(1) При вршење инспекциски надзор доколку 

инспекторот констатира неправилност од помал обем 
која како таква е пропишана во прописите од областа на 
животната средина, со решение изрекува мерка опо-
мена, во кое е определен рокот во кој треба да се отстра-
нат недостатоците и неправилностите утврдени со за-
писникот од членот 31 од овој закон. 

(2) Доколку инспекторот од ставот (1) на овој член 
утврди дека субјектот не постапил во дадениот рок, со 
решение изрекува друга инспекциска мерка согласно со 
членот 33 од овој закон и прописите од областа на жи-
вотната средина. 

 
Член 33 

Решение 
(1) Ако при вршењето на инспекцискиот надзор 

инспекторот утврди дека субјектот на надзорот не се 
придржува кон прописите од областа на животната сре-
дина, дадените стандарди и други акти со кои е регули-
рана активноста/дејноста, инспекторот со решение из-
рекува инспекциски мерка со која дава: 

- задолжување/наредба за отстранување на непра-
вилностите и штетните последици што настанале со за-
гадување или со деградација  на животната средина и на 
природата и доведување на животната средина во прет-
ходна состојба, 

- забрана, која може да се однесува на целокупната 
работа на субјектот, на дел од инсталацијата, на употре-
бата на технологија, технолошка линија на производи, 
полупроизводи, суровини, опрема, апарати и уреди кои 
имаат штетно дејство и кои не ги исполнуваат пропиша-
ните услови, 

- ограничување на употребата на технологија, техно-
лошка линија на производи, полупроизводи, суровини, 
опрема, апарати и уреди кои имаат штетно дејство и кои 
не ги исполнуваат пропишаните услови или ограничу-
вање на обемот на активноста/дејноста кои предизвику-
ваат штетни последици врз животната средина, кое се 
однесува на конкретен временски период во  денот или 
друг временски период во кој се врши активноста/деј-
носта што предизвикува штетни последици врз живот-
ната средина, 

- задолжување за преземање на превентивни мерки и 
- други мерки определени со посебните прописи од 

областа на животната средина. 
(2) Во решението се определува рокот за реализација 

на инспекциските мерки од ставот (1) на овој член за от-
странување на неправилностите и штетните последици. 

(3) Инспекциските мерки за отстранување на непра-
вилностите и штетните последици што настанале како 
резултат на непочитување на прописите, инспекторот 
може да ги определи во соработка со стручниот орган, 
односно организациската единица за вршење на инспек-
циски надзор во животната средина на локално ниво 
формирана во рамките на општината, општината во гра-
дот Скопје и Градот Скопје. 

(4) Ако при вршењето на контролниот инспекциски 
надзор, инспекторот утврди дека рокот утврден со реше-
нието од ставот (2) на овој член очигледно не е доволен за 
субјектот на надзорот да ги преземе утврдените мерки во 
решението, инспекторот може да определи дополнителен 
рок кој доколку не е определен согласно со посебните за-
кони не може да изнесува повеќе од 120 дена. 

(5) Доколку субјектот на надзорот не постапи сог-
ласно со решението на инспекторот од ставот (1) на овој 
член и не ги отстрани причините за настанатата состојба 
утврдени со решението, инспекторот поднесува барање 
за поведување на прекршочна, односно кривична поста-
пка пред надлежен орган. 

(6) Ако при вршењето на  инспекцискиот надзор, 
инспекторот утврди дека субјектот на надзорот не се 
придржува кон законите и другите прописи, техничките 
прописи, стандарди и други општи акти и покрај опре-
делувањето на рокот во решението во кој неправилнос-
тите треба да се отстранат, инспекторот може да подне-
се барање за поведување прекршочна, односно кривич-
на постапка пред надлежниот орган. 

(7) Во случај кога ќе се утврди постоење на непосре-
дна опасност по животот и здравјето на луѓето, инспек-
торот може да издаде усно решение за итно и неодлож-
но отстранување на утврдените недостатоци кои ги кон-
статирал при увидот со записник.  

(8) Ако констатираните неправилности од ставот (7) 
на овој член претставуваат опасност за животната сре-
дина, животот и здравјето на луѓето, инспекторот може 
веднаш да издаде усно решение, со кое го забранува 
вршењето на дејноста и/или активностите, како и да заб-
рани употреба на средствата и опремата за вршење на 
дејноста и/или активност. 

(9) Во случаите од ставовите (7) и (8) на овој член, 
инспекторот донесува писмено решение во рок од осум 
дена од денот на донесувањето на усното решение. 

(10) Против решението на инспекторот од ставот (1) 
на овој член може да се изјави жалба согласно со членот 
84 од Законот за инспекциски надзор. 

(11) Решението од ставот (1) на овој член и жалбата 
од ставот (10) на овој член можат да бидат издадени, од-
носно поднесени и во форма на електронски документи 
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кои се доставуваат на профилот на корисникот на Наци-
оналниот портал за електронски услуги, согласно со 
прописите од областа на електронското управување и 
електронските услуги и од областа на електронските до-
кументи, електронската идентификација и доверливите 
услуги.  

(12) По исклучок на ставот (11) на овој член, а во 
случај на технички прекин на функционалноста на На-
ционалниот портал за електронски услуги или Нацио-
налната патформа за интероперабилност, решението од 
ставот (1) на овој член и жалбата од ставот (10) на овој 
член во форма на електронски документи се доставуваат 
преку квалификувана електронска препорачана достава 
на електронската адреса на подносителот на жалбата, 
односно надлежниот орган, согласно со прописите од 
областа на електронските документи, електронската 
идентификација и доверливите услуги. 

 
Член 34 

Стандардни оперативни процедури 
(1) Инспекторот при вршење на инспекциски надзор 

ги користи донесените стандардни оперативни проце-
дури. 

(2) Стандардните оперативни процедури претставу-
ваат збир на пишани инструкции во кои се опишуваат 
процедурите и процесите при вршење на инспекциски 
надзор со преземање на соодветни мерки, со определу-
вање на улогите и обврските на засегнатите страни во 
инспекцискиот надзор. 

(3) Во стандардните оперативни процедури можат 
да се вклучат и користат листи на проверка од членот 35 
од овој закон, кои претставуваат дел од процедурата. 

(4) Стандардните оперативни процедури ги донесу-
ва директорот на Државниот инспекторат за животна 
средина и истите се објавуваат на веб-страницата на 
Државниот инспекторат за животна средина. 

(5) Изменување и/или дополнување на стандардните 
оперативни процедури се прави периодично, по пот-
реба. 

 
Член 35 

Листи на проверка 
(1) Инспекторите при вршење инспекциски надзор 

задолжително користат листи на проверка. 
(2) Употребата на листи на проверка при вршење на 

инспекцискиот надзор ќе овозможи обезбедување реле-
вантни, специфични и објективни податоци/информа-
ции за идентификување на влијанијата кои ги врши или 
може да ги врши субјектот на надзор врз животната сре-
дина. 

(3) Листата на проверка ги содржи најмалку следни-
ве елементи: 

- општи податоци за субјектот на надзор, вклучител-
но и документацијата со која ја има регулирано деј-
носта/активноста согласно со прописите од областа на 
животната средина, 

- специфични податоци за субјектот на надзор кои се 
однесуваат на влијанијата врз медиумите и областите од 
животната средина и негово постапување и усогласе-
ност со прописите и 

- простор за дополнителни информации, во кои се 
внесуваат забелешки. 

(4) За добивање податоци и информации во листите 
на проверка може да се користат формулари со поставе-
ни прашања на едноставен начин, кои се разбирливи и 
насочени, со цел одговорите на прашањата да бидат 
точни, кратки и прецизни. 

(5) Податоците од листите на проверка соодветно се 
вградуваат во записникот од направениот надзор, како 
и во другите инспекциски акти доколку е потребно. 

(6) Листите на проверка ги донесува соодветната 
инспекциската служба од членот 7 од овој закон и исти-
те се објавуваат на веб- страницата на инспекциската 
служба. 

(7) Инспекциската служба од членот 7 од овој закон 
врши ажурирање на листите за проверка најмалку ед-
наш годишно, а по потреба и повеќе. 

 
Член 36 

Методологија за проценка на ризик и зачестеноста 
на спроведување на инспекцискиот надзор во  

животната средина 
(1) Влијанието на дејноста и/или активноста што ја 

врши субјектот на надзор врз животната средина се ут-
врдува врз основа на проценка на ризикот врз животната 
средина. 

(2) Покрај начинот на спроведување проценка на ри-
зикот утврден во членот 32 од Законот за инспекциски 
надзор, за да се утврди влијанието на дејноста и/или ак-
тивноста врз животната средина, можат да се користат 
дополнителни специфични критериуми за процена на 
ризикот врз животната средина. 

(3) Специфичните критериуми од ставот (2) на овој 
член ги утврдува министерот на предлог на директорот 
на Државниот инспекторат за животна средина согласно 
со методологијата, критериумите и упатствата за 
инспекциски надзор во животната средина кои се корис-
тат во Европската Унија и истите се разликуваат во за-
висност од видот и специфичностите на инсталацијата, 
односно субјектот на надзорот. 

(4) За проценка на ризикот во животна средина од 
ставот (1) на овој член можат да се употребуваат соф-
тверски алатки и математичко моделирање. 

(5) Директорот на Државниот инспекторат за живот-
на средина донесува методологија за спроведување на 
процената на ризикот врз животната средина од ставот 
(1) на овој член за определени дејности и/или актив-
ности, согласно со која се планира инспекцискиот над-
зор во животната средина и се определува зачестеноста 
на вршење на инспекциски надзор на определени суб-
јекти. 

 
Член 37 

Извештај од извршен инспекциски надзор за дејнос-
ти и активности кои имаат значително влијание врз 

медиумите и областите на животната средина 
(1) За спроведувањето инспекциски надзор над суб-

јектите на надзорот кои вршат активности и/или дејнос-
ти за кои е потребно поседување интегрирана еколошка 
дозвола инспекторот е должен, покрај инспекциските 
акти, да изработи и извештај од извршен инспекциски 
надзор. 

(2) Извештајот од ставот (1) на овој член се подгот-
вува врз основа на спроведен инспекциски надзор и ис-
тиот содржи: 

- детален опис на фактичката состојба врз основа на 
која се утврдува исполнетоста на условите за работа на 
субјектот на надзорот пропишани во инспекцискиот 
акт, 

-  предлози за исполнување на условите за работа на 
субјектот на надзорот и 

- заклучоци со предлог идни активности за подобру-
вање на работата на субјектот на надзорот. 

(3) При подготовката на извештајот од ставот (1) на 
овој член, инспекторот е должен да ги разгледа и да ги 
земе во предвид сите претходни извештаи со кои распо-
лага субјектот на надзорот, податоците од мониторин-
гот извршен од субјектот на надзорот, како и други до-
кументи и податоци потребни за испитување на целос-
ното влијание кое субјектот на надзорот го има врз жи-
вотната средина.  

(4) Составен дел од извештајот од ставот (1) на овој 
член се инспекциските акти издадени согласно со Зако-
нот за инспекциски надзор и прописите од областа на 
животната средина.    
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(5) Инспекторот, предлог-извештајот од ставот (1) 
на овој член во рок од два месеца од извршениот инспек-
циски надзор го доставува до субјектот на надзорот. 

(6) Субјектот на надзорот во рок од седум дена од 
денот на добивањето на предлог- извештајот од ставот 
(5) на овој член може да достави забелешки по истиот. 

(7) Доколку во рокот определен во ставот (6) на овој 
член, субјектот не достави забелешки ќе се смета дека 
се согласува со истиот. 

(8) По истекот на рокот од ставот (5) на овој член, но 
не подоцна од истекот на четири месеци од извршениот 
инспекциски надзор, инспекторот го доставува финал-
ниот извештај до субјектот на надзорот. 

(9) Финалниот извештај од ставот (8) на овој член, се 
објавува на веб-страницата на инспекциската служба од 
членот (7) од овој закон во рок од пет дена од неговото 
донесување.  

(10) Формата и содржината на извештајот од ставот 
(1) на овој член, начинот на неговата подготовка и него-
вото објавување ги пропишува министерот на предлог 
на директорот на Државниот инспекторат за животна 
средина. 

(11) Извештајот од ставот (1) на овој член може да 
биде подготвен и во форма на електронски документ кој 
се доставува на профилот на корисникот на Национал-
ниот портал за електронски услуги, согласно со пропи-
сите од областа на електронското управување и елек-
тронските услуги и од областа на електронските доку-
менти, електронската идентификација и доверливите 
услуги. 

 
VIII. ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ 

НАДЗОР ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 

Член 38 
База на податоци за инспекциски надзор во  

животната средина 
(1) Државниот инспекторат за животна средина вос-

поставува и води електронска база на податоци за 
инспекциски надзор во животната средина. 

(2) Базата на податоци од ставот (1) на овој член сод-
ржи податоци за преземени активности во инспекциски-
от надзор во животната средина на централно и на ло-
кално ниво.  

(3) Инспекторот во базата на податоци од ставот (1) 
на овој член задолжително ги внесува потребните пода-
тоци за извршените инспекциски активности.  

(4) Државниот инспекторат за животна средина се 
грижи за доставување и размена на податоците за 
инспекциски надзор во животната средина на централно 
и на локално ниво, како и со другите органи на држав-
ната управа. 

(5) При вршењето на размената на податоците од 
ставот (4) на овој член се користи Националната плат-
форма за интероперабилност согласно со прописите за 
електронско управување и електронски услуги. 

(6) Формата и содржината, начинот на водење и од-
ржување на базата на податоци, како и начинот на раз-
мена на информации меѓу Државниот инспекторат за 
животна средина и  општините, општините во градот 
Скопје и Градот Скопје и со други органи на државната 
управа, ја пропишува министерот на предлог на дирек-
торот на Државниот инспекторат за животна средина. 

(7) Со актот од ставот (6) на овој член, се определу-
ваат податоците и начинот на кој истите ќе бидат дос-
тапни на јавноста. 

 
Член 39 

Регистар за субјекти на инспекциски надзор во  
животната средина 

(1) Државниот инспекторат за животна средина вос-
поставува и води електронски Регистар на субјекти на 
инспекциски надзор во животната средина кој е дел од 
базата на податоци за инспекциски надзор во животната 
средина од членот 38 од овој закон. 

(2) Регистарот од ставот (1) на овој член   содржи 
најмалку податоци за субјектите на  надзорот и тоа: 

1) основни податоци за субјектот на надзорот (име и 
презиме/назив, адреса и/или седиште); 

2) видот на дејноста/активноста која ја врши; 
3) видот на актот согласно со кој субјектот ја врши 

дејноста и 
4) други податоци кои се значајни за инспекцискиот 

надзор. 
(3) Регистарот од ставот (1) на овој член се ажурира 

најмалку еднаш годишно. 
(4) Формата, содржината, како и начинот на водење 

на Регистарот, ја пропишува министерот на предлог на 
директорот на Државниот инспекторат за животна сре-
дина. 

(5) Со актот од ставот (4) на овој член, се определува 
на кој начин и кои податоците се достапни на јавноста. 

 
IX. СОРАБОТКА ВО ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР 

ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 

Член 40 
Меѓународна соработка на Државниот инспекторат 

за животна средина 
(1) Државниот инспекторат за животна средина ос-

тварува меѓународна соработка, преку членување во ме-
ѓународни организации и мрежи кои дејствуваат во об-
ласта на спроведување инспекциски надзор во животна-
та средина. 

(2) Државниот инспекторат за животна средина ос-
тварува меѓународна соработка со органи на државните 
управи на други држави кои дејствуваат во областа на 
спроведување инспекциски надзор во животната сре-
дина.  

(3) Државниот инспекторат за животна средина со 
цел спречување прекугранични негативни влијанија врз 
животната средина, како и заради спроведување меѓу-
народни договори од областа на животната средина, со-
работува со надлежните органи на државната управа на 
други држави кои дејствуваат во областа на спроведува-
ње инспекциски надзор во животната средина, како и да 
спроведува заеднички инспекциски надзор во животна-
та средина.  

 
Член 41 

Соработка и координација меѓу централно и локално 
ниво во областа на инспекцискиот надзор во  

животната средина 
(1) Државниот инспекторат за животна средина се 

грижи и остварува соработка и координација со општи-
ните, општините во градот Скопје и Градот Скопје со 
цел подобрување на инспекцискиот надзор на централ-
но и на локално ниво во областа на животната средина. 

(2) За остварување соработка и координација од ста-
вот (1) на овој член, директорот на Државниот инспек-
торат за животна средина може да формира времени ра-
ботни тела и постојани работни тела со претставници од 
Државниот инспекторат за животна средина и организа-
ционите единици за вршење инспекциски надзор во жи-
вотната средина на локално ниво формирани во рамките 
на општините, општините во градот Скопје и Градот 
Скопје.  

(3) Времените работни тела од ставот (2) на овој 
член се формираат за одредена конкретна активности за 
точно определен временски период и тоа најмалку за пе-
риод од еден месец, а најмногу за период од една го-
дина. 

(4) Државниот инспекторат за животна средина во 
соработка со општините, општините во градот Скопје и 
Градот Скопје: 
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- ја следат состојбата со човечките ресурси во облас-
та на инспекциски надзор за животната средина и даваат 
предлози за нејзино подобрување, 

- дефинираат критериуми за формирање заедничка 
администрација за вршење инспекциски надзор во жи-
вотната средина, 

- воспоставуваат мрежа на инспектори и стручни ли-
ца кои имаат придонес во зајакнување на капацитетите 
за спроведување инспекциски надзор во животната сре-
дина, 

- предлагаат остварување меѓународна соработка во 
инспекцискиот надзор за животната средина,  

- ги следат обврските кои произлегуваат од прописи-
те за животна средина  во однос на спроведувањето на 
инспекцискиот надзор и 

- други работи за кои ќе се јави потреба за соработка 
и координација во насока на подобрување на инспек-
цискиот надзор во животната средина.   

(5) Со критериумите од ставот (4) алинеја 2 на овој 
член се утврдува обемот на активностите за формирање 
заедничка администрација за вршење инспекциски над-
зор во животната средина на локално ниво, големината 
на подрачјето и обемот на активности кои можат да му 
бидат доделени на еден овластен инспектор, како и пот-
ребниот број овластени инспектори согласно со големи-
ната на подрачјата на општините, општините во градот 
Скопје, односно Градот Скопје, кои формираат заеднич-
ка администрација за вршење на инспекциски надзор во 
животната средина. 

 
X. НАДЗОР 

 
Член 42 

Надзор над законитоста на работата на организацио-
ните единици за вршење на инспекциски надзор во 
животната средина на локално ниво формирани во 

рамките на општините, општините во градот Скопје и 
Градот Скопје 

(1) Надзорот над законитоста на работата на органи-
зационите единици за вршење инспекциски надзор во 
животната средина на локално ниво формирани во рам-
ките на општините, општините во градот Скопје и Гра-
дот Скопје го врши органот на државната управа надле-
жен за работите од областа на животната средина. 

(2) Министерот формира Комисија за надзор над 
спроведувањето на одредбите од овој закон на локално 
ниво.   

(3) За спроведување на надзорот од ставот (1) на овој 
член, министерот најдоцна до 1 март во тековната годи-
на донесува План за надзор над законитоста на работата 
на организационите единици за вршење инспекциски 
надзор во животната средина на локално ниво формира-
ни во рамките на општините, општините во градот 
Скопје и Градот Скопје. 

(4) Планот од ставот (3) на овој член се објавува на 
веб-страницата на органот на државната управа надле-
жен за вршење на работите од областа на животната сре-
дина во рок од пет дена од денот на неговото донесу-
вање. 

 
Член 43 

Надлежности во вршењето на надзорот 
(1) При вршењето надзор над законитоста на работа-

та на организационите единици за вршење инспекциски 
надзор во животната средина на локално ниво формира-
ни во рамките на општините, општините во градот 
Скопје и Градот Скопје за спроведување на овој закон 
на локално ниво, Комисијата од членот 42 став (2) од 
овој закон: 

- проверува дали општината, општината во градот 
Скопје и Градот Скопје  имаат определено инспектор за 
животна средина на локално ниво или е формирана за-

едничка администрација за вршење инспекциски надзор 
во животната средина согласно со членот 9 од овој за-
кон;  

- оценува дали општината, општините во градот 
Скопје и Градот Скопје   ги следат и реализираат план-
ските документи согласно со одредбите од овој закон; 

- дали инспекторите за животна средина на локално 
ниво, инспекцискиот надзор во животната средина го 
спроведуваат согласно со актите и прописите за вршење 
инспекциски надзор во животната средина донесени 
согласно овој закон и 

- дали инспекторите за животна средина на локално 
ниво ги доставуваат односно ги внесуваат податоците 
во базата на податоци за инспекциски надзор во живот-
ната средина. 

(2) За надзорот спроведен од ставот (1) на овој член, 
Комисијата од членот 42 од овој закон подготвува из-
вештај кој го доставува до Државниот инспекторат за 
животна средина и до организационите единици за 
вршење  инспекциски надзор во животната средина на 
локално ниво формирани во рамките на општините, оп-
штините во градот Скопје и Градот Скопје над кои се 
спроведува надзорот, како и до министерот кој раково-
ди со органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на животната средина. 

(3) Доколку при вршење на надзорот се констатира-
ни недостатоци, во извештајот од ставот (2) на овој 
член, задолжително се: 

- укажува на организационите единици за вршење 
инспекциски надзор во животната средина на локално 
ниво формирани во рамките на општините, општините 
во градот Скопје и Градот Скопје за пречекорување на 
нивните надлежности утврдени со овој закон и друг 
пропис и им предлага соодветни мерки за надминување 
на таквата состојба, 

- укажува на определени материјални и процедурални 
недостатоци во работата на организационите единици за 
вршење инспекциски надзор во животната средина на ло-
кално ниво формирани во рамките на општините, општи-
ните во градот Скопје и Градот Скопје  и им се дава насоки 
и утврдува мерки, како и им се определува рок во кој треба 
да ги отстранат утврдените недостатоци, 

- даваат препораки за доследно спроведување на 
надлежностите утврдени со овој закон и други закони за 
инспекциски надзор во животната средина на општи-
ната, општините во градот Скопје и Градот Скопје и 

- даваат иницијативи и предлози до општината, оп-
штините во градот Скопје и Градот Скопје. 

(4) Извештајот од ставот (2) на овој член се доставу-
ва до градоначалникот на општината, градоначалникот 
на општината во градот Скопје и до градоначалникот на 
Градот Скопје и се определува рок во кој треба да се от-
странат констатираните недостатоци, односно да се по-
стапи согласно со дадените насоки и мерки во оствару-
вањето на нивната надлежност.  

(5) Градоначалникот на општината, градоначални-
кот на општината во градот Скопје и градоначалникот 
на Градот Скопје е должен да постапи согласно со насо-
ките и мерките дадени во извештајот од ставот (2) на 
овој член, во рокот определен во извештајот. 

(6) Доколку градоначалникот на општината, градо-
началникот на општината во градот Скопје и градона-
чалникот на Градот Скопје не ги преземе утврдените на-
соки и мерки во определениот рок од извештајот од ста-
вот (2) на овој член, министерот е должен да достави из-
вестување до градоначалникот во рок од 15 дена од де-
нот на истекот на последниот рок утврден во извештајот 
од ставот (4) на овој член да постапи согласно со ставот 
(5) на овој член.  

(7) Доколку во рок од 60 дена од денот на доставу-
вањето на известувањето од ставот (6) на овој член гра-
доначалникот на општината, градоначалникот на оп-
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штината во градот Скопје и градоначалникот на Градот 
Скопје не постапат согласно со утврдените насоки и 
мерки и не ги отстранат утврдените недостатоци во из-
вештајот од ставот (2) на овој член, органот на државна-
та управа надлежен за вршење на работите од областа 
на животната средина го задолжува Државниот инспек-
торат за животна средина да постапи по утврдените на-
соки и мерки и да ги отстрани недостатоците доколку е 
тоа возможно, во име и за сметка на општината, општи-
ните во градот Скопје и Градот Скопје , во рок од една 
година. 

(8) За преземањето на работите од ставот (7) на овој 
член, органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на животната средина го извес-
тува органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на локалната самоуправа и орга-
нот на државната управа надлежен за вршење на рабо-
тите од областа на финансиите. 

(9) Доколку и по истекот на рокот од ставот (7) на 
овој член не се отстранат недостатоците утврдени во из-
вештајот од ставот (2) на овој член за спроведување на 
инспекцискиот надзор во животната средина, против 
градоначалникот на општината, општините во градот 
Скопје и Градот Скопје, министерот кој раководи со ор-
ганот на државната управа надлежен за вршење на ра-
ботите од областа на животната средина, поведува прек-
ршочна постапка согласно со прекршочните одредби од 
членот 44 од овој закон. 

 
XI. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 44 

Прекршочни санкции 
(1) Глоба во износ од 1.500 евра во денарска про-

тиввредност ќе му се изрече на градоначалникот на оп-
штината, општината во градот Скопје и Градот Скопје, 
односно директорот на Државниот инспекторат за жи-
вотна средина доколку: 

- не ги подготви и достави во определениот рок 
планските документи за инспекциски надзор во живот-
ната средина согласно со одредбите од членовите 12 и 
15 од овој закон, 

- не ја следи реализацијата на планските документи 
за инспекциски надзор во животната средина согласно 
со одредбите од членовите 13 и 17 од овој закон  и  

- не постапи согласно со извештајот за спроведен 
надзор од членот 43 од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 250 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече на инспекторот доколку не 
спроведува инспекциски надзор во животната средина 
согласно со одредбите од овој закон.  

(3) Барање за поведување прекршочна постапка за 
прекршоците од ставот (1) на овој член може да поднесе 
министерот кој раководи со органот на државната упра-
ва надлежен за работите од областа на животната сре-
дина, додека барање за поведување прекршочна поста-
пка за прекршоците од ставот (2) на овој член може да 
поднесе раководителот на организационите единици за 
вршење на инспекциски надзор во животната средина 
на локално ниво формирани во рамките на општините, 
општините во градот Скопје и Градот Скопје надлежни 
за спроведување на овој закон и непосредниот раково-
дител на инспекторот. 

(4) Надлежен орган за изрекување на прекршочните 
санкции од ставовите (1) и (2) на овој член е надлежниот 
суд. 

(5) Формата и содржината на прекршочниот платен 
налог ги пропишува министерот кој раководи со орга-
нот на државната управа надлежен за работите од облас-
та на животната средина. 

 
XII.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 45 

Донесување плански документи за инспекциски 
надзор во животната средина 

(1) Градоначалниците на општината, општината во 
градот Скопје и на Градот Скопје се должни во адми-
нистрацијата на општината, општината во градот Скоп-
је и Градот Скопје најдоцна до 31 декември 2022 година 
да  определат најмалку еден инспектор за животна сре-
дина на локално ниво кој исклучиво ќе ги врши работи-
те на инспекциски надзор во животната средина соглас-
но со членот 9 став (1) од овој закон или да воспостават 
заедничка администрација за вршење инспекциски над-
зор во животната средина согласно со членот 9 став (3) 
од овој закон. 

(2) Стратегијата од членот 11 од овој закон  и Прог-
рамата од членот 12 од овој закон треба да се донесат 
најдоцна во рок од две години од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

 
Член 46 

Донесување прописи 
(1) Подзаконските прописи за спроведување на овој 

закон ќе се донесат во рок од една година од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

(2) До денот на донесувањето на прописите од ста-
вот (1) на овој член ќе се применуваат постојните про-
писи.  

 
Член 47 

Престанок на важење на одредбите од други  
прописи 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон прес-
тануваат да важат членовите 194 ставови (6) и (7), 196, 
197, 205, 205-а, 206, 207, 207-а, 208, 208-а, 209 и 211 став 
(1) точките 24) и 25) од Законот за животната средина 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/10, 
124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 
192/15, 39/16 и 99/18), членот 170 од Законот за заштита 
на природата („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/10, 47/11, 
148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 
113/18 и „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ број 150/21) и членот 231 од Законот за водите 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 
163/13, 180/14, 146/15 и 52/16 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ број 151/21). 

 
Член 48 

Одложна примена 
Одредбите од членот 37 од овој закон ќе започнат да 

се применуваат од 1 јануари 2024 година. 
 

Член 49 
Влегување во сила 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Север-
на Македонија“. 
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L I GJ 
I MBIKËQYRJES SË INSPEKTIMIT MJEDISOR (*) 

 
I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Lënda e rregullimit 
Ky ligj rregullon planifikimin dhe zbatimin e inspektimit 

mjedisor, parimet, organizimin, të drejtat dhe detyrimet e 
inspektorëve, aktet për inspektimin mjedisor, ngritjen e 
sistemit të informacionit për inspektimin mjedisor, si dhe 
realizimin e bashkëpunimit. në inspektim.mbikëqyrja 
mjedisore 

 
Neni 2 

Zbatimi subsidiar i ligjeve të tjera 
(1) Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes së  inspektimit në 

mjedis, përveç dispozitave të këtij ligji, do të zbatohen 
dispozitat e Ligjit të Mbikëqyrjes së Inspektimit, përveç 
nëse është rregulluar ndryshe me këtë ose një ligj tjetër. 

(2) Gjatë  kryerjes së inspektimit, krahas dispozitave të 
këtij ligji, zbatohen edhe dispozitat e rregulloreve nga lëmia 
e mjedisit jetësor, si dhe rregulloret në të cilat përcaktohet 
kompetenca për kryerjen e inspektimit në mjedis. 

(3) Për rregullimin e çështjeve që kanë të bëjnë me 
qasjen deri te informacionet të cilat lidhen me mjedisin 
jetësor, pjesmarjjen e publikut në sjelljen e vendimeve, 
vlersimin e ndikimit të strategjive të ndryshme, planeve dhe 
programeve mbi mjedisin jetësor zbatohen dispozitat sipas 
Ligjit të Mjedisit Jetësor, nëse me këtë ligj nuk janë ndryshe 
të rregulluara. 

 
Neni 3 

Qëllimi i Ligjit 
Qëllimi të këtij ligji është të krijojë një sistem efikas të 

mbikëqyrjes së inspektimit mjedisor në territorin e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut me një nivel të lartë të 
mbrojtjes së mjedisit nëpërmjet: 

- kryerjes së koordinuar të inspektimit mjedisor në nivel 
qendror dhe vendor mbi subjektet e inspektimit mjedisor (në 
tekstin e mëtejmë: subjektet e mbikëqyrjes) në përputhje me 
rregulloret për mjedisin; 

- vlerësimit të ndikimit që subjektet e mbikëqyrjes e 
kanë në mjedis dhe planifikimi i duhur i inspektimit në 
mjedis bazuar në rrezikun e vlerësuar në mjedis; 

- zbulimit të burimit dhe shtrirjes së ndotjes së mjedisit 
dhe 

- marrjes së masave për parandalimin, reduktimin ose 
eliminimin e ndotjes. 

 
Neni 4 

Definicionet 
Disa terma të përdorur në këtë ligj kanë kuptimin e 

mëposhtëm: 
1. "Mbikëqyrja e Inspektimit mjedisor" është 

mbikëqyrja e subjekteve që kryejnë veprimtari dhe / ose 
aktivitete që shkaktojnë ose kanë potencial të shkaktojnë 
ndikim në mediat dhe fushat  në mjedis, pavarësisht nëse 
subjektet e mbikëqyrjes së inspektimit kanë ose nuk kanë 
siguruar akte adekuate me të cilat rregullojnë kryerjen e 
veprimtarisë dhe / ose aktivitetit; 
_____________________________ 

 
* Ky ligj është i harmonizuar me Direktivën 2012/18/BE të Parlamentit 
Europian dhe Këshillit të datës 4 korrik 2012 për kontrollin e rreziqeve 
nga aksidentet e mëdha që përfshijnë substanca të rrezikshme, duke 
ndryshuar dhe shfuqizuar më pas Direktivën e Këshillit 96/82/KE 
(CELEX numër 32012L0018), Direktivën 2010/75 / BE e Parlamentit 
Europian dhe të Këshillit të datës 24 nëntor 2010 mbi emetimet 
industriale (CELEX numër32010L0075) dhe Rregullativën (BE) numër 
910/2014 të Parlamentit Europian dhe të Këshillit të datës  23 korrik, 
2014 për identifikim elektronik dhe shërbime të besueshme për 
transaksione elektronike në tregun e brendshëm dhe shfuqizimin e 
Direktivës 1999/93/ЕЗ (CELEX numër32014R0910). 

 
2. "Subjekt i mbikëqyrjes së inspektimit mjedisor" është 

një person juridik ose fizik vendas ose i huaj që në territorin 
e Republikës së Maqedonisë së Veriut gjatë kryerjes së 
veprimtarisë dhe / ose aktivitetit shkakton ose mund të 
shkaktojë ndikim negativ në mjedis i cili si i tillë është 
përcaktuar me rregullat   nga sfera e mjedisit; 

3. "Rregullat në fushën e mjedisit" janë aktet ligjore dhe 
nënligjore që dalin prej tyre, të cilat rregullojnë median dhe 
fushat e mjedisit; 

4. "Organi profesional" është organi i administratës 
shtetërore përgjegjës për kryerjen e veprimtarive 
profesionale në fushën e mjedisit, i krijuar në përputhje me 
nenin 160 të Ligjit të Mjedisit. 

5. “Inspektorët e mjedisit në nivel lokal “janë inspektorë 
të cilët kryejnë inspektime nga sfera e mjedisit jetësor në 
nivel lokal dhe të cilët në pajtim me rregulloret nga lëmia e 
mjedisit jetësor njihen si inspektorë të autorizuar të mjedisit 
jetësor të komunave, komunave në qytetin e Shkupit dhe 
qyteti i Shkupit. 

 
II. PARIMET E MBIKËQYRJES SË INSPEKTIMIT NË 

MJEDIS 
 

Neni 5 
Parimi i qasjes së integruar gjatë kryerjen së 

mbikëqyrjes së inspektimit 
Mbikëqyrja e Inspektimit mjedisor kryhet në një mënyrë 

nëpërmjet së cilës inspektori vëren dhe përcakton ndikimet 
në të gjitha mediat dhe fushat  e mjedisit që janë shkaktuar 
ose mund të shkaktohen nga subjekti i mbikëqyrjes. 

 
Neni 6 

Parimi i parandalimit 
Inspektorët janë të detyruar të sigurojnë të drejtën e 

aksesit në informacione në lidhje me kryerjen e inspektimit 
mjedisor në përputhje me dispozitat e këtij ose një ligji 
tjetër. 

 
III. ORGANIZIMI I MBIKËQYRJES INSPEKTUESE NË 

MJEDIS 
 

Neni 7 
Organet kompetente për kryerjen e mbikëqyrjes 

inspektuese në mjedis 
(1) Inspektimi mjedisor kryhet në nivel qendror dhe 

lokal. 
(2) Organi kompetent për inspektimin e mjedisit jetësor 

në nivel qendror është Inspektorati Shtetëror i Mjedisit. 
(3) Inspektimin mjedisor në nivel qendror e kryen 

Inspektorati Shtetëror i Mjedisit Jetësor nëpërmjet 
inspektorëve të mjedisit jetësor, inspektorëve për mbrojtjen 
e natyrës dhe inspektorëve të ekonomisë së ujërave (në 
tekstin e mëtejmë: inspektorët shtetëror). 

(4) Inspektimin mjedisor në nivel lokal e kryejnë 
inspektorët e mjedisit jetësor të nivelit lokal të cilët janë të 
dislokuar në njësitë organizative për kryerjen e inspektimit 
mjedisor në nivel lokal të themeluara në kuadër të 
komunave, komunave në qytetin e Shkupit dhe qytetit të 
Shkupit. 

(5) Inspektorët sipas paragrafëve (3) dhe (4) të këtij neni  
kryejnë inspektimin e mjedisit do ta në pajtim me 
kompetencat e përcaktuara me këtë ligj dhe me dispozitat 
nga sfera e mjedisit jetësor, si dhe me dispozitat tjera me të 
cilat janë përcaktuar kompetencat e tyre.   

 
Neni 8 

Inspektor Shtetëror 
(1) Inspektor Shtetëror i Mjedisit në Inspektoriatin 

Shtetëror të Mjedisit mund të jetë personi me arsim të lartë 
të përfunduar në fushën e shkencave natyrore-matematikore 
(biologji, fizikë, gjeografi, gjeologji, kimi dhe biokimi), 
shkencat tekniko-teknologjike (energji, ndërtim dhe ujë). 
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menaxhimi, inxhinieria kimike, teknologjia kimike, 
inxhinieria industriale dhe menaxhimi, kontrolli i cilësisë, 
inxhinieria mekanike, materialet, metalurgjia, gjeologjia e 
aplikuar dhe gjeofizika, rregullimi dhe menaxhimi i 
proceseve teknologjike, minierat, mjedisi), shkencat 
bioteknike (shkenca e tokës, hidrocentralet) mbrojtja e 
bimëve , prodhimtaria e bimëve, frutikultura, vreshtaria, 
prodhimi blegtoral (blegtoria), peshkimi, pylltaria dhe 
hortikultura, përpunimi i drurit, bioteknologjia dhe 
teknologjia ushqimore) dhe shkencat sociale (siguria). 

(2) Inspektor Shtetëror i Mbrojtjes së Natyrës në 
Inspektoratin Shtetëror të Mjedisit mund të jetë personi me 
arsim të lartë të kryer në fushën e shkencave natyrore-
matematikore (biologji dhe biokimi), pylltari, gjeologjia, 
inxhinieria e mjedisit jetësor, agronomi dhe veterinari. 

(3) Inspektor i ekonomisë ujore në Inspektoratin 
Shtetëror të Mjedisit mund të jetë personi me arsim të lartë 
të kryer në fushën e ndërtimit. 

(4) Përveç kushteve sipas paragrafëve (1), (2) dhe (3) të 
këtij neni, inspektori shtetëror duhet t'i plotësojë kushtet e 
përgjithshme për punësim të përcaktuara në Ligjin e 
Nëpunësve Administrativë dhe kushtet e veçanta për 
punësimin e inspektor i përcaktuar në Ligjin e Inspektimit, 
si dhe kushtet e veçanta të përcaktuara në aktet për 
sistematizimin e vendeve të punës të Inspektoratit Shtetëror 
të Mjedisit. 

(5) Me aktin për sistemimin e vendeve të punës të 
Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit mund të caktohet 
inspektori që të kryejë mbikëqyrje inspektuese vetëm për një 
zonë të caktuar dhe/ose mjedis të mjedisit dhe/ose për 
veprimtari të caktuara në secilën nga sferat ose mediet e 
mjedisit jetësor. 

(6) Me qëllim të zbatimit sa më efikas të dispozitave nga 
sfera e mjedisit jetësor, drejtori i Inspektoratit Shtetëror të 
Mjedisit mund të caktojë inspektor shtetëror për të kryer 
mbikëqyrjen inspektuese vetëm për një zonë të caktuar 
dhe/ose medium të mjedisit dhe/ ose për aktivitete të 
caktuara në secilën nga fushat ose mediat e mjedisit për të 
cilat është përgjegjës. 

 
Neni 9 

Inspektorët e mjedisit në nivel vendor 
(1) Për kryerjen e inspektimit mjedisor në territorin e 

komunës, komunën në qytetin e Shkupit dhe qytetin e 
Shkupit, kryetarët e komunës, komunës në qytetin e Shkupit 
dhe të qytetit të Shkupit janë të obliguar të sigurojnë në të 
paktën një person i punësuar në administratën vendore, i cili 
do të kryejë ekskluzivisht veprimtarinë e një inspektori 
mjedisor në nivel vendor. 

(2) Inspektor mjedisor në nivel lokal mund të jetë 
personi me arsim të lartë të përfunduar i cili i plotëson 
kushtet sipas nenit 8, paragrafët (1) dhe (4) të këtij ligji. 

(3) Komunat që kanë më pak se 20.000 banorë, në pajtim 
me rregullat për bashkëpunim ndërkomunal, mund të 
formojnë administratë të përbashkët për kryerjen e 
inspektimit mjedisor, gjegjësisht të autorizojnë një person të 
punësuar në administratën lokale si inspektor nga një 
komunë që t'i kryejë detyrat e inspektorit të zonave të disa 
komunave në mënyrën e përcaktuar në marrëveshjen për 
themelimin e bashkëpunimit ndërkomunal. 

(4) Kryetarët e komunave, komunës në qytetin e Shkupit 
dhe/ose të qytetit të Shkupit, në pajtim me paragrafin (3) të 
këtij neni, mund të caktojnë komunë të veçantë, përkatësisht 
komunë nëpërmjet inspektorëve të tyre për kryerjen e 
inspektimit mjedisor vetëm në një zonë dhe/ose medium të 
caktuar të mjedisit ose për aktivitete të caktuara në secilën 
nga fushat ose mediat e mjedisit për të cilat janë përgjegjës, 
në territorin e të gjitha komunave në mënyrën e përcaktuar 
në marrëveshjen për themelimin e bashkëpunimin 
ndërkomunal. 

(5) Me qëllim të zbatimit sa më efikas të dispozitave nga 
sfera e mjedisit jetësor në nivel lokal, kryetari i komunës, 
komunës së qytetit të Shkupit dhe qytetit të Shkupit, mund 
të caktojë inspektor për mjedisin jetësor në nivel lokal për 
një periudhë të caktuar të inspektojë vetëm për një zonë të 
caktuar dhe/ose medium mjedisor dhe/ose për aktivitete të 
caktuara në secilën prej zonave ose mediave mjedisore për 
të cilat është përgjegjës. 

(6) Në marrëveshjen për themelimin e bashkëpunimit 
ndërkomunal, me të cilin themelohet administratë e 
përbashkët për kryerjen e inspektimit të mjedisit jetësor, 
obligimet e inspektorëve të mjedisit jetësor në nivel lokal 
përcaktohen në pajtim me ligjin, zonën në të cilën do të 
veprojnë, shpërndarjen e  kostove për inspektimin e 
mbikëqyrjes mjedisore, si dhe të përmbushjes së detyrimeve 
të tjera që rrjedhin nga ky ligj dhe ndonjë ligj tjetër, të cilat 
kanë të bëjnë me kryerjen e inspektimit mjedisor. 

(7) Në aktin për sistematizimin e vendeve të punës të 
komunave që kanë lidhur marrëveshjen sipas paragrafit (6) 
të këtij neni, detyrimisht përcaktohet se inspektorët mund të 
kryejnë edhe punë të tjera të përcaktuara në marrëveshjen 
për themelimin e bashkëpunimit ndërkomunal. 

 
IV.PLANIFIKIMI I MBIKËQYRJES SË INSPEKTIMIT 

NË MJEDIS 
 

Neni 10 
Planifikimi i mbikëqyrjes së inspektimit mjedisor 
Planifikimi i mbikëqyrjues së inspektimit në mjedis 

bëhet duke miratuar: 
-Strategji kombëtare për mbikëqyrjen e inspektimin 

mjedisor; 
- Programi për mbikëqyrje në inspektim mjedisor në 

Republikën e Maqedonisë së Veriut; 
-Plani vjetor për mbikëqyrje në inspektimin mjedisor të 

Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe 
- Plani mujor i mbikëqyrjes në inspektim mjedisor. 
 

Neni 11 
Strategjia kombëtare e mbikëqyrjes së inspektimit 

mjedisor 
(1) (1)Në përputhje me politikat dhe qëllimet mjedisore 

të përcaktuara në dokumentet strategjike dhe planifikuese 
për mjedisin jetësor, si dhe me objektivat e përcaktuara në 
rregulloret mjedisore, Qeveria e Republikës së Maqedonisë 
Veriore miraton Strategjinë nacionale për inspektim me 
propozim të Drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit në 
mjedis (në tekstin e mëtejmë: Strategjia). 

 (2) Strategjia sipas paragrafit (1) të këtij neni miratohet 
për një periudhë jo më pak se gjashtë vjet dhe i referohet 
mbikëqyrjes inspektuese mjedisore në të gjithë territorin e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

(3) Strategjia duhet të përmbajë në veçanti: 
- pasqyrën e përgjithshme të situatës me zbatimin e 

rregullave në fushën e mjedisit; 
- qëllimet dhe masat për përmirësimin e situatës duke 

zbatuar rregullat në fushën e mjedisit; 
- përcaktimin e prioriteteve për mbikëqyrjet e 

inspektimeve nga mediat dhe fushat në mjedis në periudhën 
për të cilën është miratuar strategjia; 

- mënyrën e vendosjes së bashkëpunimit dhe 
koordinimit midis inspektorëve shtetërorë dhe të autorizuar, 
si dhe me shërbimet e tjera të inspektimit në nivel qendror 
dhe lokal; 

-   identifikimin e nevojave dhe fushave për aftësimin 
profesional dhe zhvillimin e inspektorëve; 

-  burimet financiare dhe njerëzore të nevojshme për 
zbatimin e strategjisë dhe 

-  çështje të tjera që sipas rregullave mjedisore duhet të 
mbulohen nga strategjia. 

(4) Organi kompetent për përgatitjen e Strategjisë është 
Inspektorati Shtetëror i Mjedisit. 
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(5) Strategjia mund të ndryshohet dhe / ose të plotësohet 
të paktën një herë pas skadimit të tre viteve nga zbatimi i saj, 
dhe nëse është e nevojshme më herët nëse ndryshimi ose 
plotësimi  bëhet për shkak të disa prej kushteve të dhëna në 
paragrafin (5) të këtij neni. 

(6) Ndryshimet dhe plotësimet në strategji janë të 
detyrueshme në rastet e mëposhtme: 

- ndryshimi i rregullave mjedisore që ndikojnë ndjeshëm 
në zbatimin e strategjisë; 

- ndryshime të rëndësishme të aktiviteteve dhe / ose 
veprimtarive  në sektorë dhe / ose fusha të caktuara 
industriale dhe / ose media mjedisore që janë lëndë e 
Strategjisë dhe ndikojnë në zbatimin e saj, dhe 

- nëse në bazë të rezultateve nga monitorimi i zbatimit të 
strategjisë, është përcaktuar se qëllimet e përcaktuara në të 
janë përmbushur ose qëllimet e dhëna nuk kanë kontribuar 
në përmirësimin e gjendjes së mjedisit dhe rezultatet e 
pritshme. 

(7)  Gjatë përgatitjes së Sstrategjisë, procedura për 
miratimin e dokumenteve të planifikimit dhe për 
pjesëmarrjen e publikut të përcaktuar në Ligjin e Mjedisit do 
të respektohet në mënyrë të detyrueshme.   

(8) Formën dhe përmbajtjen e strategjisë sipas paragrafit 
(1) të këtij neni dhe mënyrën e monitorimit të zbatimit të 
strategjisë i përcakton ministri i cili udhëheq me organin e 
administratës shtetërore nga fusha e mjedisit jetësor (në 
tekstin e mëtejmë: Ministri) me propozimin e drejtorit të 
Inspektoratit Shtetëror për mjedisin. 

 
Neni 12 

Programi i mbikëqyrjes së inspektimit mjedisor në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut 

(1) Për zbatimin e strategjisë, miratohet një program për 
mbikëqyrjen e inspektimit mjedisor të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut (në tekstin e mëtejmë: Programi). 

(2) Programi miratohet çdo tre vjet. 
(3) Programi në veçanti përmban:  
-fushat prioritare dhe mediat për mbikëqyrje të 

inspektimit mjedisor për periudhën për të cilën miratohet 
programi; 

-qëllimet dhe masat për përmirësimin e situatës duke 
kryer mbikëqyrjen e inspektimit në periudhën e planifikuar; 

-të dhëna për regjistrin e subjekteve të mbikëqyrjes; 
-planifikimin e trajnimit profesional dhe riaftësimin e 

inspektorëve; 
-burimet financiare të nevojshme për realizimin e 

Programit; 
-kapacitetet e nevojshme administrative dhe 

shpërndarjen e përgjegjësive midis shërbimeve inspektuese 
për realizimin e programit; 

-objektivat, masat dhe udhëzimet për përgatitjen e Planit 
vjetor për mbikëqyrjen inspektuese të përmendur në nenin 
14 të këtij ligji dhe 

-treguesit për monitorimin e zbatimit të programit dhe 
- çështje të tjera që dalin nga rregullat mjedisore dhe janë 

të rëndësishme për zbatimin e mbikëqyrjes së inspektimit 
mjedisor. 

 (4)  Programi miratohet nga Inspektorati Shtetëror i 
Mjedisit në bazë të programeve të propozuara nga komunat 
dhe Qyteti i Shkupit. 

(5) Komunat në qytetin e Shkupit i dorëzojnë propozim-
programet sipas paragrafit (4) të këtij neni në Qytetin e 
Shkupit, dhe Qyteti i Shkupit përgatit një propozimprogram 
të përbashkët. 

(6) Komunat dhe Qyteti i Shkupit do t'i dorëzojnë 
Inspektoratit propozimprogramet sipas paragrafit (4) të këtij 
neni në tremujorin e dytë të vitit të fundit të zbatimit të 
Programit aktual. 

(7) Komunat dhe / ose Qyteti i Shkupit që kanë 
administratë të përbashkët për kryerjen e mbikëqyrjes së 
inspektimit mjedisor në pajtim me nenin 14 paragrafi (3) të 
këtij ligji, mund t'i paraqesin Inspektoratit Shtetëror të 
Mjedisit propozime të përbashkëta programore. 

(8) Forma dhe përmbajtja e formularit të Programit, 
mënyra e përgatitjes së tij, si dhe mënyra e monitorimit të 
realizimit të Programit përcaktohen nga ministri me 
propozimin e drejtorit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit.  

 
Neni 13 

Monitorimi i realizimit të Strategjisë dhe Programit 
(1) (1) Zbatimi i Strategjisë së nenit 11 të këtij ligji dhe 

programit të nenit 12 të këtij ligji do të monitorohet nga 
Inspektorati Shtetëror i Mjedisit. 

(2) Inspektorati Shtetëror i Mjedisit në çdo tre vjet, 
përkatësisht në tremujorin e fundit të vitit të fundit të 
zbatimit të programit aktual sipas nenit 12 të këtij ligji, i 
paraqet raport Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së 
Veriut për ta informuar për nivelin e zbatimit të strategjisë 
sipas nenit 11 të këtij ligji dhe i programit sipas nenit 12 të 
këtij ligji. 

(3) Raportin sipas paragrafit (2) të këtij neni, 
Inspektorati Shtetëror i Mjedisit e përpilon në bazë të: 

- monitorimit të zbatimit të strategjisë, programit dhe 
planeve të këtij ligji; 

  - raporteve për zbatimin e planeve vjetore për 
mbikëqyrjet e inspektimeve mjedisore të kryera në nivel 
qendror dhe lokal; 

- shkallën  e arritjes së qëllimeve dhe masave të 
përcaktuara në strategjinë dhe programin dhe 

    - si dhe në bazë të të dhënave të tjera të cilat janë në  
dispozicion të Inspektoratit, gjegjësisht komunës, 
komunave në qytetin e Shkupit dhe Qytetit të Shkupit. 

 
Neni 14 

Plani vjetor i punës së shërbimit të inspektimit 
Inspektorati shtetëror për mjedisin jetësor dhe komunat, 

komunat e qytetit të Shkupit dhe qyteti i Shkupit përgatisin 
Planin vjetor të punës së shërbimit inspektues në pajtim me 
dispozitat e nenit 33 të Ligjit të Mbikëqyrjes Inspektuese 
dhe e paraqesin atë për mendim në Ministrinë e Mjedisit 
Jetësor dhe të Planifikimit Hapësinor. 

 
Neni 15 

Plani vjetor i mbikëqyrjes së inspektimit mjedisor të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut 

(1)  Në bazë të planeve vjetore të përgatitura 
individualisht nga Inspektorati Shtetëror i Mjedisit dhe 
komunat, komunat e Qytetit të Shkupit dhe Qytetit të 
Shkupit sipas nenit 14 të këtij ligji, Inspektorati Shtetëror i 
Mjedisit përgatit Planin vjetor të inspektimit mjedisor të 
Republika e Maqedonisë së Veriut. 

(2) Planet vjetore sipas nenit 14 të këtij ligji, kryetari i 
komunës dhe kryetari i Qytetit të Shkupit ia dorëzojnë 
Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit  më së vonti deri më 1 
nëntor të  vitit aktual për vitin pasardhës. 

(3) Qyteti i Shkupit dorëzon  një Plan të përbashkët për 
mbikëqyrjen e inspektimit mjedisor për Qytetin e Shkupit në 
bazë të planeve vjetore të përgatitura posaçërisht për 
mbikëqyrjen e inspektimit të komunave në Qytetin e 
Shkupit të përmendura në nenin 14 të këtij ligji.  

(4) Komunat dhe /ose Qyteti i Shkupit që kanë 
administratë të përbashkët për kryerjen e mbikëqyrjes së 
inspektimit mjedisor në përputhje me nenin 9 paragrafi (3) 
të këtij ligji, dorëzojnë një plan vjetor të përbashkët për 
inspektimin mjedisor të komunave dhe/ose  Qytetin e 
Shkupit. 

(5) Nëse Inspektorati Shtetëror i Mjedisit konstaton se 
ka lëshime të caktuara në planin vjetor të referuar në nenin 
14 të këtij ligji, pra nëse nuk është në drejtim të realizimit të 
strategjisë së përmendur në nenin 11 dhe programit të cilit i 
referohet në nenin 12 të këtij ligji, është i detyruar që brenda 
15 ditëve t’i kërkojë komunës dhe Qytetit të Shkupit që të 
plotësojnë planin vjetor me shënimin e detyrueshëm  të 
lëshimeve dhe mangësive në të.  
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(6) Kryetari i komunës ose i Qytetit të Shkupit është i 
detyruar brenda 15 ditëve nga marrja e vërejtjeve sipas 
paragrafit (5) të këtij neni të dorëzojë një propozim plan të 
plotësuar vjetor në Inspektoratin Shtetëror të Mjedisit  

(7)  Në rastet sipas paragrafit (5) të këtij neni, Qyteti i 
Shkupit bën plotësimin e planit në bashkëpunim me 
komunat në qytetin e Shkupit.  

(8) Nëse kryetari i komunës sipas paragrafit (6) të këtij 
neni nuk vepron në afatin e dhënë pas indikacioneve të 
dhëna sipas paragrafit (5) të këtij neni, Inspektorati Shtetëror 
në Planin vjetor për Inspektoratin e Mjedisit të Republikës 
së Maqedonisë së Veriut do të përfshijë si vijon: - ngritja e 
aktiviteteve që rrjedhin nga sugjerimiet nëse e konsideron të 
domosdoshme kryerjen e inspektimeve mjedisore. 

 
Neni 16 

Përmbajtja e Planit vjetor të mbikëqyrjes së 
inspektimit të mjedisin e Republikës së Maqedonisë së 

Veriut 
(1) Plani vjetor për inspektimin e mjedisit të Republikës 

së Maqedonisë së Veriut, përveç kërkesave të nenit 33 të 
Ligjit të Inspeksionit, në veçanti përmban: 

- objektivat vjetore të inspektimit mjedisor në vitin 
aktual; 

- fushat dhe mediat e mbikëqyrjes së inspektimit në vitin 
aktual; 

- inspektime të rregullta mjedisore të planifikuara në të 
gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut; 

- aktivitetet vjetore për trajnimin profesional dhe 
riaftësimin e inspektorëve; 

- burimet financiare për realizimin e planit vjetor; 
- mënyrat dhe fushat e bashkëpunimit dhe koordinimit 

me organet dhe institucionet përkatëse në kryerjen e 
mbikëqyrjes së inspektimit të planifikuar 

- treguesit për monitorimin e përmbushjes së Planit 
vjetor dhe 

- të dhëna të tjera relevante për kryerjen e mbikëqyrjes 
së  inspektimit mjedisor në territorin e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut. 

(2) Plani sipas paragrafit (1) të këtij neni do të përcaktojë 
në mënyrë të detyrueshme mënyrën në të cilën kryhet 
monitorimi i realizimit të planit. 

(3) Plani vjetor i përmendur në paragrafin (1) të këtij 
neni për vitin e ardhshëm miratohet më së voni deri më 30 
dhjetor të vitit aktual. 

(4) Plani Vjetor sipas paragrafit (1) të këtij neni 
publikohet në ueb-faqen e Inspektoratit. 

(5) Forma dhe përmbajtja e formularit të Planit vjetor të 
përmendur në paragrafin (1) të këtij neni,  mënyra e 
përgatitjes dhe miratimit të tij, si dhe mënyra dhe procedura 
e monitorimit të zbatimit të tij, do të përcaktohen nga 
ministri me propozim të  drejtorit të Inspektoratit. 

  
Neni 17 

Monitorimi i zbatimit të Planit vjetor për mbikëqyrjen 
e inspektimit të mjedisit të Republikës së Maqedonisë 

së Veriut 
(1)  Inspektorati Shtetëror i Mjedisit përgatiti një raport 

vjetor të përbashkët për mjedisin për zbatimin e Planit vjetor 
të përmendur në nenin 16 të këtij ligji. 

(2) Inspektorati Shtetëror i Mjedisit publikon raportin e 
përmendur në paragrafin (1) të këtij neni në ueb-faqen e tij  
më së voni deri më 31 mars të vitit aktual për vitin paraprak. 

(3) Formën dhe përmbajtjen e raportit të përmendur në 
paragrafin (1) të këtij neni, si dhe mënyrën dhe procedurën 
për përgatitjen e tij i përcakton ministri me propozim të 
drejtorit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit. 

 
Neni 18 

Plani mujor i punës 
Për zbatimin e Planit vjetor për inspektim mjedisor të 

Republikës së Maqedonisë së Veriut, drejtori i Inspektoratit 
Shtetëror të Mjedisit, gjegjësisht kryetari i komunës, 

komunat në qytetin e Shkupit dhe qytetin e Shkupit 
miratojnë planin mujor të punës së secilit inspektor në 
përputhje me me nenin 34 të Ligjit të Inspektimit. 

 
V. TË DREJTAT DHE OBLIGIMET E INSPEKTORËVE 

 
Neni 19 

Kushtet e veçanta të punës, të drejtat dhe detyrimet e 
inspektorëve 

(1)Për të kryer mbikëqyrjen e inspektimit në mjedis, 
përveç kushteve të përgjithshme të punës të përcaktuara në 
rregulloret për marrëdhëniet e punës dhe ato administrative, 
inspektorëve duhet t'u sigurohen kushte të veçanta pune të 
cilat do të  

-garantojnë një shkallë të përshtatshme mbrojtjeje, si më 
poshtë: 

- sigurimi i pajisjeve, transportit dhe mjeteve të 
përshtatshme për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese sipas 
llojit të mbikëqyrjes; 

- përdorimi i pajisjeve mbrojtëse për sigurinë personale 
gjatë mbikëqyrjes së inspektimit nëse ekziston rrezik për 
shëndetin dhe sigurinë e inspektorit dhe 

- sigurimi nga rreziqet e shkaktuara në punë në përputhje 
me ligjin. 

(2) Në raste të jashtëzakonshme, për të parandaluar ose 
eliminuar ndikimin negativ në mjedis dhe shëndetin e 
njerëzve, inspektori mund të jetë i ngarkuar për kryerjen e 
detyrave të punës më gjatë se me orar të plotë. 

(3) Në rastet sipas paragrafit (2) të këtij neni, angazhimi 
jashtë orarit konsiderohet: 

- koha jashtë orarit të rregullt të punës së inspektorit, 
gjatë së cilës ai duhet të jetë i disponueshëm dhe i gatshëm 
për t'iu përgjigjur menjëherë thirrjes për të kryer një 
inspektim në vend; dhe 

- koha jashtë orarit të rregullt të punës së inspektorit, në 
të cilën ai qëndron në vendin ku kryhet inspektimi me qëllim 
të zbatimit të masave për parandalimin ose eliminimin e 
ndikimit negativ në mjedis dhe shëndetin e njeriut. 

(4) Në rastet sipas paragrafit (3) nënparafi 2 të këtij neni, 
inspektorëve do t'u caktohet kompensim në pajtim me Ligjin 
e Nëpunësve Administrativë. 

 
Neni 20 

Trajnimi profesional i specializuar dhe ekspertiza e 
inspektorëve 

(1) Për realizimin e detyrimeve që rrjedhin nga 
rregulloret për inspektimin në mjedis, inspektori ka të drejtë 
dhe detyrë të aftësimit dhe përmirësimit të vazhdueshëm 
profesional të specializuar. 

(2) Inspektorati shtetëror i mjedisit jetësor në 
bashkëpunim me inspektorët e mjedisit jetësor të nivelit 
lokal në njësitë organizative për kryerjen e inspektimit 
mjedisor në nivel lokal të themeluara në kuadër të 
komunave, komunave në Qytetin e Shkupit dhe Qytetit të 
Shkupit përgatit Programin për trajnime të specializuara 
profesionale në bazë të strategjisë sipas nenit 11 të këtij ligji.  

(3) Programi për trajnime të specializuara profesionale 
sipas paragrafit (2) të këtij neni duhet të përmbajë: 

-analiza të nevojave për trajnim të specializuar 
profesional dhe përmirësim për kryerjen e mbikëqyrjes 
inspektuese në mjedis; 

- fusha të specializuara për aftësim dhe zhvillim 
profesional; 

- mënyrën e zbatimit të formimit dhe përmirësimit të 
specializuar profesional dhe 

- burimet e nevojshme financiare, si dhe afati kohor për 
realizimin e propozimit. 

(4) Programi për aftësime profesionale të specializuara 
sipas paragrafit (2) të këtij neni azhurnohet çdo tre vjet dhe 
është pjesë e programit sipas nenit 12 të këtij ligji, i cili 
përcakton mjetet e nevojshme për zbatimin e tij. 
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VI. ZBATIMI I MBIKERQYRJES SË INSPEKTIMIT NË 

MJEDIS 
 

Neni 21 
Llojet e mbikëqyrjes së inspektimeve mjedisore 

Inspektimi mjedisor kryhet në përputhje me Ligjin e 
Mbikëqyrjes Inspektuese si:  

- Mbikëqyrja e  rregullt Inspektuese, 
-Mbikëqyrja e jashtëzakonshme Inspektuese dhe 
- Mbikëqyrja kontrolluese e Inspektimit  
 

Neni 22 
Mbikëqyrja inspektuese e rregullt 

Inspektimi i rregullt është mbikëqyrja që planifikohet 
paraprakisht me orar të planifikuar në pajtim me planin 
vjetor sipas nenit 14 të këtij ligji dhe planin mujor sipas nenit 
18 të këtij ligji. 

 
Neni 23 

Mbikëqyrja e jashtëzakonshme inspektuese 
(1) Inspektimi i jashtëzakonshëm kryhet sipas detyrës 

zyrtare ose në bazë të kërkesës/iniciativës së paraqitur nga 
personi fizik ose juridik, organi i administratës shtetërore 
ose komunat, komunat e Qytetit të Shkupit dhe Qytetit të 
Shkupit, me urdhër të Këshillit inspektues. si dhe me urdhër 
të shkruar të ministrit.drejtori i Inspektoratit Shtetëror për 
Mjedis, gjegjësisht drejtuesi i cili udhëheq shërbimin 
inspektues, gjegjësisht kryetari i komunës, komunave në 
qytetin e Shkupit dhe në qytetin e Shkupit, ku bëjnë pjesë. 
Njësia organizative për kryerjen e inspektimit mjedisor në 
nivel vendor, nëse: 

- janë paraqitur aplikime dhe iniciativa të cilat tregojnë 
ekzistencën e një kërcënimi për mjedisin dhe shëndetin e 
njerëzve; 

- ka ndodhur ose kur ekziston rreziku i një aksidenti ose 
incidenti që mund të ketë ndikim në mjedis dhe shëndetin e 
njerëzve; 

- është marrë informacion se është bërë një shkelje e 
kushteve të përcaktuara në rregulloret ose aktet që 
rregullojnë kryerjen e veprimtarisë dhe / ose aktivitetit për 
shkak të ndikimit të tyre në mjedis; 

- është e nevojshme të merren masa shtesë për zbatimin 
e rregulloreve në fushën e mjedisit; 

- kur ka ndryshime në rregulloret për mbrojtjen e 
mjedisit të cilat ndryshojnë kushtet e kryerjes së 
veprimtarisë  dhe / ose aktivitetit dhe 

- kur sipas ligjit është përcaktuar se është e nevojshme të 
bëhet inspektimi për nxjerrjen, ndryshimin ose rishikimin e 
aktit që rregullon kryerjen e veprimtarisë ose në një rast 
tjetër të përcaktuar me ligj.  

(2) Inspektimi i jashtëzakonshëm kryhet në mënyrën e 
përcaktuar në nenin 71 të Ligjit të Inspektimit, si dhe në 
përputhje me aktet e miratuara nga drejtori i Inspektoratit 
Shtetëror të Mjedisit, të cilat përcaktojnë specifika të 
caktuara të përshtatshme për natyrën e mbikëqyrjes 
mjedisore. 

(3) Në rastet sipas paragrafit (1) nënparagrafët 1 dhe 2, 
kur konstatohet se ekziston rrezik i drejtpërdrejtë për jetën 
dhe shëndetin e njerëzve të përmasave më të mëdha ose me 
ndikim të madh, inspektori do të kryejë mbykëqyrje të 
jashtëzakonshme menjëherë, dhe jo më vonë se 24 orë pas 
kuptimit të arsyes së mbykëqyrjes së jashtëzakonshme. 

(4) Çdo person fizik i cili është i vetëdijshëm se ka rrezik 
për mjedisin dhe shëndetin e njeriut mund të paraqitet në 
stacionin policor dhe në linjën EKO. 

(5) Inspektorati Shtetëror i Mjedisit Jetësor është i 
obliguar të sigurojë linjën EKO sipas paragrafit (4) të këtij 
neni. 

 
 

Neni 24 
Mbikëqyrja kontrolluese e inspektimit 

Inspektimi kontrollues kryhet sipas detyrës zyrtare në 
pajtim me nenin 76 të Ligjit të Inspektimit. 

Neni 25 
E drejta e qasjes 

(1) Inspektori shtetëror kryen mbikëqyrje inspektuese 
mbi subjektet e mbikëqyrjes, në çdo kohë dhe në vend, me 
urdhër ose urdhër të lëshuar në pajtim me nenin 23 të këtij 
ligji, me ose pa njoftim paraprak në dhe përreth objekteve 
afariste, instalimeve, objekteve, si. si dhe lëndët e para 
mjetet dhe pajisjet për kryerjen e veprimtarisë dhe/ose 
veprimtarisë për të cilën me akt përkatës, të nxjerrë nga 
organi i administratës shtetërore përgjegjës për punët e 
mjedisit, përkatësisht nga organi profesional, kryhet kryerja 
e veprimtaria dhe/ose veprimtaria rregullohet dhe kushtet në 
të cilat mund të kryhet për shkak të ndikimit të tyre në 
mjedis, si dhe me akt të nxjerrë nga një organ tjetër i 
administratës shtetërore, kur një detyrim i tillë parashihet me 
ligj. 

(2) Inspektori i mjedisit në nivel vendor kryen 
mbikëqyrje inspektuese mbi subjektet e mbikëqyrjes, në çdo 
kohë dhe në vend, me urdhër ose dekret të lëshuar në 
përputhje me nenin 23 të këtij ligji, me ose pa njoftim 
paraprak brenda dhe përreth objekteve afariste, instalimeve. 
objekteve, si dhe lëndët e para, mjetet dhe pajisjet për 
kryerjen e veprimtarisë dhe/ose aktivitetit për të cilën me akt 
përkatës, të nxjerrë nga komuna, komuna në qytetin e 
Shkupit, përkatësisht nga qyteti i Shkupit, rregullohet 
kryerja e aktivitetit dhe/ose veprimtarisë dhe janë të 
përshkruara kushtet nën të cilat mund të kryhet për shkak të 
ndikimit të tyre në mjedis. 

(3) Inspektori shtetëror e kryen mbikëqyrjen inspektuese 
në çdo kohë dhe në vend, me urdhër ose dekret të lëshuar në 
përputhje me nenin 23 të këtij ligji, me ose pa njoftim 
paraprak në dhe përreth objekteve afariste, instalimeve, 
objekteve, si dhe lëndëve të para, mjeteve dhe pajisjeve për 
kryerjen e veprimtarisë dhe/ose aktivitetit, nëse merr 
informacion ose vihet në dijeni se inspektori i mjedisit në 
nivel vendor nuk ka vepruar në bazë të kërkesës së marrë 
dhe/ose informacionit nga organe të tjera shtetërore, 
organizata, institucione, persona juridikë dhe fizikë, si dhe 
nga media. 

(4)  Nëse inspektori i mjedisit në nivel vendor ka dijeni 
se ka parregullsi në subjektet e mbikëqyrjes për të cilat është 
kompetent të veprojë inspektori shtetëror, është i detyruar të 
njoftojë pa vonesë Inspektoratin Shtetëror të Mjedisit. 

(5) Gjatë kryerjes së inspektimit, nëse është e nevojshme 
dhe me kërkesë të inspektorit, mund të jetë i pranishëm edhe 
zyrtar nga organi profesional, përkatësisht nga njësia 
organizative për kryerjen e inspektimit mjedisor në nivel 
lokal e themeluar në kuadër të komunës, komunës në qytetin 
e Shkupit dhe qytetin e Shkupit, si dhe përfaqësuesit e 
institucioneve të tjera profesionale dhe personave juridikë, 
nëse kërkohet ekspertizë për vërtetimin e fakteve apo 
rrethanave të rëndësishme.  

(6) Me kërkesë të inspektorit, një zyrtar i autorizuar i 
organit të administratës shtetërore përgjegjës për punët e 
brendshme është i detyruar të marrë pjesë në zbatimin e 
mbikëqyrjes inspektuese. 

(7) Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes së inspektimit, 
inspektori ka të drejtë të ketë qasje në proceset teknologjike, 
prodhuese dhe të tjera që janë pjesë e veprimtarive  dhe / ose 
aktiviteteve të subjektit të mbikëqyrjes. 

(8) Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes së inspektimit, 
inspektori ka të drejtë të vulosë ambientet dhe / ose sendet 
në një periudhë kohore të nevojshme për sigurimin e 
provave të nevojshme për kryerjen e procedurës 
kundërvajtëse ose penale. 

 
Neni 26 

Marrja e mostrave për analizë 
(1)  Veprimet e veçanta në procedurën e inspektimit që 

kanë të bëjnë me marrjen e mostrave për analizë kryhen në 
përputhje me Ligjin e Mbikëqyrjes Inspektuese. 
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(2) Gjatë kryerjes së procedurës së inspektimit, 
inspektori në rast të një situate urgjente dhe të pa 
shmangshme, dhe me qëllim të identifikimit të burimeve dhe 
vëllimit të ndotjes mund të marrë mostra për analizën e ujit, 
ajrit dhe tokës, substancave dhe materieve të lëshuara në 
mjedisin, lëndët e para, materialet e mbeturinave, produktet 
dhe të  tjera. 

(3) Në një procedur të rregullt, për marrjen e mostrave 
të përmendura në paragrafin (2) të këtij neni dhe kryerjen e 
analizave laboratorike në fushën e mjedisit, inspektori 
angazhon një subjekt që ka akreditimin e duhur në përputhje 
me rregulloret për akreditimin dhe ligjet e posaçme.   

(4)  Procedurën për marrjen e mostrave për analiza sipas 
paragrafit (2) të këtij neni e përcakton ministri me 
propozimin e drejtorit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit. 

 
Neni 27 

Mbledhja dhe sigurimi i dëshmive 
(1)  Çdo person fizik ose juridik, me kërkesë të 

inspektorit, vë në dispozicion të gjithë informacionin, 
përfshirë të dhënat materiale dhe ekonomike, të cilat janë të 
rëndësishme për vlerësimin e situatës që i nënshtrohet 
inspektimit. 

(2) Inspektori, për të përcaktuar ndikimin në mjedis, ka 
të drejtë nga subjektet e mbikëqyrjes:  

1) të kërkojë që të dorëzohen rezultatet e ekzaminimeve, 
analizave dhe matjeve të kryera; 

2) nga subjekti të kërkojë marrjen e mostrave, analizën 
dhe matjen e substancave dhe materieve të lëshuara në 
mjedis, si dhe zhurmën dhe dridhjet; 

3) nga subjekti të kërkojë marrjen e mostrave dhe 
analizën e materialeve dhe produkteve, të përdorura ose të 
përpunuara, lëndëve të para dhe produkteve të mbeturinave, 
nëse ka të tilla; 

4) të bëjë fotografi, inçizim ose në një mënyrë tjetër  të 
zbatoj vëzhgimin e  situatës së shkaktuar; 

5) nga subjekti të sqarojë shkaqet që shkaktojnë ndotje 
dhe degradim të mjedisit; 

6) të marrë deklarata nga përgjegjësit, zyrtarët, të 
autorizuarit dhe personat e gjetur, si dhe nga persona të tjerë, 
të cilat janë të rëndësishëm për përcaktimin e nivelit dhe 
llojit të ndotjes; 

7)  të kryej një analizë ose nga subjekti i mbikëqyrjes të 
kërkoj që të kryhet matja, testimi dhe analiza e emetimeve, 
në përputhje me rregulloret e posaçme nga sfera e mjedisit 
dhe 

8) të ndërmarrë edhe  veprimtari të tjera ose aktivitete në 
mënyrë që të sigurojë dëshmi që janë të rëndësishme për 
përcaktimin e situatës faktike. 

 
Neni 28 

Konfiskimi i sendeve 
(1) Inspektori mund të konfiskoj  përkohësisht 

dokumente ose objekte të tjera (sende të luajtshme) të 
natyrës së gjallë dhe jo të gjallë nëse i gjykon të nevojshme 
dhe mund të shërbejë si dëshmi në procedurat kundërvajtëse 
dhe penale ose nëse është e nevojshme për të parandaluar 
ndonjë pasojë serioze në shëndetin e njerëzve dhe mjedisin. 

 (2) Për sendet e konfiskuara sipas paragrafit (1) të këtij 
neni, inspektori në mënyrë të detyrueshme i lëshon një 
certifikatë subjektit nga i cili sendet janë konfiskuar në 
përputhje me dispozitat e Ligjit të Mbikëqyrjes së 
Inspektimit. 

(3) Dokumentet dhe/ose sendet e konfiskuara 
përkohësisht sipas paragrafit (1) të këtij neni duhet të 
mbahen në hapësirat përkatëse në Inspektoratin Shtetëror të 
Mjedisit ose komunat, komunat e Qytetit të Shkupit dhe 
Qytetit të Shkupit ose subjektet tjera që në pajtim me ligj 
plotësojnë kushtet për mbajtjen e dokumenteve dhe/ose 
sendeve të konfiskuara për të njëjtat deri në ditën e dorëzimit 
të tyre në Agjencinë e Menaxhimit të Pasurisë së Konfiskuar 
të Republikës së Maqedonisë së Veriut që të mbeten të 
padëmtuara dhe të pandryshuara dhe të sigurta nga 
tjetërsimi. 

(4) Shpenzimet për ruajtjen dhe skladimin  e 
dokumenteve dhe / ose sendeve të konfiskuara përballohen 
nga subjekti nga i cili janë konfiskuar.  

 (5) Konfiskimi i objekteve të përmendura në paragrafin  
(1) të këtij neni dhe trajtimi i tyre kryhet në përputhje me 
rregulloret për administrimin e pronës së konfiskuar, 
përfitimit të pronës dhe objekteve të konfiskuara në 
procedurë penale dhe kundërvajtëse. 

 
Neni 29 

Kostot e procedurës së inspektimit 
(1) Shpenzimet e bëra për aktivitetet e kryera gjatë 

mbikëqyrjes së rregullt të inspektimit  i përballon 
Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, gjegjësisht komuna, 
komunat në qytetin e Shkupit dhe Qyteti i Shkupit. 

(2) Si përjashtim sipas paragrafit (1) të këtij neni, 
shpenzimet për mbikëqyrjen e inspektimit  të  kryer do të 
përballohen nga subjekti i mbikëqyrjes nëse inspektimi 
përfundon me shqiptimin e një mase inspektimi. 

(3) Shpenzimet për aktivitetet e kryera për mbikëqyrje të 
jashtëzakonshme inspektimi do të përballohen nga subjekti 
i mbikëqyrjes nëse procedura e inspektimit përfundon me 
shqiptimin e një mase inspektimi. 

(4) Shpenzimet për aktivitetet e kryera gjatë mbikëqyrjes 
së inspektimit të kontrollit do të përballohen nga subjekti i 
mbikëqyrjes. 

 (5)  Nëse gjatë mbikëqyrjes së inspektimit ka nevojë për 
marrjen e mostrave dhe analizat dhe matjet bëhen në 
përputhje me nenet 26 dhe 27 të këtij ligji, shpenzimet do të 
përballohen nga subjekti i mbikëqyrjes nëse analizat dhe 
matjet përcaktojnë se ai ka shkelur rregulloret në fushën e 
mjedisit. 

(6) Nëse analizat dhe matjet në përputhje me nenet 32 
dhe 33 të këtij ligji tregojnë se subjekti i mbikëqyrjes nuk ka 
shkelur rregulloret mjedisore, shpenzimet e inspektimit do 
të përballohen nga Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, 
gjegjësisht komuna, komunat në qytetin e Shkupit dhe 
Qyteti i Shkupit. 

(7) Shpenzimet për mbikëqyrjen e inspektimit të kryer 
nga një inspektor shtetëror paguhen nga subjekti i 
mbikëqyrjes në një llogari të veçantë të Buxhetit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe ato do të përdoren 
për të mbuluar kostot e mbikëqyrjes së inspektimit të kryer, 
si dhe për të mbuluar shpenzimet për analizat dhe matjet e 
kryera.  

(8) Shpenzimet për inspektimin e kryer nga inspektori 
mjedisor në nivel lokal subjekti i mbikëqyrjes i paguan në 
llogarinë e veçantë të komunës, qytetit të Shkupit dhe 
komunave në qytetin e Shkupit dhe do të përdoren për 
mbulimin e shpenzimeve. të inspektimit, si dhe për të 
mbuluar kostot e analizave dhe të matjeve të kryera. 

(9) Përcaktimi i shumës së shpenzimeve për kryerjen e 
mbikëqyrjes së inspektimit bëhet në përputhje me kostot 
reale të shkaktuara gjatë kryerjes së mbikëqyrjes së 
inspektimit, si dhe kostot reale të bëra për analizat dhe 
matjet e kryera, si dhe kostot e transportit. 

(10) Shpenzimet e procedurës që dihen në momentin e 
marrjes së vendimit nga inspektori vendosen në vetë 
vendimin nga inspektori vendoset në vet vendimin, dhe nëse 
shpenzimet nuk dihen në momentin e marrjes së vendimit, 
vendoset me një vendim special. 

(11) Lloji dhe mënyra e llogaritjes së kostove të 
mbikëqyrjes së inspektimit mjedisor përcaktohen nga 
ministri me propozimin e drejtorit të Inspektoratit Shtetëror 
të Mjedisit. 

 
VII AKTET E INSPEKTIMIT PËR MBIKËQYRJEN E 

INSPEKTIMIT NË MJEDIS 
 

Neni 30 
Aktet e inspektimit 

(1) Inspektori është i obliguar që gjatë kryerjes së 
inspektimit mjedisor t'i kryej aktet dhe rregulloret e 
miratuara në pajtim me Ligjin e Mbikëqyrjes Inspektuese 
dhe dispozitat e këtij ligji. 
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(2) Për kryerjen e mbikëqyrjes  inspektuese në  mjedis, 
drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit miraton 
udhëzime dhe procedura që zbatohen detyrimisht në 
kryerjen e mbikëqyrjes. 

(3) Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese në mjedis, 
inspektori shqipton  vërejtje me vendim dhe me vendim 
vendos masa të tjera inspektuese në përputhje me dispozitat 
e këtij ligji, Ligjin e Mbikëqyrjes  Inspektuese dhe 
rregulloret për mjedisin. 

 
Neni 31 

Proçesverbali nga mbikëqyrja e inspektimit të kryer 
(1) Për inspektimin e kryer, inspektori përpilon raport 

me shkrim për vendin e kryerjes së inspektimit në pajtim me 
nenin 82 të Ligjit të Inspektimit. 

(2) Në procesverbal sipas paragrafit (1) të këtij neni 
shënohet gjendja e vërtetuar faktike me përshkrim të 
hollësishëm, parregullsitë dhe mangësitë e konstatuara, 
vërejtjet dhe deklaratat e personave të pranishëm dhe faktet 
dhe rrethanat tjera relevante. 

(3) Procesverbalit sipas paragrafit (1) të këtij neni i 
bashkëngjiten dokumentet, aktet, fotodokumentacioni i bërë 
në vend, raportet etj. te subjekti i mbikëqyrjes nëse 
inspektori i konsideron të rëndësishme për konstatimin e 
gjendjes faktike. 

(4 Procesverbalin sipas paragrafit (1) të këtij neni e 
nënshkruan inspektori dhe subjekti i mbikëqyrjes dhe një 
kopje e procesverbalit ia dorëzon subjektit të mbikëqyrjes. 

(5) Në rast se mbikëqyrja e  inspektimit kryhet pa 
prezencën e përfaqësuesit të autorizuar të subjektit, 
procesverbali i dorëzohet subjektit të mbikëqyrjes me postë. 

(6) Nëse brenda tetë ditëve nga dita e marrjes së 
procesverbalit, subjekti i mbikëqyrjes nuk komenton 
procesverbalin ose nuk e kthen atë të nënshkruar, 
konsiderohet se pajtohet me përmbajtjen e tij. 

(7) Nëse për shkak të fushëveprimit dhe kompleksitetit 
të inspektimit, natyrës së tij ose rrethanave të tjera nuk është 
e mundur të përpilohet një procesverbal në vendin e 
inspektimit, raporti mund të përpilohet në ambientet zyrtare 
të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, përkatësisht 
komunave, komunat e qytetit të Shkupit dhe qyteti i Shkupit 
në afat prej tri ditësh nga dita e inspektimit dhe në 
procesverbal duhet të tregohet arsyetimi pse procesverbali 
është përpiluar në objektet zyrtare të Inspektoratit shtetëror 
për mjedis jetësor, përkatësisht komunat, komunat. të 
Qytetit të Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit. 

(8) Në rastet sipas paragrafit (7) të këtij neni, inspektori 
fton përfaqësuesin e subjektit të mbikëqyrjes në objektet 
zyrtare të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, përkatësisht 
komunave, komunave të qytetit të Shkupit dhe qytetit të 
Shkupit. Shkupi ta nënshkruajë procesverbalin, jo më vonë 
se tetë ditë, ditën e përgatitjes së procesverbalit. 

(9) Nëse subjekti i mbikëqyrjes sipas paragrafit (8) të 
këtij neni refuzon nënshkrimin e procesverbalit ose nuk vjen 
në objektet zyrtare të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, 
gjegjësisht komunave, komunave të qytetit të Shkupit dhe 
qytetit. të Shkupit në afatin e caktuar inspektori konstaton 
se.procesverbali. 

(10) Nëse gjatë mbikëqyrjes së inspektimit nuk janë 
përcaktuar parregullsi, ose parregullsitë janë hequr gjatë 
mbikëqyrjes ose brenda afatit të përcaktuar me vendim, 
inspektori e ndalon procedurën me deklaratë në 
procesverbal. 

  
Neni 32 
Vërejtje 

(1) Gjatë kryerjes së një mbikëqyrje inspektimi, nëse 
inspektori konstaton një parregullsi të një shkalle më të 
vogël, e cila si e tillë është e përcaktuar në rregulloret në 
fushën e mjedisit, me vendim përcaktohet një masë vërejte, 
e cila përcakton afatin brenda të cilit duhet të eliminohen 
mangësitë dhe parregullsitë të përcaktuara me procesverbal 
sipas nenit 31 të këtij ligji. 

(2) Nëse inspektori sipas paragrafit (1) të këtij neni 
konstaton se subjekti nuk ka vepruar brenda afatit të caktuar, 
me vendim shqipton një masë tjetër inspektimi në përputhje 
me nenin 33 të këtij ligji dhe rregulloret në fushën e mjedisit. 

 
Neni 33 

Aktvendimi 
(1)  Nëse gjatë mbikëqyrjes së inspektimit, inspektori 

konstaton se subjekti i mbikëqyrjes nuk është në përputhje 
me rregulloret në fushën e mjedisit, standardet e dhëna dhe 
aktet e tjera që rregullojnë veprimtarinë / aktivitetin, 
inspektori me një aktvendim shqipton masat e inspektimit 
me anë të të cilave ai jep: 

- detyrim / urdhër, për eliminimin e parregullsive dhe 
pasojave të dëmshme të shkaktuara nga ndotja ose 
degradimi i mjedisit dhe natyrës, dhe sjelljen e mjedisit në 
gjendjen e mëparshme; 

- ndalim, i cili mund t'i referohet të gjithë punës së 
subjektit, një pjese të  instalimit, përdorimit të teknologjisë, 
linjës teknologjike të produkteve, produkteve gjysëm të 
gatshme, lëndëve të para, pajisjeve, aparateve dhe veglave 
që kanë një efekt të dëmshëm dhe që nuk plotësojnë kushtet 
e përcaktuara; 

- kufizimin e  përdorimit të teknologjisë, linjës 
teknologjike të produkteve, produkteve gjysëm të gatshme, 
lëndëve të para, pajisjeve, aparateve  dhe veglave që kanë 
një efekt të dëmshëm dhe nuk plotësojnë kushtet e 
përcaktuara, ose kufizimi i fushës së veprimtarisë / 
aktivitetit që shkakton efektet e dëmshme në mjedis, i cili i 
referohet një periudhe kohore të ditës ose një periudhe tjetër 
kohore në të cilën kryhet veprimtaria / aktiviteti që shkakton 
pasoja të dëmshme në mjedis.; 

- detyrim për të marrë masa parandaluese; 
- masa të tjera të përcaktuara me rregullore të veçanta në 

fushën e mjedisit.  
(2) Vendimi përcakton afatin për realizimin e masave të 

inspektimit sipas paragrafit (1) të këtij neni për eliminimin 
e parregullsive dhe pasojave të dëmshme. 

(3) Masat inspektuese për eliminimin e parregullsive dhe 
pasojave të dëmshme që kanë ndodhur si pasojë e mos 
respektimit të rregulloreve, inspektori mund t'i përcaktojë në 
bashkëpunim me organin ekspert, përkatësisht njësinë 
organizative për inspektim mjedisor në nivel lokal të 
themeluar në kuadër të komunës, komuna në qytetin e 
Shkupit dhe qyteti i Shkupit. 

(4) Nëse gjatë inspektimit kontrollues, inspektori 
konstaton se afati i përcaktuar me vendimin sipas paragrafit 
(2) të këtij neni, padyshim nuk është i mjaftueshëm që 
subjekti i mbikëqyrur të marrë masat e përcaktuara në 
vendim, inspektori mund të caktojë një afat shtesë, i cili nëse 
nuk përcaktohet sipas ligjeve të veçanta nuk mund të jetë më 
shumë se 120 ditë. 

(5) Nëse subjekti i mbikëqyrjes nuk vepron në përputhje 
me vendimin e inspektorit të përmendur në paragrafin (1) të 
këtij neni dhe nuk i heq arsyet për situatën e shkaktuar  të 
përcaktuar me vendimin, inspektori paraqet kërkesë për 
fillimin e procedurës kundërvajtëse ose penale para një 
autoriteti kompetent. 

(6) Nëse gjatë inspektimit, inspektori konstaton se 
subjekti i mbikëqyrjes nuk është në përputhje me ligjet dhe 
rregulloret e tjera, rregulloret teknike, standardet dhe aktet e 
tjera të përgjithshme, pavarësisht nga përcaktimi i afatit në 
vendim në të cilin duhet të hiqen parregullsitë, inspektori 
mund të paraqesë kërkesë për ngritjen e kundërvajtjes 
gjegjësisht procedurës penale para organit kompetent. 

(7) Në rast se përcaktohet ekzistenca e një rreziku të 
drejtpërdrejt  për jetën dhe shëndetin e njerëzve, inspektori 
mund të nxjerrë një vendim gojor për heqjen  urgjente dhe 
të menjëhershme të mangësive të përcaktuara që ka 
konstatuar gjatë inspektimit. Me procesverbal 

(8) Nëse parregullsitë e konstatuara të përmendura në 
paragrafin (7) të këtij neni përbëjnë rrezik për mjedisin, 
jetën dhe shëndetin e njerëzve, inspektori mund të shqiptoj  
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menjëherë një vendim gojor që ndalon kryerjen e 
veprimtarisë dhe / ose aktiviteteve, si dhe të  ndaloj 
përdorimin e mjeteve dhe pajisjeve për kryerjen e 
veprimtarisë  dhe / ose aktivitetit. 

(9) Në rastet e përmendura në paragrafët (7) dhe (8) të 
këtij neni, inspektori do të miratojë një vendim me shkrim 
brenda tetë ditëve nga dita e marrjes së vendimit gojor. 

(10) Kundër vendimit të inspektorit sipas paragrafit (1) 
të këtij neni mund të parashtrohet ankesë në pajtim me nenin 
84 të Ligjit të Mbikëqyrjes Inspektuese. 

(11) Vendimi sipas paragrafit (1) të këtij neni dhe ankesa 
sipas paragrafit (10) të këtij neni mund të nxirren ose 
dorëzohen në formë të dokumenteve elektronike të 
dorëzuara në profilin e shfrytëzuesit në Portalin Nacional të 
Shërbimve Elektronike. Shërbimet, në përputhje me 
rregulloret, në fushën e qeverisjes elektronike dhe 
shërbimeve elektronike dhe në fushën e dokumenteve 
elektronike, identifikimit elektronik dhe shërbimeve 
konfidenciale. 

(12) Me përjashtim sipas paragrafit (11) të këtij neni, 
dhe në rast të ndërprerjes teknike të funksionalitetit të 
Portalit Nacional të Shërbimeve Elektronike ose  Platformës 
Kombëtare të Ndërveprueshmërisë, vendimi sipas paragrafit 
(1) të këtij neni dhe ankimi sipas paragrafit (10) të këtij neni 
në formë të dokumenteve elektronike do të dorëzohen 
nëpërmjet dërgesë së kualifikuar elektronike të parashtruesit 
të ankesës, përkatësisht organit kompetent, sipas rregullores 
në fushën e dokumenteve elektronike, identifikimit 
elektronik dhe shërbimeve konfidenciale  

 
Neni 34 

Procedurat standarde të funksionimit 
(1) Inspektori përdor procedurat standarde të 

funksionimit të miratuara gjatë kryerjes së inspektimeve. 
(2) Procedurat standarde të funksionimit janë një grup 

udhëzimesh të shkruara që përshkruajnë procedurat dhe 
proceset për kryerjen e inspektimeve duke marrë masat e 
duhura, duke përcaktuar rolet dhe përgjegjësitë e palëve të 
interesuara në inspektim. 

(3) Procedurat standarde të funksionimit mund të 
përfshijnë dhe përdorin listat kontrolluese të referuara në 
nenin 35 të këtij ligji, të cilat janë pjesë e procedurës. 

(4) Procedurat standarde të funksionimit miratohen nga 
drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe ato 
publikohen në ueb-faqen e Inspektoratit Shtetëror të 
Mjedisit. 

(5) Modifikimi dhe/ose plotësimi i procedurave 
standarde të funksionimit bëhet në mënyrë periodike, sipas 
nevojës. 

 
Neni 35 

Listat e kontrollit 
(1)  Inspektorët përdorin listat e kontrollit kur kryejnë 

mbikëqyrje inspektuese. 
(2) Përdorimi i listave të kontrollit gjatë kryerjes së 

mbikëqyrjes së inspektimit do të mundësojë sigurimin e të 
dhënave / informacioneve përkatëse, specifike dhe objektive 
për identifikimin e ndikimeve që kryen ose mund të kryejë 
subjekti i mbikëqyrjes mjedisore. 

(3) Lista kontrolluese përmbanë të paktën elementet e 
mëposhtme: 

- të dhëna të përgjithshme mbi subjektin e mbikëqyrjes, 
përfshirë dokumentacionin me të cilin ai ka rregulluar 
veprimtarinë / aktivitetin në përputhje me rregulloret në 
fushën e mjedisit, 

- të dhëna specifike mbi subjektin e mbikëqyrjes që i 
referohen ndikimeve në media dhe fushave të mjedisit dhe 
veprimit të tij dhe harmonzimit  me rregullat; dhe 

- hapësirë për informacion shtesë, në të cilën bëhen 
vërejtje. 

(4) Për të marrë të dhëna dhe informacione në listat 
kontrolluese, mund të përdoren formularë me pyetje të 
parashtruara  në një mënyrë të thjeshtë, të kuptueshme dhe 
që të orientojnë, në mënyrë që përgjigjet e pyetjeve të jenë 
të sakta, të shkurtra dhe  precize. 

(5) Të dhënat nga listat kontrolluese do të përfshihen në 
mënyrë të përshtatshme në procesverbalin nga mbikëqyrja e 
kryer, si dhe në aktet e tjera të inspektimit nëse është e 
nevojshme. 

(6) Listat kontrolluese miratohen nga shërbimi përkatës 
inspektues sipas nenit 7 të këtij ligji dhe publikohen në faqen 
e internetit të shërbimit inspektues. 

(7) Shërbimi inspektues sipas nenit 7 të këtij ligji i 
përditëson listat kontrolluese të paktën një herë në vit, e nëse 
është e nevojshme, edhe më shumë. 

 
Neni 36 

Metodologjia për vlerësimin e rrezikut dhe 
shpeshtësinë e kryerjes së mbikëqyrjes së inspektimeve 

mjedisore 
(1)  Ndikimi i veprimit  dhe / ose aktivitetit të kryer nga 

subjekti i mbikëqyrjes mjedisore përcaktohet në bazë të një 
vlerësimi të rrezikut mjedisor. 

(2) Përveç mënyrës së kryerjes së vlerësimit të rrezikut 
në përputhje me Ligjin e Mbikëqyrjes së  Inspektimit, për të 
përcaktuar ndikimin e veprimit dhe / ose aktivitetit në 
mjedis, mund të përdoren kritere shtesë specifike për 
vlerësimin e rrezikut mjedisor. 

(3) Kriteret e veçanta sipas paragrafit (2) të këtij neni i 
përcakton ministri me propozimin e drejtorit të Inspektoratit 
Shtetëror të Mjedisit në përputhje me metodologjinë, 
kriteret dhe udhëzimet për inspektimin mjedisor të 
përdorura në Bashkimin Europian dhe dallojnë varësisht nga 
llojin dhe specifikat e instalimit, përkatësisht objektin e 
mbikëqyrjes. 

(4) Për vlerësimin e rrezikut mjedisor të përmendur në 
paragrafin (1) të këtij neni mund të përdoren mjetet 
softuerike dhe modelimi matematikor.  

(5) Drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit miraton 
një metodologji për kryerjen e vlerësimit të rrezikut 
mjedisor të përmendur në paragrafin (1) të këtij neni për 
veprimtari dhe / ose aktivitete të caktuara, sipas të cilave 
është planifikuar inspektimi mjedisor dhe është  përcaktuar 
frekuenca e kryerjes së mbikëqyrjes së  inspektimeve e 
subjekteve të caktuara. 

 
Neni 37 

Raporti i mbikëqyrjes së  inspektimit mbi veprimtaritë 
dhe aktivitetet që kanë një ndikim të konsiderueshëm  

në media dhe në fusha të mjedisit 
(1) Për zbatimin e mbikëqyrjes inspektuese mbi 

subjektet e mbikëqyrjes që kryejnë veprimtari dhe / ose 
aktivitete për të cilat është e nevojshme të ketë një leje të 
integruar ekologjike, inspektori është i detyruar, përveç 
akteve të inspektimit, të përgatisë edhe një raport nga 
mbikëqyrja inspektuese e kryer. 

(2) Raporti në paragrafin (1) të këtij neni përgatitet në 
bazë të një mbikëqyrjeje inspektimi të kryer dhe ai përmban: 

- përshkrimin e  hollësishëm të situatës faktike në bazë 
të të cilit përcaktohet plotësimi i kushteve për punë të 
subjektit të mbikëqyrjes të përcaktuar në aktin e inspektimit, 

- propozimet për përmbushjen e kushteve të punës të 
njësisë së mbikëqyrur, dhe 

- përfundimet me aktivitetet e propozuara në të ardhmen 
për përmirësimin e punës së subjektit të mbikëqyrjes. 

(3) Gjatë përgatitjes së raportit të përmendur në 
paragrafin (1) të këtij neni, inspektori    është i detyruar të 
rishikojë dhe të marrë parasysh të gjitha raportet e 
mëparshme në dispozicion të subjektit mbikëqyrës, të 
dhënat nga monitorimi i tij, si dhe dokumente të tjera dhe të 
dhënat e kërkuara për të shqyrtuar ndikimin e plotë që 
subjekti  mbikëqyrës ka në mjedis.  

(4) Një pjesë përbërëse  e raportit sipas paragrafit (1) të 
këtij neni janë aktet e inspektimit të nxjerra në përputhje me 
Ligjin e Mbikëqyrjes së Inspektimit dhe rregulloret në 
fushën e mjedisit. 
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(5) Inspektori i paraqet propozimraportin sipas 
paragrafit (1) të këtij neni subjektit të mbikëqyrjes brenda 
dy muajve nga inspektimi i kryer. 

(6) Subjekti i mbikëqyrjes mund të paraqesë vërejtje për 
raportin sipas paragrafit (5) të këtij neni brenda shtatë ditëve 
nga dita e marrjes së propozimit. 

(7) Nëse brenda afatit të përcaktuar në paragrafin (6) të 
këtij neni, subjekti nuk paraqet vërejtje, do të konsiderohet 
se pajtohet me të. 

(8) Pas përfundimit të afatit sipas paragrafit (5) të këtij 
neni, por jo më vonë se skadimi i katër muajve nga 
mbikëqyrja e inspektimit të  kryer, inspektori i paraqet 
raportin përfundimtar subjektit të mbikëqyrjes. 

(9) Raporti përfundimtar i referuar në paragrafin (8) të 
këtij neni publikohet në ueb-faqen e shërbimit inspektues 
brenda pesë ditëve nga miratimi i tij. 

(10) Forma dhe përmbajtja e raportit sipas paragrafit (1) 
të këtij neni, mënyra e përgatitjes dhe publikimit të tij i 
përcakton ministri me propozimin e drejtorit të Inspektoratit 
Shtetëror të Mjedisit Jetësor. 

11) Raporti sipas paragrafit (1) të këtij neni mund të 
përgatitet në formën e një dokumenti elektronik, i cili 
dorëzohet në profilin e përdoruesit të Portalit Nacional të 
Shërbimeve Elektronike, në përputhje me rregulloret në 
fushën e menaxhimit elektronik dhe elektronik. shërbimet 
dhe në fushën e dokumenteve elektronike.identifikimi 
elektronik dhe shërbimet konfidenciale. 

  
VIII. SISTEMI  INFORMATIV I MBIKËQYRJES SË  

INSPEKTIMIT MBI  MJEDISIN JETËSOR 
 

Neni 38 
Baza e të dhënave të mbikqrjes së inspektimit mjedisor 

 (1) Inspektorati Shtetëror i Mjedisit themelon dhe 
mirëmban bazën e të dhënave për mbikëqyrjen inspektuese 
në mjedisin. 

(2) Baza e të dhënave sipas paragrafit (1) të këtij neni 
përmban të dhëna për aktivitetet e ndërmarra në 
mbikëqyrjen e inspektuese në mjedis në nivel qendror dhe 
lokal. 

 (3) Inspektori në bazën e të dhënave sipas paragrafit (1) 
të këtij neni, detyrimisht i shënon të dhënat e nevojshme për 
kryerjen e punëve inspektuese. 

(4) Inspektorati Shtetëror i Mjedisit kujdeset për 
dorëzimin dhe shkëmbimin e të dhënave për inspektim në 
mjedisin jetësor në nivel qendror dhe lokal, si dhe me 
organet e tjera të administratës shtetërore. 

(5) Gjatë realizimit të shkëmbimit të të dhënave sipas 
paragrafit (4) të këtij neni, përdoret Platforma Kombëtare e 
Ndërveprueshmërisë në përputhje me rregulloret për 
menaxhim elektronik dhe shërbime elektronike. 

(6) Formën dhe përmbajtjen, mënyrën e udhëheqjes dhe 
mbajtjes së bazës së të dhënave, si dhe mënyrën e 
shkëmbimit të informatave ndërmjet Inspektoratit dhe 
njësive të vetëqeverisjes lokale dhe me organet e tjera të 
administratës shtetërore, i përcakton Ministri me propozim 
të drejtorit t Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit. 

(7) Me aktin sipas paragrafit (6) të këtij neni, janë 
përcaktuar të dhënat, si dhe mënyra se si ato do të jenë të 
disponueshme për publikun. 

 
Neni 39 

Regjistri i subjekteve të mbikëqyrjes së inspektimit 
mjedisor 

(1) Inspektorati Shtetëror i Mjedisit krijon dhe mban 
regjistër elektronik të subjekteve për inspektim mjedisor, i 
cili është pjesë e bazës së të dhënave për inspektimin 
mjedisor sipas nenit 38 të këtij ligji. 

(2) Regjistri në paragrafin (1) të këtij neni për subjektet 
e mbikëqyrjes përmban të paktën të dhënat: 

  1) të dhëna për subjektin e mbikëqyrjes (emri dhe 
mbiemri, adresa dhe/ose selia); 

  2) llojin e veprimtaris/aktivitetit që kryen; 

  3) llojin e aktit sipas të cilit subjekti kryen veprimtarinë 
dhe; 

  4) të dhëna të tjera të rëndësishme për mbikëqyrjen 
inspektuese. 

 (3) Regjistri në paragrafin (1) të këtij neni azhurnohet të 
paktën një herë në vit. 

(4) Formën dhe përmbajtjen, mënyrën e mbajtjes së 
regjistrit, me propozim të drejtorit të Inspektoratit Shtetëror 
të Mjedisit i përcakton ministri. 

(5) Me aktin sipas paragrafit (4) të këtij neni, 
përcaktohen të dhënat, si dhe mënyra se si ato do të jenë të 
disponueshme për publikun. 

 
IX. BASHKPUNIMI NË MBIKËQYRJEN E  
INSPEKTIMIT NË  FUSHËN E MJEDISIT 

 
Neni 40 

Bashkëpunimi ndërkombëtar i Inspektoratit Shtetëror 
të Mjedisit 

(1) Inspektorati Shtetëror i Mjedisit realizon 
bashkëpunim ndërkombëtar, nëpërmjet anëtarësimit në 
organizata dhe rrjete ndërkombëtare që veprojnë në fushën 
e kryerjes së mbikëqyrjes së inspektimit mjedisor. 

(2) Inspektorati Shtetëror i Mjedisit realizon 
bashkëpunim ndërkombëtar me organet e administratës 
shtetërore të shteteve të tjera që veprojnë në fushën e 
kryerjes së mbikëqyrjes së inspektimit mjedisor. 

(3) Për të parandaluar ndikimet negative ndërkufitare në 
mjedis, si dhe për zbatimin e marrëveshjeve ndërkombëtare 
në fushën e mjedisit, Inspektorati Shtetëror i Mjedisit do të 
bashkëpunojë me autoritetet kompetente të vendeve të tjera 
për mbikëqyrje të inspektimit si dhe mund të kryej 
mbikëqyrje të përbashkët inspektuese në  mjedis.  

 
Neni 41 

Bashkëpunimi dhe koordinimi midis nivelit qendror 
dhe atij lokal në fushën e mbikëqyrjes së inspektimit 

mjedisor 
(1) Inspektorati Shtetëror i Mjedisit kujdeset dhe 

realizon bashkëpunim dhe koordinim me komunat, komunat 
e Qytetit të Shkupit dhe Qytetin e Shkupit me qëllim të 
përmirësimit të mbikëqyrjes inspektuese në nivel qendror 
dhe lokal në fushën e mjedisit jetësor. 

(2) Me qëllim të arritjes së bashkëpunimit dhe 
koordinimit sipas paragrafit (1) të këtij neni, drejtori i 
Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit mund të themelojë trupa 
të përkohshëm pune dhe trupa të përhershëm punues me 
përfaqësues të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe njësitë 
organizative për inspektim mjedisor. niveli lokal i formuar 
në kuadër të komunave, komunat në qytetin e Shkupit dhe 
qytetin e Shkupit. 

(3) Trupat punues të përkohshëm sipas paragrafit (2) të 
këtij neni do të themelohen për punë të caktuara specifike në 
kohë të caktuar, së paku për një muaj, e më së shumti për një 
vit.  

(4) Inspektorati Shtetëror i Mjedisit në bashkëpunim me 
komunat, komunat e qytetit të Shkupit dhe qyteti i Shkupit: 

- e monitorojnë situatën me burimet njerëzore në fushën 
e mbikëqyrjes së inspektimit mjedisor dhe  japin propozime 
për përmirësimin e tij; 

- përcaktojnë kritere për krijimin e një administrate të 
përbashkët për kryerjen e inspektimeve mjedisore; 

- krijojnë një rrjet inspektorësh dhe ekspertësh të cilët 
kanë kontribuar në forcimin e kapaciteteve për kryerjen e 
mbikëqyrjes së inspektimeve mjedisore; 

- propozojnë realizimin e bashkëpunimit ndërkombëtar 
në mbikëqyrjen e inspektimit mjedisor; 

- monitorojnë detyrimet që rrjedhin nga rregulloret 
mjedisore në lidhje me zbatimin e mbikëqyrjes inspektuese 
dhe 

- çështje të tjera për të cilat do të ketë nevojë për 
bashkëpunim dhe koordinim me qëllim të përmirësimit të 
inspektimit mjedisor.  
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 (5) Kriteret sipas paragrafit (4) nënparagrafi 2 të këtij 
neni përcaktojnë fushëveprimin e aktiviteteve për 
themelimin e një administrate të përbashkët për inspektimin 
e mjedisit në nivel lokal, madhësinë e sipërfaqes dhe 
shtrirjen e aktiviteteve që mund t'i caktohen një të 
autorizuari. inspektor, si dhe numrin e nevojshëm të 
inspektorëve të autorizuar sipas madhësisë së sipërfaqeve të 
komunave, komunave në qytetin e Shkupit, përkatësisht të 
qytetit të Shkupit, të cilat formojnë administratë të 
përbashkët për kryerjen e inspektimit mjedisor. 

 
X. MBIKËQYRJA 

 
Neni 42 

Mbikëqyrja e ligjshmërisë së punës së njësive 
organizative për kryerjen e inspektimit mjedisor në 
nivel lokal të themeluara në kuadër të komunave, 

komunave në qytetin e Shkupit dhe qytetit të Shkupit 
(1) Mbikëqyrjen mbi ligjshmërinë e punës së njësive 

organizative për kryerjen e inspektimit mjedisor në nivel 
lokal të themeluara në kuadër të komunave, komunave në 
qytetin e Shkupit dhe qytetit të Shkupit e kryen organi i 
administratës shtetërore përgjegjës për punët. të mjedisit. 

(2)  Ministri themelon një komision për mbikëqyrjen e 
zbatimit të dispozitave të këtij ligji në nivel lokal. 

(3) Për zbatimin e mbikëqyrjes sipas paragrafit (1) të 
këtij neni, ministri më së voni deri më 1 mars të vitit aktual 
miraton plan për mbikëqyrjen e ligjshmërisë së punës së 
njësive organizative për kryerjen e inspektimit mjedisor në 
nivel lokal të themeluara në kuadër të komunave, komunave 
në qytetin e Shkupit dhe qytetit të Shkupit. 

(4) Plani sipas paragrafit (3) të këtij neni publikohet në 
ueb-faqen e organit të administratës shtetërore përgjegjës 
për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor në afat prej 
pesë ditësh nga dita e miratimit. 

 
Neni 43 

Kompetencat në kryerjen e mbikëqyrjes 
(1) Gjatë mbikëqyrjes së ligjshmërisë së punës së njësive 

organizative për kryerjen e inspektimit mjedisor në nivel 
lokal të themeluara në kuadër të komunave, komunave në 
qytetin e Shkupit dhe qytetit të Shkupit për zbatimin e këtij 
ligji në nivel lokal, Komisioni referoi: në nenin 42 paragrafi 
(2) të këtij ligji: 

- kontrollon nëse komuna, Qyteti i Shkupit dhe komunat 
në qytetin e Shkupit kanë caktuar një inspektor të autorizuar 
për mjedisin apo është krijuar një administratë e përbashkët 
për kryerjen e mbikëqyrjes së  inspektimit mjedisor në 
përputhje me nenin 19 të këtij ligji; 

- vlerëson nëse komuna, Qyteti i Shkupit dhe komunat 
në qytetin e Shkupit monitorojnë dhe zbatojnë dokumentet 
e planifikimit në përputhje me dispozitat e këtij ligji; 

- nëse inspektorët e mjedisit në nivel lokal e kryejnë 
inspektimin mjedisor në pajtim me aktet dhe rregulloret për 
kryerjen e inspektimit mjedisor të miratuara në pajtim me 
këtë ligj dhe 

- nëse inspektorët e mjedisit në nivel lokal paraqesin apo 
futin të dhënat në bazën e të dhënave për mbikëqyrje 
inspektuese në mjedis. 

(2) Për mbikëqyrjen sipas paragrafit (1) të këtij neni, 
Komisioni sipas nenit 42 të këtij ligji përgatit raport të cilin 
ia dorëzon Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe njësive 
organizative për kryerjen e inspektimit mjedisor në nivel 
lokal të themeluara në kuadër të komunave, komunave në 
qytetin e Shkupit dhe qytetin e Shkupit mbi të cilat kryhet 
mbikëqyrja, si dhe te ministri i cili udhëheq organin e 
administratës shtetërore, përgjegjës për kryerjen e punëve 
nga sfera e mjedisit jetësor. 

(3) Nëse gjatë mbikëqyrjes konstatohen mangësi, në 
raportin e përmendur në paragrafin (2) të këtij neni, këto 
janë të detyrueshme: 

- vë në dukje njësitë organizative për kryerjen e 
inspektimit mjedisor në nivel lokal të themeluara në kuadër 
të komunave, komunave në Qytetin e Shkupit dhe Qytetit të 
Shkupit për tejkalim të kompetencave të përcaktuara me 
këtë ligj dhe me rregullore tjetër dhe propozon masat e 
duhura për tejkalimin e gjendjes së tillë; 

- vë në dukje disa mangësi materiale dhe procedurale në 
punën e njësive organizative për kryerjen e inspektimit 
mjedisor në nivel lokal të themeluara në kuadër të 
komunave, komunave në Qytetin e Shkupit dhe Qytetit të 
Shkupit dhe u jep udhëzime dhe cakton masa, si dhe cakton 
afatin brenda të cilit duhet t'i eliminojnë mangësitë e 
konstatuara; 

- japin rekomandime për zbatimin konsekuent të 
kompetencave të përcaktuara me këtë ligj dhe ligjet tjera për 
inspektim në mjedisin jetësor të komunës, komunave të 
qytetit të Shkupit dhe qytetit të Shkupit dhe 

- japin nisma dhe propozime për komunën, komunat në 
qytetin e Shkupit dhe Qytetin e Shkupit.   

(4) Raporti sipas paragrafit (2) të këtij neni i dorëzohet 
kryetarit të komunës, kryetarit të komunës së qytetit të 
Shkupit dhe kryetarit të qytetit të Shkupit dhe caktohet afati 
në të cilin të metat e konstatuara duhet të eliminohen, 
përkatësisht të veprojnë në përputhje me drejtimet dhe masat 
e dhëna në realizimin e kompetencës së tyre. 

(5) Kryetari i komunës, kryetari i komunës në qytetin e 
Shkupit dhe kryetari i Qytetit të Shkupit janë të detyruar të 
marrin udhëzimet dhe masat e përcaktuara në raportin sipas 
paragrafit (2) të këtij neni, brenda afatit të përcaktuar në 
raport. 

(6) Nëse kryetari i komunës, kryetari i komunave  në 
qytetin e Shkupit dhe kryetari i Qytetit të Shkupit nuk i 
marrin udhëzimet dhe masat e përcaktuara brenda afatit të 
përcaktuar nga raporti sipas paragrafit (2) të këtij neni, 
ministri është i detyruar të paralajmërojë kryetarin e 
komunës brenda 15 ditëve nga kalimi i afatit të fundit të 
përcaktuar në raportin e përmendur në paragrafin (4) të këtij 
ligji të veprojë në pajtim me paragrafin (5) të këtij ligji. 

(7) Nëse brenda 60 ditëve nga dita e theksuar në 
paragrafin (6) të këtij neni, kryetari i komunës, kryetari i 
komunës në qytetin e Shkupit dhe kryetari i Qytetit të 
Shkupit nuk i marrin udhëzimet dhe masat e përcaktuara dhe 
nuk i eliminon mangësitë e përcaktuara në raportin sipas 
paragrafit (2) të këtij neni për komunën, komunat në qytetin 
e Shkupit dhe Qytetin e Shkupit, organi i administratës 
shtetërore përgjegjës për kryerjen e aktiviteteve në fushën e 
mjedisit detyron Inspektoratin Shtetëror të Mjedisit të marrë 
drejtimet dhe masat e përcaktuara dhe të eliminojë 
mangësitë nëse është e mundur, në emër dhe në llogari  të 
komunës, Qytetit të Shkupit dhe komunave në qytetin e 
Shkupit, për një periudhë maksimale prej një viti 

(8) Për ndërmarrjen e aktiviteteve sipas paragrafit (7) të 
këtij neni, organi i administratës shtetërore përgjegjës për 
kryerjen e aktiviteteve në fushën e mjedisit informon 
organin e administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e 
aktiviteteve në fushën e vetëqeverisjes vendore dhe organin 
e administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e 
aktiviteteve në fushën e financave. 

(9) Nëse edhe pas skadimit të afatit të përmendur në 
paragrafin (7) të këtij neni, nuk mënjanohen mangësitë e 
përcaktuara në raportin e përmendur në paragrafin (2) të 
këtij neni për kryerjen e inspektimit mjedisor kundër 
kryetarit të komunës, komunave në qytetin e Shkupit dhe 
Qyteti i Shkupit, ministri që menaxhon organin e 
administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e 
aktiviteteve në fushën e mjedisit, mund të inicojë një 
procedurë kundërvajtjeje në përputhje me dispozitat 
kundërvajtëse të këtij ligji. 
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XI. DISPOZITAT KUNDËRVAJTËSE 
 

Neni 44 
Sanksionet kundërvajtës 

(1) Një gjobë në shumë prej 1.500 euro në kundërvlerë 
në denarë do t'i shqiptohet kryetarit të komunës, komunës së 
qytetit të Shkupit dhe qytetit të Shkupit, përkatësisht 
drejtorit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, nëse: 

 - nuk përgatit dhe dorëzon në afatin e caktuar 
dokumentet planifikuese për inspektim mjedisor në pajtim 
me dispozitat e neneve 12 dhe 15 të këtij ligji; 

- nuk monitoron zbatimin e dokumenteve planifikuese 
për inspektimin mjedisor në pajtim me dispozitat e neneve 
13 dhe 17  të këtij ligji dhe 

-nuk ka vepruar në pajtim me raportin për mbikëqyrjen 
e kryer sipas nenit 43 të këtij ligji. 

(2) Gjobë në shumë prej 250 euro në kundërvlerë në 
denarë do t'i shqiptohet inspektorit nëse nuk kryen inspektim 
mjedisor në pajtim me dispozitat e këtij ligji. 

(3) Kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse për 
kundërvajtjet sipas paragrafit (1) të këtij neni mund të 
paraqesë ministri që udhëheq organin e administratës 
shtetërore përgjegjës për punët e mjedisit jetësor, ndërsa 
kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse për 
kundërvajtjet sipas paragrafit (2) të këtij neni mund t'i 
parashtrojë udhëheqësi i njësive organizative për kryerjen e 
inspektimit mjedisor në nivel lokal të themeluar në kuadër 
të komunave, komunave në qytetin e Shkupit dhe qytetit të 
Shkupit përgjegjës për zbatimin e këtij ligji dhe titullari i 
menjëhershëm i inspektorit. 

(4) Organi kompetent për shqiptimin e sanksioneve 
kundërvajtëse nga paragrafet (1) dhe (2) të këtij neni është 
gjykata kompetente. 

(5) Forma dhe përmbajtja e urdhërpagesës për 
kundërvajtje përcaktohen nga ministri i cili menaxhon 
organin e administratës shtetërore përgjegjës për punët e 
mjedisit. 

 
XII. DISPOZITAT KALIMTARE DHE 

PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 45 
Miratimi i dokumenteve të planifikimit për 

mbikëqyrjen e inspektimit mjedisor 
(1) Kryetari i komunës, komunat në qytetin e Shkupit 

dhe Qyteti i Shkupit janë të detyruar në administratën e 
komunës, komunës në qytetin e Shkupit dhe Qytetit të 
Shkupit më së voni deri më 31 dhjetor 2022 të emërojë të 
paktën një inspektor të mjedisit i cili do të kryejë 
ekskluzivisht punë të mbikëqyrjes së inspektimit mjedisor 
neni 9 paragrafi (1) të këtij ligji ose të krijojë një 
administratë të përbashkët për mbikëqyrjen e inspektimit 
mjedisor neni 9 paragrafi (3) të këtij ligji). 

(2) Strategjia e përmendur në nenin 11 të këtij ligji dhe 
Programi për mbikëqyrjen e inspektimit  mjedisor sipas 
nenit 12 të këtij ligji duhet të miratohen më së voni në afat  
prej dy vitesh nga hyja në fuqi e këtij ligji. 

 
Neni 46 

Miratimi i rregulloreve 
(1) Aktet nënligjore për zbatimin e këtij ligji miratohen 

brenda një viti nga hyrja në fuqi e këtij ligji. 
(3) Deri në ditën e miratimit të rregulloreve të 

përcaktuara në këtë ligj, do të zbatohen rregulloret 
ekzistuese. 

 
Neni 47 

Ndërprerja e  dispozitave të rregulloreve të tjera 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, do të pushojnë të jenë të 

vlefshme nenet 194, paragrafi (6) dhe (7), 196, 197, 205, 
205-а, 206, 207, 207-а, 208, 208-а, 209 dhe 211 paragrafi 
(1) pikat 24) dhe 25) të Ligjit të Mjedisit Jetësor („Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“  numër53/05, 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, 192/15, 39/16 dhe 99/18), 
neni170 i Ligjit të Mbrojtjes së Natyrës (Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë numër67/04, 14/06, 84/07, 
35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 
39/16, 63/16, 113/18 dhe Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut бр. 150/21) dhe neni 231 i ligjit të 
ujërave (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 
87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 
180/14, 146/15, 52/16 dhe Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut numër151/21). 

 
Neni 48 

Aplikim i vonuar 
Dispozitat e nenit 37 të këtij ligji do të fillojnë të 

zbatohen nga 1 janari i vitit 2024. 
 

Neni 49 
Hyrja në fuqi 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga publikimi në 
„Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“. 

______________ 
1281. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Северна Македонија, претседателот на Ре-
публика Северна Македонија и претседателот на Собра-
нието на Република Северна Македонија издаваат 

 
У К А З 

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

МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ (*) 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за минерални суровини (*), 

што Собранието на Република Северна Македонија 
го донесе на седницата одржана на 19 април 2022 годи-
на. 

  
Бр. 08-1902/1  Претседател на Република

19 април 2022 година Северна Македонија,
Скопје Стево Пендаровски, с.р.

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ (*) 

 
Член 1 

Во Законот за минерални суровини („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 136/12, 25/13, 93/13, 
44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 
и 7/19), во членот 3 точка 8 по зборот „активност“ се до-
даваат зборовите: „утврдена со рударски проекти“. 

Точката 9 се менува и гласи: 
„Подземна експлоатација е активност  изведување 

рударски работи на подготовка, разработка, отворање, 
откопување, утовар, транспорт, извоз, одводнување и 
проветрување на подземните простории со придржува-
ње на мерките на безбедност и здравје при работа и мер-
ките за заштита на животната средина, утврдени со ру-
дарски проект;“. 
_____________________________ 
 

(*) Со овој закон се врши усогласување со Директивата 2006/123/ЕЗ 
на Европскиот парламент и на Советот од 12 декември 2006 година  
за услугите на внатрешниот пазар, CELEX број 32006L0123. 
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Точката 10 се менува и гласи: 
„Површинска експлоатација е активност изведба 

рударски работи на подготовка, отворање, откопување, 
товар, транспорт, одлагање, одводнување и рекултива-
ција на површината на земјата со придржување на мер-
ките на безбедност и здравје при работа и мерките за 
заштита на животната средина, утврдени со рударски 
проект;“. 

Точката 14 се менува и гласи: 
„Рудник е ограничено подрачје на земјиште, на пов-

ршината или под неа, каде што се експлоатира минерал-
на суровина со употреба на машини, опрема, рударска 
инфраструктура потребна за вршење  рударски работи, 
одлагалишта и хидројaловишта;”. 

Во точка 16 по зборот „уреди“ се додаваат зборо-
вите: „за вентилација и одводнување“, а зборовите: 
„згради за луѓе и“ се бришат. 

Во точка 20 бројот „0,5“ се заменува со бројот  „0,1“. 
Точката 40 се менува и гласи: 
„Инсталација за отпад од минерални суровини е 

простор наменет за акумулирање или депонирање на от-
падот од минерални суровини, во цврста или течна сос-
тојба, или во раствор или комбинација на течна и цврста 
состојба, во текот на следниве временски периоди: 

- нема временски период за инсталација за отпад од 
минерални суровини и за инсталациите за отпад од ми-
нерални суровини карактеризирани како штетни во пла-
нот за управување, 

- период од повеќе од шест месеци за инсталации за 
неочекувано произведен рударски опасен отпад од ми-
нерални суровини, 

- период од повеќе од една година за инсталации за 
отпад од минерални суровини  што не е опасен ниту 
инертен и 

- период повеќе од три години за инсталации за не-
загадена почва, неопасен отпад од минерални суровини 
од истражните активности, отпад од минерални сурови-
ни што произлегува од експлоатација и преработка и 
складирање тресет и за инертен отпад од минерални су-
ровини. 

За овој вид на инсталации се сметаат инсталациите 
што вклучуваат хидројаловиште или друга структура 
што служи за да содржи, задржи, ограничи отпад од ми-
нерални суровини или на друг начин да ја поддржи 
инсталацијата, како и да вклучи, но не и да се ограничи 
на браната и таложното езеро, но не и вклучително јами 
во кои отпад од минерални суровини, по експлоатација-
та и преработка на минералната суровина, се пренесува 
за целите на санација и изградба.”. 

 
Член 2 

Во членот 4 став (2) алинеја 1 по зборот „шкрилци“ 
се става запирка и се додаваат зборовите: „петротермал-
на енергија“.  

Во алинејата 4 по зборовите: „кварцен песок“ се до-
даваат зборовите: „кварцен чакал“, а по зборот „лапо-
рец“ се додава зборот „риолит“. 

 
Член 3 

Во член 5 став (2) зборовите: „основните геолошки“ 
се заменуваат со зборовите: „геолошките“. 

 
Член 4 

Во член 6 став (1) зборовите: „изградба на објекти, 
просторно планирање“ се заменуваат со зборовите: „из-
градба на рудници, изградба на објекти во постоечките 
рудници, изградба на инфраструктурни објекти, објекти 
за просторно планирање, за зачувување на геодиверзи-
тетот и локалитети од геолошко значење,“. 

 
Член 5 

Во член 7-а став (11) бројот „15“ се заменува со бро-
јот „30“. 

Во став (12) по зборовите: „ставот (11) на овој член,“ 
се додаваат зборовите: „во рок од 30 дена“. 

Во став (17) алинејата 8 се менува и гласи:  
„- информација за економско - финансиската состој-

ба на субјектот издадена од Централниот регистар на 
Република Северна Македонија.“. 

Во ставот (31) по зборот „понудувач,“ се додаваат 
зборовите: „во рок од 30 дена“. 

 
Член 6 

Во член 7-б став (2) бројот „15“ се заменува со бро-
јот „30“. 

 
Член 7 

Во членот 10 став (4) по зборовите: „експлоатација 
на минерални суровини“ се додаваат зборовите: „и ако 
правното лице кое претходно учествувало на јавен по-
вик за доделување концесија за вршење проспекциски 
геолошки истражувања, детални геолошки истражува-
ња или експлоатација на минерални суровини не го пла-
тил понудениот надоместок“.   

Во ставот (6) точката на крајот од реченицата се за-
менува со запирка и се додаваат зборовите: „а по поста-
пката утврдена со членот 14 од овој закон.“. 

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

„(7) Во случај кога барањето за добивање концесија 
за детални геолошки истражувања го поднесува соп-
ственикот на резултатите од извршените проспекциски 
геолошки истражувања, кон барањето се доставува: 

- образложение и основни податоци за подносителот 
на барањето, 

- предложен период на кој би се доделила концеси-
јата, 

- простор на кој би се вршеле деталните геолошки 
истражувања вцртан на топографска карта во мерка 
сразмерна на просторот со нанесени координати ут-
врден согласно со проспекциски геолошки истражу-
вања, 

- елаборат од извршените проспекциски геолошки 
истражувања за состојбата со резервите на минералните 
суровини заедно со извршена стручна оцена (ревизија) 
и 

- спецификација и предмер пресметка на предвиде-
ните детални геолошки истражувања на локалитетот. 

(8) Формата и содржината на образецот за специфи-
кација и предмер пресметка на предвидените детални 
геолошки истражувања, како и начинот на пресметка на 
висината на предвидените средства за вршење на детал-
ните геолошки истражувања од ставот (7) алинеја 5 на 
овој член ги пропишува министерот, кој раководи со ор-
ганот на државната управа надлежен за вршење на ра-
ботите од областа на минералните суровини.“.  

По ставот (7) кој станува став (9) се додаваат два но-
ви става (10) и (11), кои гласат: 

„(10) По добивање на мислењата од органите од чле-
нот 14 ставови (3) и (4) од овој закон, органот на држав-
ната управа кој е надлежен за вршење на работите од 
областа на минералните суровини во рок од 15 дена до 
Владата доставува образложен предлог и одлука за до-
делување на концесијата за детални геолошки истражу-
вања. 

(11) По разгледување на образложениот предлог од 
ставот (10) на овој член, во рок од 30 дена од приемот 
на предлогот Владата донесува одлука за доделување 
концесија за детални геолошки истражувања.“. 

 
Член 8 

Во членот 11 став (1) размерот „1:25 000“ се замену-
ва со зборовите: „сразмерен на просторот“. 

Во став (2) алинеја 3 бројот „30“ се заменува со бро-
јот „5“. 
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Во став (4) зборовите: „алинеи 4 и 5“ се бришат. 
Во став (9) зборовите: „се смета дека не е започнато“ 

се заменуваат со зборовите: „не смее да започне“. 
 

Член 9 
Во членот 13 став (2) алинејата 2 се брише.  
Во алинеја 3 зборовите: „1:25 000 или 1:50 000“ се 

заменуваат со зборовите: „сразмерна на просторот за кој 
е поднесена иницијативата од ставот (1) на овој член“. 

Во став (3) во воведната реченица зборот „осум“ се 
заменува со бројот  „15“.  

Во алинеја 2 сврзникот „и“ се заменува со запирка и 
се додава нова алинеја 3, која гласи: 

„- барателот не постапи по забелешките во записни-
кот од извршениот увид на локалитетот, извршен врз ос-
нова на членот 14 став (1) од овој закон и“.  

 
Член 10 

Во членот 14 став (1) зборот „осум“ се заменува со 
бројот „15“. 

Во ставот (3) по зборовите: „По извршениот увид“ 
се додаваат зборовите: „и по постапувањето по дадените 
забелешки од извршениот увид, доколку ги има“, a збо-
рот „осум“ се заменува со бројот „15“. 

Во став (5) бројот „15“ се заменува со бројот „30“. 
 

Член 11 
Во членот 15 став (1) бројот „15“ се заменува со бро-

јот „30“. 
Во ставот (2) по зборовите: „ставот (1) на овој член,“ 

се додаваат зборовите: „во рок од 30 дена“. 
Во став (7) алинејата 8 се менува и гласи: 
„- информација за економско - финансиската состој-

ба на субјектот, издадена од Централниот регистар на 
Република Северна Македонија.“. 

Во став (22) бројот „15“ се заменува со бројот „30“. 
 

Член 12 
Во членот 17 став (2) бројот „15“ се заменува со бро-

јот „30“. 
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
„(4) Со склучувањето на договорот за концесија за 

детални геолошки истражувања, концесионерот е дол-
жен да достави гаранција за квалитетно извршување на 
деталните геолошки истражувања во висина од 15% од 
вредноста дадена во спецификацијата од членот 10 став 
(7) алинеја 5 од овој закон.“. 

 
Член 13 

Во членот 17-а став (8) по зборовите: „ставот (7) на 
овој член,“ се додаваат зборовите: „во рок од 30 дена“. 

Во став (12) зборовите: „плаќа годишен“ се замену-
ваат со зборовите: „плати еднократен“. 

 
Член 14 

Во членот 18  став (2) алинејата 6 се менува и гласи: 
„- до органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на минералните сурови-
ни најмалку еднаш годишно да доставува извештај за 
извршените детални геолошки истражувања согласно 
со динамиката утврдена во проектот за вршење детални 
геолошки истражувања на минералните суровини од 
членот 4 став (2) алинеи 1 и 2 од овој закон;“. 

 
Член 15 

Во членот 19 став (9) зборот „осум“ се заменува со 
бројот „15“. 

Во ставовите (11), (12) и (13) бројот „15“ се заменува 
со бројот „30“. 

 
Член 16 

Во членот 20 став (1) бројот „15“ се заменува со бро-
јот „30“. 

Во став (2) по зборовите: „ставот (1) на овој член,“ 
се додаваат зборовите: „во рок од 30 дена“. 

Член 17 
Во член 24 став (6) зборот „одземање“ се заменува 

со зборовите: „престанок на важење“. 
 

Член 18 
Во членот 26 став (3) алинеја 2 по зборовите: „мине-

рални суровини“ точката се заменува со запирка и се до-
даваат зборовите:  „или се води постапка за доделување 
концесија за детални геолошки истражувања или конце-
сија за експлоатација на минерални суровини“.  

Во став (5) зборот „осум“ се заменува со бројот „15“. 
Во ставовите (7), (8), (9), (10) и (11) бројот „15“ се 

заменува со бројот „30“. 
 

Член 19 
Во членот 27 алинеја 9 зборот „извештај“ се замену-

ва со зборот „елаборат“. 
 

Член 20 
Во членот 28 став (1) алинеја 7 зборот „дозволата“ 

се заменува со зборот „проектот“, а по зборовите: 
„вршење на детални геолошки истражувања“ се додава-
ат зборовите: „само за минералните суровини од членот 
4 став (2) алинеи 1 и 2 од овој закон“. 

 
Член 21 

Во член 29-а по ставот (8) се додава нов став (9), кој 
гласи: 

„(9) По доставување на барањето од ставот (5) на 
овој член, во рок од 30 дена органот на државната упра-
ва кој е надлежен за вршење на работите од областа на 
минералните суровини до Владата доставува образло-
жен предлог и одлука за проширување на концесијата за 
експлоатација.“. 

Ставот (9) кој станува став (10) се менува и гласи:  
„(10) По разгледување на образложениот предлог од 

ставот (9) на овој член, во рок од 30 дена Владата доне-
сува одлука за проширување на концесија за експлоата-
ција.“. 

Ставовите (10), (11), (12), (13), (14) и (15) стануваат 
ставови (11), (12), (13), (14), (15) и (16). 

 
Член 22 

Во член 29-б ставот (6) се менува и гласи: 
„Органот на државната управа кој е надлежен за 

вршење на работите од областа на минералните сурови-
ни во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето 
од ставот (2) на овој член до концедентот доставува об-
разложен предлог и предлог одлука за намалување на 
концесијата за експлоатација на минерални суровини.“. 

Ставот (7) се менува и гласи: 
„По разгледување на образложениот предлог од ста-

вот (6) на овој член, во рок од 30 дена Владата донесува 
одлука за намалување на концесијата за експлоата-
ција.“. 

 
Член 23 

Во членот 31 став (1) по алинејата 2 се додават две 
нови алинеи 3 и 4, кои гласат: 

„- годишен извештај за извршените детални геолош-
ки истражувања, 

- годишен извештај од извршените тестирања на ек-
сплоатациски објекти за минералните суровини од чле-
нот 4 став (2) алинеја 6 од овој закон;“.  

Во став (2) зборовите: „4 и 5“ се заменуваат со збо-
ровите: „5, 6 и 7“. 

 
Член 24 

Во членот 32 став (1) по зборот „Македонија“ се до-
даваат зборовите: „како и правни лица регистрирани во  
држави-членки на Европската Унија“. 

Во став (7) зборовите: „работен стаж“ се заменуваат 
со зборовите: „работно искуство“. 



 Стр. 28 - Бр. 99                                                                                       21 април 2022 
 

Во став (8) алинеја 1 по зборот „Македонија” се до-
даваат зборовите: „или документ од надлежен орган де-
ка е запишан на официјалниот трговски регистар кој се 
води од страна на надлежен орган на државата-членка 
на Европската Унија“.  

Во алинеја 2 по зборот „овластувањето“ се додаваат 
зборовите: „согласно со ставот (2) на овој член“. 

 
Член 25 

Во членот 32-а став (2) алинеја 2 бројот „300“ се за-
менува со бројот „240“. 

 
Член 26 

Во членот 33 став (2) по зборовите: „Изведување на“ 
се додава зборот „основни“. 

Ставот (3) се менува и гласи: 
„Надзор на изведувањето на геолошките истражува-

ња не може да врши лице кое ја има изработено геолош-
ката документација за детални геолошки истражувања, 
ги изведува или учествува во изведување на геолошките 
истражувања, како и вработено лице кај концесионе-
рот.“. 

По ставот (3) се додаваат три нови ставови (4), (5) и 
(6), кои гласат:  

„(4) За вршење надзор на геолошки истражувања мо-
же да биде назначено лице кое е инженер-геолог и посе-
дува лиценца за изработка на геолошка документација, 
изведување и надзор на геолошки истражувања. 

(5) Лицето назначено за надзор од ставот (4) на овој 
член е должно да  води евиденција во книгата во која се 
водат извршените истражни работи за геолошките ис-
тражувања од извршениот технички надзор најмалку 
еднаш месечно, а за забелешките од  надзорот го извес-
тува одговорното лице кај концесионерот. 

(6) Книгата во која се водат извршените истражни 
работи за геолошките истражувања концесионерот е 
должен да ја достави заедно со елаборатот или извешта-
јот од извршените детални геолошки истражувања до 
концедентот.“. 

 
Член 27 

Во членот 34 став (5) третата реченица се менува и 
гласи: 

„На претседателот и членовите на Комисијата за се-
која извршена стручна оцена (ревизија) им следува на-
доместок, кој е на товар на подносителот на барањето за 
вршење на стручна оцена (ревизија).“. 

 
Член 28 

Во членот 36 став (4) по зборовите: „експлоатација 
на минерални суровини“ се додаваат зборовите: „и ако 
правното лице кое претходно учествувало на јавен по-
вик за доделување концесија за вршење проспекциски 
геолошки истражувања, детални геолошки истражува-
ња или експлоатација на минерални суровини не го пла-
тил понудениот надоместок“.   

 
Член 29 

Во членот 38 став (2) алинеја 6 сврзинкот „и“ се за-
менува со точка и запирка. 

Алинејата 7 се менува и гласи: 
 „- 0,10 км2 за песок и чакал кои не се наоѓаат на ко-

ритата и бреговите на површинските водни тела (водо-
теци, езера и акумулации), собирен кварц и глина, во 
случај кога е поднесено барање за доделување концесија 
за експлоатација од сопственикот на земјиштето на кое 
се наоѓаат и“. 

По алинејата 7 се додава нова алинеја 8, која гласи: 
„- 1 км2 за песок и чакал кои не се наоѓаат на кори-

тата и бреговите на површинските водни тела (водо-
теци, езера и акумулации) и собирниот кварц, кога е 
поднесено барање за доделување концесија за експлоа-
тација на земјиште во сопственост на Република Север-
на Македонија.“.  

Член 30 
Во членот 39 став (2) зборовите: „во рок од шест ме-

сеци“ се заменуваат со зборовите: „најрано една година, 
а најдоцна шест месеци“. 

Во ставот (9) бројот „15“ се заменува со бројот „30“. 
По ставот (11) се додава нов став (12), кој гласи: 
„(12) За минералните суровини песок и чакал кои не 

се наоѓаат на коритата и бреговите на површинските 
водни тела (водотеци, езера и акумулации) и собирен 
кварц, во случај кога е поднесено барање за доделување 
концесија за експлоатација на земјиште кое е во соп-
ственост на Република Северна Македонија, концесија-
та за експлоатација се доделува за период до 20 години, 
без можност за продолжување.“. 

Ставот (12) кој станува став (13) се менува и гласи: 
„За минералните суровини песок и чакал кои не се 

наоѓаат на коритата и бреговите на површинските водни 
тела (водотеци, езера и акумулации), собирен кварц и 
глина, во случај кога е поднесено барање за доделување 
концесија за експлоатација од сопственикот на земјиш-
тето на кое се наоѓаат концесијата за експлоатација, се 
доделува за период до десет години, без можност за про-
должување.“. 

 
Член 31 

Во членот 40-а насловот се менува и гласи: 
„Доделување концесија за експлоатација на мине-

рални суровини за потребите за изградба на државни и 
општински патишта и хидротехнички објект“ 

Во став (1) по зборот „државни“ се додава зборот 
„општински“, а по зборот „патишта“ се додаваат зборо-
вите: „и хидротехнички објект“. 

Во став (2) по зборовите: „државниот пат“ се дода-
ваат зборовите: „или единиците на локалната самоупра-
ва во чие подрачје е предвидена изградба на општински-
от пат или хидротехничкиот објект“. 

Во став (7) зборовите: „утврден во одобрението“ се 
бришат, по зборот „државниот“ се додаваат зборовите: 
„или општинскиот“, а по зборот „пат“ се додаваат збо-
ровите: „или хидротехничкиот објект“. 

Во став (10) бројот „15“ се заменува со бројот „30“. 
Ставот (12) се менува и гласи: 
„Во рок од 30 дена од денот на доставувањето на 

предлог одлуката од ставот (10) на овој член, Владата 
донесува одлука за доделување концесија за експлоата-
ција за потребите за изградба на државни и општински 
патишта или хидротехнички објект.“. 

 
Член 32 

Во членот 41 став (5) бројот „15“ се заменува со бро-
јот „30“. 

Во ставот (10) по зборовите: „ставот (9) на овој член“ 
се додаваат зборовите: „во рок од 30 дена“. 

Во ставот (11) по зборовите: „ставот (6) на овој член“ 
се додаваат зборовите: „во рок од 30 дена“. 

Во став (18) алинејата 8 се менува и гласи: 
„- информација за економско - финансиската состој-

ба на субјектот, издадена од Централниот регистар на 
Република Северна Македонија.“. 

 
Член 33 

Во членот 42 став (9) зборовите: „само во случај кога 
е поднесено барање за доделување на концесија за ек-
сплоатација на енергетските и металичните минерални 
суровини,“ се бришат. 

Во ставовите (10), (15) и (16) бројот „15“ се заменува 
со бројот „30“. 

 
Член 34 

Насловот на членот 43 се менува и гласи: 
„Доделување концесија за експлоатација на песок и 

чакал кои не се наоѓаат на коритата и бреговите на пов-
ршинските водни тела (водотеци, езера и акумулации), 
собирен кварц и глина“. 
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Член 35 
Во член 43 ставот (1) се менува и гласи: 
„Концесија за експлоатација на песок и чакал кои не 

се наоѓаат на коритата и бреговите на површинските 
водни тела (водотеци, езера и акумулации), собирен 
кварц и глина се доделува врз основа на барање од соп-
ственикот на земјиштето на кое се наоѓаат.”. 

Во ставовите (6), (8), (9) и (14) бројот „15“ се заме-
нува со бројот „30“. 

По ставот (15) се додаваат три нови ставови (16), (17) 
и (18), кои гласат: 

„(16) Во случај доколку се работи за добиено нега-
тивно мислење од органите на државната управа над-
лежни за вршење на работите од областа на животната 
средина и просторното планирање, заштитата на кул-
турното наследство, транспортот и врските, шумарство-
то и водостопанството, земјоделството, како и од други-
те органи на државната управа надлежни за вршење на 
работите од соодветната област, како и од единицата, 
односно единиците на локалната самоуправа на чија те-
риторија е поднесено барањето за доделување концесија 
за експлоатација на минерални суровини, концедентот 
донесува одлука за одбивање на барањето за доделува-
ње концесија за експлоатација на минерални суровини. 

 (17) Органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на минералните сурови-
ни за одлуката од ставот (16) на овој член во рок од 15 
дена го известува подносителот на иницијативата. 

(18) Против одлуката за одбивање на барањето за до-
делување концесија за експлоатација на минерални су-
ровини од ставот (16) на овој член, незадоволната стран-
ка може да поведе управен спор.“. 

 
Член 36 

Во член 45 став (1) точката на крајот од реченицата 
се брише и се додаваат зборовите: „во рок од 30 дена од 
денот на приемот на предлогот“. 

Во став (2) зборовите: „членот 37 од“ се бришат.  
 

Член 37 
Во член 46 став (2) бројот „15“ се заменува со бројот 

„60“. 
 

Член 38 
Во членот 47 став (8) зборот „осум“ се заменува со 

бројот „15“. 
Во став (9) бројот „30“ се заменува со бројот „60“. 
По ставот (9) се додаваат два нови става (10) и (11), 

кои гласат: 
„(10) Трошоците за извршената процена од Бирото 

за судски вештачења се на товар на барателот. 
(11) По добивање на извештајот за извршената про-

цена од ставот (9) на овој член, во рок од 30 дена органот 
на државната управа надлежен за вршење на работите 
од областа на минералните суровини до Владата доста-
вува образложен предлог и одлука за пренос на конце-
сијата за експлоатација.“. 

Ставот (10) кој станува став (12) се менува и гласи:  
„(12) По разгледување на образложениот предлог од 

ставот (11) на овој член, во рок од 30 дена Владата до-
несува одлука за пренос на концесија за експлоатација, 
под истите услови под кои е доделена концесијата што 
се пренесува.“. 

Ставовите (11), (12) и (13) стануваат ставови (13), 
(14) и (15).  

Во ставот (14) кој станува став (16) зборовите: „ста-
вот (10)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (15)“.  

Во ставот (15) кој станува став (17) зборовите: „ста-
вот (10)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (15)“.  

Во ставот (16) кој станува став (18) зборовите: „ста-
вот (10)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (15)“. 

Во ставот (17) кој станува став (19) зборовите: „ста-
вот (10)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (15)“. 

Член 39 
Во членот 49 став (1) по зборот „друштвото“ се до-

даваат зборовите: „како и пренос на акции или удели 
кои поединечно или во збир би довеле до промена на 
управувачкиот пакет кај трговското друштво кое е осно-
вач на концесионерот, но и кај физичкото лице кое е 
сопственик и поседува соодветен удел во друштвото, 
кое директно или индиректно се јавува како основач или 
сопственик на концесионерот“.    

Ставот (3) се менува и гласи: 
„Концедентот донесува одлука со која дава соглас-

ност за преносот на удели или акции кај субјектот кој-
што ги извршил деталните геолошки истражувања и 
поднел барање за доделување концесија за екплоата-
ција, како и на концесионерот на кој му е доделена 
концесија за експлоатација на минерални суровини, кои 
поединечно или во збир би довеле до промена на упра-
вувачкиот пакет во друштвото, како и пренос на акции 
или удели кои поединечно или во збир, би довеле до 
промена на управувачкиот пакет кај трговското друш-
тво кое е основач на концесионерот, но и кај физичкото 
лице кое е сопственик и поседува соодветен удел во 
друштвото што, директно или индиректно, се јавува ка-
ко основач или сопственик на концесионерот во рок од 
30 дена од денот на приемот на образложениот предлог 
од ставот (12) на овој член од органот на државната уп-
рава надлежен за вршење на работите од областа на ми-
нералните суровини.“. 

Во став (9) зборот „осум“ се заменува со бројот „15“. 
Во став (10) бројот „30“ се заменува со бројот „60“. 
По ставот (10) се додаваат два нови става (11) и (12), 

кои гласат: 
„(11) Трошоците за извршената процена од Бирото 

за судски вештачења се на товар на барателот. 
(12) Органот на државната управа надлежен за врше-

ње на работите од областа на минералните суровини во 
рок од 30 дена од доставувањето на извештајот од из-
вршената процена, до Владата доставува образложен 
предлог и одлука за давање согласност за преносот на 
удели или акции.“. 

Ставот (11) кој станува став (13) точката на крајот од 
реченицата се брише и се додаваат зборовите: „во рок 
од 30 дена од денот на приемот на образложениот пред-
лог од ставот (12) на овој член.“. 

Ставот  (12) станува став (14). 
Во ставот (13) кој станува став (15) зборовите: „како 

и“ се бришат, а по зборот „берза“ се додаваат зборовите: 
„како и кога се врши прeнос на уделите кај концесионе-
рот, кога здобивачот на уделот има ист сопственик како 
и концесионерот“. 

Ставовите (14) и (15) стануваат ставови (16) и (17). 
Во ставот (16) кој станува став (18) зборовите: „ста-

вот (12)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (17)“ и се 
додава нов став (19), кој гласи: 

„(19) За преносот на удели или акции од ставот (15) 
на овој член не се плаќа надоместок согласно со ставот 
(17) на овој член.“. 

Во ставот (17) кој станува став (20) зборовите: „ста-
вот (12)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (17)“. 

Во ставот (18) кој станува став (21) зборовите: „ста-
вот (13)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (17)“, а 
зборовите: „ставот (12)“ се заменуваат со зборовите: 
„ставот (17)“. 

Во ставот (19) кој станува став (22) зборовите: „ста-
вот (12)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (17)“. 

Во ставот (20) кој станува став (23) зборовите: „ста-
вот (12)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (17)“. 

 
Член 40 

Во членот 51 став (1) во алинеја 3 точката и запирка-
та на крајот од реченицата се бришат и се додаваат збо-
ровите: „или концесионерот не го извести органот на 
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државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на минералните суровини  за пренос на акции 
или удели кои поединечно или во збир, би довеле до 
промена на управувачкиот пакет кај трговското друш-
тво кое е основач на концесионерот, но и кај физичкото 
лице, кое е сопственик и поседува соодветен удел во 
друштвото што, директно или индиректно, се јавува ка-
ко основач или сопственик на концесионерот.“.  

По алинејата 5 се додава алинеја 6, која гласи: 
„- концесионерот врши експлоатација надвор од ек-

сплоатационото поле за кое е издадена дозвола за ек-
сплоатација,“. 

Алинејата 11 се менува и гласи: 
„- концесионерот експлоатира помалку од 20 про-

центи од предвидената количина на минерална сурови-
на согласно со главниот рударски проект во текот на ед-
на година, освен доколку концесионерот достави об-
разложение за причината за намалената експлоата-
ција,“.  

По алинејата 12 се додаваат три нови алинеи 13, 14 
и 15, кои гласат: 

„- концесионерот извршил важна повреда на одред-
бите од договорот или на законите и прописите што се 
применуваат врз договорот, 

- со вршењето на експлоатацијата на минералната 
суровина е нарушен јавниот интерес, утврден со Зако-
нот за експропријација, 

- концесионерот врши експлоатација надвор од 
просторот на кој е доделена концесија со договорот за 
концесија,“.  

По ставот (7) се додаваат пет нови ставови (8), (9), 
(10), (11)  и (12), кои гласат: 

„(8) Образложението за причината за намалената ек-
сплоатација од ставот (1) алинеја 11 на овој член го раз-
гледува комисија формирана од министерот, кој раково-
ди со органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на минералните суровини, сос-
тавена од двајца претставници од Министерството за 
економија, еден претставник од Државниот инспекторат 
за техничка инспекција, еден претставник од научно-об-
разовна институција од областа на геологијата и рудар-
ството и еден претставник од стопанска асоцијација. Ко-
мисијата е должна во рок од 30 дена од денот на форми-
рањето на комисијата до министерот кој раководи со ор-
ганот на државната управа надлежен за вршење на ра-
ботите од областа на минералните суровини да достави 
предлог за продолжување на намалената експлоатација 
за уште една година последователно. По предлогот на 
комисијата, министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на минералните суровини донесува решение. 

(9) Во случај на едностран раскин на договорот за 
концесија за експлоатација од ставот (1) алинеја 13 на 
овој член, пред едностраниот раскин на договорот, 
концедентот писмено го известува концесионерот за из-
вршените важни повреди на договорот за концесија и го 
повикува да ги исправи пропустите за да обезбеди по-
читување на договорот во рокот утврден со известува-
њето. 

(10) Во случај на едностран раскин на договорот за 
концесија за експлоатација од ставот (1) алинеја 14 на 
овој член, концесионерот може да поднесе барање за до-
бивање нова концесија за експлоатација на минерална 
суровина на друг локалитет во рок од 30 дена од денот 
на влегувањето во сила на одлуката за едностран раскин 
на договорот. 

(11) Во случај кога е поднесено барање за доделува-
ње концесија за експлоатација од ставот (10) на овој 
член, органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на минералните суровини во рок 
од 30 дена по службена должност бара мислење од ор-
ганите на државната управа надлежни за вршење на ра-

ботите од областа на заштитата на животната средина и 
просторното планирање, заштитата на културното нас-
ледство, транспортот и врските, земјоделството, шумар-
ството, водите, како и од други органи на државната уп-
рава надлежни за вршење на работите од соодветната 
област и од единицата, односно единиците на локалната 
самоуправа на чија територија е поднесено барање за 
доделување концесија.  

(12) Постапката за доделување на концесијата за ек-
сплоатација од ставот (10) на овој член ќе се спроведе 
согласно со членот 42 од овој закон.“. 

 
Член 41 

Во членот 55 став (2) по алинејата 5 се додава нова 
алинеја 6, која гласи: 

„- потврда за финансиска гаранција за покривање на 
трошоците за елиминирање на штетните ефекти по жи-
вотната средина, согласно со членот 96 од овој закон,“.  

 
Член 42 

Во членот 61 во насловот и во ставовите (1), (4) и (5) 
зборовите: „или припојување“ се бришат. 

Во став (6) зборот „осум“ се заменува со бројот „15“, 
а зборовите: „или припојување“ се бришат. 

Во став (7) бројот „15“ се заменува со бројот „30“, а 
зборовите: „или припојување“ се бришат. 

Во став (8) зборовите: „или припојување“ се бришат. 
Во став (9) зборовите: „договор или“ се бришат. 
 

Член 43 
Во членот 62 став (2) алинеја 1 зборот „три“ се заме-

нува со зборот „една“.  
Во алинејата 2 зборот „пет“ се заменува со зборот 

„две“.  
Во алинејата 4 зборот „три“ се заменува со зборот 

„една“.  
Во алинејата 5 зборот „две“ се заменува со зборот 

„една“.  
Во алинејата 6 зборот „три“ се заменува со зборот 

„една“.  
Во алинејата 7 зборот „две“ се заменува со зборот 

„една“.  
Во алинејата 8 зборот „две“ се заменува со зборот 

„една“.  
Во алинејата 10 зборот „две“ се заменува со зборот 

„една“. 
Во ставот (4) точката на крајот на реченицата се бри-

ше и  се додаваат зборовите: „и изведувачот на рудар-
ските работи.“. 

 
Член 44 

Во член 63 по ставот (5) се додава нов став (6), кој 
гласи:  

„(6) Лицето назначено за технички надзор врши над-
зор над изведувањето на рударските работи според ру-
дарските проекти, техничките прописи и нормативи, ка-
ко и според прописите за безбедност и здравје при рабо-
та и животната средина.“.  

Во ставот (6) кој станува став (7) по зборовите: „наз-
начено за технички надзор” се додаваат зборовите: „е 
должен да“, а по зборовите: „од извршениот технички 
надзор“ се додаваат зборовите: „најмалку еднаш ме-
сечно, а за забелешките од надзорот го известува одго-
ворното лице кај концесионерот“. 

Ставот (7)  станува став (8). 
 

Член 45 
Во членот 64 став (2) точката на крајот на реченица-

та се заменува со запирка  и се додаваат зборовите: „ка-
ко и за рудниците кои вршат подземна експлоатација.“. 

 
Член 46 

Во членот 66 став (1) алинеја 3 зборот „примарните“ 
се брише. 
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Алинејата 9 се менува и гласи: 
„- да управува со инсталацијата за отпад од минерал-

ни суровини согласно со програмата за спречување зна-
чителни опасности и во случаи на хидројаловиште, да 
се грижи за стабилноста на браната и за заштита на под-
земните води и почвата од загадување.“. 

Во ставот (5) точката на крајот од реченицата се за-
менува со запирка и се додаваат зборовите: „сметано од 
денот на започнување со експлоатација на минералната 
суровина, во просторот на кој е издадена дозволата за 
експлотација.“. 

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:  
„(6) Изведување детални геолошки истражувања на 

простор кој е во границите на доделената концесија за 
експлоатација, а е надвор од дозволата за експлоатација 
на минерални суровини се врши по доставување реви-
диран проект за детални геолошки истражувања до 
концедентот.“.  

Ставовите (6) и (7) стануват ставови (7) и (8). 
 

Член 47 
Во членот 68 став (1) зборовите: „одлагалиштата, 

хидројаловиштата како и објектите за преработка на ми-
нерални суровини“ се бришат. 

Во став (5) зборовите: „На членовите“ се заменуваат 
со зборовите: „На претседателот, членовите и на секре-
тарот“, а зборовите: „кои се од редовите на надвореш-
ните членови - експерти и кои не се вработени во орга-
ните на државната управа“ се бришат. 

Во ставот (7) бројот „15“ се заменува со бројот „30“. 
 

Член 48 
Во член 71 ставот (2) се менува и гласи: 
„Стручната оцена (ревизија) на рударските проекти 

ја врши комисијата за ревизија, која ја формира конце-
дентот. Членовите на комисијата со нивната стручност 
се објавуваат на веб-страницата на Министерството за 
економија.“. 

Во ставот (3) точката на крајот од реченицата се заме-
нува со запирка и се додаваат зборовите: „или лиценца за 
изработка на геолошка документација, изведување и над-
зор на геолошки истражувања, во случај кога е поднесен 
рударски проект за експлоатација на минералните сурови-
ни од членот 4 став (2) алинеја 6 од овој закон.“. 

Во ставот (4) третата реченица се менува и гласи: 
„На претседателот, членовите и на секретарот на Ко-

мисијата за секоја извршена стручна оцена (ревизија) им 
следува надоместок, кој е на товар на подносителот на 
барањето за вршење стручна оцена (ревизија).“. 

 
Член 49 

Насловот на членот 73 и членот 73 се менуваат и гла-
сат:  
„Субјекти за изработка на рударски проекти за пов-
ршинска и подземна експлоатација, преработка на 
минерални суровини и други рударски проекти од  

областа на рударството 
(1) Изработка на рударски проекти за површинска и 

подземна експлоатација, преработка на минерални су-
ровини и други рударски проекти од областа на рудар-
ството можат да вршат правни лица кои се запишани во 
Централниот регистар, вклучувајќи ги и странските 
правни лица со подружница запишана во Централниот 
регистар на Република Северна Македонија, како и од 
правни лица регистрирани во држави-членки на Европ-
ската Унија и кои поседуваат овластување за изработка 
на рударски проекти за површинска и подземна експло-
атација, преработка на минерални суровини и други ру-
дарски проекти од областа на рударството. 

(2) За добивање на овластувањето од ставот (1) на 
овој член, правните лица кои се запишани во Централ-
ниот регистар на Република Северна Македонија, вклу-

чувајќи ги и странските правни лица со подружница за-
пишана во Централниот регистар на Република Северна 
Македонија, мора да имаат вработено најмалку едно ли-
це во редовен работен однос и кое поседува лиценца за 
изработка на рударски проекти за површинска и подзем-
на експлоатација, преработка на минерални суровини и 
други рударски проекти од областа на рударството. 

(3) Овластувањето од ставот (1) на овој член го из-
дава органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на минералните суровини.  

(4) За издавање  на овластувањето од ставот (1) на 
овој член се плаќа надоместок. Висината на надоместо-
кот за издавање на овластувањето се утврдува врз осно-
ва на трошоците за спроведување на постапката, бројот 
на ангажираните лица за спроведување на постапката за 
издавање на овластувањето од ставот (1) на овој член и 
времетраењето на истата. 

(5) Доколку кај субјектите од ставот (2) на овој член, 
по издавање на овластувањето за изработка на рударски 
проекти за површинска и подземна експлоатација, пре-
работка на минерални суровини и други рударски про-
екти од областа на рударството се утврди дека не ги ис-
полнуваат условите за издавање на овластувањето, ор-
ганот на државната управа надлежен за вршење на ра-
ботите од областа на минералните суровини донесува 
решение за престанок на важење на овластувањето за 
изработка на рударски проекти за површинска и подзем-
на експлоатација, преработка на минерални суровини и 
други рударски проекти од областа на рударството. 

(6) Лицето кое врши изработка на рударски проекти 
за површинска и подземна експлоатација, преработка на 
минерални суровини и други рударски проекти од об-
ласта на рударството мора да поседува лиценца за изра-
ботка на рударски проекти за површинска и подземна 
експлоатација, преработка на минерални суровини и 
други рударски проекти од областа на рударството и да 
е во редовен работен однос. 

(7) За добивање на лиценцата од ставот (6) на овој 
член, лицето мора да има работно искуство од најмалку 
три години во областа на изработката на рударски про-
екти за површинска и подземна експлоатација, прера-
ботка на минерални суровини и други рударски проекти 
од областа на рударството и да има положен стручен ис-
пит. 

(8) За издавање  на овластувањето од ставот (1) на 
овој член правното лице приложува: 

- извод од Централен регистар на Република Северна 
Македонија или документ од надлежен орган дека се на-
оѓа на официјалниот трговски регистар, кој се води од 
страна на надлежен орган на државата членка на Европ-
ската Унија, 

- доказ дека носителите на лиценците од ставот (2) 
на овој член се во редовен работен однос кај барателот 
на овластувањето, согласно со ставот (2) на овој член,  

- заверен препис од лиценците за изработка на ру-
дарски проекти за површинска и подземна експлоата-
ција, преработка на минерални суровини и други рудар-
ски проекти од областа на рударството на лицата од ста-
вот (2) на овој член и 

- доказ за платен надоместок за издавање на овлас-
тувањето.  

(9) Формата и содржината на образецот на овласту-
вањето за изработка на рударски проекти за површинска 
и подземна експлоатација, преработка на минерални су-
ровини и други рударски проекти од областа на рудар-
ството ја пропишува министерот кој раководи со орга-
нот на државната управа надлежен за вршење на рабо-
тите од областа на минералните суровини. 

(10) Поблиските услови и начинот на добивање и од-
земање на овластувањето и лиценцата  за изработка на 
рударски проекти за површинска и подземна експлоата-
ција, преработка на минерални суровини и други рудар-
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ски проекти од областа на рударството, како и на виси-
ната на надоместокот за издавање на овластувањето, ги 
пропишува министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на минералните суровини. 

(11) За минералните суровини од членот 4 став (2) 
алинеја 1 од овој закон, изработка на рударски проекти 
за површинска и подземна експлоатација, преработка на 
минерални суровини и други рударски проекти од об-
ласта на рударството и ревизија на рударски проекти 
може да врши и странско правно лице доколку добие 
потврда за вршење на наведените работи од органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на минералните суровини. За добивање пот-
врда, правното лице од држава која е членка на Европ-
ската Унија треба да достави барање и докази со кои се 
потврдува дека лицето е регистрирано за вршење на со-
одветната дејност во земјата во која има седиште и дека 
поседувал дозвола, односно лиценца за вршење на соод-
ветните работи за кои бара потврда. Доколку во држава-
та не се издава дозвола, односно лиценца, странско 
правно лице од држава-членка на Европската Унија е 
должно со барањето да достави доказ од надлежниот ор-
ган во таа држава дека согласно со нејзините прописи за 
вршење на соодветните работи не се издава дозвола, од-
носно лиценца како и доказ со кој се потврдува дека ли-
цето е регистрирано за вршење на соодветната дејност 
во земјата во која има седиште. Врз основа на доставе-
ните докази, органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на минералните сурови-
ни ќе издаде потврда кои работи, согласно со овој закон, 
странското правно лице може да ги врши во Република 
Северна Македонија. 

(12) Формата и содржината на потврдата од ставот 
(11) на овој член ги пропишува министерот кој раководи 
со органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на минералните суровини. 

(13) Странско физичко лице кое има овластување од 
држава-членка на Европската Унија може да врши рабо-
ти на изработка на рударски проекти за површинска и 
подземна експлоатација, преработка на минерални су-
ровини и други рударски проекти од областа на рудар-
ството и ревизија на рударски проекти во Република Се-
верна Македонија само за минералните суровини од 
членот 4 став (2) алинеја 1 од овој закон, доколку овлас-
тувањето е потврдено од страна на органот на државна-
та управа надлежен за вршење на работите од областа 
на минералните суровини. 

(14) Странско физичко лице може да ги врши рабо-
тите од ставот (11) на овој член во правно лице регис-
трирано во Централниот регистар на Република Северна 
Македонија за вршење на тие работи само за минерал-
ните суровини од членот 4 став (2) алинеја 1 од овој за-
кон.  

(15) Странските физички и правни лица за изработка 
на рударски проекти за површинска и подземна експло-
атација, преработка на минерални суровини и други ру-
дарски проекти од областа на рударството и ревизија на 
рударски проекти за минералните суровини од членот 4 
став (2) алинеја 1 од овој закон, се должни да имаат оси-
гурување за одговорност за штета во осигурителна ком-
панија во Република Северна Македонија, која би може-
ла со нивната работа да им се предизвика на концесио-
нерот или на трети лица.“. 

 
Член 50 

По членот 73 се додаваат 25 нови членови 73-а, 73-
б, 73-в, 73-г, 73-д, 73-ѓ, 73-е, 73-ж, 73-з, 73-ѕ, 73-и, 73-ј, 
73-к, 73-л, 73-љ, 73-м, 73-н, 73-њ, 73-о, 73-п, 73-р, 73-с, 
73-т, 73-ќ и 73-у, кои гласат: 

„Член 73-а 
Услови за полагање стручен испит за добивање  

на лиценца 
(1) Стручниот испит за добивање лиценца за изра-

ботка на рударски проекти за површинска и подземна 
експлоатација, преработка на минерални суровини и 
други рударски проекти од областа на рударството (во 
натамошниот текст: стручен испит) се  полага  заради  
проверка  на  потребното стручно знаење од соодветната 
област.  

(2) Стручен испит може да полага лице кои ги испол-
нува следниве услови:  

- да е државјанин на Република Северна Македонија, 
- да е дипломиран инженер по рударство (диплома 

за завршено четиригодишно високо образование или 
диплома со 240 кредити според европскиот кредит-
трансфер систем (ЕКТС)),  

- со правосилна одлука да не му е изречна забрана за 
вршење професија, дејност или должност сè додека тра-
ат последиците од забраната и 

- да има најмалку три години работно искуство во 
областа на изработка на рударски проекти. 

 
Член 73-б 

Начин на спроведување на испитот 
 
(1) Стручниот испит се состои од два дела и тоа: 
- прв дел (теоретски дел), со кој се проверува теорет-

ското знаење на кандидатите и  
- втор дел (практичен пример), со кој се проверува 

практичната способност на кандидатите.  
(2) Првиот дел од стручниот испит од ставот (1) на 

овој член се полага писмено по електронски пат, со од-
говарање на определен број прашања  во вид на решава-
ње електронски тест на компјутер.  

(3) Вториот дел на испитот се состои од: 
- практичен пример и  
- прашања кои кандидатот треба да ги одговори врз 

основа на анализата на практичниот пример. 
 

Член 73-в 
Програма за полагање испит 

 
(1) Испитот се полага според програма  во која се 

содржани   градивото, прописите и литературата. 
(2) Програмата за полагање на испитот од соодвет-

ната област ја донесува министерот кој раководи со ор-
ганот на државната управа надлежен за вршење на ра-
ботите од областа на минералните суровини. 

 
Член 73-г 

Комисија за верификација на базите на прашања 
 
(1) Базите на прашања за првиот дел на испитот од 

членот 73-б од овој закон ги изработуваат професори од 
областа на геолошките истражувања и рударството и 
лица на кои им е издадена лиценца за изработка на гео-
лошка документација, изведување и надзор на геолошки 
истражувања и лиценца за  изработка на рударски про-
екти за површинска и подземна експлоатација, прера-
ботка на минерални суровини и други рударски проекти 
од областа на рударството и кои имаат најмалку десет 
години работно искуство во соодветната област, опре-
делени од министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на минералните суровини.  

(2) Прашањата од првиот дел од испитот ги верифи-
кува Комисија составена од: 

- двајца претставници од Министерството за еконо-
мија, назначени од министерот кој раководи со органот 
на државната управа надлежен за вршење на работите 
од областа на минералните суровини, 
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- еден претставник од Канцеларијата на претседате-
лот на Владата на Република Северна Македонија, 

- еден претставник од Кабинетот на заменикот на 
претседателот на Владата на Република Северна Маке-
донија задолжен за економски прашања и за координа-
ција со економските ресори, 

- еден претставник од Геолошкиот завод на Репуб-
лика Северна Македонија,  

- двајца претставници од редот на стручни и научни 
работници, назначен од министерот кој раководи со ор-
ганот на државната управа надлежен за вршење на ра-
ботите од областа на минералните суровини. 

 (3) Комисијата од ставот (2) на овој член го спрове-
дува вториот дел од испитот и врши ревизија и ажури-
рање на базите на прашања од членот 73-б од овој закон 
најмалку двапати годишно. 

(4) При ревизијата Комисијата особено ги има  пред-
вид промените на прописите на кои е засновано праша-
њето, односно практичниот пример, бројот на кандида-
ти кои го одговорале, успешноста во одговарањето на 
истите како и други критериуми кои можат да влијаат 
на подобрувањето на квалитетот на базите од членот 73-
б од овој закон. 

(5) Врз основа на извршената ревизија и ажурирање 
на базите на прашања, Комисијата одлучува најмалку 
30% од прашањата да бидат отстранети и заменети со 
нови или целосно отстранети од базите од ставот (1) на 
овој член. 

(6) Професорите и лицата од ставот (1) на овој член 
како и членовите на Комисијата за верификација од ста-
вот (2) на овој член имаат право на  паричен надоместок 
што го определелува министерот кој раководи со орга-
нот на државната управа надлежен за вршење на рабо-
тите од областа на минералните суровини. 

(7) Износот на паричниот надоместок од ставот (6) 
на овој член се определува врз основа на бројот на из-
готвени прашања, како и сложеноста на материјата. 

(8) Годишниот износ на паричниот надоместок од 
ставот (6) на овој член не го надминува нивото на три 
месечни нето-плати исплатени во Република Северна 
Македонија за претходната година објавени од Држав-
ниот завод за статистика. 

 
Член 73-д 

Надлежност и субјекти за спроведување на испитот 
(1) Стручните и административните работи за потре-

бите на спроведување на стручниот испит ги врши Ми-
нистерството за економија за што министерот за еконо-
мија определува одговорно лице кое утврдува дали кан-
дидатот ги исполнува условите за полагање на испитот, 
а испитот технички го спроведува правно лице регис-
трирано во Централниот регистар на Република Северна 
Македонија избрано од министерот кој раководи со ор-
ганот на државната управа надлежен за вршење на ра-
ботите од областа на минералните суровини. 

(2) На одговорното лице од ставот (1) на овој член за 
секоја одржана испитна сесија му следува паричен на-
доместок, во износ од една третина од просечната нето-
плата во Република Северна Македонија, за што Минис-
терството за економија  донесува решение. 

 
Член 73-ѓ 

Период на спроведување на испитот 
 
Стручниот испит за добивање на  лиценца се спро-

ведува најмалку двапати годишно. 
 

Член 73-е 
Барање за полагање на испит 

 
(1) Барањето за полагање на испит кандидатот го 

поднесува до Министерството за економија.  

(2) Со барањето за полагање на испитот кандидатот 
е должен да поднесе докази за исполнување на условите 
за полагање на стручниот испит од членот 73-а од овој 
закон.  

(3) Формата и содржината на барањето од ставот (1) 
на овој член ги пропишува министерот кој раководи со 
органот на државната управа надлежен за вршење на ра-
ботите од областа на минералните суровини. 

 
Член 73-ж 

Одбивање на барањето за полагање на испитот 
 
(1) Органот на државната управа надлежен за врше-

ње на работите од областа на минералните суровини или 
од него овластено лице, утврдува дали кандидатот ги ис-
полнува условите за полагање на испитот.  

(2) Против решението со кое е одбиено барањето за 
полагање на испитот, може да се поведе управен спор 
пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на ре-
шението. 

 
Член 73-з 

Постапка по одобрувањето на барањето  
за полагање на испитот 

 
На кандидатот му се овозможува да започне да го 

полага испитот во првиот нареден  термин од денот на 
одобреното барање за полагање на испитот. 

 
Член 73-ѕ 

Време и место за полагање на испитот 
 
(1) Испитот се полага во просторија за полагање на 

испит, посебно опремена за полагање на стручен испит 
со материјално-техничка и информатичка опрема, ин-
тернет врска и опрема за снимање на полагањето. 

(2) Кандидатите на кои им е одобрено барањето за 
полагање на испитот и јавноста се информираат за дату-
мот и времето  на полагање на испитот, најмалку осум 
дена пред одржување на испитот преку веб-страницата 
на Министерството за економија и Јавниот радиодифу-
зен сервис. 

(3) Полагањето на испитот се снима и во живо и се 
емитува на веб-страницата на Министерството за еконо-
мија, а ако поради технички причини снимањето се пре-
кине, снимката од целиот испит се поставува на веб-
страницата на Министерството за економија. 

(4) Правното лице кое го спроведува стручниот ис-
пит треба да ги исполнува просторните услови и мате-
ријално-техничката и информатичката опрема на прос-
ториите за полагање на стручен испит кои услови, поб-
лиску ги пропишува министерот кој раководи со орга-
нот на државната управа надлежен за вршење на рабо-
тите од областа на минералните суровини. 

(5) Во просторијата за полагање на испитот, за време 
на полагање на испитот се присутни двајца претставни-
ци од Министерството за економија, еден претставник 
од Министерството за образование и наука, еден прет-
ставник од Владата на Република Северна Македонија 
на предлог на Канцеларијата на претседателот на Вла-
дата и еден претставник од Министерството за инфор-
матичко општество и администрација (информатичари). 

(6) На претставниците од ставот (5) на овој член за 
секоја одржана испитна сесија им следува паричен на-
доместок, во износ од една третина од просечната нето-
плата во Република Северна Македонија, за што Минис-
терството за економија  донесува решение.    

(7) Овластеното правно лице кое технички го спро-
ведува испитот е должно да го блокира радиофрен-
квенцискиот опсег  во просторијата за полагање на ис-
питот за време на спроведување на испитните сесии. 
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(8) Агенцијата за електронски  комуникации (во на-
тамошниот текст: АЕК) врши постојан мониторинг на 
блокирањето на радиофренкфенцискиот опсег во прос-
торијата за полагање на испитот, со цел да се спречи се-
каков вид на електронска комуникација со околината 
надвор од просторијата за полагање на испитот. 

(9) АЕК во просторијата за полагање на испитот 
инсталира мерна опрема која обезбедува електронски 
запис од извршените мерења во траење од 30 дена и ис-
тите се складираат во централниот контролен систем на 
АЕК. 

(10) АЕК формира тричлена комисија која изготвува  
извештај врз основа на електронските записи складира-
ни во централниот контролен систем на АЕК и истиот 
го доставува до Министерството за економија најдоцна 
во рок од 15 дена од завршување на испитната сесија. 

 
Член 73-и 

Спроведување на испитот 
 
(1) Пред почетокот на полагањето на стручниот ис-

пит, претставник од Министерството за економија го ут-
врдува идентитетот на кандидатот со увид во лична 
карта. 

(2) На кандидатот за време на полагањето на првиот 
дел од испитот не му се дозволува користење на закони, 
закони со коментар и објаснување, мобилен телефон, 
преносни компјутерски уреди и други технички и ин-
форматички средства, претходно подготвени предмети 
и слично. 

(3) На кандидатот за време на полагањето на вториот 
дел од испитот, му се дозволува користење единствено 
на закони (без коментари и објаснувања) кои во елек-
тронска верзија се наоѓаат на компјутерот на кој канди-
датот го полага испитот. 

(4) На кандидатот за време на полагањето на првиот 
и вториот дел од испитот не му се дозволува да контак-
тира со други кандидати или лица освен со информати-
чарите од членот 73-ѕ став (5) од овој закон, во случај 
доколку има технички проблем со компјутерот. 

(5) Ако техничките проблеми со компјутерот бидат 
отстранети за пет минути испитот продолжува, а дококу 
не бидат отстранети во овој рок испитот само за тој кан-
дидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три 
дена од денот на прекинувањето на испитот.  

(6) Ако има проблеми со повеќе од пет комјутери и 
тие не бидат отстранети во рок од пет минути испитот 
се прекинува за сите кандидати што го полагаат испитот 
и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на 
прекинувањето на испитот. 

(7) Доколку кандидатот при полагањето на првиот и 
вториот дел од испитот постапува спротивно од ставо-
вите (2), (3) и (4)  на овој член, нема да му се дозволи 
натамошно полагање на испитот во тој утврден термин 
и му се изрекува забрана за полагање на стручниот ис-
пит во траење од три години, за што Министерството за 
економија донесува решение против кое може да се по-
веде управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена 
од денот на приемот на решението.  

(8) Во случаите од ставот (7) на овој член, се смета 
дека кандидатот не го положил стручниот испит и исто-
то се констатира во записникот за полагање на стручни-
от испит.  

(9) Овластените претставници од членот 73-ѕ став (5) 
од овој закон за време на полагањето на испитот не сме-
ат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосре-
дна близина на кандидатот кој го полага испитот, освен 
во случај на отстранување на технички проблем кога не 
смеат да се задржат подолго од пет минути. 

Член 73-ј 
Постапка при прекин и продолжување на полагање 

на испитот 
 
(1) Ако во текот на полагањето на испитот настанат 

оправдани причини поради кои кандидатот  не  може  да  
го  продолжи  полагањето  на  испитот  (болест, поро-
дилно отсуство и слично), ќе се прекине испитот за оп-
ределено време, кое не може да биде подолго од шест 
месеци.  

(2) Решение за продолжување на испитот донесува 
органот на државната управа надлежен за вршење на ра-
ботите од областа на минералните суровини по молба на 
кандидатот. Молбата се поднесува во рок од осум дена 
од престанокот на причините за одлагање на испитот, но 
најдоцна во рок од шест месеци.  

(3) Ако кандидатот не поднесе молба за продолжу-
вање на испитот во рокот определен во ставот (2) на овој 
член ќе се смета дeка испитот не го положил.  

(4) Против решението на органот на државната уп-
рава надлежен за вршење на работите од областа на ми-
нералните суровини од ставот (5) на овој член кандида-
тот може да поведе управен спор пред надлежниот суд 
во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.  

(5) Во продолжувањето на испитот, кандидатот не го 
полага оној дел од испитот што претходно веќе го има 
полагано.  

 
III. Прв и втор дел од стручниот испит  

и електронски систем 
 

Член 73-к 
Содржина на испитот и начин на бодување 

 
(1) Стручниот испит започнува со полагање на први-

от дел (теоретскиот дел), а потоа на вториот дел (прак-
тичен пример). 

(2) Вториот дел се полага во рок од најмалку 15 дена 
по успешното полагање на првиот дел. 

(3) Министерот кој раководи со органот на државна-
та управа надлежен за вршење на работите од областа 
на минералните суровини го пропишува начинот на бо-
дување на првиот и вториот дел од испитот. 

 
Член 73-л 

Прв дел од испитот 
 
(1) Првиот дел од испитот се полага за секоја соод-

ветна област и содржи најмалку 50 прашања со пет оп-
ции за заокружување од кои едната е точна, две се 
слични, едната е неточна во мал обем (на неа се губат 
мал број поени) и една е неточна во голем обем (на неа 
се губат поголем број поени). 

(2) Услов за полагање на вториот дел од испитот е 
кандитатот да го положи првиот дел од испитот.  

(3) Доколку кандидатот не го положил првиот дел од 
испитот согласно со ставот (2) на овој член ќе се смета 
дeка испитот не го положил. 

 
Член 73-љ 

Втор дел од испитот 
 
(1)   Вториот дел од испитот се состои од практичен 

пример - изработка на стручен труд - геолошка докумен-
тација, односно рударски проект од соодветна област.  

(2) Доколку кандидатот не го положил вториот дел 
од испитот, ќе се смета дeка испитот не го положил. 

 
Член 73-м 

Единствен електронски систем за полагање  
на стручниот испит 

 
(1) Полагањето на првиот дел од стручниот испит се 

врши со одговарање на определен број прашања во вид 
на решавање на електронски тест на компјутер.  
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(2) Прашањата од тестот зависно од тежината, се 
вреднуваат со поени определени во тестот.  

(3) Полагањето на вториот дел од стручниот испит 
се врши со усно образложение - одбрана на изработени-
от стручен труд од соодветна област во вид на прашања 
кои треба кандидатот да ги одговори врз основа на ана-
лизата на стручниот труд. 

(4) Прашањата од практичниот пример зависно од 
тежината, се вреднуваат со поени определени во прак-
тичниот пример.  

(5) Прашањата содржани во тестовите за полагање 
на првиот дел на стручниот испит и нивните одговори 
се чуваат во единствениот електронски систем за пола-
гање на стручниот испит. 

 (6) Електронскиот систем од ставот (5) на овој член 
содржи и јавно достапна база од најмалку 100 прашања 
за секоја област. 

(7) Во електронскиот систем е содржано и посочува-
ње на прописите и литературата во кои се содржани од-
говорите на прашањата од првиот дел од испитот и про-
писите за вториот дел од испитот. 

(8) Бројот на прашања во базите од ставот (6) на овој 
член се зголемува за 10% годишно, почнувајќи од 2022 
година. 

(9) Резултатите од полагањето на првиот и вториот 
дел од испитот му се достапни на кандидатот на компју-
терот на кој го полагал испитот, веднаш по неговото зав-
ршување. 

 
Член 73-н 

Електронски тест 
 
(1) На денот на полагањето на првиот дел од испи-

тот, претставник на Министерството за економија му 
дава на кандидатот пристапен код, односно лозинка со 
кој му се одобрува пристап во електронскиот систем од 
членот 73-м од овој закон. 

(2) По одобрувањето на пристапот, кандидатот до-
бива електронски тест за првиот дел од испитот со пра-
шања кои се, компјутерски генерирани, чија содржина 
по случаен избор ја одредува софтверот на електронски-
от систем од членот 73-м став (5) од овој закон, од бази-
те од членот 73-м став (5) од овој закон. 

(3) Првиот и вториот дел од испитот, содржат упат-
ство за начинот на решавање на истиот, за кое претстав-
ник на Министерството за економија дава појаснување, 
пред да започне полагањето на испитот. 

(4) Електронскиот систем за полагање на испитот не 
може да дозволи постоење на идентична содржина на 
електронски тест за првиот дел од испитот во еден тер-
мин за повеќе од еден кандидат. 

 
Член 73-њ 

Техничка неможност на функционирање на електрон-
скиот систем за време на спроведување на испитот 
 
(1) Во случај на спреченост на спроведување на 

првиот или вториот дел од испитот, поради причини 
што доведуваат до техничка неможност на функциони-
рање на електронскиот систем од членот 73-м став (5) 
од овој закон, полагањето на испитот се прекинува. 

(2) Доколку причините од ставот (1) на овој член се 
отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на ис-
питот, истиот се продолжува веднаш по нивното отстра-
нување. 

(3) Доколку причините од ставот (1) на овој член не 
се отстранат во рокот од ставот (4) на овој член, испитот 
се презакажува за друг термин. 

 
Член 73-о 

Времетраење на првиот дел од испитот 
 
 (1) Вкупното траење на времето определено за од-

говарање на прашањата од првиот дел од тестот за по-
лагање на испитот, изнесува 120 минути.  

(2) Се смета дека испитот го положил оној кандидат 
кој со точни одговори на прашањата од тестот пости-
гнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени пози-
тивни поени.  

 
Член 73-п 

Времетраење на вториот дел од испитот 
 
 (1) Вкупното траење на времето определено за од-

говарање на прашањата од секоја од практичниот при-
мер од вториот дел, изнесува 120 минути.  

(2) Се смета дека испитот го положил оној кандидат 
кој со точни одговори на прашањата од практичниот 
пример постигнал најмалку 70% од вкупниот број пред-
видени позитивни поени.  

 
IV. Лиценца, ревизија на спроведените испити  

и трошоци 
 

Член 73-р 
Лиценца за изработка на рударски проекти за пов-
ршинска и подземна експлоатација, преработка на 
минерални суровини и други рударски проекти од  

областа на рударството 
 
(1) На кандидатите кои го положиле испитот им се 

издава лиценца во рок од 15 дена од денот на завршува-
ње на испитот. 

(2) Формата и содржината на лиценцата од ставот (1) 
на овој член ја пропишува министерот кој раководи со 
органот на државната управа надлежен за вршење на ра-
ботите од областа на минералните суровини. 

 
Член 73-с 

Информирање за направените грешки во тестот  
за полагање на испитот 

 
На барање на кандидатот, Министерството за еконо-

мија го информира за направените грешки во тестот за 
полагање на стручниот испит, со овозможување непос-
реден увид во тестот.  

 
Член 73-т 

Ревизија на спроведените испити 
 
 (1) Тестовите и практичните примери се користат и 

се даваат на кандидатот само за време на полагањето на 
стручниот испит.  

(2) Материјалите од одржаните испити, особено хар-
тиените верзии од тестовите и практичните примери за 
полагање на стручниот испит и специмените за провер-
ка на точноста на одговорите на тестот и практичниот 
пример, како и снимките од одржаните испити се чуваат 
во Министерството за економија. 

(3) Органот на државната управа надлежен за врше-
ње на работите од областа на минералните суровини 
формира Комисија за ревизија на одржаните испити, ко-
ја во својата работа ги користи материјалите од ставот 
(2) на овој член и во која, покрај другите членови чле-
нуваат и претставник од Владата на Република Северна 
Македонија и информатичар од Министерството за ин-
форматичко општество и администрација определен од 
Владата на Република Северна Македонија. 

(4) Комисијата од ставот (3) на овој член се состану-
ва по секоја одржана испитна сесија и врши ревизија на 
спроведување на испитот, вклучувајќи и дали испитот 
го полагале кандидати кои ги исполнуваат условите за 
полагање на испитот согласно со членот 73-а од овој за-
кон, за што доставува извештај до министерот за еконо-
мија. 

(5) На членовите на комисијата од ставот (3) на овој 
член им следува паричен надоместок, кој на годишно 
ниво изнесува една просечна нето-плата во Република 
Северна Македонија, за што министерот за економија  
донесува решение. 
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(6) Доколку Комисијата утврди нерегуларности во 
спроведувањето на испитот од страна на поединци во 
смисла на членот 73-и став (5) од овој закон, предлага 
одземање на лиценцата од членот 73-р од овој закон. 

(7) Органот на државната управа надлежен за врше-
ње на работите од областа на минералните суровини до-
несува решение за одземање на лиценцата од членот 73-
р од овој закон  врз основа на предлогот на Комисијата 
во рок од три дена од приемот на предлогот. 

(8) Против решението од ставот (7)  на овој член мо-
же да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок 
од 30 дена од приемот на решението. 

 
Член 73-ќ 

Трошоци за полагање на испитот 
 
(1) Трошоците за полагање на испитот и издавање на 

лиценцата се на товар на кандидатот.  
(2) Висината на трошоците од ставот (1) на овој член 

ја определува министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на минералните суровини врз основа на реално 
направените трошоци за полагање  на  испитот,  неоп-
ходни  за  спроведување  на првиот и вториот дел на ис-
питот, подготовката на базите на прашања, спроведува-
њето на електронскиот тест, изготвување на материјали 
и покани и изготвување на лиценци.  

(3) Трошоците за полагање на испитот и издавање на 
лиценцата се уплатуваат на сметката на сопствени при-
ходи на Министерството за економија.  

(4) Ако трошоците за полагање на испитот не се уп-
латени на соодветна сметка на Министерството за еко-
номија, најдоцна 15 дена пред денот определен за спро-
ведување на испитот, кандидатот не може да го полага 
испитот.  

(5) Ако кандидатот во рок од една година од денот 
на уплатата на средствата не го полага испитот, уплате-
ните средства се враќаат согласно со закон.  

 
Член 73-у 

Регистар на издадени овластувања и лиценци 
 
(1) Издадените овластувања и лиценци кои преста-

нале да важат како и  одземените овластувања и ли-
ценци се евидентираат во Регистар на издадени овлас-
тувања и лиценци кој го води Министерството за еконо-
мија. 

(2) Регистарот од ставот (1) на овој член се објавува 
на веб-страницата и на огласната табла на Министер-
ството за економија. 

(3) Формата и содржината на Регистарот на издаде-
ни овластувања и лиценци и начинот на неговото воде-
ње ги пропишува министерот кој раководи со органот 
на државната управа надлежен за вршење на работите 
од областа на минералните суровини.“. 

 
Член 51 

Во член 75 ставот (3) се менува и гласи: 
„Плаќањето на концесиските надоместоци за ек-

сплоатираната количина на минерални суровини се 
врши на секои три месеци за продадените, односно за 
употребените за сопствено производство, количини на 
минералните суровини од страна на концесионерот, за 
што концесионерот е должен да ги уплати надоместоци-
те најдоцна до 15 во месецот кој што следи, а по истекот 
на трите месеци кои служат како основа за пресметка. 
За продадените, односно употребените количини на ми-
нерални суровини на секои три месеци, концесионерот 
е должен да достави пресметка.“. 

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи: 
„(7) Во случај кога е доделена концесија за експлоа-

тација и за друг вид на минерална суровина на простор 
на кој веќе е доделена концесија за експлоатација на ми-

нерална суровина на ист концесионер, годишниот надо-
месток за користење на просторот се пресметува само за 
минералната суровина за која пресметката за концесис-
киот надоместок заради користење на просторот е пого-
лема, согласно со Тарифникот за утврдување на висина-
та на надоместоците за издавање на дозволи и концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и концесии 
за експлоатација на минерални суровини.“.  

 
Член 52 

Во членот 76 став (4) во алинејата 2 точката на крајот 
на реченицата се заменува со запирка и се додаваат збо-
ровите: „кои треба да бидат наменети за вршење на оп-
штествени или комунални дејности од интерес за оп-
штините или Градот Скопје.“. 

Во став (7) зборовите: „и експлоатација“ се бришат. 
 

Член 53 
Во членот 83 став (1) по зборот „санација“ се дода-

ваат зборовите: „и рекултивација“. 
 

Член 54 
Во членот 93 став (1) алинеја 4 зборовите: „и еко-

номски исплатливо“ се заменуваат со зборовите: „со ко-
ристење на најдобро достапните техники“. 

 
Член 55 

Во членот 95 став (6) по зборот „концентрација“ се 
додаваат зборовите: „утврдена во ставот (5) на овој 
член“. 

 
Член 56 

Во член 96 ставот (3) се менува и гласи: 
„Висината на финансиската гаранција се приспосо-

бува на секои пет години, согласно со работите за ре-
култивација на земјиштето, кои треба да се извршат на 
земјиштето зафатено од инсталацијата, опишано во 
Планот за управување со отпадот од минералните суро-
вини, подготвен согласно со прописот од членот 87 од 
овој закон, во висина од една третина од процената на 
трошоците за операциите на преработка и отстранување 
на отпадот.“. 

 
Член 57 

Членот 99 се менува и гласи: 
„(1) Информациите содржани во барањето за доде-

лување на концесија за геолошки истражувања или ек-
сплоатација на минерални суровини и на дозвола за ек-
сплоатација,  детали во врска со доделувањето на конце-
сија за геолошки истражувања или експлоатација на ми-
нерални суровини и за издавање на дозвола за експлоа-
тација, како и договорот за концесија за геолошки ис-
тражувања или експлоатација на минерални суровини и 
дозволата за експлоатација се објавуваат на веб-страни-
цата на органот на државната управа надлежен за врше-
ње на работите од областа на минералните суровини.  

(2) Заинтересираната јавност има право на изнесува-
ње свои коментари и мислења до органот на државната 
управа надлежен за вршење на работите од областа на 
минералните суровини пред да се издава дозволата за 
експлоатација во рок од 15 дена од денот на објавување. 

(3) Кога е склучен договор за концесија за експлоа-
тација или е издадена дозвола за експлоатација, органот 
на државната управа надлежен за вршење на работите 
од областа на минералните суровини ја информира за-
сегнатата јавност за нивната содржина. 

(4) Чувствителните информации од чисто комерци-
јална природа, како на пример информациите за делов-
ни односи и компонентите на трошоците и големината 
на економските резерви на минерални суровини, не се 
објавуваат.“.  
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Член 58 
Во членот 100 став (2) зборовите: „државни инспек-

тори за електрика во рударството“ се заменуваат со збо-
ровите: „државни инспектори за опрема, производи и 
постројки наменети за користење при експлоатација на 
минерални суровини“.  

 
Член 59 

Во членот 101 став (1) зборовите: „државните 
инспектори за електрика во рударството“ се заменуваат 
со зборовите: „државните инспектори за опрема, произ-
води и постројки наменети за користење при експлоата-
ција на минерални суровини“.  

 
Член 60 

Насловот на членот 104 се менува и гласи:  
„Државен инспектор за опрема, производи и 

постројки наменети за користење при експлоатација 
на минерални суровини“ 

 
Член 61 

Во членот 104 став 1 зборовите: „државниот инспек-
тор за електрика во рударството“ се заменуваат со збо-
ровите: „државниот инспектор за опрема, производи и 
постројки наменети за користење при експлоатација на 
минерални суровини“.  

 
Член 62 

Во членот 107 став (1) зборовите: „државните 
инспектори за електрика во рударството“ се заменуваат 
со зборовите: „државни инспектори за опрема, произво-
ди и постројки наменети за користење при експлоатаци-
ја на минерални суровини“.  

Ставовите (2) и (3) се бришат. 
 

Член 63 
 Во член 108 по ставот (1) се додаваат три нови ста-

вови (2), (3) и (4), кои гласат: 
„(2) За недостатоците за кои согласно со членот 119 

од овој закон е предвидена опомена инспекторот во рок 
од 30 дена со решение ќе наложи отстранување на не-
достатоците. 

(3) Доколку и во рокот од ставот (2) на овој член не-
достатоците не се отстранат тогаш инспекторот ќе изда-
де решение со кое ќе го забрани вршењето на деталните 
геолошки истражувања или експлоатацијата на мине-
ралните суровини. 

(4) Доколку при вршењето на деталните геолошки 
истражувања или експлоатацијата на минералните суро-
вини се констатираат недостатоци кои ја загрозуваат 
безбедноста на вработените, ја доведува во прашање 
стабилноста на објектот, безбедноста на животот и 
здравјето на луѓето, сообраќајот, соседните објекти и 
животната средина и природата, инспекторот со реше-
ние ќе го забрани изведувањето на тие работи се до от-
странување на опасноста.“. 

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (5) и (6). 
 

Член 64 
Во членот 111 став 1 во воведната реченица зборо-

вите: „државниот инспектор за електрика во рудар-
ството“ се заменуваат со зборовите: „државниот 
инспектор за опрема, производи и постројки наменети 
за користење при експлоатација на минерални суро-
вини“.  

 
Член 65 

Во членот 113 став (1) зборовите: „Државна комиси-
ја за одлучување во управна постапка и постапка од ра-
ботен однос во втор степен“ се заменуваат со зборовите: 
„надлежен орган за одлучување во втор степен согласно 
со закон“. 

Член 66 
Во членот 114 став (1) зборот „веднаш“ се заменува 

со зборовите: „во рок од 24 часа“, а по зборовите: „кри-
вична постапка“ се додаваат зборовите: „освен во слу-
чаите предвидени со членот 118 од овој закон кога над-
лежноста ја презема Основното јавно обвинителство“.  

 
Член 67 

Во член 115 зборовите: „државниот инспектор за 
електрика во рударството“ се заменуваат со зборовите: 
„државниот инспектор за опрема, производи и построј-
ки наменети за користење при експлоатација на мине-
рални суровини“.  

 
Член 68 

Во членот 116 став (4) зборовите: „државниот 
инспектор за електрика во рударството“ се заменуваат 
со зборовите: „државниот инспектор за опрема, произ-
води и постројки наменети за користење при експлоата-
ција на минерални суровини“.  

 
Член 69 

Насловот во членот 117 се менува и гласи: 
 

„Привремена забрана за користење на предмети, 
средства и минерална суровина“ 

 
Член 70 

Во член 117 ставот (1) се менува и гласи: 
„Во случај кога при вршење на инспекциски надзор 

од страна на државниот геолошки инспектор, државни-
от рударски инспектор и државниот инспектор за оп-
рема, производи и постројки наменети за користење при 
експлоатација на минерални суровини, како и овласте-
ните лица во Министерството за внатрешни работи ќе 
се утврди дека се врши експлоатација на минерални су-
ровини без за тоа да е издадена концесија, односно доз-
вола за експлоатација, за предметите, средствата со кои 
се врши ископ, односно експлоатација, транспорт, како 
и минералната суровина, со решение се издава забрана 
за користење се до завршување на постапката, а соглас-
но со Законот за инспекциски надзор“.  

Ставот (2) се брише. 
 

Член 71 
Во членот 118 став (1) зборовите: „државниот 

инспектор за електрика во рударството“ се заменуваат 
со зборовите: „државниот инспектор за опрема, произ-
води и постројки наменети за користење при експлоата-
ција на минерални суровини“, а по зборовите: „тешка 
телесна повреда“ се додадаваат зборовите: „со посери-
озни последици”. 

Во став (2) зборовите: „надлежните органи“ се заме-
нуваат со зборовите: „Основното јавно обвинителство“.  

 
Член 72 

Насловот на членот 119 и членот 119 се менуваат и 
гласат:  

 
„Опомена 

 
(1) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор 

државниот геолошки инспектор, државниот рударски 
инспектор или државниот инспектор за опрема, произ-
води и постројки наменети за користење при експлоата-
ција на минерални суровини утврди дека е сторена неп-
равилност за првпат утврдена во членот 122 став (1) али-
неи 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, член 123 став (1) алинеи 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18, член 124 став (1) алинеи 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18, член 125 став (1) 
алинеи 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 и член 126 
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став (1) алинеи 1, 2, 3, 4, 5 и 6 е должен да состави за-
писник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со 
укажување за отстранување на утврдената неправил-
ност во рок од осум дена и истовремено изрекува опо-
мена на лицето или субјектот каде што е утврдена неп-
равилноста при вршењето на инспекцискиот надзор. 

(2) Државниот инспекторат за техничка инспекција 
за вршењето на инспекцискиот надзор, задолжително 
води посебна евиденција за изречените опомени. 

(3) Формата и содржината, како и начинот на водење 
на евиденцијата од ставот (2) на овој член ги пропишува 
министерот за економија.“. 

 
Член 73 

Во членот 120 став (1) воведната реченица се менува 
и гласи:  

„Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска 
протввредност ќе му се изрече за прекршок на микрот-
рговец, глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на мал 
трговец, глоба во износ од 9.000 до 18.000 евра во де-
нарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
среден трговец и глоба во износ од 15.000 до 30.000 евра 
во денарска противвредност ќе му се изрече за прекр-
шок на голем трговец, ако:“.  

Во став (2) втората реченица се менува и гласи: 
„Траењето на забраната не може да биде пократко од 

три месеци ниту подолго од две години од денот на пра-
восилноста на одлуката.“. 

Ставот (4) се менува и гласи:  
„За дејствијата од ставот (1) на овој член на одговор-

ното лице во правното лице ќе му биде изречена глоба 
во износ од 50 до 100 евра во денарска противвредност 
за микротрговци, од 150 до 300 евра во денарска про-
тиввредност за мали трговци, од 350 до 700 евра во де-
нарска противвредност за средни трговци и од 750 до 
1.500 евра во денарска противвредност за големи тр-
говци. Покрај глобата на одговорното лице во правното 
лице ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана на 
вршење должност во траење од една година.“. 

 
Член 74 

Во членот 121 став (1) воведната реченица се менува 
и гласи: 

„Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
протввредност ќе му се изрече за прекршок на микрот-
рговец, глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на мал 
трговец, глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на сре-
ден трговец и глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во 
денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 
на голем трговец, ако:“. 

Во ставот (2) втората реченица се менува и гласи: 
„Траењето на забраната не може да биде пократко од 

три месеци ниту подолго од две години, од денот на пра-
восилноста на одлуката.“. 

Ставот (4) се менува и гласи: 
„За дејствијата од ставот (1) на овој член на одговор-

ното лице во правното лице ќе му биде изречена глоба 
во износ од 15 до 30 евра во денарска противвредност за 
микротрговци, од 40 до 80 евра во денарска противвред-
ност за мали трговци, од 90 до 180 евра во денарска про-
тиввредност за средни трговци и од 190 до 380 евра во 
денарска противвредност за големи трговци. Покрај 
глобата на одговорното лице во правното лице ќе му се 
изрече и прекршочна санкција забрана на вршење долж-
ност во траење од една година.“. 

 
Член 75 

Во членот 122 став (1) воведната реченица се менува 
и гласи: 

„Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
протввредност ќе му се изрече за прекршок на микрот-
рговец, глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на мал 
трговец, глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на сре-
ден трговец и глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во 
денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 
на голем трговец, ако:“. 

Во став (2) втората реченица се менува и гласи: 
„Траењето на забраната не може да биде пократко од 

три месеци ниту подолго од две години, од денот на пра-
восилноста на одлуката.“. 

Ставот (3) се менува и гласи: 
„За дејствијата од ставот (1) на овој член на одговор-

ното лице во правното лице ќе му биде изречена глоба 
во износ од 15 до 30 евра во денарска противвредност за 
микро трговци, од 40 до 80 евра во денарска про-
тиввредност за мали трговци, од 90 до 180 евра во де-
нарска противвредност за средни трговци и од 190 до 
380 евра во денарска противвредност за големи тр-
говци.“. 

Во ставот (4) бројот „250“ се заменува со бројот 
„125“, а бројот „375“ се заменува со бројот „250“. 

 
Член 76 

Членот 122-а се менува и гласи: 
„(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 

протввредност ќе му се изрече за прекршок на микрот-
рговец, глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на мал 
трговец, глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на сре-
ден трговец и глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во 
денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 
на голем трговец ќе се изрече на овластеното правно ли-
це кое технички го спроведува испитот од членот 32-д и 
73-д од овој закон доколку не го снима, не го емитува во 
живо на веб-страницата на Министерството за економи-
ја и доколку не  ја постави снимката од целиот испит на 
веб-страницата на Министерството за економија соглас-
но со членовите 32-ѕ и 73-ѕ став (3) од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска 
противредност ќе се изрече на овластениот претставник 
од членовите 32-ѕ и 73-ѕ став (5) доколку постапи спро-
тивно на членовите 32-и и 73-и став (9) од овој закон. 

(3) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
протввредност ќе му се изрече за прекршок на микрот-
рговец, глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на мал 
трговец, глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на сре-
ден трговец и глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во 
денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 
на голем трговец на овластената институција која го 
спроведува испитот од членовите 32-д и 73-д од овој за-
кон, доколку не го прекине испитот согласно со члено-
вите 32-и и 73-и ставови (5) и (6) од овој закон. 

(4) Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска 
противредност ќе му се изрече на министерот кој рако-
води со органот на државната управа надлежен за врше-
ње на работите од областа на минералните суровини ако 
не го донесе решението во рокот утврден во членовите 
32-т и 73-т став (7) од овој закон. 

(5) За дејствијата од членовите 32-д и 73-д од овој 
закон на одговорното лице во правното лице кое ќе доз-
воли да полага кандидат кој не ги исполнува пропиша-
ните услови од овој закон ќе му биде изречена глоба во 
износ од 15 до 30 евра во денарска противвредност за 
микротрговци, од 40 до 80 евра во денарска противвред-
ност за мали трговци, од 90 до 180 евра за средни тргов-
ци и од 190 до 380 евра во денарска противвредност за 
големи трговци. 
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 (6) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
протввредност ќе му се изрече за прекршок на микрот-
рговец, глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на мал 
трговец, глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на сре-
ден трговец и глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во 
денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 
на голем трговец на овластеното правно лице кое тех-
нички го спроведува испитот од членовите 32-д и 73-д 
од овој закон доколку не го блокира радиофреквенцис-
киот опсег во просторијата за полагање на испитот. 

(7) Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска 
противвредност ќе им се изрече на овластените прет-
ставници  од членовите 32-ѕ и 73-ѕ став (5) од овој закон 
ако дозволат кандидатот да постапи спротивно  на чле-
новите 32-и и 73-и ставови (2), (3) и (4) од овој закон. 

(8) Глоба во износ од 50 до 100 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече на кандидатот доколку по-
стапи спротивно на членовите 32-и и 73-и ставови (2), 
(3) и (4) од овој закон. 

(9) Глоба во износ од 50 до 100 евра во денарска про-
тиввредност ќе им се изрече на членовите на комисијата 
од членовите 32-т и 73-т став (3) од овој закон доколку 
утврдат неправилности во спроведувањето на испитот, 
а тоа не го констатираат во извештајот до министерот за 
економија.“. 

 
Член 77 

Во членот 123 став (1) воведната реченица се менува 
и гласи:  

„Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска 
протввредност ќе му се изрече за прекршок на микрот-
рговец, глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на мал 
трговец, глоба во износ од 9.000 до 18.000 евра во де-
нарска противвредност  ќе му се изрече за прекршок на 
среден трговец и глоба во износ од 15.000 до 30.000 евра 
во денарска противвредност ќе му се изрече за прекр-
шок на голем трговец, ако:“.  

Во алинејата 7 зборовите: „државниот инспектор за 
електрика во рударството“ се заменуваат со зборовите: 
„државниот инспектор за опрема, производи и построј-
ки наменети за користење при експлоатација на мине-
рални суровини“.  

Во став (2) втората реченица се менува и гласи: 
„Траењето на забраната не може да биде пократко од 

три месеци ниту подолго од две години, од денот на пра-
восилноста на одлуката.“. 

Ставот (4) се менува и гласи: 
„За дејствијата од ставот (1) на овој член на одговор-

ното лице во правното лице ќе му биде изречена глоба 
во износ од 50 до 100 евра во денарска противвредност 
за микро трговци, од 150 до 300 евра во денарска про-
тиввредност за мали трговци, од 350 до 700 евра за сред-
ни трговци и од 750 до 1.500 евра во денарска про-
тиввредност за големи трговци. Покрај глобата на одго-
ворното лице во правното лице ќе му се изрече и прекр-
шочна санкција забрана на вршење должност во траење 
од една година.“. 

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
„(5) Глоба во износ од 250 евра во денарска про-

тиввредност ќе му се изрече за прекршок на назначено-
то лице за технички надзор доколку не води евиденција 
како што е предвидено со членот 63 ставови (6) и (7) од 
овој закон.“. 

 
Член 78 

Во членот 124 став (1) воведната реченица се менува 
и гласи:  

„Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска 
протввредност ќе му се изрече за прекршок на микрот-
рговец, глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на мал 
трговец, глоба во износ од 9.000 до 18.000 евра во де-
нарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
среден трговец и глоба во износ од 15.000 до 30.000 евра 
во денарска противвредност ќе му се изрече за прекр-
шок на голем трговец, ако:“.  

Во алинеја 5 зборовите: „државниот инспектор за 
електрика во рударството“ се заменуваат со зборовите: 
„државниот инспектор за опрема, производи и построј-
ки наменети за користење при експлоатација на мине-
рални суровини“.  

Во став (2) втората реченица се менува и гласи: 
„Траењето на забраната не може да биде пократко од 

три месеци ниту подолго од две години, од денот на пра-
восилноста на одлуката.“. 

„(4) За дејствијата од ставот (1) на овој член на одго-
ворното лице во правното лице ќе му биде изречена гло-
ба во износ од 50 до 100 евра во денарска противвред-
ност за микротрговци, од 150 до 300 евра во денарска 
противвредност за мали трговци, од 350 до 700 евра за 
средни трговци и од 750 до 1.500 евра во денарска про-
тиввредност за големи трговци. Покрај глобата на одго-
ворното лице во правното лице ќе му се изрече и прекр-
шочна санкција забрана на вршење должност во траење 
од една година.“. 

Во став (5) бројот „500“ се заменува со бројот „250“, 
а бројот „1.000“ се заменува со бројот „500“. 

По ставот (5) се додава нов став (6), која гласи: 
„(6) Глоба во износ од 250 евра во денарска про-

тиввредност ќе му се изрече за прекршок на назначено-
то лице за технички надзор доколку не води евиденција 
како што е предвидено со членот 63 ставови (6) и (7) од 
овој закон.“. 

 
Член 79 

Во членот 125 став (1) воведната реченица се менува 
и гласи:  

„Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска 
протввредност ќе му се изрече за прекршок на микрот-
рговец, глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на мал 
трговец, глоба во износ од 9.000 до 18.000 евра во де-
нарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
среден трговец и глоба во износ од 15.000 до 30.000 евра 
во денарска противвредност ќе му се изрече за прекр-
шок на голем трговец, ако:“.  

Во став (2) втората реченица се менува и гласи: 
„Траењето на забраната не може да биде пократко од 

три месеци ниту подолго од две години, од денот на пра-
восилноста на одлуката.“. 

Ставот (3) се менува и гласи: 
„За дејствијата од ставот (1) на овој член на одговор-

ното лице во правното лице ќе му биде изречена глоба 
во износ од 50 до 100 евра во денарска противвредност 
за микротрговци, од 150 до 300 евра во денарска про-
тиввредност за мали трговци, од 350 до 700 евра во де-
нарска противвредност за средни трговци и од 750 до 
1.500 евра во денарска противвредност за големи тр-
говци. Покрај глобата на одговорното лице во правното 
лице ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана на 
вршење должност во траење од една година.“. 

Во став (4) бројот „500“ се заменува со бројот „250“, 
а бројот „1.000“ се заменува со бројот „500“. 

 
Член 80 

Во членот 126 став (1) воведната реченица се менува 
и гласи: 

„Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
протввредност ќе му се изрече за прекршок на микрот-
рговец, глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на мал 
трговец, глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денар-
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ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на сре-
ден трговец и глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во 
денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 
на голем трговец, ако:“. 

Ставот (2) се менува и гласи: 
„За дејствијата од ставот (1) на овој член на одговор-

ното лице во правното лице ќе му биде изречена глоба 
во износ од 15 до 30 евра во денарска противвредност за 
микротрговци, од 40 до 80 евра во денарска противвред-
ност за мали трговци, од 90 до 180 евра во денарска про-
тиввредност за средни трговци и од 190 до 380 евра во 
денарска противвредност за големи трговци.“. 

Во став (3) бројот „500“ се заменува со бројот „125“, 
а бројот „900“ се заменува со бројот „250“. 

Во став (4) бројот „500“ се заменува со бројот „125“, 
а бројот „1.000“ се заменува со бројот „250“. 

 
Член 81 

Во членот 126-а по ставот (1) се додава нов став (2), 
кој гласи: 

„(2) За прекршоците од овој закон прекршочна по-
стапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен 
суд.“. 

 
Член 82 

Во целиот текст на законот зборовите: „Република 
Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република 
Северна Македонија“. 

 
Член 83 

(1) Концесинерите на кои им е доделена концесија за 
експлоатација на минерални суровини во рок од две го-
дини од денот на влегувањето во сила на овој закон се 
должни до органот на државната управа надлжен за 
вршење на работите од областа на минералните сурови-
ни да достават план за управување со отпад од минерал-
ни суровини согласно со членот 86 од овој закон и пот-
врда за финансиска гаранција согласно со членот 96 од 
овој закон. 

(2) Доколку концесионерите во рокот од ставот (1) 
на овој член не достават план за управување со отпад од 
минерални суровини согласно со членот 86 од овој за-
кон и потврда за финансиска гаранција согласно со чле-
нот 96 од овој закон, Владата еднострано ќе го раскине 
договорот за концесија. 

 
Член 84 

(1) Концесионерите на кои им е доделена концесија 
за експлоатација на јавен повик, а кај кои просторот на 
кој е доделена концесијата за експлоатација не се совпа-
ѓа со просторот на кој се наоѓаат утврдените резерви на 
минерална суровина, се должни во рок од една година 
од денот на влегувањето во сила на овој закон до орга-
нот на државната управа надлежен за вршење на рабо-
тите од областа на минералните суровини да достават 
барање за усогласување на концесискиот простор. 

(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член се при-
ложува: 

- образложен предлог, 
- геодетски елаборат за посебни намени со катастар-

ки индикации изработен од трговци поединци - овласте-
ни геодети и трговски друштва за геодетски работи кои 
ги исполнуваат условите од Законот за катастар на нед-
вижности. 

(3) Владата дава согласност за усогласување на 
концесискиот простор. 

(4) По давањето на согласноста од ставот (3) на овој 
член, концедентот и концесионерот склучуваат анекс на 
договорот за концесија. 

Член 85 
Започнатите постапки за издавање на лиценци за из-

работка на рударски проекти за површинска и подземна 
експлоатација, преработка на минерални суровини и 
други рударски проекти од областа на рударството до 
денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се зав-
ршат согласно со одредбите од овој закон. 

 
Член 86 

Започнатите постапки за доделување на концесии за 
проспекциски геолошки истражувања, за детални гео-
лошки истражувања и за експлоатација на минерални 
суровини, како и за издавање на дозвола за детални гео-
лошки истражувања, дозвола за експлоатација на мине-
рални суровини и дозвола за изведување на рударски ра-
боти според дополнителен рударски проект до денот на 
влегувањето во сила на овој закон ќе се завршат соглас-
но со одредбите од Законот за минерални суровини 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 
53/16, 120/16, 189/16 и 7/19). 

 
Член 87 

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се до-
несат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

 
Член 88 

Одредбите на членот 24 ставови 1 и 3 од овој закон 
со кои се менува членот 32 ставови (1) и (8) и член 49 од 
овој закон со кој се менува членот 73 во делот за изда-
вање на лиценци и овластувања на субјекти од држави-
членки на Европската Унија ќе започнат да се примену-
ваат со денот на пристапувањето на Република Северна 
Македонија во Европската Унија. 

 
Член 89 

Одредбата од членот 40 став 3 од овој закон со која 
се дополнува членот 51 став (1) со нова алинеја 11 ќе 
започне да се применува од 1 јануари 2022 година. 

 
Член 90 

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

______________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

TË LËNDËVE TË PARA MINERALE (*) 
 

Neni 1 
Në Ligjin e Lëndëve të Para Minerale (Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë numër 136/12, 25/13, 93/13, 
44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 
dhe 7/19) në nenin 3 në pikën 8, pas fjalës: "aktivitet" 
shtohen fjalët: "të përcaktuara nga projektet minerale". 

Pika 9 ndryshon si vijon: 
"Shfrytëzimi nëntokësor është një aktivitet i kryerjes 

së punimeve minerale në përgatitjen, zhvillimin, hapjen, 
gërmimin, ngarkimin, transportin, eksportin, kullimin dhe 
ajrosjen e hapësirave nëntokësore duke iu përmbajtur 
masave të sigurisë dhe të shëndetit gjatë punës dhe masat e 
mbrojtjes së mjedisit jetësor, të krijuara me një projekt 
minerar; ". 

Pika 10 ndryshon si vijon: 
__________________________ 
 
(*) Me këtë ligj bëhet harmonizimi me Direktivën 2006/123/КЕ i 
Parlamentit Europian dhe i Këshillit të 12 dhjetorit 2006 mbi shërbimet 
e tregut të brendshëm, CELEX Nr. 32006L0123. 
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"Shfrytëzimi sipërfaqësor është një aktivitet i kryerjes 
së punimeve minerale në përgatitjen, hapjen, gërmimin, 
ngarkimin, transportin, asgjësimin, kullimin dhe 
rikultivimin e sipërfaqes së tokës duke respektuar masat e 
sigurisë dhe shëndetit në punë dhe masat e mbrojtjes së 
mjedisit jetësor, të përcaktuara me projektin minerar; 

Pika 14 ndryshohet si vijon: 
“Minierë është rajon i kufizuar i tokës, në sipërfaqe ose 

nën të, ku një lëndë e parë minerale shfrytëzohet duke 
përdorur makineri, pajisje, infrastrukturë minerale të 
nevojshme për kryerjen e punëve minerale, venddepozitime 
dhe zgjyra të lëngshme;”. 

 Në pikën 16, pas fjalës: "pajisje" shtohen fjalët: "për 
ventilim dhe kullim", ndërsa fjalët: "ndërtesa për njerëzit 
dhe", fshihen. 

Në pikën 20 numri "0,5" zëvendësohet me numrin "0,1". 
Pika 40 ndryshon si vijon: 
"Instalimi i mbeturinave të lëndëve të para minerale 

është një hapësirë e destinuar për grumbullimin ose 
deponimin e mbeturinave nga lëndët e para minerale, në 
gjendje të ngurtë ose të lëngët, ose në tretësirë ose kombinim 
të gjendjes së lëngët dhe të ngurtë, gjatë periudhave të 
mëposhtme kohore: 

- nuk ka një periudhë kohore për instalimin e 
mbeturinave nga lëndët e para minerale dhe instalimet për 
mbeturinat nga lëndët e para minerale që karakterizohen si 
të dëmshme në planin e menaxhimit, 

- periudhë prej më shumë se gjashtë muaj për instalimet 
për mbeturina të rrezikshme minerale të prodhuara papritur 
nga lëndët e para minerale; 

- periudhë prej më shumë se një vit për instalimet për 
mbeturinat nga lëndët e para minerale që nuk janë të 
rrezikshme ose inerte dhe 

- periudhë më shumë se tre vjet për instalimet për tokën 
e pandotur, mbeturina jo të rrezikshme nga lëndët e para 
minerale nga aktivitetet kërkimore, mbeturina nga lëndët e 
para minerale që rezultojnë nga shfrytëzimi dhe përpunimi, 
si dhe magazinimi i torfës edhe për mbeturinat inerte nga 
lëndët e para minerale. 

             Për këtë lloj të instalimeve konsiderohen 
instalimet që përfshijnë një zgjyrë ujore ose një strukturë 
tjetër që shërben për të përmbajtur, mbajtur, kufizuar 
mbeturinat nga lëndët e para minerale ose në një mënyrë 
tjetër të mbështesë instalimin, si dhe të përfshijë, por jo edhe 
të kufizohet në digën dhe në liqenin e sedimentuar, por duke 
mos përfshirë gropat septike në të cilat ka mbeturina nga 
lëndët e para minerale, pas shfrytëzimit dhe përpunimit të 
lëndëve të para minerale, transferohen për qëllime sanimi 
dhe ndërtimi. 

 
Neni 2 

Në nenin 4 paragrafi (2), në nënparagrafin 1, pas fjalës: 
"shist argjilor" vendoset një presje dhe shtohen fjalët: 
"energjia petrotermale". 

Në nënparagrafin 4, pas fjalëve: "rërë kuarci" shtohen 
fjalët: "zhavorr kuarci", dhe pas fjalës: "marls" shtohet fjala: 
"riolit". 

 
Neni 3 

Në nenin 5, pas paragrafit (2), fjalët: "themelore 
gjeologjike" zëvendësohen me fjalët: "gjeologjike". 

 
Neni 4 

Në nenin 6, në paragrafin (1), fjalët: "ndërtimi i 
objekteve, planifikimi hapësinor" zëvendësohen me fjalët: 
"ndërtimi i minierave, ndërtimi i objekteve në minierat 
ekzistuese, ndërtimi i objekteve infrastrukturore, objektet 
për planifikimin hapësinor, për ruajtjen e gjeodiversitetit 
dhe vendet me rëndësi gjeologjike, ". 

 
Neni 5 

Në nenin 7-a, në paragrafin (11) numri "15" 
zëvendësohet me numrin "30". 

Në paragrafin (12), pas fjalëve: "paragrafi (11) të këtij 
neni", shtohen fjalët: "brenda 30 ditëve". 

Në paragrafin (17), nënparagrafi 8 ndryshon si vijon: 
"- informacion për gjendjen ekonomike - financiare të 

subjektit, lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut". 

Në paragrafin (31), pas fjalës: "ofertues", shtohen fjalët: 
"brenda 30 ditëve". 

 
Neni 6 

Në nenin 7-b, në paragrafin  (2) numri  „15“ 
zëvendësohet me numrin  „30“. 

 
Neni 7 

Në nenin 10, në paragrafin (4), pas fjalëve: "shfrytëzimi 
i lëndëve të para minerale" shtohen fjalët: edhe nëse personi 
juridik që më parë ka marrë pjesë në thirrjen publike për 
dhënien e një koncesioni për kryerjen e kërkimeve 
gjeologjike, kërkime të detajuara gjeologjike ose shfrytëzim 
të lëndëve të para minerale nuk ka paguar tarifën e ofruar ". 

Në paragrafin (6), pika në fund të fjalisë zëvendësohet 
me presje dhe shtohen fjalët: "dhe pas procedurës së 
përcaktuar në nenin 14 të këtij ligji". 

Pas paragrafit (6) shtohen dy paragrafë të rinj (7) dhe (8) 
siç vijon: 

„(7) Në rastin kur kërkesa për marrjen e një koncesioni 
për kërkime të detajuara gjeologjike parashtrohet nga 
pronari i rezultateve të kryera të kërkimeve gjeologjike, 
kërkesës i bashkëngjitet: 

- shpjegim dhe të dhënat themelore për aplikantin; 
- periudha e propozuar të cilës do t'i jepej koncesioni; 
- zona ku do të kryheshin kërkime të detajuara 

gjeologjike, të vizatuara në një hartë topografike në 
përpjestim me hapësirën me koordinata të aplikuara të 
përcaktuara në përputhje me kërkimet prospektuese 
gjeologjike; 

- elaborat nga kërkimet e kryera gjeologjike mbi 
gjendjen e rezervave të lëndëve të para minerale bashkë me 
vlerësimin (revizionin) e kryer profesional dhe 

- specifikimet dhe llogaritjen e kërkimеve të detajuara të 
parashikuara gjeologjike në vend.  

(8) Forma dhe përmbajtja e formularit për specifikimet 
dhe llogaritjen e faturave të sasive të hulumtimeve të 
parashikuara dhe të detajuara gjeologjike, si dhe mënyrën e 
llogaritjes së shumës së fondeve të parashikuara për kryerjen 
e hulumtimeve të detajuara gjeologjike të referuara në 
paragrafin (7) nënparagrafi 5 të këtij neni përcaktohet nga 
ministri që menaxhon organin e administratës shtetërore 
përgjegjëse për kryerjen e veprimtarive në fushën e lëndëve 
të para minerale”. 

Pas paragrafit (7), i cili bëhet paragraf (9), shtohen 
paragrafët e rinj (10) dhe (11), siç vijon: 

(10) Pas marrjes së mendimeve nga organet e nenit 14, 
paragrafët (3) dhe (4) të këtij ligji, organi i administratës 
shtetërore përgjegjëse për kryerjen e veprimtarive në fushën 
e lëndëve të para minerale paraqet një propozim të arsyetuar 
dhe vendim për dhënien e koncesionit për kërkime të 
detajuara gjeologjike. 

(11) Pas shqyrtimit të propozimit të arsyetuar sipas 
paragrafit (10) të këtij neni, brenda 30 ditëve nga marrja e 
propozimit, Qeveria merr vendim për dhënien e një 
koncesioni për kërkime të detajuara gjeologjike. 

 
Neni 8 

Në nenin 11, në paragrafin (1), shkalla "1:25 000" 
zëvendësohet me fjalët: "proporcionale me hapësirën". 

Në paragrafin (2) në nënparagrafin 3, numri "30" 
zëvendësohet me numrin "5". 

Në paragrafin (4), fjalët: "nënparagrafet 4 dhe 5" 
fshihen. 

Në paragrafin (9) fjalët: "konsiderohet se nuk ka filluar" 
zëvendësohen me fjalët: "nuk guxon të fillojë". 
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Neni 9 
Në nenin 13, në paragrafin (2), nënparagrafi 2 fshihet. 
Në rreshtin 3 fjalët: "1:25 000 ose 1:50 000" 

zëvendësohen me fjalët: "proporcionale me hapësirën për të 
cilën paraqitet iniciativa sipas paragrafit (1) të këtij neni". 

Në paragrafin (3), në fjalinë hyrëse, fjala: "tetë" 
zëvendësohet me numrin "15". 

Në rreshtin 2, lidhëza "dhe" zëvendësohet me presje dhe 
shtohet nënparagrafi i ri 3 siç vijon: 

"- aplikuesi nuk veproi sipas vërejtjeve në 
procesverbalin nga inspektimi i kryer në lokalitet, të kryera 
në bazë të nenit 14, paragrafi (1) të këtij ligji dhe". 

 
Neni 10 

Në nenin 14, në paragrafin (1), fjala: "tetë" zëvendësohet 
me numrin "15". 

Në paragrafin (3), pas fjalëve: "Pas inspektimit të kryer", 
shtohen fjalët: "dhe pasi veprohet sipas vërejtjeve të dhëna 
nga inspektimi i kryer, nëse ka" dhe fjala: "tetë" 
zëvendësohet me numrin "15 ". 

Në paragrafin (5), numri "15" zëvendësohet me numrin 
"30". 

 
Neni 11 

Në nenin 15, në paragrafin (1), numri "15" zëvendësohet 
me numrin "30". 

Në paragrafin (2), pas fjalëve: "paragrafi (1) të këtij 
neni", shtohen fjalët: "brenda 30 ditëve". 

Në paragrafin (7), rreshti 8 ndryshon si vijon: 
"- informacion mbi gjendjen ekonomiko-financiare të 

subjektit, të lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut". 

Në paragrafin (22), numri "15" zëvendësohet me numrin 
"30". 

 
Neni 12 

Në nenin 17, në paragrafin (2) numri "15" zëvendësohet 
me numrin "30". 

Pas paragrafit (3) shtohet një paragraf i ri (4) siç vijon: 
"(4) Duke përfunduar marrëveshjen e koncesionit për 

kërkime të detajuara gjeologjike, koncesionari është i 
detyruar të paraqesë një garanci për kryerjen cilësore të 
kërkimit të detajuar gjeologjik në lartësi prej 15% të vlerës 
së dhënë në specifikimin e nenit 10, paragrafi (7) 
nënparagrafi 5 të këtij ligji“. 

 
Neni 13 

Në nenin 17-a ,në paragrafin (8), pas fjalëve: "paragrafi 
(7) të këtij neni", shtohen fjalët: "brenda 30 ditëve". 

Në paragrafin (12), fjalët: "paguan çdo vit" 
zëvendësohen me fjalët: "pagoi një herë". 

 
Neni 14 

Në nenin 18, në paragrafin (2) nënparagrafi 6 ndryshon 
si vijon: 

"- deri te organi i administratës shtetërore përgjegjës për 
kryerjen e veprimtarive nga fusha e lëndëve të para minerale 
të paktën një herë në vit të dorëzojë një raport mbi kërkimin 
e detajuar gjeologjik të kryer në përputhje me dinamikën e 
përcaktuar në projektin për kryerjen e kërkimeve të 
detajuara gjeologjike, për lëndët e para minerale të referuara 
në nenin 4, paragrafi (2),  rreshtat 1 dhe 2 të këtij ligji. 

 
Neni 15 

Në nenin 19, në paragrafin (9), fjala: "tetë" zëvendësohet 
me numrin "15". 

Në paragrafët (11), (12) dhe (13) numri "15" 
zëvendësohet me numrin "30". 

 
Neni 16 

Në nenin 20, në paragrafin (1) numri "15" zëvendësohet 
me numrin "30". 

Në paragrafin (2), pas fjalëve: "paragrafi (1) të këtij 
neni", shtohen fjalët: "brenda 30 ditëve". 

Neni 17 
Në nenin 24, në paragrafin (6) fjala "heqje" 

zëvendësohet me fjalët: "pushon së vlefshmi". 
 

Neni 18 
Në nenin 26, në paragrafin (3) nënparagrafi 2, pas 

fjalëve "lëndë të para minerale" pika zëvendësohet me presje 
dhe shtohet "ose kryhet një procedurë për dhënien e një 
koncesioni  

për kërkime të detajuara gjeologjike ose një koncesion 
për shfrytëzimin e lëndëve të para minerale". 

Në paragrafin (5), fjala: "tetë" zëvendësohet me numrin 
"15". 

Në paragrafët (7), (8), (9), (10) dhe (11) numri "15" 
zëvendësohet me numrin "30". 

 
Neni 19 

Në nenin 27 në nënparagrafin 9, fjala: "raport" 
zëvendësohet me fjalën: "elaborat". 

 
Neni 20 

Në nenin 28, paragrafi (1) në nënparagrafin 7, fjala: 
"leje" zëvendësohet me fjalën: "projekt", dhe pas fjalëve: 
"kryerja e kërkimit të detajuar gjeologjik" shtohen fjalët: 
"vetëm për lëndët e para minerale sipas nenit 4,  paragrafi 
(2), nënparagrafët 1 dhe 2 të këtij ligji ". 

 
Neni 21 

Në nenin 29-a, pas paragrafit (8) shtohet një paragraf i ri 
(9) siç vijon: 

"(9) Pas dorëzimit të kërkesës sipas paragrafit (5) të këtij 
neni, brenda 30 ditëve organi i administratës shtetërore 
përgjegjës për kryerjen e veprimtarive në fushën e lëndëve 
të para minerale do t'i paraqesë Qeverisë një propozim dhe 
vendim të arsyetuar zgjerimi i koncesionit për shfrytëzim. " 

Paragrafi (9), i cili bëhet paragrafi (10), ndryshohet si 
vijon: 

"(10) Pas shqyrtimit të propozimit të shpjeguar në 
paragrafin (9) të këtij neni, Qeveria do të marrë një vendim 
për zgjërimin e koncesionit për shfrytëzim brenda 30 
ditësh." 

Paragrafët (10), (11), (12), (13), (14) dhe (15) bëhen 
paragrafë (11), (12), (13), (14), (15) dhe (16). 

 
Neni 22 

Në nenin 29-b paragrafi (6) ndryshohet si vijon: 
"Organi i administratës shtetërore përgjegjës për 

kryerjen e veprimtarive në fushën e lëndëve të para minerale 
brenda 30 ditëve nga dita e marrjes së kërkesës së përmendur 
në paragrafin (2) të këtij neni, do t'i paraqesë dhënësit një 
propozim të arsyetuar propozim-vendim për uljen e 
koncesionit për shfrytëzimin e lëndëve të para minerale". 

Paragrafi (7) ndryshon si vijon: 
"Pas shqyrtimit të propozimit të arsyetuar të përmendur 

në paragrafin (6) të këtij neni, brenda 30 ditëve Qeveria do 
të marrë një vendim për zvogëlimin e koncesionit për 
shfrytëzim." 

 
Neni 23 

Në nenin 31, në paragrafin (1), pas nënparagrafit 2 
shtohen dy nënparagrafë të ri 3 dhe 4 siç vijon: 

"-Raport vjetor mbi kërkimin e kryer dhe të detajuar 
gjeologjik 

- raporti vjetor nga testimet e kryera të objekteve për 
shfrytëzimin e lëndëve të para minerale sipas nenit 4, 
paragrafi (2), nënparagrafi 6 të këtij ligji; 

Në paragrafin (2) fjalët: "4 dhe 5" zëvendësohen me 
fjalët: "5, 6 dhe 7". 

 
Neni 24 

Në nenin 32, në paragrafin (1,) pas fjalës: "Maqedoni" 
shtohen fjalët: "si dhe personat juridikë të regjistruar në 
vendet anëtare të Bashkimit Europian". 
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Në paragrafin (7), fjalët: "stazh pune" zëvendësohen me 
fjalët: "përvojë pune". 

Në paragrafin (8), në nënparagrafin 1, pas fjalës: 
"Maqedoni" shtohen fjalët: "ose një dokument nga një organ 
kompetent që është regjistruar në regjistrin zyrtar tregtar të 
mbajtur nga një organ kompetent i shtetit anëtar të 
Bashkimit Europian ". 

Në nënparagrafin 2, pas fjalës: "autorizim" shtohen 
fjalët: "në përputhje me paragrafin (2) të këtij neni". 

 
Neni 25 

Në nenin 32-a, në paragrafin (2) në nënparagrafin 2, 
numri "300" zëvendësohet me numrin "240". 

 
Neni 26 

Në nenin 33, në paragrafin (2), pas fjalëve: 
"performanca e" shtohet fjala: "themelore". 

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 
"Mbikëqyrja e kryerjes së kërkimit gjeologjik nuk mund 

të bëhet nga një person që ka përgatitur dokumentacionin 
gjeologjik për kërkime të detajuara gjeologjike, kryen ose 
merr pjesë në kryerjen e kërkimeve gjeologjike, si dhe një 
punonjës i koncesionarit." 

Pas paragrafit (3), shtohen tre paragrafë të rinj (4), (5) 
dhe (6), siç vijon: 

(4) Një person i cili është inxhinier gjeologjik dhe ka 
licencë për përgatitjen e dokumentacionit gjeologjik si dhe 
për kryerjen dhe mbikëqyrjen e kërkimit gjeologjik mund të 
caktohet për të kryer mbikëqyrjen e kërkimeve gjeologjike. 

(5) Personi i emëruar për mbikëqyrje sipas paragrafit (4) 
të këtij neni është i detyruar të mbajë evidencë në librin në 
të cilin punimet hetimore të kryera për kërkimet gjeologjike 
kryhen nga mbikëqyrja teknike e kryer të paktën një herë në 
muaj, dhe për vërejtjet nga mbikqyrja do t'a informojë 
personin përgjegjës te koncesioneri. 

(6) Libri në të cilin kryhen punimet kërkimore të kryera 
për kërkimin gjeologjik, koncesionari është i detyruar t'ia 
paraqesë dhënësit së bashku me përpunimin ose raportin nga 
kërkimet e detajuara gjeologjike të kryera.             

 
Neni 27 

Në nenin 34, në paragrafin (5), fjalia e tretë ndryshon si 
vijon: 

"Presidentit dhe anëtarëve të Komisionit për çdo 
vlerësim të profesional të kryer (revizion) u takon një tarifë, 
të сilën e mbulon aplikanti për kryerjen e vlerësimit 
profesional (revizionit)." 

 
Neni 28 

Në nenin 36, në paragrafin (4), pas fjalëve: "shfrytëzimi 
i lëndëve të para minerale" shtohen fjalët: "dhe nëse personi 
juridik që më parë ka marrë pjesë në një thirrje publike për 
dhënien e një koncesioni për kryerjen e kërkimeve 
gjeologjike, kërkimeve të detajuara gjeologjike ose 
shfrytëzimin e  lëndëve të para minerale nuk e ka paguar 
tarifën e ofruar." 

 
Neni 29 

Në nenin 38, paragrafi (2), në nënparagrafin 6, lidhësja 
"dhe" zëvendësohet me pikë dhe me presje. 

Nënparagrafi 7 ndryshon si vijon: 
 - 0,10 km2 për rërën dhe zhavorrin që nuk gjenden në 

shtretërit e lumenjve dhe brigjet e ujërave sipërfaqësore 
(rrjedhat ujore, liqenet dhe rezervuaret), argjila kuarc e 
mbledhur, në rast se një kërkesë për dhënien e një 
koncesioni për shfrytëzim është paraqitur nga pronari i tokës 
mbi të cilat gjenden edhe”. 

Pas nënparagrafit 7, shtohet një nënparagraf i ri 8 siç 
vijon: 

- 1 km2 për rërën dhe zhavorrin që nuk ndodhet në 
shtratin e lumenjve dhe brigjet e ujrave sipërfaqësorë 
(rrjedha ujore, liqene dhe rezervuarë) dhe kuarcin e 

mbledhur, kur paraqitet kërkesa për dhënien e koncesionit 
për shfrytëzimin e tokës në pronësi të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut dhe". 

 
Neni 30 

Në nenin 39, në paragrafin (2), fjalët: "brenda gjashtë 
muajve" zëvendësohen me fjalët: "më herët se një vit dhe 
më vonë se gjashtë muaj". 

Në paragrafin (9), numri "15" zëvendësohet me numrin 
"30". 

Pas paragrafit (11), shtohet një paragraf i ri (12) siç 
vijon: 

(12) Për lëndët e para minerale rërë dhe zhavorr që nuk 
janë të vendosura në shtretërit e lumenjve dhe brigjet e 
ujrave sipërfaqësorë (rrjedha ujore, liqene dhe rezervuarë) 
dhe kuarci i mbledhur, në rastin kur kërkesa për dhënien e 
koncesionit për shfrytëzimin e tokës që është në pronësi të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, koncesioni i 
shfrytëzimit jepet për një periudhë deri në 20 vjet, pa 
mundësi të vazhdimit. 

Paragrafi (12), i cili bëhet paragraf (13), ndryshohet si 
vijon: 

"Për lëndët e para minerale rërë dhe zhavorr që nuk janë 
të vendosura në shtretërit e lumenjve dhe brigjet e ujrave 
sipërfaqësorë (rrjedha ujore, liqene dhe rezervuarë), kuarc 
dhe argjilë të mbledhur, në rastin kur paraqitet kërkesa për 
dhënien e koncesionit për shfrytëzim nga pronari i tokës në 
të cilën jepet koncesioni i shfrytëzimit për një periudhë deri 
në dhjetë vjet, pa mundësi zgjatjeje.”. 

 
Neni 31 

Në nenin 40-a,  titulli  ndryshohet siç vijon: 
“Dhënia me koncesion për shfrytëzimin e burimeve 

minerale për nevojat e ndërtimit të rrugëve shtetërore dhe 
komunale dhe objektit hidroteknik” 

Në paragrafin (1), pas fjalës "shtetërore" shtohet fjala 
"komunale", ndërsa pas fjalës "rrugët" shtohen fjalët "dhe 
objekti hidroteknik". 

Në paragrafin (2) pas fjalëve "rrugë shtetërore" shtohen 
fjalët "ose njësitë e vetëqeverisjes lokale në territorin e të 
cilave është paraparë ndërtimi i rrugës komunale ose 
objektit hidroteknik". 

Në paragrafin (7), fjalët "përcaktuar në miratim" fshihen 
dhe pas fjalës "shtetërore" shtohen fjalët "ose komunale", 
dhe pas fjalës "rruga" shtohen fjalët "ose objekti 
hidroteknik". 

Në paragrafin (10), numri "15" zëvendësohet me numrin 
"30". 

Paragrafi (12) ndryshohet siç vijon: 
"Brenda 30 ditëve nga paraqitja e projektvendimit sipas 

paragrafit (10) të këtij neni, Qeveria do të miratojë një 
vendim për dhënien e një koncesioni për shfrytëzim për 
nevojat për ndërtimin e rrugëve shtetërore dhe komunale ose 
objektit hidroteknik." 

 
Neni 32 

Në nenin 41, në paragrafin (5), numri "15" zëvendësohet 
me numrin "30". 

Në paragrafin (10), pas fjalëve: "paragrafi (9) të këtij 
neni", shtohen fjalët: "brenda 30 ditëve". 

Në paragrafin (11), pas fjalëve: "paragrafi (6) të këtij 
neni", shtohen fjalët: "brenda 30 ditëve". 

Në paragrafin (18), rreshti 8 ndryshon si vijon: 
"- informacion mbi gjendjen ekonomiko-financiare të 

njësisë, të lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut". 

 
Neni 33 

Në nenin 42, në paragrafin (9), fshihen fjalët: "vetëm në 
rastin kur është paraqitur një kërkesë për dhënien e një 
koncesioni për shfrytëzimin e lëndëve të para minerale 
metalike dhe energjetike". 

Në paragrafët (10), (15) dhe (16) numri "15" 
zëvendësohet me numrin "30". 
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Neni 34 
Titulli i nenit 43 ndryshon si vijon: 
"Dhënia e një koncesioni për shfrytëzimin e rërës dhe 

zhavorrit që nuk ndodhen në shtretërit e lumenjve dhe 
brigjet e ujërave sipërfaqësore (rrjedhat ujore, liqenet dhe 
rezervuarët), kuarc i mbledhur dhe argjilë." 

 
Neni 35 

Në nenin 43, paragrafi (1) ndryshon dhe bëhet: 
"Koncesioni për shfrytëzimin e rërës dhe zhavorrit që 

nuk ndodhet në shtretërit e lumenjve dhe brigjet e ujrave 
sipërfaqësorë (rrjedhat ujore, liqenet dhe rezervuarët), 
grumbullimi i kuarcit dhe argjilës jepet në bazë të një 
kërkese nga pronari i tokës në të cilën ndodhen. 

Në paragrafët (6), (8), (9) dhe (14) numri "15" 
zëvendësohet me numrin "30". 

Pas paragrafit (15), shtohen tre paragrafë të rinj (16), 
(17) dhe (18), siç vijon: 

(16) Në rast të një mendimi negativ të marrë nga organet 
e administratës shtetërore, përgjegjëse për kryerjen e 
aktiviteteve në fushën e mjedisit dhe planifikimit hapësinor, 
mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, transportin dhe 
komunikimet, pylltarinë dhe ekonominë e ujit, bujqësinë, si 
dhe nga të tjera organe të administratës shtetërore 
përgjegjëse për kryerjen e veprimtarive në zonën përkatëse, 
si dhe nga njësia, gjegjësisht njësitë e vetëqeverisjes vendore 
në territorin e të cilave është paraqitur kërkesa për dhënien 
me koncesion të shfrytëzimit të lëndëve të para minerale, 
dhënësi sjell vendim të refuzojë kërkesën për dhënien me 
koncesion të shfrytëzimit të lëndëve të para minerale. 

 (17) Organi i administratës shtetërore përgjegjës për 
kryerjen e veprimtarive në fushën e lëndëve të para minerale 
e njofton parashtruesin e iniciativës për vendimin sipas 
paragrafit (16) të këtij neni brenda 15 ditëve. 

(18) Kundër vendimit për refuzimin e kërkesës për 
dhënien me koncesion të shfrytëzimit të lëndëve të para 
minerale të përmendura në paragrafin (16) të këtij neni, pala 
e pakënaqur mund të inicojë një mosmarrëveshje 
administrative. 

 
Neni 36 

Në nenin 45, në paragrafin (1), në fund të fjalisë shtohen 
fjalët: "brenda 30 ditëve nga pranimi i propozimit". 

Në paragrafin (2), fshihen fjalët: "Neni 37 i". 
 

Neni 37 
Në nenin 46, në paragrafin (2), numri "15" zëvendësohet 

me numrin "60". 
 

Neni 38 
Në nenin 47, në paragrafin (8) fjala: "tetë" zëvendësohet 

me numrin "15". 
Në paragrafin (9) numri "30" zëvendësohet me numrin 

"60". 
Pas paragrafit (9) shtohen dy paragrafë të rinj (10) dhe 

(11) siç vijon: 
(10) Shpenzimet për vlerësimin e kryer nga Byroja e 

Ekspertizës Gjyqësore mbulohen nga aplikuesi. 
(11) Pas marrjes së raportit për vlerësimin e kryer sipas 

paragrafit (9) të këtij neni, brenda 30 ditëve organi i 
administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e 
aktiviteteve në fushën e lëndëve të para minerale i paraqet 
Qeverisë një propozim të shpjeguar dhe vendim për 
transferimin e koncesionit për shfrytëzim”. 

Paragrafi (10), i cili bëhet paragraf (12), ndryshohet si 
vijon: 

"(12) Pas shqyrtimit të propozimit të arsyetuar të 
përmendur në paragrafin (11) të këtij neni, brenda 30 ditëve 
Qeveria do të marrë një vendim për transferimin e një 
koncesioni për shfrytëzim, në të njëjtat kushte nën të cilat 
transferohet koncesioni." 

Paragrafët (11), (12) dhe (13) bëhen paragrafë (13), (14) 
dhe (15). 

Në paragrafin (14) që bëhet paragraf (16), fjalët: 
"paragrafi (10)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (15)". 

Në paragrafin (15), i cili bëhet paragraf (17), fjalët: 
"paragrafi (10)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (15)". 

Në paragrafin (16), i cili bëhet paragraf (18), fjalët: 
"paragrafi (10)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (15)". 

Në paragrafin (17), që bëhet paragraf (19) fjalët: 
"paragrafi (10)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (15)". 

 
Neni 39 

Në nenin 49, në paragrafin (1), pas fjalës: "shoqëria" 
shtohen fjalët: "si dhe transferimi i pjesëmarrjeve dhe 
aksioneve që individualisht ose bashkë do të shpienin në 
ndryshimin e paketës së menaxhimit në shoqërive që është 
themelues i koncesionarit , poredhe te personi fizik që 
zotëron  një pjesëmarrje të përshtatshëm në shoqërinë që 
shfaqet drejtpërdrejt ose tërthorazi si themeluesi ose pronari 
i koncesionarit ”. 

Paragrafi (3) ndryshon si vijon: 
“(3) Dhënësi do të marrë një vendim që miraton 

transferimin e pjesëmarrjeve tek subjekti që ka kryer 
hulumtimin gjeologjik të detajuar dhe ka paraqitur një 
kërkesë për dhënien e një koncesioni për shfrytëzim, si dhe 
për koncesionarin, të cilit i jepet një koncesion për 
shfrytëzimin e lëndëve të para minerale që individualisht ose 
në kombinim do të sjellin një ndryshim të paketës 
menaxhuese në shoqëri, si dhe transferimin e pjesëmarrjeve  
dhe aksioneve që individualisht ose bashkë do të sjellin një 
ndryshim të paketës menaxhuese në shoqëri që është 
themeluesi i koncesionarit, por edhe në personin fizik që 
është pronar dhe posedon një pjesë të përshtatshme në 
shoqërinë që shfaqet drejtpërdrejt ose tërthorazi si themelues 
ose pronar i koncesionarit brenda 30 ditëve nga dita e 
marrjes së propozimit të arsyetuar sipas paragrafit (12) të 
këtij neni nga organi i administratës shtetërore përgjegjës 
për kryerjen e veprimtarive në fushën e  lëndëve të para 
minerale ". 

Në paragrafin (9), fjala: "tetë" zëvendësohet me numrin 
"15". 

Në paragrafin (10), numri "30" zëvendësohet me numrin 
"60". 

Pas paragrafit (10) shtohen dy paragrafë (11) dhe (12) 
siç vijon: 

“(11) Shpenzimet për vlerësimin e kryer nga Byroja e 
Ekspertizës Gjyqësore mbulohen nga aplikuesi.(12) Organi 
i administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e 
aktiviteteve në fushën e lëndëve të para minerale brenda 30 
ditëve nga paraqitja e raportit nga vlerësimi i kryer, i paraqet 
Qeverisë një propozim dhe vendim të shpjeguar për dhënien 
e pëlqimit për transferimin e pjesëmarrjeve dhe aksioneve.” 

Paragrafi (11), i cili bëhet paragraf (13,) në fund të fjalisë 
i shtohen fjalët: "brenda 30 ditëve nga dita e marrjes së 
propozimit të arsyetuar sipas paragrafit (12) të këtij neni". 

Paragrafi (12) bëhet paragraf (14). 
Në paragrafin (13) i cili bëhet paragraf (15) fjalët "si 

dhe" fshihen, dhe pas fjalës "bursë" shtohen fjalët "si dhe 
kur pjesëmarrjet dhe aksionet i transferohen koncesionarit, 
kur aksionari ka pronar të njëjtë me koncesionarin “. 

Paragrafët (14) dhe (15) bëhen paragrafët (16) dhe (17). 
Në paragrafin (16), i cili bëhet paragraf (18), fjalët: 

"paragrafi (12)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (17)" 
dhe shtohet një paragraf i ri (19) siç vijon:  

"(19) Nuk do të paguhet kompensim për transferimin e 
pjesëmarrjeve dhe aksioneve të përmendura në paragrafin 
(15) të këtij neni në përputhje me paragrafin (17) të këtij 
neni." 

Në paragrafin (17), i cili bëhet paragraf (20), fjalët: 
"paragrafi (12)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (17)". 

Në paragrafin (18) që bëhet paragraf (21), fjalët: 
"paragrafi (13)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (17)", 
dhe fjalët: "paragrafi (12)" zëvendësohen me fjalët: " 
paragrafi (17) ". 
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Në paragrafin (19) që bëhet paragraf (22), fjalët: 
"paragrafi (12)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (17)". 

Në paragrafin (20) që bëhet paragraf (23), fjalët: 
"paragrafi (12)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (17)". 

 
Neni 40 

Në nenin 51, në paragrafin (1) në nënparagrafin 3, pika 
dhe presja në fund të fjalisë fshihen dhe shtohen fjalët: “ose 
koncesionari nuk e ka informuar organin e administratës 
shtetërore përgjegjëse për kryerjen e veprimtarive në fushën 
e lëndëve të para minerale për transferimin e aksioneve ose 
pjesëmarrjeve të cilat individualisht ose bashkë do të sjellin 
në ndryshimin e paketës së menaxhimit në shoqërinë 
tregtare që është themelues i koncesionarit, por edhe te 
personi fizik që është pronar dhe zotëron një pjesëmarrje të 
përshtatshme në shoqërinë që shfaqet drejtpërdrejt ose 
tërthorazi si themelues ose pronar i koncesionarit“.  

Pas nënparagrafit 5 shtohet nënparagrafi 6 siç vijon: 
"- koncesionari kryen shfrytëzim jashtë fushës së 

shfrytëzimit për të cilën është lëshuar një licencë 
shfrytëzimi;". 

Nënparagrafi 11 ndryshon si vijon: 
"- koncesionari shfrytëzon më pak se 20 për qind të 

sasisë së parashikuar të lëndës së parë minerale sipas 
projektit kryesor të minierave gjatë një viti, përveç nëse 
koncesionari paraqet një shpjegim për arsyen e zvogëlimit 
të shfrytëzimit." 

Pas nënparagrafit 12, shtohen tre nënparagrafë të rinj 13, 
14 dhe 15, siç vijon: 

"- koncesionari ka kryer një shkelje të konsiderueshme 
të dispozitave të kontratës ose ligjeve dhe rregulloreve që 
zbatohen në kontratë; 

- me shfrytëzimin e lëndës së parë minerale cenohet 
interesi publik, i përcaktuar me Ligjin e Shpronësimit; 

- koncesionari kryen shfrytëzim jashtë hapësirës së cilës 
i është dhënë një koncesion me marrëveshjen e koncesionit; 

Pas paragrafit (7), shtohen pesë paragrafë të rinj (8), (9), 
(10), (11) dhe (12), siç vijon: (8) Shpjegimi për arsyen e 
shfrytëzimit të reduktuar të referuar në paragrafin (1) 
nënparagrafi 11 të këtij neni do të shqyrtohet nga një 
komision i formuar nga ministri që menaxhon organin e 
administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e 
aktiviteteve në fushën e lëndëve të para minerale, të përbëra 
nga dy përfaqësues nga Ministria e Ekonomisë, një 
përfaqësues nga Inspektorati Shtetëror i Inspektimit Teknik, 
një përfaqësues nga një institucion shkencor-arsimor në 
fushën e gjeologjisë dhe minierave dhe një përfaqësues nga 
shoqata ekonomike. Komisioni është i detyruar të paraqesë 
një propozim për zgjatjen e shfrytëzimit të reduktuar për një 
vit tjetër radhazi, brenda 30 ditëve nga krijimi i komisionit, 
te ministri që menaxhon organin e administratës shtetërore 
përgjegjës për kryerjen e veprimtarive në fushën e lëndëve 
të para minerale. Me propozimin e komisionit, 

ministri që menaxhon organin e administratës shtetërore 
përgjegjës për kryerjen e veprimtarive në fushën e lëndëve 
të para minerale merr një vendim.  

(9) Në rast të përfundimit të njëanshëm të marrëveshjes 
së koncesionit për shfrytëzim sipas paragrafit (1) 
nënparagrafi 13 të këtij neni, para përfundimit të njëanshëm 
të marrëveshjes, dhënësi do t'a njoftojë me shkrim 
koncesionarin për shkeljet e rëndësishme të koncesionit 
marrëveshje dhe e fton që t'i korrigjojë lëshimet për të 
siguruar pajtueshmërinë me kontratën brenda periudhës së 
njoftimit. 

(10) Në rast të përfundimit të njëanshëm të marrëveshjes 
së koncesionit për shfrytëzim të përmendur në paragrafin 
(1), nënparagrafi 14 të këtij neni, koncesionari mund të 
paraqesë një kërkesë për marrjen e një koncesioni të ri për 
shfrytëzimin e lëndëve të para minerale në një vend tjetër 
brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi të vendimit për 
përfundimin e njëanshëm të kontratës.  

(11) Në rastin kur paraqitet kërkesa për dhënien e 
koncesionit për shfrytëzim sipas paragrafit (10) të këtij neni, 
organi i administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e 
aktiviteteve në fushën e lëndëve të para minerale, zyrtarisht 
brenda 30 ditëve kërkon një mendim nga organet e 
administratës shtetërore përgjegjëse për kryerjen e 
aktiviteteve në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe 
planifikimit hapësinor, mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, 
transportit dhe komunikimit, bujqësisë, pylltarisë, ujërave, 
si dhe organeve të tjera të administratës shtetërore 
përgjegjëse për kryerjen e aktiviteteve në zonën përkatëse 
dhe nga njësia, gjegjësisht njësitë e vetëqeverisjes lokale në 
territorin e së cilës është paraqitur kërkesë për dhënien me 
koncesion. 

(12) Procedura për dhënien e koncesionit për shfrytëzim 
sipas paragrafit (10) të këtij neni zhvillohet në përputhje me 
nenin 42 të këtij ligji. 

 
Neni 41 

Në nenin 55, paragrafi (2), pas nënparagrafit 5 shtohet 
një nënparagraf i ri 6 siç vijon: 

"- certifikatë për garanci financiare për mbulimin e 
kostove për eliminimin e efekteve të dëmshme në mjedisin 
jetësor, në përputhje me nenin 96 të këtij ligji;". 

 
Neni 42 

Në nenin 61, në titull dhe në paragrafët (1), (4) dhe (5) 
fjalët: "ose aneksimi", fshihen. 

Në paragrafin (6), numri: "8" zëvendësohet me numrin 
"15", dhe fjalët: "ose aneksimi", fshihen. 

Në paragrafin (7), numri "15" zëvendësohet me numrin 
"30", dhe fjalët: "ose aneksimi", fshihen. 

Në paragrafin (8) fjalët: "ose aneksimi", fshihen. 
Në paragrafin (9) fjalët: "marrëveshje ose", fshihen. 
 

Neni 43 
Në nenin 62 paragrafi (2) në nënparagrafin 1 fjala: "tre" 

zëvendësohet me fjalën: "një". 
Në nënparagrafin 2 fjala: "pesë" zëvendësohet me fjalën: 

"dy". 
Në nënparagrafin 4 fjala: "tre" zëvendësohet me fjalën: 

"një". 
Në nënparagrafin 5 fjala: "dy" zëvendësohet me fjalën: 

"një". 
Në nënparagrafin 6 fjala: "tre" zëvendësohet me fjalën: 

"një". 
Në nënparagrafin 7 fjala: "dy" zëvendësohet me fjalën: 

"një". 
Në nënparagrafin 8 fjala: "dy" zëvendësohet me fjalën: 

"një". 
Në nënparagrafin 10 fjala: "dy" zëvendësohet me fjalën: 

"një". 
Në paragrafin (4) pika në fund të fjalisë fshihet dhe 

shtohen fjalët: "dhe kontraktori i punimeve minerale". 
 

Neni 44 
Në nenin 63, pas paragrafit (5) shtohet një paragraf i ri 

(6) siç vijon: 
"(6) Personi i caktuar për mbikëqyrje teknike do të 

mbikëqyrë kryerjen e punimeve minerale sipas projekteve 
minerale, rregulloreve dhe normave teknike, si dhe sipas 
rregullave për sigurinë dhe shëndetin gjatë punës dhe 
mjedisi jetësor". 

Në paragrafin (6), i cili bëhet paragraf (7), pas fjalëve "të 
emëruar për mbikëqyrje teknike" shtohen fjalët: "është i 
detyruar të", dhe pas fjalëve: "nga mbikëqyrja teknike e 
kryer" shtohen fjalët: "të paktën një herë një muaj, ndërsa 
për vërejtjet nga mbikëqyrja e informon personin përgjegjës 
te koncesionari ”. 

Paragrafi (7) bëhet paragraf (8). 
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Neni 45 
Në nenin 64, në paragrafin (2), pika në fund të fjalisë 

zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “si dhe për 
minierat që kryejnë shfrytëzim nëntokësor “. 

 
Neni 46 

Në nenin 66, në paragrafin (1), në nënparagrafin 3 fjala: 
"parësore", fshihet. 

Nënparagrafi 9 ndryshohet siç vijon: 
“- të menaxhojë instalimin për hedhurinat nga lëndët e 

para minerale në përputhje me programin për parandalimin 
e rreziqeve të konsiderueshme dhe në rastet e hidrozgjyrës, 
të kujdeset për qëndrueshmërinë e digës dhe të mbrojë ujërat 
nëntokësore dhe tokën nga ndotja”. 

Në paragrafin (5), pika në fund të fjalisë zëvendësohet 
me presje dhe fjalët: "të numëruara nga dita e fillimit të 
shfrytëzimit të lëndës së parë minerale, në hapësirën ku 
lëshohet leja për shfrytëzim". 

Pas paragrafit (5) shtohet një paragraf i ri (6) siç vijon: 
"(6) Kryerja e hulumtimeve të detajuara gjeologjike në 

një zonë që është brenda kufijve të koncesionit të dhënë për 
shfrytëzim, dhe është jashtë licencës për shfrytëzimin e 
lëndëve të para minerale, kryhet pasi t'i parashtrohet 
dhënësit një projekt të rishikuar për kërkime të detajuara 
gjeologjike. " 

Paragrafët (6) dhe (7) bëhen paragrafët (7) dhe (8). 
 

Neni 47 
Në nenin 68, në paragrafin (1) fjalët: "deponitë, zgjyrat 

si dhe objektet për përpunimin e lëndëve të para minerale", 
fshihen. 

Në paragrafin (5) fjalët: "Për anëtarët" zëvendësohen me 
fjalët: "Për presidentin, anëtarët dhe sekretarin", dhe fjalët: 
"të cilët janë nga radhët e anëtarëve të jashtëm - ekspertë dhe 
që nuk janë të punësuar në organet e administratës shtetërore 
”, fshihen. 

Në paragrafin (7) numri "15" zëvendësohet me numrin 
"30". 

 
Neni 48 

Në nenin 71, paragrafi (2) ndryshohet siç viojn: 
"(2) Vlerësimi (revizioni) profesional i projekteve 

minerale kryhet nga komisioni i revizionit  i formuar nga 
koncensiondhënësi. Anëtarët e komisionit me ekspertizën e 
tyre publikohen në faqen e internetit të Ministrisë së 
Ekonomisë." 

Në paragrafin (3) pika në fund të fjalisë zëvendësohet 
me presje dhe shtohen fjalët: "Ose një licencë për përgatitjen 
e dokumentacionit gjeologjik, kryerjen dhe mbikëqyrjen e 
kërkimeve gjeologjike, në rast se paraqitet një projekt 
minerar për shfrytëzimin e lëndëve të para minerale të 
referuara në nenin 4, paragrafi (2), nënparagrafi 6 të këtij 
ligji." 

Në paragrafin (4) fjalia e tretë ndryshon si vijon: 
"Kryetarit, anëtarëve dhe sekretarit të komisionit u takon 

një tarifë për secilin vlerësim të kryer të ekspertëve 
(revizion), i cili mbulohet nga parashtruesi i kërkesës për 
kryerjen e një vlerësimi profesional (revizioni)." 

 
Neni 49 

Titulli i nenit 73 dhe neni 73 ndryshohen si vijon: 
"Subjektet për përgatitjen e projekteve minerale për 

shfrytëzim sipërfaqësor dhe nëntokësor, përpunimin e 
lëndëve të para minerale dhe projekte të tjera minerale në 
fushën e minierave 

(1) Përgatitja e projekteve minerale për shfrytëzim 
sipërfaqësor dhe nëntokësor, përpunimi i lëndëve të para 
minerale dhe projekte të tjera minerale në fushën e 
minierave mund të kryhen nga persona juridikë të regjistruar 
në Regjistrin Qendror, përfshirë personat juridikë të huaj me 
një filial të regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës 
së Maqedonisë së Veriut, si dhe nga personat juridikë të 

regjistruar në shtetet anëtare të Bashkimit Europian dhe të 
cilët kanë autorizim për përgatitjen e projekteve minerale 
për shfrytëzim sipërfaqësor dhe nëntokësor, përpunimin e 
lëndëve të para minerale dhe projekte të tjera minerale në 
fushën e minierave. 

(2) Për të marrë autorizimin sipas paragrafit (1) të këtij 
neni, personat juridikë të regjistruar në Regjistrin Qendror 
të Republikës së Maqedonisë së Veriut, përfshirë personat 
juridikë të huaj me një filial të regjistruar në Regjistrin 
Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut duhet të 
kenë punësuar të paktën një person në marrëdhënie të 
rregullt pune dhe i cili ka licencë për përgatitjen e projekteve 
minerale për shfrytëzim sipërfaqësor dhe nëntokësor, 
përpunimin e lëndëve të para minerale dhe projekte të tjera 
minerale në fushën e minierave. 

(3) Autorizimi sipas paragrafit (1) të këtij neni lëshohet 
nga organi i administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen 
e aktiviteteve në fushën e lëndëve të para minerale. 

(4) Për lëshimin e autorizimit sipas paragrafit (1) të këtij 
neni paguhet kompensim. Shuma e tarifës për lëshimin e 
autorizimit përcaktohet në bazë të kostove për zhvillimin e 
procedurës, numrit të personave të angazhuar për zhvillimin 
e procedurës për lëshimin e autorizimit sipas paragrafit (1) 
të këtij neni dhe kohëzgjatja e tij. 

(5) Nëse në subjektet e përmendura në paragrafin (2) të 
këtij neni, pas lëshimit të autorizimit për përgatitjen e 
projekteve minerale për shfrytëzim sipërfaqësor dhe 
nëntokësor, përpunimin e lëndëve të para minerale dhe 
projekte të tjera minerale në fushën e minierave, përcaktohet 
që nuk i plotësojnë kushtet për Lëshimin e autorizimit, 
organi i administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e 
veprimtarive në fushën e lëndëve të para minerale merr 
vendim për përfundimin e autorizimit për përgatitjen e 
projekteve minerale për shfrytëzim sipërfaqësor dhe 
nëntokësor, përpunimi i lëndëve të para minerale dhe 
projekte të tjera minerale në fushën e minierave. 

(6) Personi që përgatit projekte minerale për shfrytëzim 
sipërfaqësor dhe nëntokësor, përpunim të lëndëve të para 
minerale dhe projekte të tjera minerale në fushën e 
minierave duhet të ketë licencë për përgatitjen e projekteve 
minerale për shfrytëzim sipërfaqësor dhe nëntokësor, 
përpunim të lëndëve të para minerale dhe projekte të tjera 
minerale dhe të jetë në marrëdhënie të rregullt punësimi. 

(7) Për të marrë licencën e përmendur në paragrafin (6) 
të këtij neni, personi duhet të ketë së paku tre vjet përvojë 
pune në fushën e përgatitjes së projekteve minerale për 
shfrytëzim sipërfaqësor dhe nëntokësor, përpunim të 
lëndëve të para minerale dhe projekte të tjera minerale nga 
fusha e minierave dhe t'a ketë kaluar provimin profesional.  

(8) Për lëshimin e autorizimit sipas paragrafit (1) të këtij 
neni, personi juridik duhet të bashkëngjisë: 

- Vërtetim nga Regjistri Qendror i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut ose një dokument nga një autoritet 
kompetent se ndodhet në regjistrin zyrtar tregtar që 
udhëhiqet nga një autoritet kompetent i shtetit anëtar i 
Bashkimit Europian, 

- dëshmi se mbajtësit e licencave të përmendura në 
paragrafin (2) të këtij neni janë në punë të rregullt te 
aplikuesi i autorizimit, në përputhje me paragrafin (2) të 
këtij neni, 

- kopje e vërtetuar e licencave për përgatitjen e 
projekteve minerale për shfrytëzim sipërfaqësor dhe 
nëntokësor, përpunimin e lëndëve të para minerale dhe 
projekte të tjera minerale në fushën e minierave të personave 
sipas paragrafit (2) të këtij neni dhe 

- dëshmi për tarifë të paguar për lëshimin e autorizimit. 
(9) Forma dhe përmbajtja e formularit të autorizimit për 

përgatitjen e projekteve minerale për shfrytëzim 
sipërfaqësor dhe nëntokësor, përpunimi i lëndëve të para 
minerale dhe projekte të tjera minerale në fushën e 
minierave përcaktohen nga ministri që menaxhon organin e 
administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e 
aktiviteteve në fushën e lëndëve të para minerale. 
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(10) Përshkruani kushtet e detajuara dhe mënyrën e 
marrjes dhe heqjes së autorizimit dhe licencës për 
përgatitjen e projekteve minerale për shfrytëzim 
sipërfaqësor dhe nëntokësor, përpunimin e lëndëve të para 
minerale dhe projekte të tjera minerale në fushën e 
minierave, si dhe shumën e tarifës për lëshimin e autorizimit 
i përshkruan ministri që menaxhon organin e administratës 
shtetërore përgjegjës për kryerjen e veprimtarive në fushën 
e lëndëve të para minerale.  

(11) Për lëndët e para minerale të referuara në nenin 4, 
paragrafi (2), nënparagrafi 1 të këtij ligji, përgatitja e 
projekteve minerale për shfrytëzim sipërfaqësor dhe 
nëntokësor, përpunimi i lëndëve të para minerale dhe 
projekte të tjera minerale në fushën e minierave dhe 
revizionit të projekteve minerale, mund të kryhen edhe nga 
një person juridik i huaj, nëse merr një certifikatë për 
kryerjen e veprimtarive të deklaruara nga organi i 
administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e 
veprimtarive në fushën e lëndëve të para minerale. Për të 
marrë një certifikatë, personi juridik nga një vend që është 
anëtar i Bashkimit Europian duhet të paraqesë një kërkesë 
dhe dëshmi që konfirmojnë se personi është i regjistruar për 
të kryer aktivitetin përkatës në vendin ku ai banon dhe që ai 
ka një licencë, dmth një licencë për të kryer punët përkatëse, 
për të cilat kërkon сertifikatë. Nëse leja gjegjësisht liсenсa 
nuk lëshohet në një shtet, një person juridik i huaj nga një 
shtet anëtar i Bashkimit Europian është i detyruar me 
kërkesën të paraqesë dëshmi nga autoriteti kompetent në atë 
vend që në përputhje me rregulloret e tij për kryerjen e 
aktiviteteve përkatëse nuk lëshohet leje ose licencë dhe 
dëshmi që konfirmon se personi është regjistruar për të kryer 
aktivitetin përkatës në vendin në të cilin ai / ajo banon. 
Bazuar në provat e paraqitura, organi i administratës 
shtetërore përgjegjës për kryerjen e veprimtarive në fushën 
e lëndëve të para minerale, do të lëshojë një certifikatë e cila 
vepron, në përputhje me këtë ligj, personi i huaj juridik 
mund t'i kryejë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.  

(12) Forma dhe përmbajtja e certifikatës së përmendur 
në paragrafin (11) të këtij neni përcaktohen nga ministri që 
udhëheq me organin e administratës shtetërore përgjegjës 
për kryerjen e aktiviteteve në fushën e lëndëve të para 
minerale.  

(13) Një person fizik i huaj i autorizuar nga një shtet 
anëtar i Bashkimit Europian mund të kryejë punë në 
përgatitjen e projekteve minerale për shfrytëzim 
sipërfaqësor dhe nëntokësor, përpunimin e lëndëve të para 
minerale dhe projekte të tjera minerale në fushën e 
minierave dhe rishikimin e projekteve minerale në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut vetëm për lëndët e para 
minerale të referuara në nenin 4, paragrafi (2), nënparagrafi 
1 të këtij ligji, nëse autorizimi konfirmohet nga organi i 
administratës shtetërore përgjegjëse për kryerjen e 
aktiviteteve në fushën e lëndëve të para minerale.  

(14) Një person i huaj fizik mund të kryejë veprimtaritë 
sipas paragrafit (11) të këtij neni në një person juridik të 
regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së 
Maqedonisë sëVeriut për të kryer ato veprimtari vetëm për 
lëndët e para minerale të përmendura në nenin 4, paragrafi 
(2), nënparagrafi 1 të këtij ligji.  

(15) Personat fizikë dhe juridikë të huaj për përgatitjen 
e projekteve minerale për shfrytëzim sipërfaqësor dhe 
nëntokësor, përpunimin e lëndëve të para minerale dhe 
projekte të tjera minerale në fushën e minierave dhe 
rishikimin e projekteve minerale për lëndët e para minerale 
të referuara në nenin 4, paragrafi (2), nënparagrafi 1 të këtij 
ligji,  janë të detyruar të kenë sigurim për përgjegjësi për 
dëmet në një shoqëri sigurimesh në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut, të cilat mund t'i shkaktohen nga puna 
e tyre koncesionarit ose palëve të treta.”. 

Neni 50 
Pas nenit 73 shtohen 25 nene të reja 73-а, 73-b, 73-v, 73-

g, 73-d, 73-gj, 73-е, 73-zh, 73-z, 73-x, 73-i, 73-j, 73-k, 73-l, 
73-lj, 73-m, 73-n, 73-nj, 73-o, 73-p, 73-r, 73-s, 73-t, 73-q 
dhe 73-u që thonë: 

 
„Neni 73-а 

Kushtet për dhënien e provimit profesional për 
marrjen e licencës 

 
(1) Provimi profesional për marrjen e licencës për 

përgatitjen e projekteve minerale për shfrytëzim 
sipërfaqësor dhe nëntokësor, përpunimin e lëndëve të para 
minerale dhe projekte të tjera minerale në fushën e 
minierave (në tekstin e mëtejmë: provimi profesional) jepet 
për të kontrolluar njohuritë e nevojshme profesionale nga 
fusha përkatëse. 

(2) Një provim profesional mund të jepet nga një person 
i cili plotëson kushtet e mëposhtme: 

- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
- të jetë inxhinier i diplomuar për miniera (diplomë për 

arsim të lartë katërvjeçar të përfunduar ose diplomë me 240 
kredite sipas Sistemit Europian të Transferimit të Kredive 
(ECTS)), 

  - me një vendim përfundimtar që të mos i jetë ndaluar 
të kryejë një profesion, aktivitet ose detyrë gjatë 
kohëzgjatjes së pasojave nga ndalimi, dhe 

- të ketë të paktën tre vjet përvojë pune në fushën e 
projekteve minerale. 

 
Neni 73-b 

Mënyra e zhvillimit të provimit 
 

(1) Provimi profesional përbëhet nga dy pjesë, si më 
poshtë: 

- pjesa e parë (pjesa teorike), e cila kontrollon njohuritë 
teorike të kandidatëve dhe 

- pjesa e dytë (shembulli praktik), i cili kontrollon 
aftësinë praktike të kandidatëve. 

(2) Pjesa e parë e provimit profesional sipas paragrafit 
(1) të këtij neni mbahet me shkrim në mënyrë elektronike, 
duke iu përgjigjur një numri të caktuar pyetjesh në llojin e 
zgjidhjes së testit elektronik në kompjuter. 

(3) Pjesa e dytë e provimit përbëhet nga: 
- një shembull praktik, dhe 
- pyetjeve që kandidati duhet t'u përgjigjet bazuar në 

analizën e shembullit praktik. 
 

Neni 73-v 
Programi për dhënien e provimit 

 
(1) Provimi jepet sipas një programi që përmban 

materialin, rregulloret dhe literaturën. 
(2) Programin për dhënien e provimit në fushën 

përkatëse e miraton ministri i cili menaxhon organin e 
administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e 
veprimtarive në fushën e lëndëve të para minerale. 

 
Neni 73-g 

Komisioni i Verifikimit të Bazës së Pyetjeve 
 
(1) Bazat e pyetjeve për pjesën e parë të provimit të 

përmendur në nenin 73-b të këtij ligji do të përgatiten nga 
profesorët në fushën e kërkimit gjeologjik dhe minierave 
dhe personave të cilëve u është lëshuar licenca për 
përgatitjen e dokumentacionit gjeologjik, kryerjen dhe 
mbikëqyrjen e kërkimit gjeologjik dhe licencës për 
përgatitjen e projekteve minerale për shfrytëzimin 
sipërfaqësor dhe nëntokësor, përpunimin e lëndëve të para 
minerale dhe projekte të tjera minerale në fushën e 
minierave dhe të ketë të paktën dhjetë vjet përvojë pune në 
fushën përkatëse, të caktuar nga ministri që menaxhon 
organin e administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e 
punëve nga fusha e lëndëve të para minerale.  
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(2) Pyetjet nga pjesa e parë e provimit verifikohen nga 
një komision i përbërë nga: 

- dy përfaqësues nga Ministria e Ekonomisë, të emëruar 
nga ministri që menaxhon organin e administratës shtetërore 
përgjegjës për kryerjen e veprimtarive në fushën e lëndëve 
të para minerale, 

- një përfaqësues nga Zyra e Kryeministrit të Republikës 
së Maqedonisë së Veriut, 

- një përfaqësues nga Kabineti i Zëvendëskryeministrit 
të Republikës së Maqedonisë së Veriut i angazhuar me 
çështjet ekonomike dhe me koordinimin me departamentet 
ekonomike, 

- një përfaqësues nga Shërbimi Gjeologjik i Republikës 
së Maqedonisë së Veriut 

- dy përfaqësues nga radhët e punonjësve profesionistë 
dhe shkencorë, të emëruar nga Ministri që menaxhon 
organin e administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e 
veprimtarive në fushën e lëndëve të para minerale. 

(3) Komisioni sipas paragrafit (2) të këtij neni do t'a 
zhvillojë pjesën e dytë të provimit dhe do të kryejë revizion 
dhe do të përditësojë bazat e pyetjeve të përmendura në 
nenin 73-b të këtij ligji të paktën dy herë në vit. 

(4) Gjatë auditimit, komisioni veçanërisht do të marrë 
parasysh ndryshimet në rregulloret në të cilat bazohet pyetja, 
gjegjësisht shembulli praktik, numrin e kandidatëve që janë 
përgjigjur, suksesi në përgjigjen e tyre dhe kritere të tjera që 
mund të ndikojnë në përmirësimin e cilësisë së bazave  sipas 
nenit 73-b të këtij ligji. 

(5) Bazuar në revizionin dhe përditësimin e kryer të 
bazave  të pyetjeve, komisioni vendos që të paktën 30% e 
pyetjeve të hiqen dhe të zëvendësohen me të reja ose të 
hiqen plotësisht nga bazat e paragrafit (1) të këtij neni. 

(6) Profesorët dhe personat sipas paragrafit (1) të këtij 
neni, si dhe anëtarët e Komisionit të verifikimit sipas 
paragrafit (2) të këtij neni kanë të drejtë në kompensim 
monetar të përcaktuar nga ministri që menaxhon organin e 
administratës shtetërore përgjegjëse për kryerjen e 
aktiviteteve në fushën e lëndëve të para minerale. 

(7) Shuma e kompensimit monetar sipas paragrafit (6) të 
këtij neni përcaktohet në bazë të numrit të pyetjeve të 
përgatitura, si dhe kompleksitetit të materialit. 

(8) Shuma vjetore e kompensimit monetar sipas 
paragrafit (6) të këtij neni nuk duhet të tejkalojë nivelin e tre 
neto pagave mujore të paguara në Republikën e Maqedonisë 
së Veriut për vitin paraprak të publikuar nga Enti Shtetëror 
të Statistikës. 

 
Neni 73-d 

Kompetenca dhe subjektet për zhvillimin e provimit 
 
(1) Punën profesionale dhe administrative për nevojat e 

kryerjes së provimit profesional e kryen Ministria e 
Ekonomisë, për të cilën ministri i Ekonomisë emëron një 
person përgjegjës i cili përcakton nëse kandidati i plotëson 
kushtet për marrjen e provimit, dhe provimi zhvillohet 
teknikisht nga një person juridik i regjistruar në Regjistrin 
Qendror të Maqedonisë së Veriut i zgjedhur nga ministri i 
cili menaxhon organin e administratës shtetërore përgjegjës 
për kryerjen e veprimtarive në fushën e lëndëve të para 
minerale. 

(2) Personi përgjegjës sipas paragrafit (1) të këtij neni ka 
të drejtë për kompensim monetar për secilën seancë provimi 
të mbajtur, në shumën prej një të tretës së neto pagës 
mesatare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për të cilën 
merr vendim Ministria e Ekonomisë. 

 
Neni 73-gj 

Periudha e zhvillimit të provimit 
 
Provimi profesional për marrjen e licencës zhvillohet së 

paku dy herë në vit. 

Neni 73-е 
Kërkesë për kryerjen e provimit 

 
(1) Kandidati paraqet kërkesën për dhënien e provimit 

në Ministrinë e Ekonomisë. 
(2) Me kërkesën për dhënien e provimit, kandidati është 

i detyruar të paraqesë dëshmi për përmbushjen e kushteve 
për dhënien e provimit profesional, të referuar në nenin 73-
a të këtij ligji. 

(3) Forma dhe përmbajtja e kërkesës sipas paragrafit (1) 
të këtij neni përcaktohen nga ministri që e menaxhon 
organin e administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e 
aktiviteteve në fushën e lëndëve të para minerale. 

 
Neni 73-zh 

Refuzimi i kërkesës për marrjen e provimit 
 
(1) Organi i administratës shtetërore përgjegjës për 

kryerjen e veprimtarive në fushën e lëndëve të para minerale 
ose i një personi të autorizuar prej tij, përcakton nëse 
kandidati i plotëson kushtet për dhënien e provimit. 

(2) Kundër vendimit me të cilin refuzohet kërkesa për 
marrjen e provimit, mund të ngrihet një mosmarrëveshje 
administrative  para një gjykate kompetente brenda 30 
ditëve nga marrja e vendimit. 

 
Neni 73-z 

Procedura pas miratimit të kërkesës për dhënien  
e provimit 

 
Kandidatit i lejohet të fillojë kryerjen e provimit në 

afatin e parë vijues nga dita e kërkesës së miratuar për 
dhënien e provimit. 

 
Neni 73-x 

Koha dhe vendi i mbajtjes së provimit 
 
(1) Provimi mbahet në një dhomë për dhënien e 

provimit, e pajisur posaçërisht për marrjen e provimit 
profesional me pajisje materialo-teknike dhe informative, 
lidhje interneti dhe pajisje për regjistrimin e provimit. 

(2) Kandidatët, kërkesa e të cilëve për marrjen e provimit 
është miratuar dhe publiku informohen për datën dhe kohën 
e marrjes së provimit, të paktën tetë ditë para provimit 
nëpërmjet faqes së internetit të Ministrisë së Ekonomisë dhe 
Shërbimit Publik të Radiodifuzionit 

(3) Kryerja e provimit regjistrohet dhe transmetohet 
drejtpërdrejt në faqen e internetit të Ministrisë së 
Ekonomisë, dhe nëse për arsye teknike regjistrimi 
ndërpritet, regjistrimi i të gjithë provimit vendoset në faqen 
e internetit të Ministrisë së Ekonomisë.  

(4) Personi juridik që kryen provimin profesional duhet 
të plotësojë kushtet hapësinore dhe pajisjet materiale-
teknike dhe informative të hapësirave për marrjen e provimit 
profesional, kushte të cilat  më hollësisht  i përcakton 
ministri që menaxhon organin e administratës shtetërore 
përgjegjës për kryerjen e veprimtarive nga fusha e lëndëve 
të para minerale. 

(5) Në dhomën për dhënien e provimit, gjatë kryerjes së 
provimit janë të pranishëm dy përfaqësues nga Ministria e 
Ekonomisë, një përfaqësues nga Ministria e Arsimit dhe e 
Shkencës, një përfaqësues nga Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut në propozim të Zyrës së Kryeministrit 
dhe një përfaqësuesi nga Ministria e Shoqërisë Informatike 
dhe e Administratës (specialistë të IT-së). 

(6) Përfaqësuesit e përmendur në paragrafin (5) të këtij 
neni kanë të drejtë për kompensim monetar për secilën 
seancë provimi të mbajtur, në vlerë prej një të tretës së neto 
pagës mesatare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për 
të cilën  merr vendim Ministria e Ekonomisë.  

(7) Personi juridik i autorizuar që teknikisht e zhvillon 
provimin është i detyruar të bllokojë shtrirjen e radio 
frekuencave në hapësirën për kryerjen e provimit gjatë 
zhvillimit të sesioneve të provimit. 
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(8) Agjencia e Komunikimeve Elektronike (në tekstin e 
mëtejmë: AKE) do të monitorojë vazhdimisht bllokimin e 
shtrirjes të radio frekuencës në dhapësirën e provimit, në 
mënyrë që të parandalojë çdo lloj komunikimi elektronik me 
mjedisin jashtë hapësirës së provimit. 

(9) AKE do të instalojë pajisje matëse në dhomën e 
provimit, e cila duhet të sigurojë një regjistrim elektronik të 
matjeve të kryera për një periudhë prej 30 ditësh, dhe ato do 
të ruhen në sistemin qendror të kontrollit të AKE. 

(10) AKE do të formojë një komision tre anëtarësh që 
përgatit një raport në bazë të regjistrave elektronikë të 
ruajtur në sistemin qendror të kontrollit të AKE dhe atë ia 
paraqet Ministrisë së Ekonomisë jo më vonë se 15 ditë nga 
përfundimi i sesionit të provimit. 

 
Neni 73-i 

Zhvillimi i provimit 
 

(1) Para fillimit të provimit profesional, një përfaqësues 
nga Ministria e Ekonomisë përcakton identitetin e kandidatit 
duke ia inspektuar letërnjoftimin. 

(2) Kandidati gjatë kalimit me sukses të pjesës së parë të 
provimit nuk lejohet të përdorë ligje, ligje me komente dhe 
shpjegime, telefon celular, pajisje kompjuterike portative 
dhe mjete të tjera teknike dhe informative, lëndë të 
përgatitura më parë dhe të ngjashme. 

(3) Gjatë pjesës së dytë të provimit, kandidatit i lejohet 
të përdorë vetëm ligje (pa komente dhe shpjegime) të cilat 
janë në version elektronik në kompjuterin ku kandidati e jep 
provimin.  

(4) Kandidatit gjatë dhënies të pjesës së parë dhe të dytë 
të provimit nuk i lejohet të kontaktojë me kandidatë ose 
persona të tjerë, përveç specialistëve të IT-së sipas nenit 73-
j paragrafi (5) të këtij ligji, në rast se ka ndonjë problem 
teknik me kompjuterin. 

(5) Nëse problemet teknike me kompjuterin hiqen për 
pesë minuta, provimi vazhdon, dhe nëse nuk hiqen brenda 
këtij afati, provimi do të ndërpritet vetëm për atë kandidat  
dhe do të mbahet brenda tre ditësh nga dita e përfundimit të 
provimit. 

(6) Nëse ka probleme me më shumë se pesë kompjuterë 
dhe ato nuk hiqen brenda pesë minutave, provimi do të 
përfundojë për të gjithë kandidatët që marrin pjesë në 
provim dhe do të mbahet brenda tre ditësh nga dita e 
përfundimit të provimit.  

(7) Nëse kandidati gjatë kalimit me sukses të pjesës së 
parë dhe të dytë të provimit vepron në kundërshtim me 
paragrafët (2), (3) dhe (4) të këtij neni, ai / ajo nuk do të 
lejohet më tej të hyjë në provim në atë afat të përcaktuar dhe 
do të shqiptohet ndalesë për marrjen e provimit profesional 
për një periudhë tre vjeçare, për të cilën Ministria e 
Ekonomisë miraton një vendim kundër të cilit një 
mosmarrëveshje administrative mund të fillojë para një 
gjykate kompetente brenda 30 ditëve nga marrja e vendimit. 

(8) Në rastet sipas paragrafit (7) të këtij neni, 
konsiderohet se kandidati nuk e ka kaluar provimin 
profesional dhe e njëjta gjë shënohet në procesverbal për 
dhënien e provimit profesional. 

(9) Përfaqësuesit e autorizuar të përmendur në nenin 73-
x paragrafi (5) të këtij ligji gjatë marrjes së provimit nuk 
mund të qëndrojnë më shumë se pesë sekonda në afërsi të 
kandidatit që e jep provimin, përveç në rastet të eliminimit 
të një problemi teknik kur nuk mund të qëndrojnë më gjatë 
se pesë minuta. 

 
Neni 73-ј 

Procedura gjatë ndërprerjes dhe vazhdimi i zhvillimit 
të provimit 

 
(1) Nëse gjatë dhënies së provimit ka shkaqe të 

arsyeshme për shkak të të cilave kandidati nuk mund të 
vazhdojë provimin (sëmundje, leje lindjeje, etj.), provimi do 
të ndërpritet për një kohë të caktuar, e cila nuk mund të jetë 
më e gjatë se gjashtë muaj .. 

(2) Vendimi për vazhdimin e provimit merret nga organi 
i administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e 
veprimtarive në fushën e lëndëve të para minerale me 
kërkesë të kandidatit. Aplikimi bëhet brenda tetë ditëve nga 
përfundimi i arsyeve për shtyrjen e provimit, por jo më vonë 
se gjashtë muaj. 

(3) Nëse kandidati nuk paraqet kërkesë për vazhdimin e 
provimit brenda afatit të përcaktuar në paragrafin (2) të këtij 
neni, konsiderohet se nuk e ka kaluar provimin. 

(4) Kundër vendimit të organit të administratës 
shtetërore përgjegjës për kryerjen e aktiviteteve në fushën e 
lëndëve të para minerale sipas paragrafit (5) të këtij neni, 
kandidati mund të inicojë një mosmarrëveshje 
administrative para gjykatës kompetente brenda 30 ditëve 
nga marrja e vendimit. 

(5) Në vazhdim të provimit, kandidati nuk e jep atë pjesë 
të provimit që e ka kaluar me sukses më parë. 

 
III. Pjesa e parë dhe e dytë e provimit profesional dhe 

sistemi elektronik 
 

Neni 73-k 
Përmbajtja e provimit dhe metoda e marrjes së pikave 

 
(1) Provimi profesional fillon me dhënien e pjesës së 

parë (pjesës teorike) dhe më pas pjesës së dytë (shembullit 
praktik). 

(2) Pjesa e dytë merret të paktën 15 ditë pas kalimit me 
sukses të pjesës së parë. 

(3) Ministri që udhëheq me organin e administratës 
shtetërore përgjegjës për kryerjen e veprimtarive në fushën 
e lëndëve të para minerale përshkruan mënyrën e vlerësimit 
të pjesës së parë dhe të dytë të provimit. 

 
Neni 73-ll 

Pjesa e parë e provimit 
 
(1) Pjesa e parë e provimit jepet për secilën fushë të 

përshtatshme dhe përmban të paktën 50 pyetje me pesë 
opsione rrumbullakimi, njëra prej të cilave është e saktë, dy 
janë të ngjashme, njëra është e pasaktë në një shkallë të 
vogël (një numër i vogël pikësh humben në të) dhe njëra 
është e pasaktë në një masë të madhe (një numër i madh 
pikësh humben në të). 

(2) Kusht për marrjen e pjesës së dytë të provimit është 
që kandidati të kalojë pjesën e parë të provimit. 

(3) Nëse kandidati nuk e ka kaluar pjesën e parë të 
provimit në përputhje me paragrafin (2) të këtij neni, 
konsiderohet se nuk e ka kaluar provimin. 

 
Neni 73-l 

Pjesa e dytë e provimit 
 
(1) Pjesa e dytë e provimit përbëhet nga një shembull 

praktik - përgatitja e punimit profesional - dokumentacioni 
gjeologjik ose projekti i minierave nga fusha e duhur. 

(2) Nëse kandidati nuk e ka kaluar pjesën e dytë të 
provimit, konsiderohet se nuk e ka kaluar provimin. 

 
Neni 73-m 

Sistem i vetëm elektronik për dhënien e provimit 
profesional 

 
(1) Marrja e pjesës së parë të provimit profesional bëhet 

duke iu përgjigjur një numri të caktuar pyetjesh në formën e 
zgjidhjes së një testi elektronik në kompjuter. 

(2) Pyetjet e testit, në varësi të rëndësisë, vlerësohen me 
pikë të përcaktuara në vetë testin. 

(3) Dhënia e pjesës së dytë të provimit profesional 
kryhet me një shpjegim gojor - mbrojtjen e punimit 
profesional të përgatitur nga një fushë e përshtatshme në 
formën e pyetjeve të cilave kandidati duhet t'u përgjigjet 
duke u bazuar në analizën e punimit profesional. 
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(4) Pyetjet nga shembulli praktik, në varësi të rëndësisë, 
vlerësohen me pikë të përcaktuara në shembullin praktik. 

(5) Pyetjet që janë në testet për dhënien e pjesës së parë 
të provimit profesional dhe përgjigjet e tyre ruhen në 
sistemin e vetëm elektronik për marrjen e provimit 
profesional. 

 (6) Sistemi elektronik i referuar në paragrafin (5) të këtij 
neni, gjithashtu përmban një bazë të disponueshme për 
publikun me të paktën 100 pyetje për secilën fushë. 

(7) Sistemi elektronik gjithashtu përmban një tregues të 
rregulloreve dhe literaturës të cilat përmbajnë përgjigjet e 
pyetjeve nga pjesa e parë e provimit dhe rregulloret për 
pjesën e dytë të provimit. 

(8) Numri i pyetjeve në bazat e referuara në paragrafin 
(6) të këtij neni rritet me 10% në vit, duke filluar nga viti 
2022. 

(9) Rezultatet nga dhënia e pjesës së parë dhe të dytë të 
provimit janë në dispozicion të kandidatit në kompjuterin në 
të cilin ai / ajo e ka kaluar me sukses provimin, menjëherë 
pas përfundimit të tij. 

 
Neni 73-n 

Testi elektronik 
 
(1) Në ditën e provimit, një përfaqësues i Ministrisë së 

Ekonomisë i jep kandidatit një kod aksesi, domethënë një 
fjalëkalim me të cilin i jepet qasje në sistemin elektronik të 
përmendur në nenin 73 -m të këtij ligji. 

(2) Pas miratimit të qasjes, kandidati merr një test 
elektronik për pjesën e parë të provimit me pyetje të krijuara 
nga kompjuteri, përmbajtja e të cilave përcaktohet rastësisht 
nga softueri i sistemit elektronik sipas nenit 73-m paragrafi 
(5) të këtij ligji, nga bazat e referuara në nenin 73-m 
paragrafi (5) të këtij ligji. 

(3) Pjesa e parë dhe e dytë e provimit, përmbajnë 
udhëzime për mënyrën e zgjidhjes së tij, për të cilat 
përfaqësuesi i Ministrisë së Ekonomisë jep shpjegim, para 
fillimit të provimit. 

(4) Sistemi elektronik për marrjen e provimit nuk mund 
të lejojë ekzistimin e përmbajtjes identike të testit elektronik 
për pjesën e parë të provimit në një afat për më shumë se një 
kandidat. 

 
Neni 73-nj 

Pamundësia teknike e funksionimit të sistemit 
elektronik gjatë kohës të zhvillimit të provimit 

 
(1) Në rast të pengimit të zhvillimit të pjesës së parë ose 

të dytë të provimit, për arsye që sjellin në pamundësinë 
teknike të funksionimit të sistemit elektronik të përmendur 
në nenin 73-m paragrafi (5) të këtij ligji, provimi përfundon. 

(2) Nëse arsyet sipas paragrafit (1) të këtij neni hiqen 
brenda 60 minutave nga përfundimi i provimit, ai do të 
rifillojë menjëherë pas heqjes së tyre. 

(3) Nëse arsyet sipas paragrafit (1) të këtij neni nuk 
hiqen brenda afatit sipas paragrafit (4) të këtij neni, provimi 
shtyhet për një afat tjetër. 

 
Neni 73-о 

Kohëzgjatja e pjesës së parë të provimit 
 
(1) Kohëzgjatja e përgjithshme e kohës së përcaktuar për 

përgjigjen e pyetjeve nga pjesa e parë e provimit është 120 
minuta. 

(2) Konsiderohet se provimin e ka kaluar kandidati i cili 
me përgjigjet e sakta në pyetjet e testit ka arritur të paktën 
70% të numrit të përgjithshëm të pikëve pozitive të 
parapara. 

 
Neni 73-p 

Kohëzgjatja e pjesës së dytë të provimit 
 
  (1) Kohëzgjatja totale e kohës së përcaktuar për 

përgjigjen e pyetjeve nga secili shembull praktik nga pjesa 
e dytë, është 120 minuta. 

(2) Konsiderohet se provimi është kaluar nga kandidati i 
cili me përgjigje të sakta në pyetjet nga shembull praktik ka 
arritur të paktën 70%  nga numri i përgjithshëm i pikëve të 
parashikuara pozitive. 

 
IV. Licenca, revizioni i shpenzimeve dhe provimevetë 

kryera 
 

Neni 73-r 
Licencë për përgatitjen e projekteve minerale për 

shfrytëzim sipërfaqësor dhe nëntokësor, përpunimin e 
lëndëve të para minerale dhe projekte të tjera minerale 

në fushën e minierave 
(1) Kandidatëve që kanë kaluar provimin me sukse do 

t'u lëshohet një licencë brenda 15 ditëve nga përfundimi i 
provimit. 

(2) Forma dhe përmbajtja e licencës sipas paragrafit (1) 
të këtij neni përcaktohen nga ministri që menaxhon organin 
e administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e 
aktiviteteve në fushën e lëndëve të para minerale. 

 
Neni 73-s 

Informimi për gabimet e bëra në test për dhënien e 
provimit 

 
Me kërkesë të kandidatit, Ministria e Ekonomisë e 

informon atë për gabimet e bëra në test për dhënien e 
provimit profesional, duke siguruar një inspektim të 
drejtpërdrejtë në test. 

 
Neni  73-t 

Revizion i provimeve të kryera 
 
(1) Testet dhe shembujt praktikë përdoren dhe i jepen 

kandidatit vetëm gjatë kalimit të provimit profesional. 
(2) Materialet nga provimet e mbajtura, veçanërisht 

versionet e testeve në letër dhe shembujt praktikë për 
marrjen e provimit profesional dhe specifikimet për 
kontrollimin e saktësisë së përgjigjeve të testit dhe 
shembullit praktik, si dhe regjistrimet nga povimet e 
mbajtura mbahen në Ministrinë e Ekonomisë. 

(3) Organi i administratës shtetërore përgjegjës për 
kryerjen e aktiviteteve në fushën e lëndëve të para minerale 
krijon një Komision për revizionin e provimeve të mbajtura, 
i cili në punën e tij përdor materialet sipas paragrafit (2) të 
këtij neni dhe në të cilin, përveç anëtarëve të tjerë, është 
anëtar edhe një përfaqësues nga Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut dhe një specialist i IT -së nga 
Ministria e Shoqërisë Informative dhe Administratës i 
сaktuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut.  

(4) Komisioni i përmendur në paragrafin (3) të këtij neni 
mblidhet pas çdo sesioni të mbajtur të provimit dhe kryen 
revizion në zhvillimin e provimit, përfshirë edhe nëse 
provimin e kanë kaluar kandidatë të cilët i plotësojnë kushtet 
për marrjen e provimit në përputhje me Nenin 73-a të këtij 
ligji, për të cilin paraqitet një raport deri te Ministri i 
Ekonomisë. 

(5) Anëtarëtve të komisionit sipas paragrafit (3) të këtij 
neni u takon kompensim monetar, i cili në nivel vjetor është 
një neto pagë mesatare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, për të cilën do të marrë vendim ministri i Ekonomisë. 

(6) Nëse Komisioni konstaton parregullsi në kryerjen e 
provimit nga individët në kuptim të nenit 73-i paragrafi (5) 
të këtij ligji, ai propozon heqjen e licencës sipas nenit 73-r 
të këtij ligji.  

(7) Organi i administratës shtetërore përgjegjës për 
kryerjen e aktiviteteve në fushën e lëndëve të para minerale 
do të miratojë një vendim për heqjen e licencës sipas nenit 
73-r të këtij ligji, në bazë të propozimit të Komisionit brenda 
tre ditë nga marrja e propozimit. 

(8) Kundër vendimit të përmendur në paragrafin (7) të 
këtij neni, mund të inicohet një mosmarrëveshje para 
gjykatës kompetente brenda 30 ditëve nga marrja e 
vendimit. 
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Neni 73-q 
Shpenzimet e provimit 

 
(1) Shpenzimet për dhënien e provimit dhe lëshimin e 

licencës i mbulon kandidati. 
(2) Shuma e shpenzimeve të referuara në paragrafin (1) 

të këtij neni përcaktohet nga Ministri që menaxhon organin 
e administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e 
aktiviteteve në fushën e lëndëve të para minerale bazuar në 
shpenzimet e bëra reale për marrjen e provimit, të 
nevojshëm për kryerjen e pjesës së parë dhe të dytë të 
provimit, përgatitjen e bazave të pyetjeve, zbatimin e testit 
elektronik, përgatitjen e materialeve dhe ftesave dhe 
përgatitjen e licencave.  

(3) Shpenzimet për dhënien e provimit dhe lëshimin e 
licencës paguhen në llogarinë e të hyrave vetanake të 
Ministrisë së Ekonomisë. 

(4) Nëse shpenzimet për marrjen e provimit nuk 
paguhen në llogarinë përkatëse të Ministrisë së Ekonomisë, 
jo më vonë se 15 ditë para ditës së përcaktuar për zhvillimin 
e provimit, kandidati nuk mund t'i nënshtrohet provimit. 

(5) Nëse kandidati nuk e kalon me sukses provimin 
brenda një viti nga dita e pagesës së mjeteve, fondet e 
paguara kthehen në përputhje me ligjin. 

 
Neni 73-u 

Regjistri i autorizimeve dhe i licencave të lëshuara 
 
(1) Autorizimet dhe licencat e lëshuara që kanë pushuar 

së qeni të vlefshëm si dhe autorizimet dhe licencat e 
revokuara regjistrohen në Regjistrin e autorizimeve dhe 
licencave të lëshuara të mbajtura nga Ministria e 
Ekonomisë. 

(2) Regjistri sipas paragrafit (1) të këtij neni publikohet 
në faqen e internetit dhe në tabelën e njoftimeve të 
Ministrisë së Ekonomisë. 

(3) Forma dhe përmbajtja e Regjistrit të autorizimeve 
dhe licencave të lëshuara dhe mënyra e mirëmbajtjes së tij 
përcaktohen nga Ministri i cili menaxhon organin e 
administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e 
veprimtarive në fushën e lëndëve të para minerale.“. 

 
Neni 51 

Në nenin 75, paragrafi (3) ndryshon si vijon: 
(3) Pagesa e tarifave të koncesionit për sasinë e 

shfrytëzuar të lëndëve të para minerale bëhet çdo tre muaj 
për sasitë e shitura, gjegjësisht të përdorura për prodhimin e 
vet, sasi të lëndëve të para minerale nga koncesionari, për të 
cilat koncesionari është i detyruar të paguajë tarifat jo më 
vonë se data 15 në muajin pasues, dhe pas skadimit të tre 
muajve që shërbejnë si bazë për llogaritjen. Për sasitë e 
shitura, pra të përdorura të lëndëve të para minerale çdo tre 
muaj, koncesionari është i detyruar të paraqesë një llogari. 

Pas paragrafit (6) shtohet një paragraf i ri (7) siç vijon: 
(7) Në rastin kur jepet një koncesion për shfrytëzim edhe 

për një lloj tjetër të lëndës së parë minerale në një hapësirë 
të cilës i është dhënë tashmë një koncesion për shfrytëzimin 
e lëndës së parë minerale të të njëjtit koncesionar, tarifa 
vjetore për përdorimin e hapësirës do të jetë llogaritur vetëm 
për lëndën e parë minerale për të cilën llogaritja e tarifës së 
koncesionit për përdorimin e hapësirës është më e lartë, në 
përputhje me tarifën për përcaktimin e shumës së tarifave 
për lëshimin e lejeve dhe koncesioneve për kryerjen e 
kërkimeve të detajuara gjeologjike dhe koncesioneve për 
shfrytëzimin e lëndëve të para minerale. 

 
Neni 52 

Në nenin 76 paragrafi (4), në rreshtin 2, pika në fund të 
fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "të cilat 
duhet të jenë të destinuara për kryerjen e aktiviteteve 
shoqërore ose komunale me interes për komunat ose qytetin 
e Shkupit". 

Në paragrafin (7) fshihen fjalët: "dhe shfrytëzimi". 

Neni 53 
Në nenin 83,  paragrafin  (1) pas  fjalës “sanim” shtohen 

fjalët : “dhe rikultivim”. 
 

Neni 54 
Në nenin 93, në paragrafin (1), në nënparagrafin 4, fjalët: 

"dhe ekonomikisht të pagueshme" zëvendësohen me fjalët: 
"duke përdorur teknikat më të mira në dispozicion". 

 
Neni 55 

Në nenin 95, në paragrafin (6), pas fjalës: "përqendrim" 
shtohen fjalët: "të përcaktuara në paragrafin (5) të këtij 
neni". 

 
Neni 56 

Në nenin 96, paragrafi (3) ndryshon si vijon: 
(3) Lartësia e garancisë financiare do të rregullohet çdo 

pesë vjet, në përputhje me punimet për rikultivimin e tokës 
që do të kryhen në tokën e prekur nga instalimi, të 
përshkruar në Planin e menaxhimit të lëndëve të para 
minerale, të përgatitur në përputhje me rregulloren e 
përmendur në nenin 87 të këtij ligji, në masën e një të tretës 
së vlerësimit të kostove për operacionet e përpunimit dhe 
asgjësimit të mbeturinave.". 

 
Neni 57 

Neni 99 ndryshohet si vijon: 
"(1) Informacionet që ndodhen në aplikimin për dhënien 

e një koncesioni për kërkimin gjeologjik ose shfrytëzimin e 
lëndëve të para minerale dhe të lejes për shfrytëzim, detaje 
në lidhje me dhënien e një koncesioni për kërkimin 
gjeologjik ose shfrytëzimin e lëndëve të para minerale dhe 
për lëshimin e një leje shfrytëzimi , si dhe marrëveshja e 
koncesionit për kërkimin gjeologjik ose shfrytëzimin e 
lëndëve të para minerale dhe leja e shfrytëzimit publikohen 
në ueb faqen e organit të administratës shtetërore 
përgjegjëse për kryerjen e aktiviteteve në fushën e lëndëve 
të para minerale. 

(2) Publiku i interesuar ka të drejtë të paraqesë komentet 
dhe mendimet e tij tek organi i administratës shtetërore 
përgjegjës për kryerjen e aktiviteteve në fushën e  

lëndëve të para minerale para se të lëshohet licenca e 
shfrytëzimit brenda 15 ditëve nga publikimi. 

(3) Kur është lidhur një marrëveshje koncesioni për 
shfrytëzim ose është lëshuar një licencë për shfrytëzim, 
organi i administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e 
aktiviteteve në fushën e lëndëve të para minerale do të 
informojë publikun e interesuar për përmbajtjen e tyre. 

(4) Informacioni i ndjeshëm thjesht i një natyre 
komerciale, siç janë informacioni mbi marrëdhëniet e 
biznesit dhe përbërësit e shpenzimeve dhe madhësinë e 
rezervave ekonomike të lëndëve të para minerale, nuk 
publikohen. 

 
Neni 58 

Në nenin 100, në paragrafin (2), fjalët: "inspektorët 
shtetërorë për energjinë elektrike në miniera" zëvendësohen 
me fjalët: "inspektorët shtetërorë për pajisjet, produktet dhe 
impiantet e destinuara për përdorim gjatë shfrytëzimit të 
lëndëve të para minerale“.  

 
Neni 59 

Në nenin 101, në paragrafin (1), fjalët: "inspektorët 
shtetërorë për energjinë elektrike në miniera" zëvendësohen 
me fjalët: "inspektorët shtetërorë për pajisjet, produktet dhe 
impiantet e destinuara për përdorim gjatë shfrytëzimit të 
lëndëve të para minerale". 

 
Neni 60 

Titulli i nenit 104 ndryshon si vijon: 
"Inspektori shtetëror për pajisjet, produktet dhe 

impiantet e destinuara për përdorim gjatë shfrytëzimit të 
lëndëve të para minerale". 
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Neni 61 
Në nenin 104, paragrafi (1), fjalët: "inspektori shtetëror 

për energjinë elektrike në miniera" zëvendësohen me fjalët: 
"inspektori shtetëror për pajisjet, produktet dhe impiantet e 
destinuara për përdorim gjatë shfrytëzimit të lëndëve të para 
minerale". 

 
Neni 62 

Në nenin 107, në paragrafin (1), fjalët: "inspektorët 
shtetërorë për  energjinë elektrike në miniera" zëvendësohen 
me fjalët: "inspektorët shtetërorë për pajisjet, produktet dhe 
impiantet e destinuara për përdorim gjatë shfrytëzimit të 
lëndëve të para minerale". 

Paragrafët (2) dhe (3) fshihen. 
 

Neni 63 
Në nenin 108, pas paragrafit (1) shtohen tre paragrafë të 

rinj (2), (3) dhe (4) siç vijon: 
(2) Për mangësitë për të cilat në pajtim me nenin 119 të 

këtij ligji parashikohet paralajmërimi i inspektorit brenda 30 
ditëve me vendim do të urdhërojë eliminimin e mangësive. 

(3) Nëse mangësitë nuk eliminohen brenda afatit të 
përcaktuar në paragrafin (2) të këtij neni, atëherë inspektori 
lëshon një vendim që ndalon kryerjen e hulumtimeve të 
detajuara gjeologjike ose shfrytëzimin e lëndëve të para 
minerale. 

(4) Nëse gjatë kryerjes së hulumtimit të detajuar 
gjeologjik ose shfrytëzimit të lëndëve të para minerale 
gjenden mangësi që rrezikojnë sigurinë e punonjësve, kjo vë 
në dyshim stabilitetin e objektit, sigurinë e jetës dhe 
shëndetin e njerëzve, trafikun , objektet fqinje dhe mjedisin 
dhe natyrën, inspektori me vendim do të ndalojë kryerjen e 
atyre punimeve derisa të largohet rreziku. " 

Paragrafët (2) dhe (3) bëhen paragrafët (5) dhe (6). 
 

Neni 64 
Në nenin 111, paragrafi (1), në fjalinë hyrëse fjalët: 

"inspektori shtetëror për energjinë elektrike në miniera" 
zëvendësohen me fjalët: "inspektori shtetëror për pajisjet, 
produktet dhe impiantet e destinuara për përdorim gjatë 
shfrytëzimit të lëndëve të para minerale". 

 
Neni 65 

Në nenin 113, në paragrafin (1), fjalët: "Komisioni 
Shtetëror për vendosjen në procedurën administrative dhe 
procedurën e marrëdhënies së punës në shkallën e dytë" 
zëvendësohen me fjalët: "organ kompetent për 
vendimmarrje në shkallë të dytë në përputhje me ligjin". 

 
Neni 66 

Në nenin 114, në paragrafin (1), fjala: "menjëherë" 
zëvendësohet me fjalët: "brenda 24 orëve", dhe pas fjalëve: 
"procedurë penale" shtohen fjalët: "përveç rasteve të 
parashikuara në nenin 118 të këtij ligji kur kompetencën e 
merr prokuroria themelore publike”. 

 
Neni 67 

Në nenin 115, fjalët: "inspektori shtetëror për Energjinë 
elektrike në miniera" zëvendësohen me fjalët: "inspektori 
shtetëror për pajisjet, produktet dhe impiantet e destinuara 
për përdorim ngjatë shfrytëzimit të lëndëve të para 
minerale". 

 
Neni 68 

Në nenin 116, në paragrafin (4), fjalët: "inspektori 
shtetëror për energjinë elektrike në miniera" zëvendësohen 
me fjalët: "inspektori shtetëror për pajisjet, produktet dhe 
impiantet e destinuara për përdorim gjatë shfrytëzimit të 
lëndëve të para minerale". 

 
Neni 69 

Titulli në nenin 117 ndryshon si vijon: 
 
"Ndalimi i përkohshëm i përdorimit të objekteve, 

fondeve dhe lëndëve të para minerale." 

Neni 70 
Në nenin 117, paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
"Në rastet kur gjatë inspektimit nga inspektori shtetëror 

gjeologjik, inspektori shtetëror i minierave dhe inspektori 
shtetëror për pajisjet, produktet dhe impiantet e destinuara 
për përdorim gjatë shfrytëzimit të lëndëve të para minerale, 
si dhe personat e autorizuar në Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, do të përcaktohet se bëhet shfrytëzimi i lëndëve 
të para minerale pa u lëshuar për ata koncesion ose licencë 
për shfrytëzim, për objektet, fondet me të cilat kryhet 
gërmimi ose shfrytëzimi, transporti, si dhe lënda e parë 
minerale, me vendim lëshohet ndalimi në përdorim deri në 
përfundim të procedurës, dhe në përputhje me Ligjin e 
Mbikqyrjes Inspektuese”. 

Paragrafi (2) fshihet. 
 

Neni 71 
Në nenin 118, në paragrafin (1), fjalët: "inspektori 

shtetëror për  energjinë elektrike në miniera" zëvendësohen 
me fjalët: "inspektori shtetëror për pajisjet, produktet dhe 
impiantet e destinuara për përdorimgjatë shfrytëzimit të 
lëndëve të para minerale", dhe pas fjalëve: "lëndim i rëndë 
trupor" Shtohen fjalët: "me pasoja më të rënda". 

Në paragrafin (2) fjalët: "autoritetet kompetente" 
zëvendësohen me fjalët: "Prokuroria Themelore Publike". 

 
Neni 72 

Titulli i nenit 119 dhe nenit 119 ndryshohet si vijon: 
 

„Paralajmërim 
 
(1) Nëse gjatë inspektimit inspektori gjeologjik 

shtetëror, inspektori shtetëror i minierave ose inspektori 
shtetëror për pajisjet, produktet dhe impiantet e destinuara 
për përdorim gjatë shfrytëzimit të lëndëve të para minerale 
përcakton se është kryer një parregullsi për herë të parë e 
përcaktuar në nenin 122 paragrafi (1) nënparagrafët 1, 2, 3, 
4, 5, 6 dhe 7, neni 123 paragrafi (1) nënparagrafët 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dhe 18, neni 124 paragraf (1) 
nënparagrafët 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dhe 18, neni 
125 paragrafi (1) nënparagrafët 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
, 23 dhe 24 dhe neni 126 paragrafi (1) nënparagrafët 1, 2, 3, 
4, 5 dhe 6 është i detyruar të përpilojë një raport në të cilin 
do të përcaktojë parregullsinë e kryera me një tregues për 
heqjen e parregullsisë së përcaktuar brenda tetë ditësh dhe 
njëkohësisht shqipton një paralajmërim për personin ose 
subjektin ku është përcaktuar parregullsia gjatë inspektimit. 

(2) Inspektorati Shtetëror i Inspektimit Teknik mban 
shënime të veçanta për vërejtjet e dhëna për kryerjen e 
mbikëqyrjes inspektuese. 

(3) Forma dhe përmbajtja, si dhe mënyra e mbajtjes së 
evidencave të përmendura në paragrafin (2) të këtij neni, 
përcaktohen nga ministri i Ekonomisë.”. 

 
Neni 73 

Në nenin 120 në paragrafin (1) fjalia hyrëse ndryshon si 
vijon: 

"Një gjobë në vlerë prej 1.500 deri në 3.000 euro në 
kundërvlerë denari do të shqiptohet për një kundërvajtje 
ndaj një mikro tregtari, një gjobë në vlerë prej 3,000 deri në 
6,000 euro në kundërvlerë  denari do t'i shqiptohet për një 
kundërvajtje një tregtari të vogël , një gjobë në vlerë prej 
9,000 deri në 18,000 euro në kundërvlerë denari do t'i 
shqiptohet  një tregtari të mesëm për kundërvajtje dhe një 
gjobë në vlerë prej 15,000 deri në 30,000 euro në 
kundërvlerë denari  do t'i shqiptohet një tregtari të madh për 
një kundërvajtje, nëse:“. 

Në paragrafin (2) fjalia e dytë ndryshon si vijon: 
"Kohëzgjatja e ndalimit nuk mund të jetë më e shkurtër 

se tre muaj ose më e gjatë se dy vjet, nga dita e hyrjes në 
fuqi të vendimit." 

Paragrafi (4) ndryshon si vijon: 
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"(4) Për veprimet e përmendura në paragrafin (1) të këtij 
neni, personi përgjegjës në personin juridik dënohet me një 
gjobë prej 50 deri në 100 euro në kundërvlerë denari për 
mikro tregtarët, nga 150 në 300 euro në kundërvlerë  denari 
për tregtarët e vegjël, nga 350 në 700 euro në kundërvlerë  
denari për tregtarët e mesëm dhe nga 750 në 1500 euro në 
kundërvlerë denari për tregtarët e mëdhenj. Përveç gjobës së 
personit përgjegjës në personin juridik, do t'i shqiptohet një 
sanksion për kundërvajtje për kryerjen e detyrës në afat prej 
një viti.“. 

 
Neni 74 

Në nenin 121, në paragrafin (1) fjalia hyrëse ndryshon si 
vijon: 

"Një gjobë në vlerë prej 500 deri në 1.000 euro në 
kundërvlerë  denari do të shqiptohet për një kundërvajtje 
ndaj një mikrotregtari, një gjobë në vlerë prej 1.000 deri në 
2.000 euro në kundërvlerë  denari do t'i shqiptohet për një 
kundërvajtje një tregtari të vogël ,  një gjobë në vlerë prej 
3,000 deri në 6,000 euro në kundërvlerë denari do t'i 
shqiptohet për kundërvajtje një tregtari të mesëm dhe një 
gjobë në vlerë prej 5,000 deri në 10,000 euro në kundërvlerë 
denari do t'i shqiptohet për një kundërvajtje një tregtari të 
madh, nëse ". 

Në paragrafin (2), fjalia e dytë ndryshon si vijon: 
"Kohëzgjatja e ndalimit nuk mund të jetë më e shkurtër 

se tre muaj ose më e gjatë se dy vjet, nga dita e hyrjes në 
fuqi të vendimit." 

Paragrafi (4) ndryshon si vijon: 
"(4) Për veprimet e përmendura në paragrafin (1) të këtij 

neni, personi përgjegjës në personin juridik dënohet me një 
gjobë prej 15 deri në 30 euro në kundërvlerë denari për 
mikro tregtarët, nga 40 në 80 euro në kundërvlerë denari për 
tregtarët e vegjël, nga 90 në 180 euro për tregtarët e mesëm 
dhe nga 190 në 380 euro në kundërvlerë  denari për tregtarët 
e mëdhenj. Përveç gjobës së personit përgjegjës në personin 
juridik, atij do t'i shqiptohet një sanksion për kundërvajtje-
ndalim të kryerjes së detyrës për një periudhë prej një viti“. 

 
Neni 75 

Në nenin 122, në paragrafin (1) fjalia hyrëse ndryshon si 
vijon: 

"Një gjobë në vlerë prej 500 deri në 1.000 euro në 
kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje një 
mikrotregtari, një gjobë në vlerë prej 1.000 deri në 2.000 
euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
një tregtari të vogël , një gjobë në vlerë prej 3,000 deri në 
6,000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për 
kundërvajtje një tregtari të mesëm dhe një gjobë në vlerë 
prej 5,000 deri në 10,000 euro në kundërvlerë denari do t'i 
shqiptohet për kundërvajtje një tregtari të madh, nëse ". 

Në paragrafin (2) fjalia e dytë ndryshon si vijon: 
"Kohëzgjatja e ndalimit nuk mund të jetë më e shkurtër 

se tre muaj ose më e gjatë se dy vjet, nga dita e hyrjes në 
fuqi të vendimit." 

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 
"(3) Për veprimet e përmendura në paragrafin (1) të këtij 

neni, personit përgjegjës në personin juridik do t'i shqiptohet 
gjobë në vlerë prej 15 deri në 30 euro në kundërvlerë denari 
për mikro tregtarët, nga 40 në 80 euro në kundërvlerë denari 
për tregtarët e vegjël, nga "90 në 180 euro për tregtarët e 
mesëm dhe nga 190 në 380 euro në kundërvlerë denari për 
tregtarët e mëdhenj". 

Në paragrafin (4) numri "250" zëvendësohet me numrin 
"125", dhe numri "375" zëvendësohet me numrin "250". 

 
Neni 76 

Neni 122-a ndryshon dhe bëhet: 
"(1) Një gjobë në shumë prej 500 deri në 1.000 euro në 

kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje një 
mikrotregtari, një gjobë në vlerë prej 1.000 deri në 2.000 
euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
një tregtari të vogël, një gjobë në vlerë prej 3,000 deri në 

6,000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për një 
kundërvajtje një tregtari të mesëm dhe një gjobë në vlerë 
prej 5,000 deri në 10,000 euro në kundërvlerë denari do t'i 
shqiptohet një tregtari të madh për një kundërvajtje do t'i 
shqiptohet personit juridik të autorizuar që teknikisht e 
kryen provimin sipas nenit 32-e dhe 73-e të këtij ligji, nëse 
nuk e regjistron atë, nuk e transmeton drejtpërdrejt në faqen 
e internetit të Ministrisë së Ekonomisë dhe nëse nuk e 
poston regjistrimin e të gjithë provimit në faqen e internetit 
të Ministrisë së Ekonomisë në përputhje me nenin 32-j dhe 
73-j paragrafi (3) të këtij ligji. 

(2) Një gjobë në vlerë prej 250 deri në 500 euro në 
kundërvlerë denari do t'i shqiptohet përfaqësuesit të 
autorizuar të përmendur në nenin 32-j dhe 73-j paragrafi (5) 
nëse vepron në kundërshtim me nenin 32-i dhe 73-i 
paragrafi (9) të këtij ligji. 

(3) Një gjobë në shumë prej 500 deri në 1.000 euro në 
kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje një 
mikro -tregtari, një gjobë në vlerë prej 1.000 deri në 2.000 
euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
një tregtari të vogël, një gjobë në vlerë prej 3,000 deri në 
6,000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për një 
kundërvajtje një tregtari të mesëm dhe një gjobë në vlerë 
prej 5,000 deri në 10,000 euro në kundërvlerë denari për një 
kundërvajtje do t'i shqiptohet një tregtari të madh të 
institucionit të autorizuar që zhvillon provimin e referuar në 
nenet 32-e dhe 73 e të këtij ligji, nëse ai nuk e përfundon 
provimin në përputhje me nenin 32-i dhe 73-i paragrafët (5) 
dhe ( 6) të këtij ligji. 

(4) Gjobë në vlerë prej 250 deri në 500 euro në 
kundërvlerë denari, i shqiptohet ministrit që drejton organin 
e administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e 
aktiviteteve në fushën e lëndëve ë para minerale, nëse ai nuk 
merr vendim brenda afatit të përcaktuar në nenin 32-t dhe 
paragrafin 73 (7) të këtij ligji.  

(5) Për veprimet sipas nenit 32-e dhe 73-e të këtij ligji, 
personi përgjegjës në personin juridik që do të lejojë të 
kryejë provimin kandidati i cili nuk i plotëson kushtet e 
përcaktuara nga ky ligj do të gjobitet në shumën prej 15 deri 
në 30 euro në kundërvlerë denari për mikro tregtarët, nga 40 
në 80 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e vegjël, nga 
90 në 180 euro për tregtarët e mesëm dhe nga 190 në 380 
euro në kundërvlerë denari për tregtarët e mëdhenj.  

(6) Një gjobë në shumë prej 500 deri në 1.000 euro në 
kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje një 
mikro -tregtari, një gjobë në vlerë prej 1.000 deri në 2.000 
euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për një 
kundërvajtje një tregtari të vogël, një gjobë në vlerë prej 
3,000 deri në 6,000 euro në kundërvlerë denari do t'i 
shqiptohet për kundërvajtje një tregtari të mesëm dhe një 
gjobë në vlerë prej 5,000 deri në 10,000 euro në kundërvlerë 
denari për një kundërvajtje do t'i shqiptohet tregtarit të madh 
ndaj personit juridik të autorizuar që teknikisht zhvillon 
provimin e përmendur në nenin 32-e dhe 73-e të këtij ligji 
nëse nuk e bllokon shtrirjen e frekuencave të radios në 
hapësirën e provimit. 

(7) Një gjobë në vlerë prej 250 deri në 500 euro në 
kundërvlerë denarëi do t'u shqiptohet përfaqësuesve të 
autorizuar sipas nenit 32-j dhe 73-j paragrafi (5) të këtij ligji, 
nëse ata e lejojnë kandidatin të veprojë në kundërshtim të 
neneve 32-i dhe 73- dhe paragrafëve (2), (3) dhe (4) të këtij 
ligji.  

(8) Gjobë në vlerë prej 50 deri në 100 euro në 
kundërvlerë  denari do t'i shqiptohet kandidatit nëse vepron 
në kundërshtim me nenin 32 dhe 73 paragrafët (2), (3) dhe 
(4) të këtij ligji. 

(9) Gjobë në vlerë prej 50 deri në 100 euro në 
kundërvlerë denari do t'u shqiptohet anëtarëve të komisionit 
sipas nenit 32-të dhe 73-paragrafi (3) të këtij ligji, nëse 
konstatojnë parregullsi në kryerjen e provimit, të cilin e 
konstatojnë në raportin drejtuar Ministrit të Ekonomisë.“. 
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Neni 77 
Në nenin 123 paragrafi (1) fjalia hyrëse ndryshon si 

vijon: 
"Gjobë në vlerë prej 1.500 deri në 3.000 euro në 

kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për një kundërvajtje një 
mikro tregtari, një gjobë në vlerë prej 3,000 deri në 6,000 
euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për një 
kundërvajtje një tregtari të vogël ,  një gjobë në vlerë prej 
9,000 deri në 18,000 euro në kundërvlerë denari do t'i 
shqiptohet për kundërvajtje një tregtari të mesëm dhe një 
gjobë në vlerë prej 15,000 deri në 30,000 euro në 
kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje një 
tregtari të madh, nëse: Në nënparagrafin 7 fjalët: "inspektori 
shtetëror për energjinë elektrike në miniera" zëvendësohen 
me fjalët: "inspektor shtetëror për pajisjet, produktet dhe 
impiantet e destinuara për përdorim gjatë shfrytëzimit të 
lëndëve të para minerale". 

Në paragrafin (2) fjalia e dytë ndryshon si vijon: 
"Kohëzgjatja e ndalimit nuk mund të jetë më e shkurtër 

se tre muaj ose më e gjatë se dy vjet, nga dita e hyrjes në 
fuqi të vendimit." 

Paragrafi (4) ndryshon si vijon: 
“(4) Për veprimet e përmendura në paragrafin (1) të këtij 

neni, personi përgjegjës në personin juridik dënohet me një 
gjobë prej 50 deri në 100 euro në kundërvlerë denari për 
mikrotregtarët, nga 150 në 300 euro në kundërvlerë denari 
për tregtarët e vegjël, nga 350 në 700 euro për tregtarët e 
mesëm dhe nga 750 në 1500 euro në kundërvlerë denari për 
tregtarët e mëdhenj. Përveç gjobës së personit përgjegjës në 
personin juridik, atij do t'i shqiptohet një sanksion për 
kundërvajtje-ndalim të kryerjes së detyrës për një periudhë 
prej një viti.” 

Pas paragrafit (4) shtohet një paragraf i ri (5) siç vijon: 
"(5) Një gjobë në vlerë prej 250 euro në kundërvlerë 

denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të caktuar 
për mbikëqyrje teknike nëse ai nuk mban evidenca siç 
parashikohet në nenin 63 paragrafi (6) dhe paragrafi (7) të 
këtij ligji. " 

 
Neni 78 

Në nenin 124, në paragrafin (1), fjalia hyrëse ndryshon 
si vijon: 

"Një gjobë në vlerë prej 1.500 deri në 3.000 euro në 
kundërvlerë  denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje një 
mikro tregtari, një gjobë në vlerë prej 3,000 deri në 6,000 
euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
një tregtari të vogël ,  një gjobë në vlerë prej 9,000 deri në 
18,000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për 
kundërvajtje një tregtari të mesëm dhe një gjobë në vlerë 
prej 15,000 deri në 30,000 euro në kundërvlerë denari do t'i 
shqiptohet për kundërvajtje një tregtari të madh , nëse: Në 
rreshtin 5 fjalët: "inspektori shtetëror për Energjinë elektrike 
në miniera" zëvendësohen me fjalët: "inspektor shtetëror për 
pajisjet, produktet dhe impiantet e destinuara për përdorim 
gjatë shfrytëzimit të lëndëve të para minerale". 

Në paragrafin (2) fjalia e dytë ndryshon si vijon: 
"Kohëzgjatja e ndalimit nuk mund të jetë më e shkurtër 

se tre muaj ose më e gjatë se dy vjet, nga dita e hyrjes në 
fuqi të vendimit." 

(4) Për veprimet e përmendura në paragrafin (1) të këtij 
neni, personi përgjegjës në personin juridik dënohet me një 
gjobë prej 50 deri në 100 euro në kundërvlerë denari për 
mikro tregtarët, nga 150 në 300 euro në kundërvlerë denari 
për tregtarët e vegjël, nga 350 në 700 euro për tregtarët e 
mesëm dhe nga 750 në 1500 euro në kundërvlerë denari për 
tregtarët e mëdhenj. Përveç gjobës së personit përgjegjës në 
personin juridik, atij  do t'i shqiptohet një sanksion për 
kundërvajtje- ndalim të kryerjes së detyrës për një periudhë 
prej një viti. 

Në paragrafin (5) numri "500" zëvendësohet me numrin 
"250", dhe numri "1,000" zëvendësohet me numrin "500". 

Pas paragrafit (5) shtohet një paragraf i ri (6) siç vijon: 

"(6) Një gjobë në vlerë prej 250 euro në kundërvlerë 
denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të caktuar 
për mbikëqyrje teknike nëse ai nuk mban evidencë siç 
parashikohet në nenin 63, paragrafi (6) dhe paragrafi (7) të 
këtij ligji. " 

 
Neni 79 

Në nenin 125, në paragrafin (1) fjalia hyrëse ndryshon si 
vijon: 

"Një gjobë në vlerë prej 1.500 deri në 3.000 euro në 
kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje një 
mikrotregtari, një gjobë në vlerë prej 3,000 deri në 6,000 
euro në kundërvlerë denati do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
një tregtari të vogël, një gjobë në vlerë prej 9,000 deri në 
18,000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për 
kundërvajtje një tregtari të mesëm dhe një gjobë në vlerë 
prej 15,000 deri në 30,000 euro në kundërvlerë denari do t'i 
shqiptohet për kundërvajtje një tregtari të madh nëse: 

Në paragrafin (2) fjalia e dytë ndryshon si vijon: 
"Kohëzgjatja e ndalimit nuk mund të jetë më e shkurtër 

se tre muaj ose më e gjatë se dy vjet, nga dita e hyrjes në 
fuqi e vendimit." 

Paragrafi (3) ndryshon si vijon: 
"(3) Për veprimet e përmendura në paragrafin (1) të këtij 

neni, personit përgjegjës në personin juridik do t'i shqiptohet 
gjobë në vlerë prej 50 deri në 100 euro në kundërvlerë denari 
për mikro tregtarët, nga 150 në 300 euro në kundërvlerë 
denari  për tregtarët e vegjël, nga 350 në 700 euro për 
tregtarët e mesëm dhe nga 750 në 1500 euro në kundërvlerë 
denari për tregtarët e mëdhenj. Përveç gjobës së personit 
përgjegjës në personin juridik, atij do t'i shqipohet një 
sanksion për kundërvajtje - ndalim të kryerjes së detyrës për 
një periudhë prej një viti. 

Në paragrafin (4) numri "500" zëvendësohet me numrin 
"250", dhe numri "1,000" zëvendësohet me numrin "500". 

 
Neni 80 

Në nenin 126 në paragrafin (1) fjalia hyrëse ndryshon si 
vijon: 

"Një gjobë në vlerë prej 500 deri në 1.000 euro në 
kundërvlerë  denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje një 
mikro tregtari, një gjobë në vlerë prej 1.000 deri në 2.000 
euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
një tregtari të vogël,  një gjobë në vlerë prej 3,000 deri në 
6,000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për 
kundërvajtje një tregtari të mesëm dhe një gjobë në vlerë 
prej 5,000 deri në 10,000 euro në kundërvlerë denari do t'i 
shqiptohet për  kundërvajtje një tregtari të madh nëse ". 

Paragrafi (2) ndryshon si vijon: 
"(2) Për veprimet e përmendura në paragrafin (1) të këtij 

neni, personit përgjegjës në personin juridik do t'i shqiptohet 
gjobë në vlerë prej 15 deri në 30 euro në kundërvlerë denari 
për mikro tregtarët, nga 40 në 80 euro në kundërvlerë denari 
për tregtarët e vegjël, nga "90 në 180 euro për tregtarët e 
mesëm dhe nga 190 në 380 euro në kundërvlerë denari për 
tregtarët e mëdhenj". 

Në paragrafin (3) numri "500" zëvendësohet me numrin 
"125", dhe numri "900" zëvendësohet me numrin "250". 

Në paragrafin (4) numri "500" zëvendësohet me numrin 
"125", dhe numri "1,000" zëvendësohet me numrin "250". 

 
Neni  81 

Në nenin 126-a pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) 
siç vijon: 

"(2) Për kundërvajtjet nga ky ligj, zhvillohet procedurë 
kundërvajtëse dhe shqiptohet sanksioni për kundërvajtje nga 
gjykata kompetente.". 

 
Neni 82 

Në të gjithë tekstin e ligjit, fjalët: "Republika e 
Maqedonisë" zëvendësohen me fjalët: "Republika e 
Maqedonisë së Veriut". 
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Neni 83 
(1) Koncesionarëve të cilëve u është dhënë një 

koncesion për shfrytëzimin e lëndëve të para minerale 
brenda dy viteve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, janë 
të detyruar të paraqesin një plan për organin e administratës 
shtetërore përgjegjës për kryerjen e veprimtarive në fushën 
e lëndëve të para minerale për menaxhimin e mbeturinave 
nga lëndët e para minerale në përputhje me nenin 86 të këtij 
ligji dhe vërtetim për garancinë financiare në përputhje me 
nenin 96 të këtij ligji. 

(2) Nëse koncesionarët brenda afatit të përmendur në 
paragrafin (1) të këtij neni nuk dorëzojnë një plan për 
menaxhimin me lëndët e para minerale në përputhje me 
nenin 86 të këtij ligji dhe një certifikatë garancie financiare 
në përputhje me nenin 96 të këtij ligji, Qeveria do t'a 
ndërpresë në mënyrë të njëanshme kontratën për konсesion. 

 
Neni 84 

(1) Koncesionarëve të cilëve u është dhënë një 
koncesion për shfrytëzim të një thirrje publike, dhe te të cilët 
hapësira të cilës i është dhënë koncesioni për shfrytëzim nuk 
përkon me hapësirën ku ndodhen rezervat e përcaktuara të 
lëndës së parë minerale, janë të detyruar brenda një viti nga 
dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, t'i paraqesin një kërkesë 
për harmonizimin e hapësirës së koncesionit organit të 
administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e 
veprimtarive në fushën e lëndëve të para minerale. 

(2) Kërkesës sipas paragrafit (1) të këtij neni i 
bashkëngjitet: 

- propozim i sqarur; 
- raport gjeodezik për qëllime të veçanta me indikacione 

kadastrale të përpunuara nga pronarë individualë - gjeodetë 
të autorizuar dhe shoqëri tregtare për punë gjeodezike që 
plotësojnë kërkesat e Ligjit të Kadastrës së Pasurisë së 
Patundshme. 

(3) Qeveria jep pëlqim për harmonizimin e hapësirës së 
koncesionit. 

(4) Pas dhënies së pëlqimit të përmendur në paragrafin 
(3) të këtij neni, dhënësi dhe koncesionari do të lidhin një 
aneks të marrëveshjes për koncesion. 

 
Neni 85 

Procedurat e nisura për lëshimin e licencave për 
përgatitjen e projekteve minerale për shfrytëzim 
sipërfaqësor dhe nëntokësor, përpunimin e lëndëve të para 
minerale dhe projekte të tjera minerale në fushën e 
minierave deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të 
përfundojnë në përputhje me dispozitat të këtij ligji. 

 
Neni 86 

Procedurat e nisura për dhënien e koncesioneve për 
kërkimin gjeologjik, për kërkimin e detajuar gjeologjik dhe 
shfrytëzimin e lëndëve të para minerale, si dhe për lëshimin 
e një leje për kërkime të detajuara gjeologjike, një leje për 
shfrytëzimin e lëndëve të para minerale dhe një leje për 
kryerjen e punimeve minerale sipas një projekti minerar 
shtesë Dderi në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të 
përfundojnë në përputhje me dispozitat e Ligjit të Lëndëve 
të Para Minerale (Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë Nr. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 
129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 dhe 7/19). 

 
Neni 87 

Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të 
miratohen brenda gjashtë muajve nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji. 

 
Neni 88 

Dispozitat e nenit 24, paragrafët 1 dhe 3 të këtij ligji, të 
cilat ndryshojnë nenin 32, paragrafët (1) dhe (8) dhe nenin 
49 të këtij ligji, të cilat ndryshojnë nenin 73 në pjesën për 
lëshimin e licencave dhe autorizimeve për subjektet nga 

shtetet anëtare të Bashkimit Europian do të fillojnë të 
aplikohen në ditën e pranimit të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut në Bashkimin Europian. 

 
Neni  89 

Dispozita sipas nenit 40 paragrafi 3 të këtij ligji, i cili 
plotëson nenin 51 paragrafin (1) me një nënparagraf të ri 11, 
do të fillojë të zbatohet nga 1 janari i vitit 2022. 

 
Neni 90 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga publikimi në 
„Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“. 

_____________ 
1282. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Северна Македонија, претседателот на Ре-
публика Северна Македонија и претседателот на Собра-
нието на Република Северна Македонија издаваат 

 
У К А З 

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

УСТАНОВИТЕ 
 

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

што Собранието на Република Северна Македонија 
го донесе на седницата одржана на 19 април 2022 годи-
на. 

  
Бр. 08-1903/1  Претседател на Република

19 април 2022 година Северна Македонија,
Скопје Стево Пендаровски, с.р.

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА УСТАНОВИТЕ 

 
Член 1 

Во Законот за установите („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 32/2005, 120/2005 и 51/11), 
членот 42 се менува и гласи: 

„Ако со друг закон поинаку не е определено, органот 
на управување на установата го сочинуваат претставни-
ци на основачот и најмалку една третина од членовите - 
претставници на стручниот орган доколку со закон е ут-
врдено да се формира таков орган во установата.  

Органот на управување на установата има најмалку 
три, а најмногу 15 члена.  

Органот на управување на јавната установа има нај-
малку три, а најмногу пет члена именувани од страна на 
основачот. 

За член на органот на управување на јавна установа 
може да биде именувано лице кое ги исполнува следни-
ве услови: 

- е државјанин на Република  Северна Македонија, 
- има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС 

или завршен VII/1 степен образование во соодветната 
област и 

- во моментот на именувањето со правосилна судска 
пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкци-
ја забрана за вршење на професија, дејност или долж-
ност. 

Покрај општите услови од ставот 4 на овој член, чле-
новите на органот на управување во јавната установа из-
брани од основачот треба да имаат и соодветно работно 
искуство и тоа: 
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- најмалку еден член на органот на управување треба 
да има најмалку пет години работно искуство од областа 
на дејноста на јавната установа, согласно со Национал-
ната класификација на дејностите, публикувана од стра-
на на Државниот завод за статистика, 

- најмалку еден член на органот на управување треба 
да има најмалку три години работно искуство од облас-
та на финансиското работење и  

- најмалку еден член на органот на управување треба 
да има најмалку три години работно искуство од облас-
та на правните работи. 

Бројот, составот, начинот на избор на членовите, 
траењето на мандатот, надлежноста и начинот на одлу-
чувањето на органот на управување во јавната установа 
поблиску се уредуваат со закон, одлука и статутот на ус-
тановата.“. 

 
Член 2 

По членот 42 се додаваaт два нови члена  42-а и 42-
б, кои гласат: 

 
„Член 42-а 

За именување на членови на органот на управување 
во јавната установа основачот распишува јавен повик за 
пријавување на заинтересирани лица, три месеци пред 
истекот на мандатот на постојните членови. Јавниот по-
вик се објавува на веб-страницата на основачот и на веб- 
страницата на јавната установа за која е распишан јав-
ниот повик. 

Јавниот повик од ставот 1 на овој член, особено сод-
ржи податоци за условите кои треба да бидат исполнети 
од член 42 од овој закон. 

На јавниот повик од ставот 1 на овој член, може да 
се пријават сите заинтересирани кандидати, а со прија-
вата доставуваат и документaција со која се потврдува 
дека ги исполнуваат условите од јавниот повик.  

Содржината на јавниот повик од став 1 на овој член, 
начинот на поднесување на пријавата, формата и сод-
ржината на пријавата, начинот на бодување и селекција 
на кандидатите, како и други прашања во врска со спро-
ведувањето на постапката за именување членови на ор-
ганот на управување во јавната установа се уредуваат со 
посебен закон, односно одлука на основачот на јавната 
установа и со статутот на јавната установа. 

Доколку основачот на јавната установа го распушти 
органот на управување во јавната установа, согласно со 
членот 58 од овој закон, до именување на нови членови 
согласно со постапката за именување од ставовите 1, 2, 
3 и 4 на овој член, може да назначи вршители на долж-
ност членови на органот на управување во јавната уста-
нова кои ги исполнуваат законските услови за членови. 

Вршителите на должност членови на орган на упра-
вување во јавната установа ја вршат функцијата се до 
именувањето нови членови, но не подолго од шест ме-
сеци од денот на нивното назначување. 

 
Член 42-б 

Незадоволните кандидати од постапката за селекци-
ја за членови на орган на управување во јавната устано-
ва имаат право да поведат управен спор до надлежен суд 
согласно со Законот за управни спорови.“.  

 
Член 3 

Во членот 43 ставот 2 се брише.   
По ставот 3 кој станува став 2 се додаваат три нови 

ставови 3, 4 и 5,  кои гласат: 
„Членовите на органот на управување на јавната ус-

танова имаат право на месечен надоместок за својата ра-
бота, врз основа на присуство на седници на органот на 
управување на јавната установа. 

Вкупниот месечен надоместок на претседателот и 
членовите  на органот на управување на јавната устано-
ва поединечно, не смее да го надмине износот од една 
половина од просечната нето-плата на вработените во 
јавната установа исплатена во претходната година. 

Висината на месечниот надоместок за претседателот 
и членовите на органот на управување во јавната уста-
нова со одлука го утврдува основачот на јавната уста-
нова.“. 

 
Член 4 

Член 54 се менува и гласи:   
„За вршење контрола на материјално - финансиско-

то работење на установа се формира орган за надзор. 
Органот за надзор на установата има најмалку три, а 

најмногу пет члена кои ги именува, односно разрешува 
основачот. 

За членови на органот за надзор на установата се 
именуваат лица кои немаат засновано работен однос во 
установата, имаат високо образование и поседуваат зна-
ења и искуство особено од областа на дејноста што ја 
врши установата. 

Органот за надзор во јавната установа е составен од 
три члена. 

За член на органот за надзор во јавната установа мо-
же да биде именувано лице кое ги исполнува следниве 
услови:  

- е државјанин на Република Северна Македонија, 
- имa стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС 

или завршен VII/1 степен образование од областа на 
правните науки, економските науки или од областа на 
дејноста што ја врши јавната установа и 

- во моментот на именувањето со правосилна судска 
пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкци-
ја забрана за вршење на професија, дејност или долж-
ност. 

Освен условите од ставот 5 на овој член, членовите 
на органот за надзор на јавната установа треба да имаат 
и соодветно работно искуство и тоа: 

- еден член треба да има најмалку пет години работ-
но искуство од областа на финансиското работење,  

- еден член треба да има најмалку пет години работ-
но искуство од областа на правните работи и 

- еден член треба да има најмалку пет години работ-
но искуство од областа на дејноста на јавната установа, 
согласно со Националната класификација на дејностите, 
публикувана од страна на Државниот завод за статис-
тика.  

Во постапката за именување на членови на органот 
за надзор во јавната установа соодветно се применуваат 
одредбите од членовите 42-а и 42-б од овој закон, кои се 
однесуваат на постапката за именување на членови на 
орган на управување во јавна установа. 

Претседателот и членовите на органот за надзор на 
јавната установа, за секоја седница на органот за надзор 
на која присуствувале имаат право на надоместок во ви-
сина до една третина од просечната нето-плата на вра-
ботените во јавната установа исплатена во претходната 
година.  

Висината на надоместокот од ставот 8 на овој член, 
со одлука го утврдува основачот на јавната установа. 

Одредбите на членот 43 ставови 1 и 2 од овој закон, 
соодветно се применуваат и на членовите на органот за 
надзор на јавната установа.“. 

 
Член 5 

Постапките за именување на членови на органите на 
управување и органите за надзор на јавните установи, 
започнати до денот на започнување со примена на овој 
закон, ќе завршат согласно со законот по кој биле започ-
нати. 

Член 6 
Членовите на органите на управување и на органите 

за надзор на јавните установи, именувани до денот на 
започнување со примена на овој закон, продолжуваат да 
ја вршат функцијата до истекот на мандатот за кој се 
именувани.  
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Член 7 
Законите, одлуките, подзаконските акти, како и ста-

тутите на јавните установи, ќе се усогласат со овој закон 
во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 

 
Член 8 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“, а ќе започне да се применува во рок од шест ме-
сеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

____________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E 

LIGJIT TË INSTITUCIONEVE 
 

Neni 1 
Në Ligjin e Institucioneve (Gazeta Zyrtare e Republikës 

së Maqedonisë numër 32/2005, 120/2005 dhe 51/11), neni 
42 ndryshon dhe bëhet: 

"Nëse nuk parashihet ndryshe me ndonjë ligj tjetër, 
organin drejtues të institucionit e përbëjnë përfaqësuesit e 
themeluesit dhe së paku një e treta e anëtarëve - përfaqësues 
të organit profesional nëse me ligj është përcaktuar që të 
formohet organ i tillë brenda institucionit.  

Organi drejtues i institucionit ka më së paku tre, ndërsa 
më së shumti 15 anëtarë.  

Organi për udhëheqjen e institucionit publik ka më së 
paku tre, ndërsa më së shumti pesë anëtarë të emëruar nga 
ana e themeluesit. 

Si anëtar i organit për udhëheqjen e institucionit publik 
mund të emërohet personi që i përmbush këto kushte: 

- është shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
- ka të paktën 240 kredi EKTS ose ka përfunduar arsimin 

e shkallës VII/1 në fushën përkatëse dhe 
- në momentin e emërimit me aktgjykim fuqiplotë 

gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion 
kundërvajtës për ndalesë të kryerjes së profesionit, 
aktivitetit ose detyrës. 

Krahas kushteve të përgjithshme sipas paragrafit 4 të 
këtij neni, anëtarët e organit drejtues në institucionin publik 
të zgjedhur nga themeluesi duhet të kenë përvojë pune 
adekuate, siç vijon: 

- të paktën një anëtar i organit drejtues duhet të ketë të 
paktën pesë vjet përvojë pune në fushën e veprimtarisë së 
institucionit publik, sipas Klasifikimit Nacional të 
Aktiviteteve, të publikuar nga ana e Entit Shtetëror të 
Statistikës, 

- të paktën një anëtar i organit drejtues duhet të ketë të 
paktën tre vjet përvojë pune në fushën e punës financiare 
dhe  

- të paktën një anëtar i organit drejtues duhet të ketë të 
paktën tre vjet përvojë pune në fushën e çështjeve juridike. 

Numri, përbërja, mënyra e përzgjedhjes së anëtarëve, 
kohëzgjatja e mandatit, kompetencat dhe mënyra e 
vendimmarrjes së organit drejtues në institucionin publik më 
afër rregullohen me ligj, me vendim dhe me statutin e 
institucionit". 

 
Neni 2 

Pas nenit 42, shtohen dy nene të reja: 42-a dhe 42-b, siç 
vijon: 

 
"Neni 42-a 

Për emërimin e anëtarëve të organit drejtues në 
institucionin publik, themeluesi shpall thirrje publike për 
regjistrimin e personave të interesuar, tre muaj para kalimit 
të mandatit të anëtarëve ekzistues. Thirrja publike botohet 
në faqen e internetit të themeluesit dhe në faqen e internetit 
të institucionit publik për të cilin është shpallur thirrja 
publike. 

Thirrja publike sipas paragrafit 1 të këtij neni duhet të 
përmbajë në veçanti të dhëna për kushtet që duhet të 
plotësohen sipas nenit 42 të këtij ligji. 

Në thirrjen publike sipas paragrafit 1 të këtij neni, mund 
të paraqiten të gjithë kandidatët e interesuar, ndërsa me 
aplikimin e dorëzojnë dokumentacionin me të cilin 
konfirmojnë se i plotësojnë kushtet e thirrjes publike.  

Përmbajtja e thirrjes publike sipas paragrafit 1 të këtij 
neni, mënyra e dorëzimit të paraqitjes, forma dhe përmbajtja 
e paraqitjes, mënyra e vlerësimit dhe përzgjedhjes së 
kandidatëve, si dhe çështje të tjera që lidhen me zbatimin e 
procedurës për emërimin e anëtarëve të organit drejtues në 
institucionin publik rregullohen me ligj të veçantë, 
respektivisht me vendim të themeluesit të institucionit 
publik dhe me statutin e institucionit publik. 

Nëse themeluesi i institucionit publik e shpërbën organin 
drejtues në institucionin publik, në përputhje me nenin 58 të 
këtij ligji, deri në emërimin e anëtarëve të ri në përputhje me 
procedurën e emërimit nga paragrafët 1, 2, 3 dhe 4 të këtij 
neni, mund të emërojë ushtrues detyre, anëtarë të organit 
drejtues në institucionin publik që i plotësojnë kushtet 
ligjore për anëtarë. 

Ushtruesit e dytës, anëtarë të organit drejtues në 
institucionin publik do të kryejnë funksionin deri në 
emërimin e anëtarëve të rinj, por jo më gjatë se gjashtë muaj 
nga dita e emërimit të tyre. 

 
Neni 42-b 

Kandidatët e pakënaqur nga procedura e përzgjedhjes së 
anëtarëve të organit drejtues në institucionin publik kanë të 
drejtë të inicojnë kontest administrativ në gjykatën 
kompetente në përputhje me Ligjin e Kontesteve 
Administrative."  

 
Neni 3 

Në nenin 43, fshihet paragrafi 2.   
Pas paragrafit 3, i cili bëhet paragrafi 2, shtohen tre 

paragrafë të rinj: 3, 4 dhe 5, siç vijojnë: 
"Anëtarët e organit drejtues të institucionit publik kanë 

të drejtë të kompensimit mujor për punën e tyre, bazuar në 
praninë e seancave të organit drejtues të institucionit publik. 

Kompensimi i përgjithshëm mujor i kryetarit dhe 
anëtarëve të organit drejtues të institucionit publik 
individualisht, nuk guxon ta tejkalojë shumën e gjysmës së 
pagës mesatare neto të të punësuarve në institucionin publik 
të paguar vitin e kaluar. 

Shuma e kompensimit mujor për kryetarin dhe anëtarët 
e organit drejtues në institucionin publik përcaktohet me 
vendim të themeluesit të institucionit publik". 

 
Neni 4 

Neni 54 ndryshon dhe bëhet:   
“Për realizimin e kontrollit materialo-financiar të 

institucionit formohet organ mbikëqyrës. 
Organi mbikëqyrës i institucionit ka më së paku tre, 

ndërsa më së shumti pesë anëtarë të cilët i emëron, 
respektivisht shkarkon themeluesi. 

Si anëtar të organit mbikëqyrës të institucionit emërohen 
persona që nuk kanë marrëdhënie pune në institucion, kanë 
arsim të lartë dhe kanë njohuri dhe përvojë, veçanërisht në 
fushën e veprimtarisë që e kryen institucioni. 

Organi mbikëqyrës në institucionin publik përbëhet nga 
tre anëtarë. 

Si anëtar i organit mbikëqyrës në institucionin publik 
mund të emërohet personi që i përmbush këto kushte:  

- është shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
- ka të paktën 240 kredi sipas EKTS ose ka përfunduar 

shkallën VII/1 të arsimit në fushën e shkencave juridike, 
shkencave ekonomike ose në fushën e veprimtarisë që e 
kryen institucioni publik dhe 

- në momentin e emërimit me aktgjykim fuqiplotë 
gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion 
kundërvajtës për ndalesë të kryerjes së profesionit, 
aktivitetit ose detyrës 
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Krahas kushteve sipas paragrafit 5 të këtij neni, anëtarët 
e organit mbikëqyrës të institucionit publik duhet të kenë 
përvojë pune adekuate, siç vijon: 

- një anëtar duhet të ketë të paktën pesë vite përvojë pune 
në fushën e punës financiare,  

- një anëtar duhet të ketë të paktën pesë vite përvojë pune 
në fushën e punëve juridike, 

- një anëtar duhet të ketë të paktën pesë vjet përvojë pune 
në fushën e veprimtarisë së institucionit publik, në përputhje 
të Klasifikimit Nacional të Aktiviteteve, të publikuar nga 
ana e Entit Shtetëror të Statistikës,  

Në procedurën e emërimit të anëtarëve të organit 
mbikëqyrës në institucionin publik, në mënyrë përkatëse 
zbatohen dispozitat e neneve 42-a dhe 42-b të këtij ligji, të 
cilët i referohen procedurës së emërimit të anëtarëve të 
organit drejtues në institucionin publik. 

Kryetari dhe anëtarët e organit mbikëqyrës të 
institucionit publik, për çdo seancë të organit mbikëqyrës në 
të cilën kanë marrë pjesë, kanë të drejtë të kompensimit deri 
në një të tretën e pagës mesatare neto të të punësuarve në 
institucionin publik të paguar në vitin e kaluar. 

Lartësia e kompensimit sipas paragrafit 8 të këtij neni 
përcaktohet me vendim të themeluesit të institucionit publik. 

Dispozitat e nenit 43, paragrafët 1 dhe 2 të këtij ligji 
zbatohen në mënyrë përkatëse edhe për anëtarët e organit 
mbikëqyrës të institucionit publik". 

 
Neni 5 

Procedurat për emërimin e anëtarëve të organeve drejtuese 
dhe organeve mbikëqyrëse të institucioneve publike, të filluara 
deri në ditën e fillimit me zbatimin e këtij ligji, do të përfundojnë 
në përputhje me ligjin sipas të cilit janë nisur. 

 
Neni 6 

Anëtarët e organeve drejtuese dhe organeve 
mbikëqyrëse të institucioneve publike, të emëruar deri në 
ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji, do të vazhdojnë të 
kryejnë funksionin e tyre deri në kalimin e mandatit për të 
cilin janë emëruar. 

 
Neni 7 

Ligjet, vendimet, aktet nënligjore, si dhe statutet e 
institucioneve publike, do të harmonizohen me këtë ligj 
brenda gjashtë muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 8 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga shpallja në Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërkaq do 
të fillojë të zbatohet brenda gjashtë muajve nga dita e hyrjes 
në fuqi të këtij ligji. 

_____________ 
1283. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Северна Македонија, претседателот на Ре-
публика Северна Македонија и претседателот на Собра-
нието на Република Северна Македонија издаваат 

 
У К А З 

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

ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА 
 

Се прогласува Законот за изменување и 
дополнување на Законот за трговските друштва, 

што Собранието на Република Северна Македонија го 
донесе на седницата одржана на 19 април 2022 година. 

  
Бр. 08-1906/1   Претседател на Република

19 април 2022 година Северна Македонија,
Скопје Стево Пендаровски, с.р.

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА 

 
Член 1 

Во Законот за трговските друштва („Службен весник на 
Република Македонија“ број 28/2004, 84/2005, 25/2007, 
87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 
187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 
64/18 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ број 290/20 и 215/21), во членот 3 став (1) точ-
ката 4-а) се менува и гласи: 

„Заем што се трансформира во влог во друштвото во 
постапка на зголемување на основна главнина на друш-
твото" е заем даден од содружник или трето лице во 
друштво со ограничена одговорност, односно даден од 
страна на единствениот акционер на друштвото кое е во 
целосна негова сопственост.“. 

 
Член 2 

Во членот 255 став (1) по зборовите: „видот на непа-
ричните влогови, ако зголемувањето се врши со внесу-
вање непарични влогови“ се додаваат зборовите: „изно-
сот на заемот, ако зголемувањето на основната главнина 
се врши со заем што се трансформира во влог,“. 

 
Член 3 

По членот 256 се додава нов наслов и нов член 256-
а, кои гласат: 

 
„Трансформирање на заем во влог 

 
Член 256-а 

(1) Зголемување на основната главнина со презема-
ње нови влогови, може да се изврши со заем даден од 
содружник или од трето лице како инвеститор што се 
трансформира во влог во друштвото.  

(2) Заемот даден од трето лице како инвеститор што 
се трансформира во влог во друштвото  се дава исклу-
чиво во пари.  

(3) Заемот од ставот (2) на овој член може да биде 
трансформиран во влог во друштвото најдоцна до исте-
кот на третата година од потпишувањето на договорот 
за заем.   

(4) Заемот што се трансформира во нов влог во 
друштвото во постапка на зголемување на основната 
главнина на друштвото се внесува врз основа на договор 
за заем  што се трансформира во влог во друштвото во 
постапка на зголемување на основната главнина на 
друштвото и одлука за трансформација на заем што се 
трансформира во влог на друштвото во постапка на зго-
лемување на основната главнина на друштвото. 

(5) Со договорот за заем  што се трансформира во 
влог во друштвото во постапка на зголемување на ос-
новната главнина на друштвото, задолжително се опре-
делуваат: вкупниот износ на заемот, условите според 
кои ќе се отплатува  заемот, условите за транформирање 
на заемот во влог во друштвото,  периодот во кој заемот 
може да биде трансформиран во влог во друштвото и 
процентот на удел кој се стекнува со трансформирањето 
на заемот или начинот на пресметка на уделот доколку 
процентот на удел не може да се предвиди на денот на 
склучување на договорот. 

(6) Договорот за заем од ставот (5) на овој член мора 
да биде составен во писмена форма, потпишан од трето-
то лице како инвеститор и од управителот и од основа-
чот/основачите, како согласни страни и заверен на но-
тар.“. 

 
Член 4 

Во членот 257 став (2) во точката 4) сврзникот „и“ на 
крајот на реченицата се заменува со точка запирка.  
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Во точката 5) на крајот од втората реченица точката 
се заменува со точка запирка и се додаваат три нови точ-
ки 6), 7) и 8), кои гласат: 

  „6) договор за заем, врз основа на кој е даден за-
емот што се трансформира во влог во друштвото во по-
стапка на зголемување на основната главнина на друш-
твото; 

7) одлука за трансформација на заем што се тран-
сформира во влог на друштвото во постапката на зголе-
мување на основнатa главнина на друштвото и 

8) доказ од банка за извршена уплата на заемот (уп-
латница или извод од банка).“ 

 
Член  5 

Во членот 384 став (7) последните две реченици се 
менуваат и гласат: 

„Во Годишниот извештај  на друштвото задолжител-
но се објавуваат и детални податоци за примањата во 
органи на управување во други друштва (плата, надо-
местоци на плата, надоместоци за членство, бонус, оси-
гурувања и други права) за сите извршни членови на од-
борот на директори, членовите на управниот одбор, не-
извршните членови на одборот на директори и членови-
те на надзорниот одбор. Во Годишниот извештај на 
друштвото задолжително се објавуваат и детални пода-
тоци за вработувањето, односно за заснован работен од-
нос кај други работодавачи (назив на работодавач, деј-
ност, висина на плата, надоместоци на плата, бонус, 
осигурувањa и други права) за извршните членови на 
одборот на директори, членовите на управниот одбор, 
неизвршните членови на одборот на директори и члено-
вите на надзорниот одбор.“. 

   
Член 6 

Во членот 384-а став (1) по зборовите:  „корпоратив-
но управување“ се додаваат зборовите: „на берзата на 
која котираат акциите на друштвото и кој се применува 
согласно со правилата за котација на таа берза“.  

 
Член 7 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

TË SHOQËRIVE TREGTARE 
 

Neni 1 
Në Ligjin e Shoqërive Tregtare (Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë nr. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 
42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13 , 119/13, 120/13, 187/13, 
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 
64/18, 120/18 dhe Gazeta Zyrtare e Republikës е 
Maqedonisë së Veriut  nr. 290/20 dhe 215/2021), në nenin 
3, paragrafi (1), pika 4-a), ndryshon dhe bëhet: 

"Kredia që shndërrohet në depozitim brenda shoqërisë 
në procedurën e rritjes së kapitalit bazë të shoqërisë" është 
kredi e dhënë nga një bashkëpronar ose nga një palë e tretë 
brenda shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, d.m.th. që jepet 
nga aksionari i shoqërisë tregtare në pronësinë e tij të plotë". 

 
Neni 2 

Në nenin 255, paragrafi (1), pas fjalëve "lloji i 
depozitave jomonetare, nëse rritja bëhet duke bërë depozita 
jomonetare", shtohen fjalët "shuma e kredisë, nëse rritja e 
kapitalit bazë bëhet me kredi që shndërrohet në depozitim". 

 
Neni 3 

Pas nenit 256, shtohet titull i ri dhe nen i ri 256-a, siç 
vijon: 

“Shndërrimi i kredisë në investim 
 

Neni 256-a 
1) (1) Rritja e kapitalit bazë duke marrë depozita të reja, 

mund të bëhet me kredi të dhënë nga një bashkëpronar ose 
nga një palë e tretë si investitor  që shndërrohet në depozitim 
brenda shoqërisë. 

2) (2) Kredia e dhënë nga  pala e tretë si investitor që 
shndërrohet në investim brenda shoqërisë jepet 
ekskluzivisht në para. 

3) (3) Kredia e përmendur në paragrafin (2) të këtij neni 
mund të shndërrohet në investim brenda shoqërisë  jo më 
vonë se fundi i vitit të tretë pas nënshkrimit të marrëveshjes 
së huasë. 

4) (4) Kredia që shndërrohet në investim të ri brenda 
shoqërisë në procedurë të rritjes së kapitalit aksionar të 
shoqërisë futet në bazë të marrëveshjes për kredi, që 
shndërrohet në  investim brenda shoqërisë në procedurë të 
rritjes së kapitalit aksionar të shoqërisë dhe vendimi për të 
transformuar hua shndërrohet në investim të shoqërisë në 
procedurë të rritjes së kapitalit aksionar të shoqërisë. 

5) (5) Me marrëveshjen e huasë që shndërrohet në 
investim brenda shoqërisë në procedurë të rritjes së kapitalit 
aksionar të shoqërisë, përcakton detyrimisht: shumën totale 
të kredisë, kushtet në të cilat do të shlyhet kredia, kushtet për 
transformimin e kredisë në investim në shoqëri, periudha në 
të cilën kredia mund të shndërrohet në investim brenda 
kompanisë dhe përqindja e aksionit të fituar duke 
transformuar huanë ose mënyra e llogaritjes së aksionit nëse 
përqindja e aksionit nuk mund të parashihet në ditën e 
lidhjes së kontratës. 

6) (6) Marrëveshja për hua e përmendur në paragrafin 
(5) të këtij neni duhet të hartohet me shkrim, e nënshkruar 
nga pala e tretë si investitor dhe nga menaxheri dhe 
themeluesi/themeluesit, si palë të dakorduara dhe të 
noterizuar". 

 
Neni 4 

Në nenin 257, paragrafi (2), në pikën 4) lidhësja "dhe" 
në fund të fjalisë zëvendësohet me presje. 

Në pikën 5), në fund të fjalisë së dytë pika zëvendësohet 
me presje, dhe pas saj shtohen tre pika të reja 6), 7) dhe 8), 
siç vijon: 

„6) marrëveshja e kredisë, në bazë të së cilës jepet 
kredia, e cila shndërrohet në një depozitim brenda shoqërisë 
në procedurë të rritjes së kapitalit bazë të shoqërisë 

7) vendimi për transformimin e kredisë që shndërrohet 
në depozitim të shoqërisë në procedurën e rritjes së kapitalit 
bazë të shoqërisë dhe 

8) vërtetim nga  banka për pagesën e kredisë (fletëpagesë 
ose deklaratë bankare)." 

 
Neni 5 

Në nenin 384, paragrafi (7), dy fjalitë e fundit 
ndryshojnë dhe bëhen: 

  “Në Raportin vjetor të ndërmarrjes është e detyrueshme 
të publikohen të dhëna të hollësishme mbi të ardhurat në 
organet drejtuese të shoqërive të tjera (rrogat, kompensimet 
e rrogave, kompensimet për anëtarësi, bonuset, sigurimet 
dhe të drejtat e tjera) për të gjithë anëtarët ekzekutivë të 
bordit të drejtorëve, anëtarët e bordit të drejtorëve, anëtarët 
joekzekutivë të bordit të drejtorëve dhe anëtarët e bordit 
mbikëqyrës. Në raportin vjetor të shoqërisë detyrimisht 
duhet të publikohen edhe të dhëna të hollësishme mbi 
punësimin, gjegjësisht për punësim të bazuar te punëdhënës 
të tjerë (emri i punëdhënësit, veprimtaria, rroga, 
konpensimet e rrogës, bonus, sigurimi dhe të drejtat e tjera) 
për anëtarët ekzekutivë të bordit të drejtorëve, anëtarët e 
bordit të drejtorëve, anëtarët joekzekutivë të bordit të 
drejtorëve dhe anëtarët e bordit mbikëqyrës". 
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Neni 6 
Në nenin 384-a, paragrafi (1), pas fjalëve "qeverisja e 

korporatës" shtohen fjalët " në bursën ku renditen aksionet e 
shoqërisë dhe ku zbatohet në përputhje me rregullat e 
listimit në atë bursë". 

 
Neni 7 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga shpallja në „Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“. 

____________ 
1284. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Северна Македонија, претседателот на Ре-
публика Северна Македонија и претседателот на Собра-
нието на Република Северна Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНИЧКАТА 

ИНСПЕКЦИЈА (*) 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за техничката инспецкија (*), 

што Собранието на Република Северна Македонија 
го донесе на седницата одржана на 19 април 2022 годи-
на. 

  
Бр. 08-1907/1   Претседател на Република

19 април 2022 година Северна Македонија,
Скопје Стево Пендаровски, с.р.

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ТЕХНИЧКАТА ИНСПЕКЦИЈА (*) 

 
Член 1 

Во Законот за техничката инспекција („Службен 
весник на Република Македонија“ број 88/2008, 119/10, 
36/11, 136/11, 164/13, 41/14, 33/15, 61/15, 154/15 и 53/16), 
во членот 7 став 4 се брише. 

 
Член 2 

Во членот 10 став 2 зборот „три“ се заменува со збо-
рот „два“. 

Во ставот 3 точка 4) зборот „пет“ се заменува со збо-
рот „шест“. 

Точката 6) се менува и гласи:  
„поседува потврда за активно познавање компјутер-

ски програми за канцелариско работење“. 
 

Член 3 
Членот 12 се менува и гласи: 
„Кандидатот за инспектор покрај општите услови за 

вработување утврдени во Законот за административни 
службеници и посебните услови за вработување инспек-
тор утврдени во Законот за инспекциски надзор треба да 
има завршено високо образование од областа на ма-
шинството, електротехниката, хемиското инженерство, 
физиката, технологијата, рударството, геологијата, пра-
вото и економијата, што се докажува со уверение.“. 

 
Член 4 

Членот 13 се брише. 
______________________________ 

 
 (*) Со овој закон се врши усогласување со Регулативата (ЕУ) бр. 
910/2014 на Европскиот парламент и на Советот од 23 јули 2014 
година за електронска идентификација и доверливи услуги за елек-
тронски трансакции на внатрешниот пазар и за укинување на Ди-
ректива 1999/93/ЕЗ (CELEX бр. 32014R0910). 

 
Член 5 

Членот 14 се брише. 
 

Член 6 
Членот 18 се брише. 

 
Член 7 

Членот 21 се менува и гласи: 
„За утврдување на компетентноста, правното лице е 

должно да спроведе постапка за акредитација во Репуб-
лика Северна Македонија во согласност со прописите за 
акредитација. 

По здобивањето со сертификат за акредитација, 
правното лице поднесува барање за утврдување испол-
нетост на условите за вршење технички прегледи и пе-
риодични испитувања до писарницата на Инспектора-
тот. Во барањето се наведува за која од областите од 
членот 5 став 1 од овој закон правното лице бара да му 
се издаде решение за исполнетост на условите за врше-
ње технички прегледи и периодични испитувања. 

Барањето од ставот 2 на овој член со пропратната до-
кументација од ставот 4 на овој член може да биде под-
несено и во електронска форма со употреба на средство 
за електронска идентификација преку Националниот 
портал за електронски услуги или преку посредникот за 
административни услуги по електронски пат во Инспек-
торатот, согласно прописите од областа на електронско-
то управување и електронските услуги и од областа на 
електронските документи, електронската идентифика-
ција и доверливите услуги. 

Кон барањето од ставот 2 на овој член се доставува 
следнава документација: 

1) решение за упис во трговскиот регистар; 
2) доказ дека има склучено договор за осигурување 

од одговорност од штета од вршење на работи за тех-
нички прегледи и периодични испитувања; 

3) доказ за позитивен бонитет, а за друштвата кои се 
новоосновани изјава од одговорното лице во правното 
лице дека во рок од шест месеци, сметано од денот на 
издавањето на решението за вршење  технички прегледи 
и периодични испитувања, ќе достави доказ за позити-
вен бонитет; 

4) сертификат за акредитација и 
5) доказ за вработеност на стручниот кадар. 
Доказите од ставот 4 точки 1), 3), 4) и 5) на овој член 

по службена должност можат да бидат прибавени од 
страна на Инспекторатот во електронска форма преку 
Националната платформа за интероперабилност, сог-
ласно со прописите од областа на електронското упра-
вување и електронските услуги во рок од три дена од 
денот на поднесувањето на барањето од правното лице. 

Доколку барањето не го содржи доказот од ставот 4 
точка 2) на овој член, Инспекторатот го повикува прав-
ното лице да го дополни барањето во рок од 15 дена од 
денот на приемот на истото. 

Доколку правното лице не го дополни барањето со 
доказот од ставот  4 точка 2) на овој член во утврдениот 
рок од ставот 6 на овој член, Инспекторатот во рок од 
15 дена го известува Министерството за неисполнетост 
на условите за вршење технички прегледи и периодични 
испитувања на правното лице.  

Врз основа на известувањето од ставот 7 на овој 
член, Министерството во рок од 15 дена од денот на 
приемот на известувањето донесува решение за неис-
полнетост на условите за вршење технички преглед и 
периодични испитувања на правното лице. 

По доставување на доказите од ставот 4 на овој член 
Инспекторатот во рок од 15 дена го известува Минис-
терството за исполнетоста на условите за вршење тех-
нички прегледи и периодични испитувања на правното 
лице. 
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Врз основа на известувањето од ставот 9 на овој 
член, Министерството во рок од 15 дена од денот на 
приемот на известувањето донесува решение за испол-
нетост на условите за вршење технички преглед и пери-
одични испитувања на правното лице. 

Решенијата од ставовите 8 и 10 на овој член можат 
да бидат издадени и во форма на електронски докумен-
ти кои се доставуваат на профилот на правното лице на 
Националниот портал за електронски услуги, согласно 
прописите од областа на електронското управување и 
електронските услуги и од областа на електронските до-
кументи, електронската идентификација и доверливите 
услуги. 

По исклучок на ставовите 3, 5, 7, 9  и 11 на овој член, 
а во случај на технички прекин на функционалноста на 
Националниот портал за електронски услуги или на На-
ционалната платформа за интероперабилност, поднесо-
ците од ставовите 2 и 4 на овој член и актите од ставо-
вите 5, 7, 8, 9 и 10 на овој член можат да бидат доставени 
и поднесени и во форма на електронски документи пре-
ку квалификувана електронска препорачана достава на 
електронската адреса до Инспекторатот, Министер-
ството, односно до правното лице, согласно  со пропи-
сите од областа на електронските документи, електрон-
ската идентификација и доверливите услуги. 

Формата и содржината на барањето од ставот 2 на 
овој член и известувањата  од ставовите 7 и 9 на овој 
член ги пропишува министерот за економија.“. 

 
Член 8 

Членот 27 се менува и гласи: 
„Независните правни лица се должни постојано да 

ги исполнуваат условите од членовите 23 до 26 од овој 
закон. 

Ако независното правно лице престане да ги испол-
нува условите за вршење технички прегледи и перио-
дични испитувања, Инспекторатот е должен веднаш да 
го извести Министерството, а најдоцна во рок од осум 
дена од денот на престанувањето на условите. 

Известувањето од ставот 2 на овој член може да биде 
доставено и во електронска форма преку Националната 
платформа за интероперабилност, согласно прописите 
од областа на електронското управување и електронски-
те услуги во рок од три дена од денот на поднесувањето 
на барањето од правното лице. 

Врз основа на известувањето, Министерството, во 
рок од 15 дена донесува решение со кое се укинува ре-
шението за вршење технички прегледи и периодични 
испитувања. 

Решението од ставот 4 на овој член може да биде из-
дадено и во форма на електронски документи кои се 
доставуваат на профилот на правното лице на Нацио-
налниот портал за електронски услуги, согласно пропи-
сите од областа на електронското управување и елек-
тронските услуги и од областа на електронските доку-
менти, електронската идентификација и доверливите 
услуги. 

По исклучок на ставовите 3 и 5 на овој член, а во 
случај на технички прекин на функционалноста на На-
ционалниот портал за електронски услуги или на Наци-
оналната платформа за интероперабилност, актите од 
ставовите 2 и 4 на овој член во форма на електронски 
документи можат да бидат доставени и поднесени преку 
квалификувана електронска препорачана достава на 
електронската адреса до Министерството, односно до 
правното лице, согласно со прописите од областа на 
електронските документи, електронската идентифика-
ција и доверливите услуги. 

Против решението од ставот 4 на овој член може да 
се поведе управен спор пред надлежен суд.“. 

Член 9 
Членот 30 се менува и гласи: 
„По спроведениот прв технички преглед, во завис-

ност од техничкиот пропис за предметната техничка оп-
рема, корисникот до писарницата на Инспекторатот 
поднесува барање за ставање во употреба на техничката 
опрема веднаш, а најдоцна во рок од осум дена од денот 
на добивањето на извештајот од извршениот прв тех-
нички преглед на техничката опрема од независно прав-
но лице. 

Барањето од ставот 1 на овој член со пропратната до-
кументација од ставот 3 на овој член може да биде под-
несено и во електронска форма со употреба на средство 
за електронска идентификација преку Националниот 
портал за електронски услуги или преку посредникот  за 
административни услуги по електронски пат во Инспек-
торатот, согласно прописите од областа на електронско-
то управување и електронските услуги и од областа на 
електронските документи, електронската идентифика-
ција и доверливите услуги. 

Кон барањето од ставот 1 на овој член корисникот е 
должен да достави: 

1) извештај од извршениот прв технички преглед на 
техничката опрема од независно правно лице; 

2) доказ за платен надоместок за издавање решение 
за ставање во употреба во висина од 50 евра во денарска 
противвредност на приходната потставка на Инспекто-
ратот и 

3)  дополнителните документи утврдени во технич-
ките прописи за секоја техничка опрема. 

Врз основа на поднесеното барање, Инспекторатот 
врши проверка на приложената документација од ставот 
3 на овој член за да ја утврди исполнетоста на условите 
за ставање во употреба на техничката опрема.  

Во случаите кога е доставена документацијата од 
ставот 3 на овој член Инспекторатот, по извршената 
проверка, донесува решение  за ставање во употреба на 
техничката опрема на корисникот или донесува реше-
ние за неисполнување на условите за ставање во упот-
реба на техничката опрема на корисникот во рок од се-
дум дена од денот на поднесувањето на барањето.  

Решенијата од ставот 5 на овој член можат да бидат 
издадени и во форма на електронски документи кои се 
доставуваат на профилот на корисникот на Национал-
ниот портал за електронски услуги, согласно прописите 
од областа на електронското управување и електронски-
те услуги и од областа на електронските документи, 
електронската идентификација и доверливите услуги. 

Решението за ставање во употреба на техничката оп-
рема од ставот 5 на овој член, Инспекторатот го евиден-
тира согласно со членот 7 став 3 од овој закон. 

Против решенијата од ставот 5 на овој член може да 
се изјави жалба, во рок од 15 дена од денот на приемот 
на решението. 

Жалбата од ставот 8 на овој член може да биде под-
несена и во електронска форма со употреба на средство 
за електронска идентификација преку Националниот 
портал за електронски услуги или  преку посредникот за 
административни услуги по електронски пат во Инспек-
торатот, согласно прописите од областа на електронско-
то управување и електронските услуги и од областа на 
електронските документи, електронската идентифика-
ција и доверливите услуги. 

По исклучок од ставовите 2, 6 и 9 на овој член, а во 
случај на технички прекин на функционалноста на На-
ционалниот портал за електронски услуги, поднесоците 
од ставовите 1 и 3 на овој член и решенијата од ставот 5 
на овој член во форма на електронски документи можат 
да бидат доставени и поднесени преку квалификувана 
електронска препорачана достава на електронската ад-
реса до Инспекторатот, надлежниот орган за одлучува-
ње во втор степен, односно до корисникот, согласно со 
прописите од областа на електронските документи, 
електронската идентификација и доверливите услуги. 
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Во случај кога Извештајот од извршениот прв тех-
нички преглед на техничката опрема од независно прав-
но лице е издаден во печатена форма, корисникот бара-
њето од ставот 1 на овој член  и документацијата од ста-
вот 3 на овој член може да ги испрати по пошта, елек-
тронски или преку други соодветни средства или со дос-
тава до писарницата на Инспекторатот. 

По жалбата од ставот 8 на овој член одлучува  над-
лежен орган за одлучување во втор степен. 

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на 
овој член, ги пропишува министерот за економија.“. 

 
Член 10 

Членот 33 се менува и гласи: 
„Извештајот од извршениот технички преглед за пе-

риодичните испитувања доставен од независното прав-
но лице до корисникот, ако е потребно во зависност од 
техничката опрема, корисникот е должен да го достави  
заедно со известувањето за направен технички преглед 
за периодични испитувања и со пропратната документа-
ција до писарницата на  Инспекторатот во рок од седум 
дена од денот на приемот на извештајот. 

Известувањето од ставот 1 на овој член со извешта-
јот од извршениот технички преглед за периодичните 
испитувања и со пропратната документација може да 
биде поднесен  и во електронска форма со употреба на 
средство за електронска идентификација преку Нацио-
налниот портал за електронски услуги, согласно пропи-
сите од областа на електронското управување и елек-
тронските услуги и од областа на електронските доку-
менти, електронската идентификација и доверливите 
услуги. 

Кон известувањето  од ставот 1 на овој член корис-
никот е должен  да достави: 

1) извештај од извршениот технички преглед за пе-
риодичните испитувања од независно правно лице,  

2) доказ за платен надоместок за известувањето во 
износ од 10 евра во денарска противвредност на приход-
ната потставка на Инспекторатот и  

3) дополнителните документи утврдени во технич-
ките прописи за секоја техничка опрема. 

По исклучок на ставот 2 на овој член, а во случај на 
технички прекин на функционалноста на Националниот 
портал за електронски услуги, поднесоците од ставови-
те 1 и 3 на овој член во форма на електронски документи 
се доставуваат преку квалификувана електронска 
препорачана достава на електронската адреса до Ин-
спекторатот, согласно прописите од областа на елек-
тронските документи, електронската идентификација и 
доверливите услуги. 

Во случај кога извештајот од извршениот технички 
преглед за периодичните испитувања доставен од неза-
висното правно лице до корисникот е издаден во печа-
тена форма, известувањето од ставот 1 на овој член и 
документацијата од ставот 3 на овој член, корисникот 
може да ги испрати по пошта, електронски или преку 
други соодветни средства или со достава до писарница-
та на Инспекторатот. 

Формата и содржината на известувањето од ставот 1 
на овој член ги пропишува министерот за економија.“. 

 
Член 11 

Членот 34 се менува и гласи: 
„Во случај на разлики во однос на распоредот за 

вршење технички прегледи за периодични испитувања 
меѓу корисникот и независното правно лице, како и за 
други појавени разлики во однос на техничките прегле-
ди за периодичните испитувања, корисникот е должен 
во рок од осум дена од денот на приемот на извештајот 
од извршениот технички преглед за периодичните испи-
тувања, писмено да го извести Инспекторатот со доста-
ва на известување кое заедно со извештајот од изврше-
ниот   технички преглед за периодичните испитувања и 

пропратната документација, може да ги испрати по 
пошта, електронски или преку други соодветни сред-
ства или со достава до писарницата на Инспекторатот, 
односно во форма на електронски документ доставен 
преку квалификувана електронска препорачана достава 
на електронската адреса до Инспекторатот. 

Во случајот од ставот 1 на овој член Инспекторатот 
решава по однос на појавените разлики, врз основ на 
мислење на друго независно правно лице ангажирано по 
случаен избор. Инспекторатот за добиените резултати 
писмено го известува корисникот во рок од седум дена 
од денот на добивањето на резултатите, преку писарни-
цата на Инспекторатот или на електронската адреса на 
корисникот. Трошоците за ангажирањето на другото не-
зависно правно лице паѓаат на товар на субјектот против 
кој е донесено мислењето. 

Известувањето од ставот 2 на овој член издадено во 
печатена форма се доставува на адресата на корисникот, 
односно во форма на електронски документ доставен 
преку квалификувана електронска препорачана достава 
на електронската адреса до корисникот. 

Формата и содржината на известувањето  од ставот 
2 на овој член ги пропишува министерот за економија.“. 

 
Член 12 

Членот 35 се менува и гласи: 
„Доколку извештајот од извршениот технички прег-

лед за периодичните испитувања е негативен, корисни-
кот е должен да ја исклучи од работа техничката опрема 
и  ако е потребно, во зависност од техничкиот пропис, 
за предметната техничка опрема, за тоа во рок од осум 
дена од денот на приемот на извештајот од извршениот 
технички преглед за периодичните испитувања од неза-
висното правно лице, писмено да го извести Инспекто-
ратот, со известување кое може да го испрати по пошта, 
преку електронски или други соодветни средства или со 
достава до писарницата на Инспекторатот, односно во 
форма на електронски документ доставен преку квали-
фикувана електронска препорачана достава на елек-
тронската адреса до Инспекторатот. 

За продолжување на употреба на техничката опрема, 
корисникот е должен да ги отстрани причините за нега-
тивниот извештај  од извршениот  технички преглед за 
периодичните испитувања, да направи вонреден тех-
нички преглед за периодични испитувања и ако е пот-
ребно, во зависност од техничкиот пропис, за предмет-
ната техничка опрема, во рок од осум дена  од денот на 
добивањето на резултатите со извештајот од извршени-
от  технички преглед за периодичните испитувања од 
независното правно лице, писмено да го извести Ин-
спекторатот со известување кое може да го испрати по 
пошта, електронски или преку други соодветни сред-
ства, или со достава до писарницата на Инспекторатот, 
односно во форма на електронски документ доставен 
преку квалификувана електронска препорачана достава 
на  електронската адреса до Инспекторатот.“. 

 
Член 13 

Членот 36-а се менува и гласи: 
„Против решението на инспекторот од членот 36 

став 1 од овој закон, може да се изјави жалба во рок од 
15 дена од денот на приемот на решението, до надлеж-
ниот орган за одлучување во втор степен. 

Жалбата од ставот 1 на овој член може да биде под-
несена и во електронска форма со употреба на средство 
за електронска идентификација преку Националниот 
портал за електронски услуги или преку посредникот за 
административни услуги по електронски пат во Инспек-
торатот, согласно со прописите од областа на електрон-
ското управување и електронските услуги и од областа 
на електронските документи, електронската идентифи-
кација и доверливите услуги. 
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Жалбата од ставот 1 на овој член не го одлага из-
вршувањето на решението. 

По исклучок на ставот 2 на овој член, а во случај на 
технички прекин на функционалноста на Националниот 
портал за електронски услуги жалбата, од ставот 1  на 
овој член во форма на електронски документи се доста-
вува преку квалификувана електронска препорачана 
достава на електронската адреса до Инспекторатот, од-
носно до корисникот, согласно со прописите од областа 
на електронските документи, електронската идентифи-
кација и доверливите услуги.“. 

 
Член 14 

Во членот 37 став 1 се менува и гласи: 
„Во случај на несреќи, хаварии или штети предизви-

кани од техничкатa опрема, корисникот е должен вед-
наш писмено да го извести Инспекторатот со известу-
вање, кое може да го испрати по пошта, електронски или 
преку други соодветни средства или со достава до пи-
сарницата на Инспекторатот, односно во форма на елек-
тронски документ доставен преку квалификувана елек-
тронска препорачана достава на  електронската адреса 
до Инспекторатот.“. 

 
Член 15 

Членот 37-а се менува и гласи: 
„Инспекторот ќе донесе решение со кое привремено 

ќе забрани вршење  дејност на субјектот на инспекциски 
надзор со запечатување на просториите, објектите, гра-
дилиштата, опремата, средствата за работа и други сред-
ства до отстранување на истите доколку: 

1) секој тип на производ наменет за пуштање на па-
зар во Република Северна Македонија, производителот 
не го пријави до Инспекторатот (член 7 став 2);  

2) секој корисник не спроведе постапка за ставање 
во употреба на техничката опрема во согласност со со-
одветниот технички пропис за вршење  технички прег-
лед и периодично испитување (член 28);   

3) по спроведениот прв технички преглед во завис-
ност од техничкиот пропис за предметната техничка оп-
рема, корисникот до Инспекторатот не поднесе барање 
за ставање во употреба на  техничката опрема веднаш, а 
најдоцна во рок од осум дена од денот на добивањето на   
извештај од извршениот прв технички преглед на тех-
ничката опрема од независно правно лице (член 30);   

4) корисникот на техничката опрема во секое време 
не овозможи непречено вршење на инспекцискиот над-
зор од страна на државните технички инспектори со 
непосреден увид во техничката опрема и техничката до-
кументација (член 31-а);  

5) корисникот не ги реализира активностите според 
распоредот за вршење на техничкиот преглед и перио-
дичните испитувања утврден во соодветниот технички 
пропис (член 31 став 2);  

6) независното правно лице кое врши технички прег-
лед и периодични испитувања на техничката опрема не 
изработи извештај во кој ќе биде содржана оцена на ре-
зултатите од спроведените прегледи и испитувања и ис-
тиот не го достави до корисникот најдоцна во рок од се-
дум дена по завршување на активностите (член 32 став 
1);  

7) во случај на разлики во однос на распоредот за 
вршење технички прегледи и периодични испитувања 
меѓу корисникот и независното правно лице, како и за 
други појавени разлики во однос на техничките прегле-
ди и периодичните испитувања не го извести Инспекто-
ратот (член 34);  

 8) корисникот не ја исклучи од работа техничката 
опрема доколку извештајот од извршениот технички 
преглед за периодичните испитувања е негативен и ако 
е потребно, во зависност од техничкиот пропис за пред-
метната техничка опрема за тоа не го извести Инспекто-
ратот (член 35 став 1);  

9) корисникот за продолжување на употреба на тех-
ничката опрема не ги отстрани причините за негативни-
от извештај од извршениот технички преглед за перио-
дичните испитувања, не направи вонреден технички 
преглед и периодични испитувања и ако е потребно, во 
зависност од техничкиот пропис за предметната технич-
ка опрема за резултатите не го извести Инспекторатот 
(член 35 став 2);  

10) корисникот   не ја спроведе целата постапка за 
техничка инспекција при ставање во употреба, а истиот 
има за цел  да ја користи техничката  опрема од членот 
36 став 1 од овој закон по изведените зафати врз неа  
(член 36 став 2)  и 

11) корисникот не постапи по решението на инспек-
торот од членовите 36 став 1 и 37 став 3 од овој закон. 

Против решението на инспекторот од ставот 1 на 
овој член, може да се изјави жалба во рок од 15 дена од 
денот на приемот на решението до надлежниот орган за 
одлучување во втор степен. 

Жалбата од ставот 2 на овој член може да биде под-
несена и во електронска форма со употреба на средство 
за електронска идентификација преку Националниот 
портал за електронски услуги или преку посредникот  за 
административни услуги по електронски пат во Инспек-
торатот, согласно со прописите од областа на електрон-
ското управување и електронските услуги и од областа 
на електронските документи, електронската идентифи-
кација и доверливите услуги. 

По исклучок од ставот 3 на овој член, а во случај на 
технички прекин на функционалноста на Националниот 
портал за електронски услуги, жалбата од ставот 2 на 
овој член во форма на електронски документ се доста-
вува преку квалификувана електронска препорачана 
достава на електронската адреса до надлежниот орган за 
одлучување во втор степен, согласно со прописите од 
областа на електронските документи, електронската 
идентификација и доверливите услуги.“. 

 
Член 16 

По членот 37-б се додава нов член 37-в, кој гласи: 
 

„Член 37-в 
Ако при вршењето инспекциски надзор надлежниот 

инспектор кај субјектот на инспекцискиот надзор ут-
врди неправилности и недостатоци согласно членот 38 
став 1 точки 1 и  5 и став 2 точка 1 од овој закон со ре-
шение на субјектот на инспекцискиот надзор, ќе му из-
рече инспекциска мерка - опомена и ќе му определи рок 
во кој е должен да ги отстрани утврдените неправилнос-
ти и недостатоци. 

По исклучок од ставот 1 на овој член во случај кога 
инспекторот ќе оцени дека утврдените неправилности и 
недостатоци можат да предизвикаат или предизвикува-
ат непосредна опасност по животот и здравјето на луѓе-
то или финансиска штета или штета по имотот од пого-
лема вредност или загрозување на животната средина 
или загрозување на јавниот интерес, со решение изреку-
ва друга инспекциска мерка како задолжување, наредба, 
забрана и друга мерка, доколку е утврдена со посебен 
закон со која најсоодветно ќе се постигне целта на 
инспекцискиот надзор. 

Доколку по истекот на рокот определен при изреку-
вањето на опомената од ставот 1 на овој член инспекто-
рот утврди дека неправилностите и недостатоците сѐ 
уште не се отстранети, со решение изрекува друга 
инспекциска мерка како задолжување, наредба, забрана 
и друга мерка, доколку е утврдена со посебен закон, со 
која најсоодветно ќе се постигне целта на инспекциски-
от надзор. 

Решението од ставот 1 на овој член се донесува вед-
наш, а најдоцна во рок од осум дена од денот на изра-
ботката на записникот, согласно со членот 82 од Зако-
нот за инспекциски надзор. 



 Стр. 64 - Бр. 99                                                                                       21 април 2022 
 

Кога при вршењето на инспекцискиот надзор не се 
утврдени неправилности и други повреди на закон или 
на друг пропис, или утврдените неправилности се от-
странети во текот на вршењето на инспекцискиот над-
зор, или во рокот утврден со решението од ставот 1 на 
овој член инспекторот ја запира постапката со констата-
ција во записникот согласно со членот 82 од Законот за 
инспекциски надзор. 

По исклучок од ставовите 2 и 3 на овој член, инспек-
торот може да изрече инспекциска мерка со усно реше-
ние наведено во записникот согласно со членот 82 од 
Законот за инспекциски надзор. 

Во случајот од ставот 6 на овој член, инспекторот е 
должен веднаш, а најдоцна во рок од осум дена да доне-
се писмено решение за изрекување на инспекциската 
мерка. 

Против решението од ставовите 1 и 7 на овој член, 
може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на 
приемот на решението, до надлежниот орган за одлучу-
вање во втор степен, согласно со закон. 

Жалбата од ставот 8 на овој член  може да биде под-
несена и во електронска форма со употреба на средство 
за електронска идентификација преку Националниот 
портал за електронски услуги или преку посредникот за 
административни услуги по електронски пат во Инспек-
торатот, согласно прописите од областа на електронско-
то управување и електронските услуги и од областа на 
електронските документи, електронската идентифика-
ција и доверливите услуги. 

По исклучок на ставот 9 на овој член, а во случај на 
технички прекин на функционалноста на Националниот 
портал за електронски услуги, жалбата од ставот 8 на 
овој член, во форма на електронски документ може да 
биде поднесена преку квалификувана електронска 
препорачана достава на електронската адреса до над-
лежниот орган за одлучување во втор степен, согласно 
со прописите од областа на електронските документи, 
електронската идентификација и доверливите услуги. 

Жалбата од ставот 8 на овој член не го одлага из-
вршувањето на решението од ставовите 1 и 7 на овој 
член. 

Инспекторатот води евиденција за изречените опо-
мени од ставот 1 на овој член. 

Формата и содржината на евиденцијата за изречени-
те опомени од ставот 12 на овој член ја пропишува ми-
нистерот за економија.”. 

 
Член 17 

Членот 38 се менува и гласи: 
„Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно-
то лице, кое е микротрговец доколку: 

1) секој тип на производ наменет за пуштање на па-
зар во Република  Северна Македонија не го пријави до 
Инспекторатот (член 7 став 2);  

2) не спроведе постапка за ставање во употреба на 
техничката опрема во согласност со соодветниот тех-
нички пропис за вршење технички преглед и периодич-
но испитување (член 28);  

3) корисникот на техничката опрема во секое време 
не овозможи непречено вршење на инспекцискиот над-
зор од страна на државните технички инспектори со 
непосреден увид во техничката опрема и техничката до-
кументација (член 31-а);  

4) не ги реализира активностите според распоредот 
за вршење на техничкиот преглед и периодичните испи-
тувања утврден во соодветниот технички пропис (член 
31 став 2);  

5) независното правно лице, кое врши технички 
преглед и периодични испитувања на техничката оп-
рема, не изработи извештај во кој ќе биде содржана оце-
на на резултатите од спроведените прегледи и испиту-

вања и истиот не го достави до корисникот најдоцна во 
рок од седум дена по завршување на активностите (член 
32 став 1);  

6) корисникот не ја исклучи од работа техничката 
опрема доколку извештајот од извршениот  технички 
преглед за периодичните испитувања е негативен и, ако 
е потребно, во зависност од техничкиот пропис за пред-
метната техничка опрема, за тоа не го извести Инспек-
торатот (член 35 став 1); 

7) корисникот за продолжување на употреба на тех-
ничката опрема не ги отстрани причините за негативни-
от извештај од извршениот технички преглед за перио-
дичните испитувања, не направи вонреден технички 
преглед и периодични испитувања и ако е потребно, во 
зависност од техничкиот пропис за предметната технич-
ка опрема, за резултатите не го извести Инспекторатот 
(член 35 став 2);  

8) корисникот не ја спроведе целата постапка за тех-
ничка инспекција при ставање во употреба, а истиот има 
за цел да ја користи техничката опрема од членот 36 став 
1 од овој закон по изведените зафати врз неа (член 36 
став 2) и  

9) корисникот не постапи по решението на инспек-
торот од членовите 36 став 1 и 37 став 3 од овој закон.  

Глоба во износ од 50 до 300 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на правното 
лице, кое е микротрговец доколку: 

 1) по спроведениот прв технички преглед, во завис-
ност од техничкиот пропис за предметната техничка оп-
рема, корисникот до Инспекторатот не поднесе барање 
за ставање во употреба на техничката опрема веднаш, а 
најдоцна во рок од осум дена од денот на добивањето на  
извештајот од извршениот прв технички преглед на тех-
ничката опрема од независно правно лице (член 30); 

2) во рок од седум дена од денот на добивањето на 
извештајот од извршениот технички преглед за перио-
дичните испитувања, а доставен од независното правно 
лице, ако е потребно во зависност од техничката опрема, 
корисникот не го достави до Инспекторатот (член 33) и 

3) во случај на разлики во однос на распоредот за 
вршење на технички прегледи и периодични испитува-
ња меѓу корисникот и независното правно лице, како и 
за други појавени разлики во однос на техничките прег-
леди и периодичните испитувања, корисникот не го из-
вести Инспекторатот (член 34). 

Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на правното лице кое е 
мал трговец за прекршокот од ставовите 1 и 2 на овој 
член. 

Глоба во износ од 2.500 до 6.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на правното лице кое е 
среден трговец за прекршокот од ставовите 1 и 2 на овој 
член. 

Глоба во износ од 4.000 до 10.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на правното лице, кое е 
голем трговец за прекршокот од ставовите 1 и 2 на овој 
член. 

Глоба во износ од 30 до 100 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече на одговорното лице во 
правното лице кое е микротрговец за прекршок од ста-
вовите 1 и 2 на овој член. 

Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече на одговорното лице во 
правното лице кое е мал трговец за прекршок од ставо-
вите 1 и 2  на овој член. 

Глоба во износ од 200 до 400 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече на одговорното лице во 
правното лице кое е среден трговец за прекршок од ста-
вовите 1 и 2  на овој член. 

Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече на одговорното лице во 
правното лице кое е голем трговец за прекршок од ста-
вовите 1 и 2  на овој член. 
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Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече на физичко лице за дејства-
та од ставот 1 точки 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8) и 9) и ставот 2 
точки 1) и 3) на овој член.“. 

 
Член 18 

По членот 38-в се додаваат два нови члена 38-г и 38-
д, кои гласат: 

 
„Член 38-г 

За прекршоците од членот 38 од овој закон, коишто 
се сторени со цел сторителот за себе или за друго лице 
да прибави имотна корист или прекршокот е сторен од 
организирана група на лица или во текот на календар-
ската година сторителот го повтори прекршокот, над-
лежниот суд може да изрече глоба во висина двојно од 
глобата предвидена со членот 38 од овој закон. 

За прекршоците од членот 38 од овој закон, кога по-
стои опасност прекршокот да биде повторен, на правно-
то лице ќе му се изрече и прекршочна санкција привре-
мена забрана за вршење одделна дејност во траење од 
три месеци до две години. 

За прекршоците од членот 38 од овој закон, на одго-
ворното лице во правното лице, на физичкото лице, од-
носно на трговецот-поединец ќе му се изрече и прекр-
шочна санкција - забрана на вршење професија, дејност 
или должност во траење  од три месеци до една годинa. 

Кога со прекршоците oд членот 38 од овој закон, сто-
рителот ќе се здобие со имотна корист, судот ќе ја одзе-
ме и имотната корист која е остварена со сторување на 
прекршокот. 

 
Член 38-д 

За прекршоците од членот 38 од овој закон прекр-
шочна постапка води и прекршочна санкција изрекува 
надлежен суд.“. 

 
Член 19 

Низ целиот текст на законот зборовите: „Република 
Македонија” се заменуваат со зборовите: „Република 
Северна Македонија.” 

 
Член 20 

Подзаконските акти донесени согласно со  Законот 
за техничката инспекција („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 88/2008, 119/10, 36/11, 136/11, 
164/13, 41/14, 33/15, 61/15, 154/15 и 53/16) ќе се усогла-
сат со одредбите од овој закон во рок од една година  од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 21 

Одредбите од членот 7 од овој закон со кој се менува 
членот 21 ставови 3, 5, 7, 9, 11 и 12, членот 8 од овој 
закон со кој се менува членот 27 ставови 3, 5 и 6, членот 
9 од овој закон со кој се менува членот 30 ставови 2, 6, 
9 и 10, членот 10 од овој закон со кој се менува членот 
33 ставови 2 и 4, членот 11 од овој закон со кој се менува 
членот 34 ставови 1 и 3, членот 12 од овој закон со кој 
се менува членот 35, членот 13 од овој закон со кој се 
менува членот 36-а ставови 2 и 4, членот 14 од овој за-
кон со кој се менува членот 37 ставот 1, членот 15 од 
овој закон со кој се менува членот 37-а ставови 3 и 4 и 
членот 16 од овој закон со кој се додава нов член 37-в 
ставови 9 и 10 ќе започнат да се применуваат од 1 јули 
2022 година. 

 
Член 22 

Одредбите од членот 7 од овој закон со кој се менува 
членот 21 ставови 3, 5, 7, 9, 11 и 12, членот 8 од овој 
закон со кој се менува членот 27 ставови 3, 5 и 6, членот 
9 од овој закон со кој се менува членот 30 ставови 2, 6, 
9 и 10, членот 10 од овој закон со кој се менува членот 
33 ставови 2 и 4, членот 11 од овој закон со кој се менува 

членот 34 ставови 1 и 3, членот 12 од овој закон со кој 
се менува членот 35, членот 13 од овој закон со кој се 
менува членот 36-а ставови 2 и 4, членот 14 од овој за-
кон со кој се менува членот 37 став 1, членот 15 од овој 
закон со кој се менува членот 37-а ставови 3 и 4 и членот 
16 од овој закон со кој се додава нов член 37-в ставови 
9 и 10 престануваат да важат со пристапувањето на Ре-
публика Северна Македонија во Европската Унија. 

 
Член 23 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

TË INSPEKTIMIT TEKNIK (*) 
 

Neni 1 
Në Ligjin e Inspektimit Teknik (Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë nr. 88/08, 119/10, 36/11, 136/11, 
164/13, 41/14, 33/15, 61/15, 154/15 dhe 53/16), në nenin 7 
paragrafi 4 fshihet. 

 
Neni 2 

Në nenin10, në paragrafin 2, fjala "tre" zëvendësohet me 
fjalën "dy". 

Në paragrafin 3, në pikën 4) fjala “pesë” zëvendësohet 
me fjalën “gjashtë”. 

Pika 6) ndryshon dhe bëhet: "ka vërtetim për njohuri 
aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë" 

 
Neni 3 

Neni 12 ndryshon dhe bëhet: 
"Kandidati për inspektor, përveç kushteve të 

përgjithshme të punësimit të përcaktuara në Ligjin e 
Nëpunësve Administrativë dhe kushteve të veçanta të 
përcaktuara në Ligjin e Mbikëqyrjes Inspektuese, duhet të 
ketë përfunduar arsimin e lartë në fushën e inxhinierisë 
mekanike, inxhinierisë elektrike, inxhinierisë kimike, fizikë, 
teknologji, miniera, gjeologji, drejtësi dhe ekonomi", e cila 
vërtetohet me certifikatë." 

 
Neni 4 

Neni 13 fshihet. 
 

Neni 5 
Neni 14 fshihet. 
 

Neni 6 
Neni 18 fshihet. 
 

Neni 7 
Neni 21 ndryshon dhe bëhet: 
“Për vërtetimin e kompetencës, personi juridik obligohet 

të zbatojë procedurë për akreditim në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut, në pajtim me rregullat për akreditim. 

Pas marrjes së certifikatës për akreditim, personi juridik 
dorëzon kërkesë për vërtetimin e përmbushjes së kushteve 
për kryerjen e kontrollit teknik dhe testimeve periodike në 
arkivin e Inspektoratit. Në kërkesë përmendet për cilën nga 
fushat e nenit 5, paragrafit 1 të këtij ligji, personi juridik 
kërkon t’i jepet aktvendim për përmbushjen e kushteve për 
kryerjen e kontrolleve teknike dhe testimeve periodike. 
_________________________ 
 
(*) Me këtë ligj bëhet harmonizimi i Rregullativës (BE) nr. 910/2014 i 
Parlamentit Europian dhe Këshillit nga 23 korriku 2014 për identifikim 
elektronik dhe shërbime të besueshme për transaksione elektronike në 
tregun e brendshëm dhe për shfuqizimin e Direktivës 1999/93/ЕЗ 
(eIDAS), CELEX numër 32014R0910. 
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Kërkesa e përmendur në pikën 2 të këtij neni me 
dokumentacionin shoqërues të përmendur në pikën 4 të këtij 
neni mund të paraqitet edhe në formë elektronike me 
përdorimin e mjetit për identifikim elektronike nëpërmjet 
Portalit Nacional të Shërbimeve Elektronike ose nëpërmjet 
ndërmjetësit për shërbimet administrative në mënyrë 
elektonike në Inspektoriat, në përputhje me rregulloret në 
fushën e menaxhimit elektronik dhe shërbimeve elektronike 
dhe në fushën e dokumenteve elektronike, identifikimit 
elektronik dhe shërbimeve të besueshme.  

Ndaj kërkesës sipas paragrafit 2 të këtij ligji dorëzohet 
ky dokumentacion: 

1) Vendim për regjistrim në regjistrin tregtar; 
2) Dëshmi se ka lidhur kontratë për sigurim nga 

përgjegjësia nga dëmi nga kryerja e punëve për kontrolle 
teknike dhe testime periodike; 

3) Dëshmi për bonitet pozitiv ndërsa për shoqëritë që 
janë të sapoformuara, deklaratë nga personi përgjegjës në 
personin juridik se në afat prej gjashtë muajve, i llogaritur 
nga dita e dhënies së vendimit për kryerjen e kontrolleve 
teknike dhe testimeve periodike, do të dorëzojë dëshmi për 
bonitet pozitiv; 

4) Certifikatë për akreditim dhe 
5) Dëshmi për punësim të kuadrit profesional. 
Dëshmitë sipas paragrafit 4 të këtij neni, pikat 1), 3), 4) 

dhe 5) të këtij neni mund të merren sipas detyrës zyrtare nga 
Inspektorati në formë elektronike nëpërmjet Platformës 
Nacionale të Ndërveprimit, në përputhje me rregulloret në 
fushën e menaxhimit elektronik dhe shërbimet elektronike 
brenda tri ditëve nga dita e paraqitjes së kërkesës nga personi 
juridik. 

Nëse kërkesa nuk përmban dëshmitë sipas paragrafit 4 
pika 2) të këtij neni, Inspektorati fton personin juridik të 
plotësojë kërkesën brenda 15 ditëve nga marrja e saj. 

Nëse personi juridik nuk e plotëson kërkesën me 
dëshmitë sipas paragrafit 4 pika 2) të këtij neni brenda afatit 
të përcaktuar sipas paragrafit 6 të këtij neni, Inspektorati 
brenda 15 ditëve njofton ministrinë për mospërmbushjen e 
kushteve për kryerjen e inspektimeve teknike dhe testimeve 
periodike të personit juridik. 

Në bazë të njoftimit sipas paragrafit 7 të këtij neni, 
ministria në afat prej pesëmbëdhjetë ditëve nga marrja e 
njoftimit, merr vendim për mospërmbushjen e kushteve për 
kryerjen e kontrollit teknik dhe testimeve periodike të 
personit juridik. 

Pas dorëzimit të dëshmive sipas paragrafit 4 të këtij neni, 
Inspektorati do të informojë ministrinë brenda 15 ditëve për 
plotësimin e kushteve për kryerjen e inspektimeve teknike 
dhe testimeve periodike të personit juridik. 

Duke u bazuar në njoftimin sipas paragrafit 9 të këtij 
neni, ministria, brenda 15 ditëve nga dita e marrjes së 
njoftimit, merr vendim për përmbushjen e kushteve për 
kryerjen e inspektimit teknik dhe testimeve periodike të 
personit juridik. 

Aktvendimet sipas paragrafëve 8 dhe 10 të këtij neni 
mund të jepen edhe në formë të dokumentit elektronik që 
dërgohen në profilin e personit juridik të Portalit Nacional 
të Shërbimeve Elektronike në përputhje me rregulloret në 
fushën e menaxhimit elektronik dhe shërbimeve elektronike 
dhe në fushën e dokumenteve elektronike, identifikimin 
elektronik dhe shërbimet e besushme. 

Me përjashtim të paragrafëve 3, 5, 7, 9 dhe 11 të këtij 
neni, dhe në rast ndërprerjeje teknike të funksionimit të 
Portalit Nacional të Shërbimeve Elektronike ose Platformës 
Nacionale të Ndërveprimit, parashtresat sipas paragrafëve 2 
dhe 4 të këtij neni dhe aktet sipas paragrafëve 5, 7, 8, 9 dhe 
10 të këtij neni mund të dorëzohen dhe paraqiten në formën 
e dokumenteve elektronike nëpërmjet dorëzimit të 
regjistruar elektronik të kualifikuar në adresën elektronike 
të Inspektoratit, ministrisë, përkatësisht personit juridik, në 
përputhje me rregulloret në fushën e dokumenteve 
elektronike, identifikimit elektronik dhe shërbimeve 
konfidenciale. 

Formën dhe përmbajtjen e kërkesës sipas paragrafit 2 
dhe njoftimet sipas paragrafëve 7 dhe 9 të këtij neni, i 
përcakton ministri i Ekonomisë. 

 
Neni 8 

Neni 27 ndryshon dhe bëhet: 
“Personat e pavarur juridikë obligohen vazhdimisht t’i 

përmbushin kushtet sipas neneve 23 deri 26 të këtij ligji. 
Nëse personi i pavarur juridik nuk i përmbush kushtet 

për kryerjen e kontrollit teknik dhe testimeve periodike, 
Inspektori obligohet menjëherë ta njoftojë ministrinë, më së 
voni në afat prej tetë ditëve nga dita e ndërprerjes së 
kushteve. 

Njoftimi sipas paragrafit 2 të këtij neni mund të 
dorëzohet edhe në formë elektronike nëpërmjet Platformës 
nacionale për interoperabilitet, në pajtim me rregullat nga 
fusha e menaxhimit elektronik dhe shërbimeve elektronike 
në afat prej tre ditëve nga dita e dorëzimit të kërkesës nga 
personi juridik. 

Në bazë të njoftimit, Ministria e Ekonomisë  brenda 15 
ditëve merr vendim me të cilin shfuqizohet vendimi për 
kryerjen e kontrolleve teknike dhe testimeve periodike. 

Vendimi sipas paragrafit 4 të këtij neni mund të jepet 
edhe në formë të dokumentit elektronik që dorëzohet në 
profilin e personit juridik të Portalit Nacional të Shërbimeve 
Elektronike, sipas rregullave   

nga fusha e menaxhimit elektronik dhe shërbimet 
elektronike dhe nga fusha e dokumenteve elektronike, 
identifikimi elektronik dhe shërbimet e besueshme. 

Me përjashtim të paragrafëve 3 dhe 5 të këtij neni e në 
rast të ndërprerjes teknike të funksionalitetit të Portalit 
Nacional të Shërbimeve Elektronike ose Platformë nacional 
për interoperabilitet, aktet sipas paragrafëve 2 dhe 4 të këtij 
neni në formë të dokumenteve elektronike mund të 
dorëzohen dhe paraqiten nëpërmjet dorëzimit të kualifikuar 
elektronik  të regjistruar në adresën elektronike të ministrisë, 
përkatësisht personit juridik, në pajtim me rregullat nga 
fusha e dokumenteve elektronike, identifikimit elektronik 
dhe shërbimeve të besueshme. 

Kundër vendimit sipas paragrafit 4 të këtij neni mund të 
niset kontest administrativ para gjykatës kompetente”. 

 
Neni 9 

Neni 30 ndryshon dhe bëhet: 
"Pas kontrollit të parë teknik, në varësi të rregullores 

teknike për pajisjet teknike në fjalë, përdoruesi paraqet një 
kërkesë në Inspektorat për vendosjen e pajisjeve teknike në 
përdorim menjëherë, dhe jo më vonë se tetë ditë nga data e 
marrjes së raportit  nga kontrolli i parë teknik i kryer i 
pajisjeve teknike nga  personi juridik i pavarur. 

Kërkesa e përmendur në pikën 1 të këtij neni me 
dokumentacionin shoqërues të përmendur në pikën 3 të këtij 
neni mund të paraqitet  edhe në formë elektronike me 
përdorimin e mjetit për identifikim elektronike nëpërmjet 
Portalit Nacional të Shërbimeve Elektronike ose nëpërmjet 
ndërmjetësuesit për shërbimet administrative në mënyrë 
elektronike në Inspektorat sipas rregullave nga fusha e 
menaxhimit elektronik dhe shërbimeve elektronike dhe nga 
fusha e dokumenteve elektronike, identifikimit elektronik 
dhe shërbimeve të besueshme. 

Së bashku me kërkesën sipas paragrafit 1 të këtij neni, 
përdoruesi është i detyruar të dorëzojë: 

1) raport mbi inspektimin e kryer të pajisjeve teknike 
nga personi juridik i pavarur; 

2) dëshmi për kompensim të paguar për lëshimin e 
vendimit për vënien në përdorim në vlerë prej 50 euro në 
kundërvlerë denari të mbështetjes së të ardhurave të 
Inspektoratit dhe 

3) dokumente shtesë të përcaktuara në rregulloret 
teknike për secilën pajisje teknike. 

Në bazë të kërkesës së paraqitur, Inspektorati kontrollon 
dokumentacionin e bashkëngjitur, sipas paragrafit 3 të këtij 
neni, në mënyrë që të përcaktojë përmbushjen e kushteve 
për vënien në përdorim të pajisjeve teknike. 
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Në rastet kur dorëzohet dokumentacioni sipas paragrafit 
3 të këtij neni, Inspektorati, pas inspektimit të kryer, merr 
aktvendim për vënien në përdorim të pajisjeve teknike të 
përdoruesit ose merr aktvendim për mospërmbushjen e 
kushteve për vënien në përdorim të pajisjeve teknike të 
përdoruesit, brenda shtatë ditëve nga dita e paraqitjes së 
kërkesës. 

Aktvendimet sipas paragrafit 5 të këtij neni mund të 
jepen edhe në formë të dokumentit elektronik që dërgohen 
në profilin e personit juridik të Portalit Nacional të 
Shërbimeve Elektronike sipas rregullave nga fusha e 
menaxhimit elektronik dhe shërbimet elektronike dhe nga 
fusha e dokumenteve elektronike, identifikimi elektronik 
dhe shërbimet e besueshme. 

Aktvendimi për vënien në përdorim të pajisjeve teknike 
sipas paragrafit 5 të këtij neni regjistrohet nga Inspektorati 
në përputhje me nenin 7 paragrafi 3 të këtij ligji. 

Kundër aktvendimit të përmendur në paragrafin 5 të 
këtij neni, mund të bëhet ankesë, brenda 15 ditëve nga 
marrja e aktvendimit.  

Ankesa sipas paragrafit 8 të këtij neni mund të jepet edhe 
në formë të dokumentit elektronik duke përdorur një mjet 
identifikimi elektronik nëpërmjet Portalit Nacional të 
Shërbimeve Elektronike ose nëpërmjet ndërmjetësit për 
shërbimet administrative në mënyrë elektronike në 
Inspektorat, sipas rregullave nga fusha e menaxhimit 
elektronik dhe shërbimet elektronike dhe nga fusha e 
dokumenteve elektronike, identifikimi elektronik dhe 
shërbimet e besueshme. 

Me përjashtim të paragrafëve 2, 6 dhe 9 të këtij neni e 
në rast të ndërprerjes teknike të funksionalitetit të Portalit 
Nacional të Shërbimeve Elektronike, parashtresat sipas 
paragrafëve 1 dhe 3 të këtij neni dhe aktvendimet sipas 
paragrafit 5 të këtij neni në formë të dokumenteve 
elektronike mund të dorëzohen dhe paraqiten nëpërmjet 
dërgesës së kualifikuar të rekomanduar elektronike në 
adresën elektronike në Inspektorat, organi kompetent për 
vendimmarrje në shkallë të dytë përkatësisht shfrytëzuesi, 
në pajtim me rregullat nga fusha e dokumenteve elektronike, 
identifikimi elektronik dhe shërbimet e besueshme. 

Në rastin kur raporti  nga inspektimi i parë teknik i kryer 
i pajisjes teknike nga personi i pavarur juridik jepet në formë 
letre, shfrytëzuesi, kërkesën  sipas paragrafit 1 të këtij neni 
dhe dokumentacionin sipas paragrafit 3 të këtij neni mund 
ta dërgojë me postë në mënyrë elektronike ose mjete të tjera 
të përshtatshme, ose me dorëzim në arkivin e Inspektoratit. 

Për ankesën sipas paragrafit 8 të këtij neni vendos organi 
kompetent për vendimmarrje në shkallë të dytë.  

Formën dhe përmbajtjen e kërkesës sipas paragrafit 1 të 
këtij neni e përcakton Ministri i Ekonomisë. 

 
Neni 10 

Neni 33 ndryshon dhe bëhet: 
"Raportin nga inspektimi teknik dhe provimet periodike 

të paraqitura nga personi juridik i pavarur te përdoruesi, nëse 
është e nevojshme në varësi të pajisjeve teknike, përdoruesi 
është i detyruar ti dorëzojë  së bashku me njoftimin për 
kontrollin teknik të kryer për testimet periodike dhe 
dokumentacionin shoqërues në arkivin e Inspektoratit 
brenda shtatë ditëve nga dita e marrjes së raportit. 

Njoftimi sipas paragrafit 1 të këtij neni  me raportin nga 
kontrolli teknik i kryer për testimet periodike dhe me 
dokumentacionin shoqërues  mund të dërgohen edhe në 
formë elektronike me përdorimin e mjetit për identifikim 
elektronike nëpërmjet Portalit Nacional të Shërbimeve 
Elektronike sipas rregullave nga fusha e menaxhimit 
elektronik dhe shërbimeve elektronike dhe nga fusha e 
dokumenteve elektronike, identifikimit elektronik dhe 
shërbimeve të besueshme. 

Me njoftimin sipas paragrafit 1 të këtij neni, përdoruesi 
është i detyruar të paraqesë: 

1) raport nga inspektimi teknik i kryer për testimet 
periodike nga  personi juridik i pavarur, 

2) dëshminë e kompensimit të paguar të njoftimit në 
vlerë prej 10 euro në kundërvlerë denari të mbështetjes së të 
ardhurave të Inspektoratit dhe  

3) dokumenteve shtesë të përcaktuara në rregulloret 
teknike për secilën pajisje teknike. 

Me përjashtim të paragrafit 2 të këtij neni dhe në rast të 
ndërprerjes teknike të funksionalitetit të Portalit Nacional të 
Shërbimeve Elektronike parashtresat sipas paragrafëve 1 
dhe 3 të këtij neni në formën e dokumenteve elektronike 
dorëzohen nëpërmjet dërgimit të kualifikuar elektronik të 
regjistruar në adresën elektronike në Inspektorat, në 
përputhje me rregulloret në fushën e dokumenteve 
elektronike, identifikimin elektronik dhe shërbimet e 
besueshme. 

Në rastin kur raporti nga inspektimi teknik i kryer për 
testimet periodike të dorëzuara nga personi i pavarur juridik 
tek përdoruesi lëshohen në formë letre, njoftimi sipas 
paragrafit 1 të këtij neni dhe dokumentacioni sipas 
paragrafit 3 të këtij neni, përdoruesi mund të dërgojë me 
postë, nëpërmjet mjeteve elektronike ose mjeteve të tjera të 
përshtatshme, ose me dorëzim në arkivin e Inspektoratit. 

Forma dhe përmbajtja e njoftimit sipas paragrafit 1 të 
këtij neni, përshkruhet nga ministri i Ekonomisë". 

 
Neni 11 

Neni 34 ndryshon dhe bëhet: 
“Në rast të dallimeve në lidhje me orarin e kryerjes së 

kontrolleve teknike dhe testimeve periodike mes 
shfrytëzuesit dhe personit të pavarur juridik si dhe për 
dallimet e tjera të paraqitura në lidhje me kontrollet teknike 
për testimet periodike, shfrytëzuesi obligohet në afat kohor 
prej tetë ditëve nga dita e pranimit të raportit nga kontrolli 
teknik i kryer për testimet periodike, me shkrim ta njoftojë 
Inspektoratin duke dërguar njoftim e cila së bashku me 
raportin nga kontrolli teknik i kryer për testimet periodike 
dhe dokumentacionin shoqërues , mund të dërgohet me 
postë, me mjete elektronike ose mjete të tjera të 
përshtatshme, ose me dorëzim në arkivin e Inspektoratit, 
gjegjësisht në formën e një dokumenti elektronik të dorëzuar 
nëpërmjet dërgimit të kualifikuar elektronik të regjistruar në 
adresën elektronike të Inspektoratit. 

Në rastin e paragrafit 1 të këtij neni, Inspektorati vendos 
lidhur me dallimet e paraqitura, në bazë të mendimit të 
personit tjetër të pavarur juridik i angazhuar me përzgjedhje 
rasti. Inspektorati për rezultatet e marra me shkrim e njofton 
shfrytëzuesin në afat prej shtatë ditëve nga dita e marrjes së 
rezultateve, nëpërmjet arkivit të Inspektoratit ose në adresën 
elektronike të shfrytëzuesit. Shpenzimet për angazhimin e 
personit tjetër të pavarur juridik shkojnë në kurriz të 
subjektit kundër të cilit është marrë mendimi”. 

Njoftimi sipas paragrafit 2 të këtij neni, i dhënë në formë 
letre dorëzohet në adresën e shfrytëzuesit përkatësisht në 
formë të dokumentit elektronik i dorëzuar nëpërmjet 
dërgesës së kualifikuar të kualifikuar elektronike në adresën 
elektronike të shfrytëzuesit”. 

Forma dhe përmbajtja e njoftimit të përmendur në 
paragrafin 2 të këtij neni përshkruhet nga ministri i 
Ekonomisë. ". 

 
Neni 12 

Neni 35 ndryshon dhe bëhet: 
“Nëse raporti nga kontrolli teknik i kryer për testimet 

periodike është negativ, shfrytëzuesi obligohet ta heq nga 
puna pajisjen teknike dhe, nëse ka nevojë, varësisht nga 
rregulli teknik, për pajisjen teknike të lëndës, për atë në afat 
prej tetë ditëve nga dita e pranimit të raportit nga kontrolli 
teknik i kryer për testimet periodike nga personi i pavarur 
juridik, me shkrim ta njoftojë Inspektoratin, me njoftim të 
cilin mund ta dërgojë me postë, me mjete elektronike ose me 
mjete të tjera të përshtatshme, ose me dorëzim në arkivin e 
Inspektoratit, respektivisht në formë të një dokumenti 
elektronik të dorëzuar me dërgim të kualifikuar elektronik të 
regjistruar të adresës elektronike në Inspektorat. 
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Për vazhdimin e përdorimit të pajisjes teknike, 
shfrytëzuesi obligohet t’i heq shkaqet për raportin negativ 
nga kontrolli teknik i kryer për testimet periodike, të bëj 
kontroll të jashtëzakonshëm teknik dhe testime periodike 
dhe nëse ka nevojë, varësisht nga rregulli teknik, për pajisjen 
teknike të lëndës, në afat kohor prej tetë ditëve nga dita e 
marrjes së rezultateve  me raportin nga kontrolli teknik i 
kryer për testimet periodike nga personi juridik i pavarur, 
me shkrim të njoftojë Inspektoratin,  me njoftim të cilin ai 
mund ta dërgojë me postë, me mjete elektronike ose me 
mjete të tjera të përshtatshme, ose me dorëzim në arkivin e 
Inspektoratit,  respektivisht në formë të një dokumenti 
elektronik të dorëzuar me dërgim të kualifikuar elektronik të 
regjistruar të adresës elektronike në Inspektorat. 

 
Neni 13 

Neni 36-а ndryshon dhe bëhet: 
“Kundër aktvendimit të inspektoriatit sipas nenit 36 

paragrafi 1 të këtij ligji, mund të deklarohet ankesë, në afat 
kohor prej 15 ditëve nga pranimi i aktvendimit tek organi 
kompetent vendimmarrës në shkallën e dytë. 

Ankesa sipas paragrafit 1 të këtij neni mund të dorëzohet 
edhe në formë elektronike me përdorimin e mjetit për 
identifikim elektronik nëpërmjet Portalit Nacional të 
Shërbimeve Elektronike ose nëpërmjet ndërmjetësuesit  për 
shërbime administrative në mënyrë elektronike në 
Inspektoriat, në përputhje me rregulloret në fushën e 
menaxhimit elektronik dhe shërbimeve elektronike dhe në 
fushën e dokumenteve elektronike, identifikimin elektronik 
dhe shërbimet e besueshme. 

Ankesa sipas paragrafit 1 të këtij neni nuk e shtyn 
ekzekutimin e vendimit. 

Me përjashtim të paragrafit 2 të këtij neni e në rast të 
ndërprerjes teknike të funksionalitetit të Portalit Nacional të 
Shërbimeve Elektronike, ankesa sipas paragrafit 1 të këtij 
neni në formë të dokumenteve elektronike dorëzohen 
nëpërmjet dërgimit të kualifikuar elektronik të regjistruar në 
adresën elektronike në Inspektorat përkatësisht 
shfrytëzuesit, në pajtim me rregullat nga fusha e 
dokumenteve elektronike, identifikimi elektronik dhe 
shërbimet e besueshme. 

 
Neni 14 

Në nenin 37 paragrafi 1 ndryshon dhe bëhet: 
“Në rast të fatkeqësive, avarive, ose dëme të shkaktuara 

nga pajisja teknike, shfrytëzuesi obligohet menjëherë me 
shkrim ta njoftojë Inspektoratin, dokumentin me shkrim 
mund ta dorëzojë me postë, me mjete elektronike ose mjete 
të tjera të përshtatshme, ose me dorëzim në arkivin e 
Inspektoratit, gjegjësisht njoftim në formën e një dokumenti 
elektronik të dorëzuar nëpërmjet dërgesës së kualifikuar të 
rekomanduar elektronike në adresën elektronike të 
Inspektoratit. 

 
Neni 15 

Neni 37-a ndryshon dhe bëhet: 
"Inspektori do të marrë vendim i cili do të ndalojë 

përkohësisht kryerjen e veprimtarisë së subjektit të 
mbikëqyrjes së subjektit të mbikëqyrjes duke vulosur 
lokalet, objektet, vendet e ndërtimit, pajisjet, mjetet e punës 
dhe mjete të tjera deri në heqjen e tyre, nëse: 

1) çdo lloj produkti i destinuar për vendosje në treg në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut, prodhuesi nuk i është 
raportuar Inspektoratit (neni 7 paragrafi 2); 

2) secili përdorues nuk e ka kryer procedurën për vënien 
në përdorim të pajisjeve teknike në përputhje me rregulloren 
teknike përkatëse për kryerjen e kontrollit teknik dhe 
testimit periodik (neni 28); 

3) pas kontrollit të parë teknik, në varësi të rregullores 
teknike për pajisjet teknike në fjalë, përdoruesi nuk i ka 
paraqitur kërkesë Inspektoratit për vënien në përdorim të 
pajisjeve teknike menjëherë dhe jo më vonë se tetë ditë nga 
dita e marrjes së raportit  nga inspektimi i parë teknik i kryer 
nga personi juridik i pavarur (neni 30); 

4) përdoruesi i pajisjeve teknike në çdo kohë nuk ka 
mundësuar kryerjen e pandërprerë të mbikëqyrjes 
inspektuese nga inspektorët teknikë shtetërorë me depërtim 
të drejtpërdrejtë në pajisjet teknike dhe dokumentacionin 
teknik (neni 31-a); 

5) përdoruesi nuk i kryen aktivitetet sipas orarit për 
kryerjen e kontrollit teknik dhe testimeve periodike të 
përcaktuara në rregulloren përkatëse teknike (neni 31 
paragrafi 2); 

6) Personi i pavarur juridik që kryen inspektim teknik 
dhe testime periodike të pajisjeve teknike nuk përgatit raport 
i cili do të përmbajë vlerësim të rezultateve të inspektimeve 
dhe testimeve të kryera dhe nuk ia paraqet përdoruesit 
brenda shtatë ditëve pas përfundimit të aktivitetet (neni 32 
paragrafi 1); 

7) në rast të ndryshimeve në lidhje me orarin për 
kryerjen e inspektimeve teknike dhe inspektimeve periodike 
midis përdoruesit dhe personit të pavarur juridik, si dhe për 
ndryshime të tjera në lidhje me inspektimet teknike dhe 
inspektimet periodike, nuk njofton Inspektoratin (neni 34); 

8) përdoruesi nuk i mbyll pajisjet teknike nëse raporti 
nga kontrolli teknik i kryer për testime periodike është 
negativ dhe, nëse është e nevojshme, në varësi të rregullores 
teknike për pajisjet teknike në fjalë, nuk e njofton 
Inspektoratin (neni 35 paragrafi 1); 

9) përdoruesi për përdorimin e vazhdueshëm të pajisjeve 
teknike nuk eliminon arsyet e raportit negativ nga kontrolli 
teknik i kryer për testime periodike, nuk bën një kontroll të 
jashtëzakonshëm teknik dhe testime periodike dhe, nëse 
është e nevojshme, në varësi të rregullores teknike për 
pajisjet teknike në fjalë, nuk informon Inspektoratin për 
rezultatet (neni 35 paragrafi 2); 

10) përdoruesi nuk ka kryer të gjithë procedurën për 
inspektim teknik gjatë vënies në punë, dhe synon të përdorë 
pajisjet teknike të referuara në nenin 36 paragrafi 1 të këtij 
ligji, pas ndërhyrjeve të kryera në të (neni 36 paragrafi 2) dhe 

11) përdoruesi nuk vepron sipas aktvendimit të 
inspektorit sipas neneve 36 paragrafi 1 dhe 37 paragrafi 3 të 
këtij ligji. 

Kundër aktvendimit të inspektorit sipas paragrafit 1 të 
këtij neni, mund të bëhet ankesë, brenda 15 ditëve nga 
marrja e vendimit, tek organi kompetent vendimmarrës në 
shkallën e dytë. 

Ankesa sipas paragrafit 2 të këtij neni mund të dorëzohet 
edhe në formë elektronike me përdorimin e mjetit për 
identifikim elektronike nëpërmjet Portalit Nacional të 
Shërbimeve Elektronike ose nëpërmjet ndërmjetësuesit  për 
shërbime administrative në mënyrë elektronike në 
Inspektoriat, në përputhje me rregulloret në fushën e 
menaxhimit elektronik dhe shërbimeve elektronike dhe në 
fushën e dokumenteve elektronike, identifikimin elektronik 
dhe shërbimet e besueshme. 

Me përjashtim të paragrafit3 të këtij neni dhe në rast të 
ndërprerjes teknike të funksionalitetit të Portalit Nacional të 
Shërbimeve Elektronike, ankesa sipas paragrafit 2 të këtij 
neni në formë të dokumentit elektronik dorëzohet nëpërmjet 
dërgesës së kualifikuar të rekomanduar elektronike në 
adresën elektronike të organit kompetent për vendimmarrje 
në shkallë të dytë, në pajtim me rregullat nga fusha e 
dokumenteve elektronike, identifikimi elektronik dhe 
shërbimet e besueshme”. 

 
Neni 16 

Pas nenit 37-b shtohet neni i ri 37-v siç vijon: 
 

„Neni 37-v 
Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese 

inspektori kompetent në subjektin e mbikëqyrjes 
inspektuese konstaton parregullsi dhe mangësi në pajtim me 
nenin 38 paragrafi 1 pikat 1 dhe 5 dhe paragrafin 2 pika 1 të 
këtij ligji me vendim të subjektit të mbikëqyrjes inspektuese  
do t'i shqiptojë vërejtje inspektuese dhe do t'i caktojë afat 
brenda të cilit obligohet t'i eliminojë parregullsitë dhe 
mangësitë e konstatuara. 
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Me përjashtim sipas paragrafit (1) të këtij neni, në rast 
kur inspektori vlerëson se parregullsitë e vërtetuara dhe 
mungesat mund të shkaktojnë ose shkaktojnë rrezik të 
drejtpërdrejtë ndaj jetës dhe shëndetit të njerëzve apo dëm 
financiar apo dëm ndaj pronës me vlerë më të lartë apo 
rrezikim të mjedisit jetësor ose rrezikim të interesit publik, 
me vendim shqipton masë tjetër të inspektimit, si obligim, 
urdhër, ndalesë dhe masë tjetër, nëse vërtetohet me ligj të 
posaçëm, me të cilën në mënyrë përkatëse do të arrihet 
qëllimi i mbikëqyrjes së inspektimit. 

Nëse pas skadimit të afatit të përcaktuar gjatë shqiptimit 
të paralajmërimit sipas paragrafit (1) të këtij neni, inspektori 
vërteton se parregullsitë dhe mungesat ende nuk janë 
larguar, me vendim shqipton masë tjetër të inspektimit,si 
obligim, urdhër, ndalesë dhe masë tjetër, nëse vërtetohet me 
ligj të posaçëm, me të cilën në mënyrë përkatëse do të arrihet 
qëllimi i mbikëqyrjes së inspektimit. 

Vendimi sipas paragrafit 1 të këtij neni, miratohet 
menjëherë ndërsa më së voni në afat prej tetë ditëve nga dita 
e përgatitjes së procesverbalit, në pajtim me nenin 82 të 
Ligjit të Mbikëqyrjes Inspektuese. 

Kur gjatë kryerjes së mbikëqyrjes së inspektimit nuk 
vërtetohen parregullsi dhe shkelje të tjera të ligjit apo rregull 
tjetër ose parregullsitë e vërtetuara janë larguar gjatë 
kryerjes së mbikëqyrjes së inspektimit ose në afatin e 
përcaktuar me vendimin sipas paragrafit (1) të këtij neni, 
inspektori e ndërpret procedurën e konstatimit në 
procesverbal, në pajtim me nenin 82 të Ligjit të Mbikëqyrjes 
Inspektuese. 

Me përjashtim sipas paragrafëve 2 dhe 3 të këtij neni, 
inspektori mund të shqiptojë masë inspektimi me vendim 
me gojë të cituar në procesverbal, në pajtim me nenin 82 të 
Ligjit të Mbikëqyrjes Inspektuese.  

Në rastin e paragrafit 6 të këtij neni, inspektori është i 
obliguar menjëherë, më së voni në afat prej tetë ditëve të 
miratojë vendim me shkrim për shqiptimin e masës së 
inspektimit. 

Kundër vendimit sipas paragrafëve 1 dhe 7 të këtij neni, 
mund të deklarohet ankesë në afat prej 15 ditëve nga dita e 
pranimit të vendimit, pranë organi kompetent për 
vendimmarrje në shkallë të dytë, në pajtim me ligjin. 

Ankesa sipas paragrafit 8 të këtij neni mund të dorëzohet 
edhe në formë elektronike me përdorimin e mjetit për 
identifikim elektronike nëpërmjet Portalit Nacional të 
Shërbimeve Elektronike ose nëpërmjet ndërmjetësuesit  për 
shërbime administrativenë mënyrë elektronike në 
Inspektorat, në përputhje me rregullat nga fusha e 
menaxhimit elektronik dhe shërbimeve elektronike dhe nga 
fusha e dokumenteve elektronike, identifikimit elektronik 
dhe shërbimeve të besueshme. 

Me përjashtim të paragrafit 9 të këtij neni, në rast të 
ndërprerjes së funksionalitetit të Portalit Nacional të 
Shërbimeve Elektronike, ankesa sipas paragrafit 8 të këtij 
neni në formë të dokumentit elektronik mund të dorëzohet 
nëpërmjet dërgesës së kualifikuar të rekomanduar 
elektronike në adresën elektronike të organit kompetent për 
vendimmarrje në shkallë të dytë, në pajtim me rregullat nga 
fusha e dokumenteve elektronike, identifikimit elektronik 
dhe shërbimeve të besueshme.  

Ankesa sipas paragrafit 8 të këtij ligji nuk e anulon 
realizimin e vendimit sipas paragrafëve 1 dhe 7 të këtij 
neni”. 

Inspektorati mban evidencë për paralajmërimet e 
shqiptuara sipas paragrafit 1 dhe 7 të këtij neni. 

Formën dhe përmbajtjen e evidencës për paralajmërimet 
e shqiptuara sipas paragrafit 12 të këtij neni e përcakton 
ministri i Ekonomisë“. 

 
Neni 17 

Neni 38 ndryshon dhe bëhet: 
"Gjobë në vlerë prej 300 deri në 1.000 euro në 

kundërvlerë denari do të shqiptohet për  kundërvajtje ndaj 
personit juridik, i cili është mikrotregtar nëse: 

1) çdo lloj të produktit të dedikuar për hedhjen në treg 
në Republikën e Maqedonisë së Veriut nuk e paraqet te 
Inspektorati (neni 7 paragrafi 2); 

2) nuk ka kryer  procedurë për vënien në përdorim të 
pajisjeve teknike në përputhje me rregulloren përkatëse 
teknike për kryerjen e kontrollit teknik dhe testimit periodik 
(neni 28); 

3) përdoruesi i pajisjeve teknike në çdo kohë nuk ka 
mundësuar kryerjen e pandërprerë të inspektimit nga 
inspektorët teknikë shtetërorë me depërtim të drejtpërdrejtë 
në pajisjet teknike dhe dokumentacionin teknik (neni 31-a); 

4) nuk kryen aktivitetet sipas orarit për kryerjen e 
kontrollit teknik dhe testimeve periodike të përcaktuara në 
rregulloren përkatëse teknike (neni 31, paragrafi 2); 

5) Personi i pavarur juridik që kryen inspektim teknik 
dhe testime periodike të pajisjeve teknike nuk përgatit raport 
i cili do të përmbajë vlerësim të rezultateve të inspektimeve 
dhe kontrolleve të kryera dhe nuk ia paraqet përdoruesit 
brenda shtatë ditëve pas përfundimit të aktiviteteve (neni 32 
paragrafi 1); 

6) përdoruesi nuk i mbyll pajisjet teknike nëse raporti 
nga inspektimi teknik i kryer i testimeve periodike  është 
negativ dhe, nëse është e nevojshme, në varësi të rregullores 
teknike për pajisjet teknike në fjalë, për atë nuk e njofton 
Inspektoratin (neni 35 paragrafi 1) 

7) përdoruesi për përdorimin e vazhdueshëm të pajisjeve 
teknike nuk eliminon arsyet e raportit negativ nga 
inspektimi teknik i kryer i testimeve periodike , nuk bën një 
kontroll të jashtëzakonshëm teknik dhe testime periodike 
dhe, nëse është e nevojshme, në varësi të rregullores teknike 
për pajisjet teknike në fjalë, nuk informon Inspektorati për 
rezultatet (neni 35 paragrafi 2); 

8) përdoruesi nuk ka kryer të gjithë procedurën për 
inspektim teknik gjatë vendosjes në përdorim, ndërkaq ai 
synon të përdorë pajisjet teknike të referuara në nenin 36 
paragrafi 1 të këtij ligji, pas ndërhyrjeve të kryera në të (neni 
36 paragrafi 2) dhe 

9) përdoruesi nuk vepron sipas aktvendimit të 
inspektorit sipas neneve 36 paragrafi 1 dhe 37 paragrafi 3 të 
këtij ligji. 

Gjobë në vlerë prej 50 deri në 300 euro në kundërvlerë 
në denarë do të shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, 
i cili është mikrotregtar nëse: 

  1) pas kontrollit të parë teknik, në varësi të rregullores 
teknike për pajisjet teknike në fjalë, përdoruesi nuk i ka 
paraqitur kërkesë Inspektoratit për vënien në përdorim të 
pajisjeve teknike menjëherë dhe jo më vonë se tetë ditë nga 
dita e marrjes së raportit  nga kontrolli i parë teknik i kryer 
nga personi juridik i pavarur (neni 30); 

2) brenda shtatë ditëve nga dita e marrjes së raportit për 
inspektimin teknik të kryer për testime periodike, dhe 
dorëzuar nga personi i pavarur juridik, nëse është e 
nevojshme në varësi të pajisjes teknike, përdoruesi nuk e 
paraqet atë në Inspektorat (neni 33); dhe 

3) në rast të ndryshimeve në lidhje me orarin për 
kryerjen e inspektimeve teknike dhe testimeve periodike 
midis përdoruesit dhe personit të pavarur juridik, si dhe për 
ndryshime të tjera në lidhje me inspektimet teknike dhe 
testimet periodike, përdoruesi nuk e njofton Inspektoratin 
(neni 34); 

Dënohet me gjobë në vlerë prej 1,000 deri në 2,000 euro 
në kundërvlerë denari, personi juridik, i cili është tregtar i 
vogël për kundërvajtje, referuar paragrafëve 1 dhe 2 të këtij 
neni. 

Gjobë në vlerë prej 2,500 deri në 6,000 euro në 
kundërvlerë denari, do ti shqiptohet personit juridik, i cili 
është tregtar i mesëm për kundërvajtjen e përmendur në 
paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni. 

Dënohet me gjobë në vlerë prej 4,000 deri në 10,000 
euro në kundërvlerë denari, personi juridik, i cili është 
tregtar i madh për kundërvajtjen e përmendur në paragrafët 
1 dhe 2 të këtij neni. 
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Dënohet me gjobë në vlerë prej 30 deri në 100 euro në 
kundërvlerë denari, personi përgjegjës në personin juridik 
që është  mikrotregtar për kundërvajtje sipas paragrafëve 1 
dhe 2 të këtij neni. 

Gjobë në vlerë prej 100 deri 200 euro në kundërvlerë të 
denarit do të shqiptohet personi përgjegjës në personin 
juridik që është tregtar i vogël për kundërvajtje të referuar 
në paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni. 

Dënohet me gjobë në vlerë prej 200 deri 400 euro në 
kundërvlerë të denarit personi përgjegjës në personin juridik 
i cili është tregtar i mesëm për kundërvajtje të përmendur në 
paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni. 

Dënohet me gjobë në vlerë prej 300 deri në 500 euro në 
kundërvlerë në denarë, personi përgjegjës në personin 
juridik që është tregtar i madh për kundërvajtje sipas 
paragrafëve 1 dhe 2 të këtij neni. 

Gjobë në vlerë prej 50 deri në 250 euro në kundërvlerë 
të denarit do t'i shqiptohet një personi fizik për veprimet e 
përmendura në paragrafin 1 pikat 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8) dhe 
9) dhe paragrafi 2 pikat 1) dhe 3) të këtij neni. " 

 
Neni 18 

Pas nenit 38-v, shtohen dy nene të reja  38-g dhe 38-d, 
siç vijon: 

 
„Neni 38-g 

Për kundërvajtjet sipas nenit 38 të këtij ligji, të cilat janë 
kryer me qëllim që kryesi të marrë përfitim pasuror për vete 
ose për një person tjetër ose kundërvajtja është kryer nga një 
grup i organizuar personash ose gjatë vitit kalendarik kryesi 
ka përsëritur kundërvajtjen, gjykata kompetente mund të 
shqiptojë gjobë në shumë prej dyfishit të gjobës, të 
parashikuar në nenin 38 të këtij ligji. 

Për kundërvajtjet e përmendura në nenin 38 të këtij ligji, 
kur ekziston rreziku se kundërvajtja do të përsëritet, personit 
juridik do t'i shqiptohet sanksioni kundërvajtës i ndalimit të 
përkohshëm për të kryer një veprimtari të caktuar për një 
periudhë prej tre muajsh deri në dy vjet. 

Për kundërvajtjet e përmendura në nenin 38 të këtij ligji, 
personit përgjegjës në personin juridik, personit fizik, 
përkatësisht tegtarit të vetëm i shqiptohet sanksioni 
kundërvajtës i ndalimit për të kryer një profesion, veprimtari 
ose detyrë për një periudhë prej tre muaj në një vit. 

Kur me kundërvajtjet sipas nenit 38 të këtij ligji, kryerësi 
do të fitojë përfitim pasuror, gjykata do të konfiskojë fitimin 
pasuror që është realizuar me kryerjen e kundërvajtjes. 

 
Neni 38-d 

Për kundërvajtjet sipas nenit 38 i këtij, procedurë 
kundërvajtëse mban dhe sanksion kundërvajtës shqipton 
gjykata kompetente”. 

 
Neni 19 

Në tërë tekstin e ligjit, fjalët “Republika e Maqedonisë 
zëvendësohen me fjalët “Republika e Maqedonisë së 
Veriut“. 

 
Neni 20 

Aktet nënligjore të miratuara në përputhje me Ligjin e 
Inspektimit Teknik („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë“ nr. 88/08, 119/10, 36/11, 136/11, 164/13, 
41/14, 33/15 , 61/15, 154/15 dhe 53/16) duhet të 
harmonizohen me dispozitat e këtij ligji brenda një viti nga 
dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 21 

Dispozitat e nenit 7 të këti ligji me të cilin ndryshon neni 
21 paragrafët 3,5,7,9, 11 dhe 12, nenit 8 të këti ligji me të 
cilin ndryshon neni 27 paragrafët 3, 5  dhe 6, nenit 9 të këti 
ligji me të cilin ndryshon neni 30 paragrafët 2,6, 9  dhe 10, 
nenit 10 të këti ligji me të cilin ndryshon neni 33 paragrafët 
2 dhe 4, nenit 11 të këti ligji me të cilin ndryshon neni 34 
paragrafi 1 dhe 3, nenit 12 të këti ligji me të cilin ndryshon 

neni 35, nenit 13 të këti ligji me të cilin ndryshon neni 36-a 
paragrafi 2 dhe 4, nenit 14 të këti ligji me të cilin ndryshon 
neni 37 paragrafi 1, nenit 15 të këti ligji me të cilin ndryshon 
neni 37-a paragrafi 3 dhe nenit 16 të këti ligji në të cilin 
shtohet neni i ri 37-v paragrafët 9 dhe 10, do të fillojnë të 
zbatohen nga 1.7.2022. 

 
Neni 22 

Dispozitat e nenit 7 të këti ligji me të cilin ndryshon neni 
21, paragrafët 3, 5, 7, 9, 11 dhe 12, nenit 8 të këti ligji me të 
cilin ndryshon neni 27, paragrafët 3, 5, dhe 6, nenit 9 të këti 
ligji me të cilin ndryshon neni 30, paragrafët 2, 6, 9 dhe 10,  
nenit 10 të këti ligji me të cilin ndryshon neni 33, paragrafët 
2 dhe 4, nenit 11 të këti ligji me të cilin ndryshon neni 34,  
paragrafët 1 dhe 3, nenit 12 të këti ligji me të cilin ndryshon 
neni 35,  nenit 13 të këti ligji me të cilin ndryshon neni 36-
a,  paragrafët 2 dhe 4, nenit 14 të këti ligji me të cilin 
ndryshon neni 37,  paragrafi 1, nenit 15 të këti ligji me të 
cilin ndryshon neni 37-a  paragrafët 3 dhe 4  dhe nenit 16 të 
këti ligji në të cilin shtohet neni i ri 37-a  paragrafët 9 dhe 
10, do të vlejnë me aderimin e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut në Bashkimin Europian. 

 
Neni 23 

Ky ligj hyn në fuqi nga dita e shpalljes në „Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“. 

___________ 
1285. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Северна Македонија, претседателот на Ре-
публика Северна Македонија и претседателот на Собра-
нието на Република Северна Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ  

СЛУЖБЕНИЦИ 
 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
административни службеници, 

што Собранието на Република Северна Македонија 
го донесе на седницата одржана на 19 април 2022 годи-
на. 

  
Бр. 08-1908/1  Претседател на Република

19 април 2022 година Северна Македонија,
Скопје Стево Пендаровски, с.р.

  
Претседател 

на Собранието на Република 
Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 

 
Член 1 

Во Законот за административни службеници 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
број 275/19, 14/20 и 215/21), членот 87 се менува и гласи: 

„(1) Основната компонента на плата ја сочинуваат:  
 - минимална плата,  
 - дел на плата за степен на образование, 
 - дел на плата за ниво и  
 - дел на плата за стаж. 
 (2) Минималната плата е онаа која министерот за 

труд и социјална политика, ја објавува во „Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ согласно со за-
кон. 
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(3) Делот на плата за степенот на образование кој е 
законски минимум за соодветното ниво на работно мес-
то се вреднува на следниов начин: 

 

НИВО НА 
КВАЛИФИКАЦИИ/ОБРАЗОВАНИЕ 

БОДОВИ 

Ниво на квалификации VI А, 240 
кредити според ЕКТС или завршен 
VII/1 степен 56 

Ниво на квалификации VI Б или 180 
кредити според ЕКТС 31 

Ниво на квалификации V А, 60 до 120 
кредити според ЕКТС или вишо 
образование 11 

Ниво на квалификации IV, 240 кредити 
според ЕЦВЕТ или МКСОО или 
четиригодишно средно образование 1 

  
(4) Делот на плата за нивото на кое е распореден ад-

министративниот службеник се вреднува на следниов 
начин: 

 
НИВО БОДОВИ      
 
А1 - секретар од прво ниво          677 
А2 - секретар од второ ниво    535  
А3 - секретар од трето ниво         490  
А4 - секретар од четврто ниво   424 
А5 - секретар од петто ниво    334 
Б1 - раководен административен службеник од прво 

ниво            344 
Б2 - раководен административен службеник од вто-

ро ниво             323 
Б3 - раководен административен службеник од трето 

ниво              233    
Б4 - раководен административен службеник од чет-

врто ниво          172  
В1 - стручен административен службеник од прво 

ниво             106 
В2 - стручен административен службеник од второ 

ниво                      71 
В3 - стручен административен службеник од трето 

ниво                56     
В4 - стручен административен службеник од четврто 

ниво               25  
Г1 - помошно - стручен административен службеник 

од прво ниво            15  
Г2 – помошно - стручен административен службе-

ник од второ ниво           10    
Г3 - помошно - стручен административен службеник 

од трето ниво              5    

Г4 - помошно - стручен административен службеник 
од четврто ниво            1 

(5) Делот на плата за работниот стаж на администра-
тивниот службеник се вреднува во износ од 0,5% од зби-
рот на минималната плата, делот на плата за степен на 
образование и делот на плата за ниво, за секоја наврше-
на година работен стаж, а најмногу до 20%.“. 

 
Член 2 

Одредбите од членот 1 од овој закон со кој се менува 
членот 87 ќе започнат да се применуваат со исплата на 
мартовската плата во месец април 2022 година. 

 
Член 3 

Бодовите на плата во делот на образованието за 
државниот службеник со ниво на квалификациите VI Б, 
односно стекнати 180 кредити според ЕКТС, кој засно-
вал работен однос во институцијата заклучно со денот 
на започнувањето со примената на Законот за админис-
тративни службеници („Службен весник на Република 
Македонија“ број 27/14), ќе се вреднуваат со 56 бода. 

 
Член 4 

Овој закон влегува во сила со  денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“. 

__________ 
  

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT TË NËPUNËSVE 

ADMINISTRATIVË 
 

Neni 1 
Në Ligjin e Nëpunësve Administrativë (Gazeta Zyrtare 

e Republikës së Maqedonisë, numër.27/14, 199/14, 48/15, 
154/15, 5/16, 142/16 dhe 11/18 dhe Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 275/19, 14/20 
dhe 215/21), neni 87 ndryshon dhe bëhet: 

„(1) Komponentën bazë të pagës e përbëjnë:  
- paga minimale  
- pjesa e pagës për shkallën e arsimit, 
- pjesa e pagës për nivelin dhe  
- pjesa e pagës për stazhin. 
(2) Paga minimale është ajo, të cilën ministri i Punës dhe 

i Politikës Sociale e publikon në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, në përputhje me ligjin. 

(3) Pjesa e pagës për shkallën e arsimit që është 
minimum ligjor për nivelin adekuat të vendit të punës, 
vlerësohet sipas mënyrës në vijim: 

 

NIVELI I KUALIFIKIMEVE / ARSIMIT PIKËT 

Niveli i kualifikimeve VI А, 240 kredi sipas 
SETK  ose të përfunduar shkallën VII/1 56 
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Niveli i kualifikimeve VI B ose 180 kredi 
sipas  SETK 31 

Niveli i kualifikimeve V А, 60 deri në 120 
kredi sipas  SETK ose arsim të lartë 11 

Niveli i kualifikimeve IV, 240 kredi ECVET 
ose SKMAP ose arsim i mesëm katërvjeçar  1 

 
(4) Pjesa e pagës për nivelin në të cilin është i sistemuar 

nëpunësi administrativ, vlerësohet në mënyrën në vijim: 
 
NIVELI   PIKËT   
 
А1 – sekretar i nivelit të parë 677  
А2 - sekretar i nivelit të dytë535  
А3 - sekretar i nivelit të tretë490  
А4 - sekretar i nivelit të katërt424  
А5 - sekretar i nivelit të pestë 334 
B1 – nëpunës administrativ udhëheqës i nivelit të parë   

344  
 B2 - nëpunës administrativ udhëheqës i nivelit të dytë   

323  
B3 - nëpunës administrativ udhëheqës i nivelit të tretë  

      233  
B4 - nëpunës administrativ udhëheqës i nivelit të katërt 

      172  
V1 – nëpunës administrativ profesional i nivelit të parë  

106  
V2 - nëpunës administrativ profesional i nivelit të dytë  

        71  
V3 - nëpunës administrativ profesional i nivelit të tretë 

 56  
V4 - nëpunës administrativ profesional i nivelit të katërt 

  25  
G1 – nëpunës administrativ ndihmës profesional i nivelit 

të parë               15 
G2 - nëpunës administrativ ndihmës- profesional i 

nivelit të dytë             10 
G3 - nëpunës administrativ ndihmës - profesional i 

nivelit të tretë                    5
 G4 - nëpunës administrativ ndihmës- profesional i 
nivelit të katërt                   1 
 (5) Pjesa e pagës për stazhin e nëpunësit administrativ, 
vlerësohet në shumë prej  0,5% nga pjesa e pagës minimale, 
pjesa e pagës për shkallën e arsimit dhe pjesa e pagës për 
nivelin për çdo vit të mbushur të stazhit të punës, ndërsa më 
së shumti deri në 20%.“ 

 
Neni 2 

Dispozitat e nenit 1 të këtij ligji, me të cilin ndryshohet 
neni 87, do të fillojnë të zbatohen me pagesën e pagës së 
marsit  në muajin prill 2022. 

Neni 3 
 Pikët e pagës në pjesën e arsimit për nëpunësin 

administrativ me nivel të kualifikimeve VI B, përkatësisht 
të arritura 180 kredi sipas SETK, i cili ka themeluar 
marrëdhënie pune në institucion, me përmbylljen e ditës së 
fillimit të zbatimit të  Ligjit të Nëpunësve Administrativë 
(Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 27/14), do 
të vlerësohen me 56 pikë. 

 
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e shpalljes në Gazetën Zyrtare 
të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

___________ 
1286. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Северна Македонија, претседателот на Ре-
публика Северна Македонија и претседателот на Собра-
нието на Република Северна Македонија издаваат 

 
У К А З 

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

СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње  на Законот за социјалната заштита, 

што Собранието на Република Северна Македонија го 
донесе на седницата одржана на 19 април 2022 година. 

  
Бр. 08-1909/1   Претседател на Република 

19 април 2022 година Северна Македонија, 
Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

 
Член 1 

Во Законот за социјалната заштита („Службен вес-
ник на Република Северна Македонија” број 104/19, 

146/19, 275/19, 302/20, 311/20,  163/21 и 294/21), во член 
34 во ставот 1 точката на крајот од реченицата се заме-

нува со запирка и се додаваат зборовите: „освен лице 
кое не е евидентирано во матична книга на родени, а има 

извод од посебна матична книга на родени и идентифи-
кациона исправа под услови и во постапка утврдени со 

закон.“. 
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Член 2 
 Во членот 111 став 1 зборовите: „одобрена од Коми-

сијата за одобрување на програми за континуирана про-
фесионална едукација“ се заменуваат со зборовите: „ко-
ја ја донесува по претходно стручно мислење од Заводот 
за социјални дејности“. 

  
Член 3 

Со исплатата на гарантирана минимална помош за 
месеците март, април и мај 2022 година, на секој корис-
ник на гарантирана минимална помош ќе се исплати ед-
нократен додаток во висина од 1.000,00 денари за месе-
ците март, април и мај 2022 година. 

Исплатата на еднократниот додаток од ставот 1 на 
овој член, се врши со средствата наменети за гарантира-
ната минимална помош. 

 
Член 4 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

TË MBROJTJES SOCIALE 
 

Neni 1 
Në Ligjin e Mbrojtjes Sociale (Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 104/19, 146/19, 
275/19, 302/20, 311/20, 163/21 dhe 294/21), në nenin 34, në 
paragrafin 1, pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët 
“përveç personit që nuk është i evidentuar në Librin e amzës 
të të lindurve, e që ka certifikatë nga Libri i posaçëm i amzës 
të të lindurve dhe dokument identifikimi sipas kushteve dhe 
procedurës së përcaktuar me ligj". 

 
Neni 2 

Në nenin 111, në paragrafin 1, fjalët “miratuar nga 
Komisioni i miratimit të programeve për edukim të 
vazhdueshëm profesional” zëvendësohen me fjalët “që e 
miraton pas mendimit profesional paraprak të Entit të 
Veprimtarisë Sociale”. 

 
Neni 3 

Me pagesën e ndihmës së garantuar minimale për muajt 
mars, prill dhe maj 2022, secilit përfitues të ndihmës së 
garantuar minimale do t'i paguhet shtesë të njëhershme në 
shumë prej 1.000,00 denarë për muajt mars, prill dhe maj 
2022. 

Pagesa e shtesës së njëhershme sipas paragrafit 1 të këtij 
neni kryhet me mjetet e dedikuara për ndihmën e garantuar 
minimale. 

Neni 4 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e shpalljes në Gazetën Zyrtare 

të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

1287. 
Врз основа на член 15 став (7) од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 
190/16 и „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Ма-
кедонија, на седницата одржана на 19 април 2022 го-
дина, донесе 

  
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА 
НА ЦЕНАТА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МА-
КЕДОНИЈА И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИТЕ ТРО-
ШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ 
ЗА ОТУЃУВАЊЕ, ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП И ЗА 
ЗАСНОВАЊЕТО НА ПРАВО НА СТВАРНА  

СЛУЖБЕНОСТ 
 

Член 1 
Во Уредбата за висината на цената на градежното 

земјиште сопственост на Република Северна Македони-
ја и висината на посебните трошоци за спроведување на 
постапките за отуѓување, давање под закуп и за засно-
вањето на право на стварна службеност („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.163/16, 190/17, 201/18 
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.129/21), Прилогот 1, Прилогот 2 и Прилогот 3 се за-
менуваат со нов Прилог 1, Прилог 2 и Прилог 3, кои се 
составен дел на оваа уредба. 

 
Член 2 

Започнатите постапки за отуѓување, давање под за-
куп и за засновањето на право на стварна службеност на 
градежно земјиште сопственост на Република Северна 
Македонија до денот на влегувањето во сила на оваа 
уредба ќе продолжат согласно одредбите од оваа 
уредба, доколку истите се поповолни за странките. 

 
Член 3 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“. 

 
Бр. 41-2241/1 Заменик на претседателот 

19 април 2022 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Фатмир Битиќи, с.р. 
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1288. 
Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Вла-
дата на Република Северна Македонија, на седницата, 
одржана на 19 април 2022 година, донесе                                            

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН 
ИМОТ 

 
Член 1 

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот, 
кој се наоѓа на ул. „Родна Ивева“ бр.95, Велес, на КП бр. 
3085, КО Велес, запишан во Имотен лист бр.26015, соп-
ственост на Република Северна Македонија- Агенција 
за управување со одземен имот, и тоа:  

- недвижен имот-стан, број на зграда 1, намена на 
зграда, А1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел 
СТ, со внатрешна површина од 43 м2, 

- недвижен имот-стан, број на зграда 1, намена на 
зграда, А1, кат 1, намена на посебен/заеднички дел СТ, 
со внатрешна површина од 76 м2, 

- недвижен имот-помошна просторија, број на згра-
да 1, намена на зграда, А1, кат 1, намена на посебен/за-
еднички дел ПП, со внатрешна површина од 8 м2, 

- недвижен имот-стан, број на зграда 1, намена на 
зграда, А1, кат 2, намена на посебен/заеднички дел СТ, 
со внатрешна површина од 71 м2, 

- недвижен имот-подрум, број на зграда 1, намена на 
зграда, А1, кат 1, намена на посебен/заеднички дел П, со 
внатрешна површина од 11 м2 и 

- недвижен имот-гаража, број на зграда 2, намена на 
зграда, А1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел Г, 
со внатрешна површина од 20 м2.  

 
Член 2 

Продажбата на одземениот недвижен имот од член 1 
од оваа одлука, да се извр-ши заедно со јавно наддавање 
по електронски пат со почетна продажна цена утврдена 
согласно Процената на Министерството за правда – Би-
рото за судски вештачања бр. СВ/EL 511/21-75 од 
21.7.2021 година, во износ од 3.355.869,00 денари.                                                   

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“. 

  
Бр. 41-158/1 Заменик на претседателот

19 април 2022 година  на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 Фатмир Битиќи, с.р.
__________ 

1289. 
Врз основа на член 11 точка 8 од Законот  за јавните 

претпријатија ( ,,Службен весник  на Република Маке-
донија “бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,  
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 
35/19 и „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр.275/19),  Владата на Република Северна Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 19 април 2022 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2022 ГОДИНА 
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУ-
ВАЊЕ СО ДРЖАВНИТЕ ШУМИ ,,НАЦИОНАЛНИ 

ШУМИ“ - П.О. - СКОПЈЕ 
 
1.  Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма за 2022 година на Јавното прет-
пријатие за стопанисување со државните шуми ,,Нацио-
нални шуми’’ - п.о. - Скопје, бр.02-61/6 од 25.3.2022 го-
дина, усвоена од Управниот  одбор на ова јавно прет-
пријатие, на седницата, одржана на 30.3.2022 година. 

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

 
Бр. 41-856/1 Заменик на претседателот

19 април 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

Фатмир Битиќи, с.р.
__________ 

1290. 
Врз основа на член 21 од Законот за основање на 

Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.103/08, 156/10, 59/12, 187/13, 41/14 и 
83/18), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 19 април 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
РАБОТА И ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА АГЕНЦИ-
ЈАТА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗ-
МОТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА  

2022 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за работа и Финансискиот план на Агенцијата за промо-
ција и поддршка на туризмот во Република Северна Ма-
кедонија за 2022 година, бр.02-205/3 од 13.4.2022 го-
дина, усвоени од Управниот одбор на Агенцијата, на 
седницата одржана на 14.4.2022 година. 

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

 
Бр. 41-1438/2 Заменик на претседателот

19 април 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

Фатмир Битиќи, с.р.
__________ 

1291. 
Врз основа на член 74 став (4) од Законот за ученич-

киот стандард („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 
146/15, 30/16, 64/18, 20/19 и „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр. 248/20 и 302/20), Владата 
на Република Северна Македонија, на седницата, од-
ржана на 19 април 2022 година, донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА УЧЕНИЧКИ-
ОТ ДОМ ПРИ СОУ „КОЧО РАЦИН“ СВЕТИ НИКОЛЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Ученичкиот дом при СОУ „Кочо 
Рацин“ Свети Николе, му се доделуваат вкупно 
47.000,00 денари, од Буџетот на Република Северна Ма-
кедонија за 2022 година, раздел 16001, програма 5, пот-
програма 50, расходна ставка 464 - разни трансфери. 
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Член 2 
Средствата од член 1 од оваа одлука, заради постое-

ње на вонредни околности (утврдено постоење на криз-
на состојба, прогласена епидемија, односно пандемија), 
се доделуваат за исплата на плати за вработените на 
Ученичкиот дом при СОУ „Кочо Рацин“ Свети Николе, 
за февруари 2022 година. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“. 

 
Бр. 41-2162/1 Заменик на претседателот

19 април 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 Фатмир Битиќи, с.р.
__________ 

1292. 
Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 
190/16 и „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр. 275/19), Владата на Република Северна Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 12 април 2022 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ  

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА 
OПШТИНА КАВАДАРЦИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Општина Кавадарци се дава право 
на трајно користење на градежно земјиште сопственост 
на Република Северна Македонија, на ГП бр. 12.1.3, со 
вкупна површина од 2817 м², кое претставува дел од КП 
бр. 6773/1 КО Кавадарци-вон град, градежно изградено 
земјиште, со површина од 2646 м², запишано во Имотен 
лист бр. 1659, КП бр. 6773/1 КО Кавадарци-вон град, 
земјиште под зграда 1, со површина од 47 м², запишано 
во Имотен лист бр. 1659, дел од КП бр. 6774 КО Кава-
дарци-вон град, градежно неизградено земјиште, со пов-
ршина од 71 м², запишано во Имотен лист бр. 1659 и дел 
од КП бр. 6774 КО Кавадарци-вон град, градежно неиз-
градено земјиште, со површина од 53 м², запишано во 
Имотен лист бр. 1659, согласно со Извод од план, ДУП 
за УЕ 12 дел од Блок 12.1 „Ла Луна“   КО Кавадарци-
град и КО Кавадарци-вон град, општина Кавадарци 
(2020-2025),  бр. 11-6965/3 од 7.12.2021 година, донесен 
од страна на Советот на општина Кавадарци со Одлука 
бр. 08-6481/34 од 15.11.2021 година, заради изградба на 
објект со намена Д3 – спортско-рекреативен центар. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното земјиш-
те од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“. 

 
Бр. 41-2292/1 Прв заменик на претседателот

12 април 2022 година  на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 Артан Груби, с.р.

1293. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07,19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 
142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 19 април 2022 го-
дина, донесе  

   
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРА-
ЊЕ НА РАБОТНА ГРУПА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ 
НА ПРОЦЕСОТ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА 

 
Член 1 

 Во Одлуката за формирање на Работна група за про-
должување на процесот на децентрализација („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 46/21 и 
71/21), во член 2, став 1 во точката 1. зборовите „Мирја-
на Јанева“ се заменуваат со зборовите „Мартин Попов“, 
а зборовите „Виктор Петрушевски-советник на претсе-
дателот на Владата на Република Северна Македонија“ 
се заменуваат со зборовите „д-р Игор Бимбилоски-сек-
ретар за мониторинг и поддршка на институциите при 
реализација на Програмата за работа на Владата на Ре-
публика Северна Македонија и на стратешки проекти во 
Канцеларијата на претседателот на  Владата на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 Во точката 3. зборовите „д-р Димитар Ковачевски“ 
се заменуваат со зборовите „Филип Николовски“. 

 Во точката 6. зборовите „Петре Шилегов“ се заме-
нуваат со зборовите „Данела Арсовска“. 

Точката 8. се менува и гласи: 
„ 8. Перо Костадинов, градоначалник на Општина 

Валандово“. 
                  

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Северна Македонија”. 

 
Бр. 41-2298/1 Заменик на претседателот

19 април 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

Фатмир Битиќи, с.р.
__________ 

1294. 
Врз основа на член 26-а став (3) од Законот за елек-

тронските комуникации („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18, 
21/18 и „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр.98/19, 153/19 и 92/21) Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата одржана на 12 април 
2022 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНИОТ ЦЕНТАР ЗА 
ОДГОВОР НА КОМПЈУТЕРСКИ ИНЦИДЕНТИ  

ЗА 2021 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се усвојува Годишниот извештај за 

работата на Националниот центар за одговор на компју-
терски инциденти за 2021 година, донесен од директо-
рот на Агенцијата за електронски комуникации во сора-
ботка со министерот за информатичко општество и ад-
министрација бр. 1802-926/1 од 16.3.2022 година.  
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“. 

 
Бр. 41-2459/1 Прв заменик на претседателот

12 април 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

1295. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република Ма-
кедонија“ 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, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.161/19 и 178/21), а во 
врска со член 93 став (1) од Законот за урбанистичко 
планирање („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана, на 12 април 2022 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИС-
ТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАД-
БА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4–ВРЕМЕНО СМЕС-
ТУВАЊЕ КО ОТОВИЦА, ОПШТИНА ВЕЛЕС 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренаме-
на на земјоделско во градежно земјиште за изработка на 
Локална урбанистичка планска документација за из-
градба на објект со намена А4–времено сместување КО 
Отовица, Општина Велес. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за 
трајна пренамена ги има следните катастарски индика-
ции: 

 
 
 
 

 
Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“. 

 
Бр. 41-3011/1 Прв заменик на претседателот

12 април 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

1296. 
Врз основа на член 20 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен вес-
ник на Република Македонија“  бр. 78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 101/19, 275/19 и 122/21), Вла-
дата на Република Северна Македонија, на седницата, 
одржана на 19 април 2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ  

ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на дел од недвижни ствари – деловни простории 
со вкупна површина од 210.94 м2, кои се наоѓаат во ад-
министративно – деловниот објект на  ул. „Св.Кирил и 
Методиј“ бр.54, Скопје, на КП бр. 11613, КО Центар 1, 
запишани во Имотен лист бр. 53637, сопственост на Ре-
публика Северна Македонија, и тоа: 

- кат 7, канцеларија бр.26, со внатрешна површина 
од 15.39 м2; 

- кат 7, канцеларија бр.33, со внатрешна површина 
од 27.66 м2; 

- кат 9, канцеларија бр.3, со внатрешна површина од 
12.81 м2; 

- кат 9, канцеларија бр.4, со внатрешна површина од 
13.14 м2; 

- кат 9, канцеларија бр.5, со внатрешна површина од 
12.79 м2; 

- кат 9, канцеларија бр.6, со внатрешна површина од 
13.81 м2; 

- кат 9, канцеларија бр.7, со внатрешна површина од 
8.01 м2; 

- кат 9, канцеларија бр.8, со внатрешна површина од 
23.18 м2; 

- кат 9, канцеларија бр.9, со внатрешна површина од 
38.19 м2; 

- кат 9, канцеларија бр.10, со внатрешна површина 
од 17.45 м2 и 

- кат 9, ходник, со внатрешна површина од 28.51 м2. 
 

Член 2 
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука, се да-

ваат на трајно користење, без надомест, на Државниот 
просветен инспекторат. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
образование и наука и Државниот просветен инспекто-
рат, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна  Македонија“. 

 
Бр. 41-3074/1 Заменик на претседателот

19 април 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

Фатмир Битиќи, с.р.
__________ 

1297. 
Врз основа на член 18 став 4 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, 153/15, 
190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.101/19, 275/19 и 122/21), Владата на Ре-
публика Северна  Македонија,  на седницата, одржана 
на 19 април 2022 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  КО-

РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОП-
ШТИНА КРИВА ПАЛАНКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-
ство за образование и наука му престанува користењето 
на недвижни ствари - објекти, кои се наоѓаат на ул. „8-
ми Октомври“ бр. 61 Крива Паланка, на КП бр. 2321/1, 
КО Крива Паланка, запишани во имотен лист бр.2468, 
сопственост на Република Северна Македонија, и тоа: 

- зграда број 1, намена на зграда В4, влез 001, кат 01, 
број 002, намена на посебен/заеднички дел од зграда О,  
со вкупна површина од 281 м2; 

- зграда број 1, намена на зграда В4, влез 001, кат 
ПО, број 001, намена на посебен/заеднички дел од згра-
да П, со вкупна површина од 280 м2; 

- зграда број 1, намена на зграда В4, влез 001, кат ПР, 
број 001, намена на посебен/заеднички дел од зграда О, 
со вкупна површина од 294 м2; 

- зграда број 1, намена на зграда В4, влез 003, кат 
ПО, број 001, намена на посебен/заеднички дел од згра-
да П, со вкупна површина од 118 м2; 

- зграда број 2, намена на зграда В4, влез 001, кат ПР, 
број 001, намена на посебен/заеднички дел од зграда О, 
со вкупна површина од 244 м2; 

- зграда број 4, намена на зграда В4, влез 001, кат 01, 
број 002, намена на посебен/заеднички дел од зграда О, 
со вкупна површина од 301 м2 и 

- зграда број 4, намена на зграда В4, влез 001, кат ПР, 
број 001, намена на посебен/заеднички дел од зграда О, 
со вкупна површина од 301 м2. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука, се да-
ваат на трајно користење без надомест на Општина Кри-
ва Паланка, а за потребите на ОУД „Боро Менков“ Кри-
ва Паланка. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
образование и наука и Општина Крива Паланка, во рок 
од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна  Македонија“. 

 
Бр. 41-3075/1 Заменик на претседателот

19 април 2022 година  на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 Фатмир Битиќи, с.р.
__________ 

1298. 
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.101/19, 275/19 и 122/21), Владата на Ре-
публика Северна Македонија,  на седницата, одржана на 
19 април 2022 година,  донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИ-
ВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-
ство за образование и наука му престанува користењето 
на дел од недвижни ствари – објекти кои се наоѓаат на 
ул. „Стари водовод“ во Скопје, на КП бр. 1568/2, КО 
Чаир, запишани во Имотен лист бр.92499, сопственост 
на Република Северна Македонија, и тоа:  

- објект бр.49, влез 01, кат ПР, со  внатрешна пов-
ршина од 289 м2,  

- објект бр.50, влез 01, кат ПР, со внатрешна површи-
на од 940 м2,  

- објект бр.79, влез 01, кат ПР, со внатрешна површи-
на од 238 м2 и 

- објект бр.80, влез 01, кат ПР, со внатрешна површи-
на од 495 м2. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука, се да-
ваат на трајно користење, без надомест, на Универзите-
тот „Мајка Тереза“  во Скопје. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Министерството за 
образование и наука и Универзитетот „Мајка Тереза“ во 
Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна  Македонија“. 

 
Бр. 41-3077/1 Заменик на претседателот

19 април 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

Фатмир Битиќи, с.р.
__________ 

1299. 
Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студен-

тскиот стандард („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16, 
64/18 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.124/19, 248/20 и 302/20), Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата, одржана на 
19 април 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА ДРЖАВНИОТ 
СТУДЕНТСКИ ДОМ ,,НИКОЛА КАРЕВ“ ОХРИД 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Државниот студентски дом „Ни-
кола Карев“ Охрид, му се доделуваат вкупно 260.494,00 
денари од Буџетот на Република Северна Македонија за 
2022 година, раздел 16001, програма 6, потпрограма 60, 
расходна ставка 464 - разни трансфери. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 од оваа одлука, се доделуваат 
за подмирување на трошоци за тековно работење во од-
нос на режии за греење, електрична енергија и потроше-
на вода, а кои не можеле да се предвидат и планираат во 
буџетот на Државниот студентски дом ,,Никола Карев“  
Охрид.  
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“. 

 
Бр. 41-3218/1 Заменик на претседателот 

19 април 2022 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Фатмир Битиќи, с.р. 
__________ 

1300. 
Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студен-

тскиот стандард („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16, 
64/18 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 124/19, 248/20 и 302/20), Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата, одржана на 
19 април 2022 година, донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА ДРЖАВНИ-
ОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ ,,ПЕЛАГОНИЈА“ СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Државниот студентски дом „Пе-
лагонија“ Скопје, му се доделуваат вкупно 4.150.000,00 
денари од Буџетот на Република Северна Македонија за 
2022 година, раздел 16001, програма 6, потпрограма 60, 
расходна ставка 464 - разни трансфери. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 од оваа одлука, се доделуваат 
за подмирување на трошоци за тековно работење во од-
нос на режии за греење, електрична енергија и потроше-
на вoда, а кои не можеле да се предвидат и планираат во 
буџетот на Државниот студентски дом ,,Пелагонија“ 
Скопје.  

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“. 

 
Бр. 41-3219/1 Заменик на претседателот 

19 април 2022 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Фатмир Битиќи, с.р. 
__________ 

1301. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ 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, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.161/19 и 178/21), а  во 
врска со член 93 став (1) од Законот за урбанистичко 
планирање („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 12 април 2022 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА  ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА  ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ПАТЕН КОРИДОР 8 - ДЕВЕ БА-
ИР – ЌАФАСАН, ПАТНА ДЕЛНИЦА КИЧЕВО-
ПОДВИС, КМ 0+000,00 – КМ 10+424,89, ЗА СТАБИ-
ЛИЗАЦИЈА НА КОСИНИ И САНАЦИЈА НА 
СВЛЕЧИШТА, ОД КМ 0+480 ДО КМ 1+350, КО КИ-
ЧЕВО-ВОНГРАД И КО КИЧЕВО 9, ОПШТИНА  

КИЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренаме-

на на земјоделско во градежно земјиште за изработка на 
Проект за инфраструктура  за изменување  и дополнува-
ње на Проектот за инфраструктура за изградба на патен 
коридор  8 - Деве Баир – Ќафасан, патна делница Ки-
чево-Подвис, км 0+000,00 – км 10+424,89, за стабилиза-
ција на косини и санација на свлечишта, од км 0+480 до 
км 1+350,  КО Кичево-вонград и КО Кичево 9, општина 
Кичево.  

    
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за 
трајна пренамена со вкупна површина од 2799,33 м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Член 3 
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија”. 

 
Бр. 41-3335/1 Прв заменик на претседателот

12 април 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

Артан Груби, с.р.
__________ 

1302. 
Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студен-

тскиот стандард („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16, 
64/18, 20/19 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 124/19, 248/20 и 302/20), Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата, одржана на 
19 април 2022 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА ДРЖАВНИ-
ОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ ,,НАРОДЕН ХЕРОЈ  

ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Државниот студентски дом „На-

роден херој Орде Чопела“ Прилеп,  му се доделуваат 
вкупно 226.313,00 денари од Буџетот на Република Се-
верна Македонија за 2022 година, раздел 16001, програ-
ма 6, потпрограма 60, расходна ставка 464 - разни тран-
сфери. 
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Член 2 
Средствата од член 1 од оваа одлука, се доделуваат 

за подмирување на трошоци за тековно работење во од-
нос на режии за греење, електрична енергија и потроше-
на вода, а кои не можеле да се предвидат и планираат во 
буџетот на Државниот студентски дом ,,Народен херој 
Орде Чопела“ Прилеп. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“. 

  
Бр. 41-3347/1 Заменик на претседателот

19 април 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 Фатмир Битиќи, с.р.
__________ 

1303. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ 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, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.161/19 и 178/21), а  во 
врска со член 93 став (1) од Законот за урбанистичко 
планирање („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 12 април 2022 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАС-
ТРУКТУРА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ПРОЕКТОТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПАТЕН 
КОРИДОР 8 - АВТОПАТ ДЕВЕ БАИР-ЌАФАСАН, 
ПАТНА ДЕЛНИЦА ПЕСОЧАНИ-ТРЕБЕНИШТЕ, 
ОД КМ 0+000 ДО КМ 12+698,72, ЗА СТАБИЛИЗАЦИ-
ЈА НА КОСИНА НА КМ 3+380 - КМ 3+500, 

КО БОТУН, ОПШТИНА ДЕБАРЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренаме-

на на земјоделско во градежно земјиште за изработка на 
Проект за инфраструктура за изменување и дополнува-
ње на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8 - 
Автопат Деве Баир-Ќафасан, патна делница Песочани-
Требениште, од км 0+000 до км 12+698,72, за стабили-
зација на косина на км 3+380 - км 3+500, КО Ботун, оп-
штина Дебарца.       

       
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за 
трајна пренамена, со вкупна површина од 2077 м2,  ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија”. 

 
Бр. 41-3430/1 Прв заменик на претседателот

12 април 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

1304. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република Ма-
кедонија“ 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, 7/16, 39/16 и ,,Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.161/19 и 178/21), а во 
врска со член 93 став (1) од Законот за урбанистичко 
планирање („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата одржана на 19 април 2022 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И  ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА 
ЗА ПАРАЛЕЛЕН ПРИСТАПЕН ПАТ НОВО СЕЛО 
– БОТУН СО ПРИКЛУЧОК НА ПОСТОЕЧКИ ОБ-
ЈЕКТИ (ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ПА-
ТЕН КОРИДОР 8 ДЕВЕ БАИР - ЌАФАСАН, ПАТНА 
ДЕЛНИЦА ПЕСОЧАНИ - ТРЕБЕНИШТА КМ 
0+000,00 КМ 12+698,72), КО НОВО СЕЛО, КО  

БОТУН, ОПШТИНА ДЕБРЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренаме-

на на земјоделско во градежно земјиште за изработка на 
Проект за инфраструктура за изменување и  дополнува-
ње  на Проектот за инфраструктура за паралелен прис-
тапен пат Ново Село – Ботун со приклучок на постоечки 
објекти (за потребите за изградба на патен коридор 8 Де-
ве Баир - Ќафасан, патна делница Песочани - Требениш-
та км 0+000,00 км 12+698,72), КO Ново Село, КО Ботун, 
Општина Дебрца. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за 
трајна пренамена со вкупна површина од 25437,25 м2 ги 
има следните катастарски индикации: 
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Член 3 
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“. 

 
Бр. 41-3515/1 Заменик на претседателот

19 април 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 Фатмир Битиќи, с.р.
__________ 

1305. 
Врз основа на член 9 од Законот за основање на 

Агенцијата за поттикнување  на развојот на земјодел-
ството („Службен весник на Република Македонија” бр. 
3/98, 43/14, 64/18 и 27/19), Владата на Република Север-
на Македонија, на седницата, одржана на 19 април 2022 
година,  донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
ЗА 2022 ГОДИНА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИК-
НУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

 
1. Со оваа одлука се потврдува Финансискиот план 

за 2022 година на Агенцијата за поттикнување на разво-
јот на земјоделството, бр. 02-117/3 од 19.4.2022 година, 
донесен од Управниот одбор на Агенцијата за поттик-
нување на развојот на земјоделството, на седницата од-
ржана на 19.4.2022 година. 

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

 
Бр. 40-12809/1-21 Заменик на претседателот

19 април 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 Фатмир Битиќи, с.р.
__________ 

1306. 
Врз основа на член 79 став (1) од Законот за урба-

нистичко планирање („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 април 
2022 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ПРОГРАМА ЗА РАБОТЕЊЕ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 
ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО 2022 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 
програма за работење на Агенцијата за планирање на 
просторот во 2022 година, бр. 0102-1400/1 од 21.12.2021 
година, усвоена од Управниот одбор на оваа агенција, 
на седницата одржана на 21.12.2021 година. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија”. 

 
Бр. 40-12835/1-21 Прв заменик на претседателот

12 април 2022 година  на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

1307. 
Врз основа на член 18 од Законот за основање на 

Агенција за енергетика на Република Македонија 
(„Службен весник на Рeпублика Македонија„ бр. 62/05, 
41/14 и 83/18), Владата на Република Северна Македо-
нија, на седницата одржана на 19 април 2022 година, до-
несе 

О  Д  Л  У  К  А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА  2022  

ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука сe дава согласност на Програмата 

за работа на Агенцијата за енергетика на Република Се-
верна Македонија за 2022 година, бр.02-266/2 од 
29.3.2022 година, донесена од Управниот одбор на 
Агенцијата за енергетика на Република Северна Маке-
донија, на седницата,  одржана на  29.3.2022 година. 

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

 
Бр. 40-13617/1-21 Заменик на претседателот

19 април 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

Фатмир Битиќи, с.р.
__________ 

1308. 
Врз основа на член 18 од Законот за основање на 

Агенција за енергетика на Република Македонија 
(„Службен весник на Рeпублика Македонија” бр. 62/05, 
41/14 и 83/18 ), Владата на Република Северна Македо-
нија, на седницата одржана на 19 април 2022 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ФИ-
НАНСИСКИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА  ПРОГРА-
МАТА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИ-
КА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2022 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука сe дава согласност на Годишниот 

финансиски план за реализација на Програмата за рабо-
та на Агенцијата за енергетика на Република Северна 
Македонија за 2022 година, бр.02-266/2 од 29.3.2022 го-
дина,  донесена од Управниот одбор на Агенцијата за 
енергетика на Република Северна Македонија, на сед-
ницата,  одржана на 29.3.2022 година. 

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

 
Бр. 40-13617/2-21 Заменик на претседателот

19 април 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

Фатмир Битиќи, с.р.
__________ 

1309. 
Врз основа на член 13 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стваритe во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 101/19, 275/19 и 122/21), Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата, одржана на 
12 април 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО 
СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНА РОСОМАН 
 

Член 1 
 Со оваа одлука на Општина Росоман се пренесуваат 

во сопственост, без надоместок, недвижни ствари – об-
јекти, кои се наоѓаат на ул. „Маршал Тито”, во Росоман, 
на КП бр.4615, КО Росоман, запишани во Имотен лист 
бр. 2, сопственост на Република Северна Македонија, и 
тоа: 
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- зграда бр. 1, намена на зграда - помошни простории, 
влез 1, кат ПО, број 000, со внатрешна површина од 10 м2; 

- зграда бр. 1, намена на зграда - стан во семејна 
зграда, влез 1, кат ПР, број 001, со внатрешна површина 
од 44 м2; 

- зграда бр. 1, намена на зграда - помошни просто-
рии, влез 1, кат ХС, број 000, со внатрешна површина од 
11 м2; 

- зграда бр. 2, намена на зграда - помошни згради, 
влез 1, кат ПР, број 000, со внатрешна површина од 1 м2 
и 

- зграда бр. 3, намена на зграда - помошни згради, влез 1, 
кат ПР, број 000, со внатрешна површина од 20 м2. 

 
Член 2 

Оваа   одлука   влегува   во   сила   наредниот   ден   
од   денот   на објавувањето во ,,Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“. 

 
Бр. 40-13767/1-20 Заменик на претседателот

12 април 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 м-р Бојан Маричиќ, с.р.
__________ 

1310. 
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 
190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.101/19, 275/19 и 122/21), Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата, одржана на 
19 април 2022 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ 
ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА 
СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ ПРЕРА-
БОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ  

НА ОТПАД 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Агенцијата за 

планирање на просторот да спроведе постапка за избор 
на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола 
за собирање и/или транспортирање, преработка, рецик-
лирање и уништување на отпад на движни ствари – тех-
ничка опрема кои се дотраени, неупотребливи и техно-
лошки застарени и не можат да се продадат или разме-
нат како такви, согласно Одлуката за отпис на основни 
средства – техничка опрема бр.0201-1176/4 од 
28.10.2021 година, донесена од Управниот одбор на 
Агенцијата за планирање на просторот. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија”. 

 
Бр. 41-2296/1 Заменик на претседателот

19 април 2022 година  на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 Фатмир Битиќи, с.р.
__________ 

1311. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ 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, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.161/19 и 178/21), а  во 
врска со член 93 став (1) од Законот за урбанистичко 
планирање („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 19 април 2022 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАС-
ТРУКТУРА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ПРОЕКТОТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПАТЕН 
КОРИДОР 8 – ДЕВЕ БАИР – ЌАФАСАН, ПАТНА ДЕЛ-
НИЦА КИЧЕВО - ПОДВИС, КМ 0+000,00 - КМ 
10+424,89, ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ИЗГРАДЕНИ КО-
СИНИ, КОСИНА 1 ОД КМ 0+480 ДО КМ 1+340, КО КИ-
ЧЕВО ВОН ГРАД И КО КИЧЕВО 9, ОПШТИНА  

КИЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренаме-

на на земјоделско во градежно земјиште за изработка на 
Проект за инфраструктура за изменување и дополнува-
ње на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8 – 
Деве Баир – Ќафасан, патна делница Кичево - Подвис, 
км 0+000,00 - км 10+424,89, за проширување на изгра-
дени косини, косина 1 од км 0+480 до км 1+340, КО Ки-
чево вон град и КО Кичево 9, Општина Кичево.      

  
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за 
трајна пренамена, со вкупна површина површина од 
2306 м2, ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 

 
Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија”. 

 
Бр. 41-3513/1 Заменик на претседателот

19 април 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

Фатмир Битиќи, с.р.
__________ 

1312. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 
140/18 и „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр. 98/19) и член 3 од Уредбата за условите и 
начинот на користење на услугите што ги врши Служ-
бата за општи и заеднички работи на Владата на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 8/98, 22/00, 75/02, 9/03, 24/04, 12/07, 5/08, 
67/10, 21/11, 95/13 и 167/18) Владата на Република Се-
верна Македонија, на седницата, одржана на  12 април 
2022 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИКОТ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА ВИСИ-
НАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА РАБОТИТЕ И 
УСЛУГИТЕ ОД СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕД-
НИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Ценовникот за 

изменување на Ценовникот за висината на надоместо-
кот на работите и услугите од Службата за општи и за-
еднички работи на Владата на Република Македонија 
бр. 02-2148/3 од 12.4.2022 година, донесен од директо-
рот на Службата за општи и заеднички работи на Вла-
дата на Република Северна Македонија. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“. 

 
Бр. 41-3402/1 Прв заменик на претседателот

12 април 2022 година  на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

1313. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ 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, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.161/19 и 178/21), а во 
врска со член 93 став (1) од Законот за урбанистичко 
планирање („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 12 април 2022 го-
дина, донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТОТ ЗА 
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДО-
ПОЛНУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА ИНФРАСТРУК-
ТУРА ЗА ПАТЕН КОРИДОР 8-АВТОПАТ ДЕВЕ 
БАИР-ЌАФАСАН, ПАТНА ДЕЛНИЦА КИЧЕВО - 
ПОДВИС, КМ 0+000 - КМ 10+424,89, ЗА СТАБИЛИ-
ЗАЦИЈА НА КОСИНА КМ 4+620 - КМ 4+990 КО  

ДРУГОВО, ОПШТИНА КИЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренаме-

на на земјоделско во градежно земјиште за изработка на 
Проектот за инфраструктура за изменување  и дополну-
вање на Проектот за инфраструктура за патен коридор 
8-Автопат Деве Баир-Ќафасан, патна делница Кичево - 
Подвис, км 0+000 - км 10+424,89, за стабилизација на 
косина км 4+620 - км 4+990 КО Другово, Општина Ки-
чево. 

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за 

трајна пренамена со вкупна површина од 3208,92м2 ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 

Член 3 
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“. 

             
Бр. 41-3329/1 Прв заменик на претседателот

12 април 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
______________ 

1314. 
Врз основа на член 36 став (6) од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 26/01, 13/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 
142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Север-
на Македонија“ бр.98/19), а во врска со член 18 став (1) 
од Законот за управување со кризи („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 
39/16 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.215/21), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 19 април 2022 го-
дина, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ 

ЧЛЕНОВИ НА ГРУПАТА ЗА ПРОЦЕНА 
 
1. Во Решението за именување членови на Групата 

за процена („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.148/17, 168/18 и 202/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.276/20), во точка 1 
алинејата 9 се менува и гласи: 

 - „- Ивица Ампов, раководител на Сектор-служба за 
воена безбедност и разузнавање во Министерство за од-
брана“. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-2965/1 Заменик на претседателот

19 април 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

Фатмир Битиќи, с.р.
__________ 

1315. 
Врз основа на член 5 од Законот за основање на 

Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.103/08, 156/10, 59/12, 187/13, 41/14 и 
83/18), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 19 април 2022 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ 
ЗА 2022 ГОДИНА 

 
Член 1 

Oваа програма е наменета за промоција и поддршка 
на туризмот вo Република Северна Македонија за 2022 
година. 

Потребните средства за реализација на оваа програ-
ма се предвидени во Буџетот на Република Северна Ма-
кедонија за 2022 година и изнесуваат 57.255.800,00 де-
нари од кои 14.763.800,00 на сметка 637, 40.500.000,00 
денари на сметка 631, 1.992.000,00 денари на сметка 787 
и истите се планирани во Буџетот на раздел 10003 - 
Агенција за промоција и поддршка на туризмот, катего-
рија 42 - стоки и услуги, 46 - субвенции и трансфери и 
48 - капитални расходи. 

Член 2 
Средствата од член 1 став 2 од оваа програма се на-

менети за промотивни активности, маркетинг и меѓуна-
родна соработка и активности за поддршка на туризмот, 
и тоа: 

а) За промотивни активности, маркетинг и меѓуна-
родна соработка се наменети вкупно 10.363.800,00 де-
нари, и тоа за: 

1. Учество на меѓународни, регионални и локални 
туристички саеми во Истанбул, Мадрид, Белград, Ри-
мини, Лондон, Варшава, Измир, Дубаи Експо 2020, 
Скопје и други, како и учество и организација на мeѓу-
народни, регионални и локални инвестициски и други 
семинари, конференции, самити и форуми од областа на 
туризмот во странство и во Република Северна Мaкедо-
нија, согласно потребите и барањата од туристичкото 
стопанство и Владата на Република Северна Македо-
нија, 

се наменуваат 3.863.800,00 денари. 
2. Организирање на промотивни кампањи кои ќе се 

водат во земји кои се примарен пазар, и тоа Србија, 
Хрватска,  Бугарија, Албанија, Косово, Полска, Турција, 
како и во земји кои се секундарен пазар и тоа Словенија, 
Италија, Украина, Грција, Шпанија, Русија, но и во Ре-
публика Северна Македонија и други. Промотивните 
кампањи ќе содржат: 

- Билборди, подвижни и неподвижни реклами, 
(Outdoor кампањи) 

- Реклами во печатени медиуми,  
- Електронска промоција,  
- Промовирање преку блогери и 
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- Промовирање преку влогери  
се наменуваат 3.250.000,00 денари. 
3. Редизајн, репрограмирање, хостинг, поддршка и 

одржување на македонскиот официјален туристички 
портал веб страната www.northmacedonia-timeless.com, 
како и хостинг поддршка и одржување на веб страната  
www.tourismmacedonia.gov.mk, 

се наменуваат 300.000,00 денари. 
4. Организација на информативни патувања во Ре-

публика Северна Македонија за блогери, влогери, ин-
флуенсери, туроператори, медиуми, новинари и други, 
чија цел е запознавање со туристичките потенцијали на 
нашата земја и промоција на туристичките дестинации 
и производи со цел постигнување на одредено ниво на 
препознатливост и конкурентност на македонскиот ту-
ристички производ, 

се наменуваат 300.000,00 денари. 
5. Печатење на промотивен материјал (брошури, во-

дичи, флаери, мапи, визит картички и слично), 
се наменуваат 500.000,00 денари. 
6. Дизајн и изработка на ситен промотивен матери-

јал (пенкала, чаши, USB, беџови, тефтери и друго) за 
промотивни туристички цели со цел промоција на Ре-
публика Северна Македонија како туристичка дестина-
ција, се наменуваат 300.000,00 денари. 

7. Брендирање на Република Северна Македонија 
како туристичка дестинација и креирање на целосен ви-
зуелен идентитет, вклучително туристичко лого и ту-
ристички слоган. Креирање на бренд идентитет на 
државата ќе значи унифицирање на целокупната турис-
тичка понуда преку изработка на книга за туристичко 
брендирање (brand book) која ќе биде имплементирана 
во сите пори на државата, 

се наменуваат 500.000,00 денари. 
8. Продукција, дизајн и изработка на електронско изда-

ние на туристичка брошура со печатена подготовка на фото 
брошура. Фото брошурата ќе биде една од главните промо-
тивни алатки на Република Северна Македонија на социјал-
ните медиуми, односно под одреден специфичен и каракте-
ристичен хаштаг кој ќе биде активен на Инстаграм со корис-
тење на хаштаг #SafeLikeHome, #домасиедома,  
#alliNMacedonia, #domasiedoma, #askundsinështëpi. Темат-
ските фотографии ќе прикажуваат различни перспективи на 
нашата земја, природни убавини, културни и традиционал-
ни настани и манифестации, луѓе, историја и се она што и 
дава оргинален и безвремен карактер на Република Северна 
Македонија. Целта на ова издание е промовирање на различ-
ни дестинации и активности во нашата земја со посета од 
домашните туристи, 

се наменуваат 50.000,00 денари.    
9. Продукција, дизајн и изработка на електронско из-

дание на туристичка брошура со печатена подготовка, 
за националните паркови, заштитените подрачја и ак-
тивните форми на туризам, како и продукција на видео 
материјал за националните паркови, заштитените под-
рачја и активните форми на туризам во Република Се-
верна Македонија како туристичка дестинација, 

се наменуваат 500.000,00 денари. 
10. Продукција, дизајн и изработка на електронско 

издание на туристичка брошура со печатена подготовка 
за Топ 20 туристички атракции во Република Северна 
Македонија, како и продукција на видео материјал за 
Топ 20 туристички атракции во Република Северна Ма-
кедонија како  туристичка дестинација, 

се наменуваат 500.000,00 денари. 
11. Дигитални номади – Продукција, дизајн и изра-

ботка на електронско издание на туристичка брошура за 
дигитални номади, изработена со кратки описни тексто-
ви и фотографии од места и локации кои овозможуваат 
комбинација на работа и одмор (workation) за дигитал-
ните номади, како и продукција, дизајн и изработка на 
10 (десет) кратки видеа од 10-15 секунди за 10 локации 
идеални за непречена работа и одмор (workation) и ис-
тите ќе бидат промовирани преку социјалните медиуми 
на Агенцијата за прмоција и поддршка на туризмот, 

се наменуваат 300.000,00 денари. 

б) За активности за поддршка на туризмот се наме-
нети вкупно 2.400.000,00 денари, и тоа за: 

1. Проектот за изработка на материјали и означува-
ње на „туристички излетнички места“, кој ќе содржи из-
работка на маси, клупи, летниковци, корпи за отпад ка-
ко и податоци, информации, слики и текст за неколку 
локалитети, кои се многу значајни во излетничка смисла 
за туризмот во државата. Ќе се соберат информации за  
локалитетите и ќе биде поставена туристичка сигнали-
зација во соработка со општините и приватниот сектор, 

се наменуваат 300.000,00 денари. 
2. Проект „Поставување на туристички информативни 

знаци“. Со овој проект се означуваат туристички патокази 
и знаци, така наречени кафени ознаки,  неколку туристич-
ки атракции на потезите на главните коридори 10 и 8, но и 
на потегот на новиот автопат Скопје – Штип, како и на но-
виот експресен пат Штип- Радовиш до Струмица, со цел 
поголема информираност на потенцијалните домашни и 
странски патници по овие патни правци, 

се наменуваат 800.000,00 денари. 
3. Проект  „Изработка на туристичка карта“. Потре-

бата од изработка на  нова детална и содржајна турис-
тичка карта со постоечки и потенцијални туристички 
локации и вредности,  наменета за странската и домаш-
ната јавност и тоа на неколку светски јазици, со цел збо-
гатување на туристичката понуда и  зголемување на 
промоцијата на  државата, 

се наменуваат 600.000,00 денари. 
4. Проект „Тумба Маџари“. Со реализација на про-

ектот одбележување на ,,Археолошкиот локалитет 
ТУМБА МАЏАРИ” своевидно ќе се придонесе до забр-
зан развој на културниот туризам, за кој потенцијалите 
во државата се навистина значајни. Ќе се надмине проб-
лемот со необележаноста на овој значаен археолошки 
локалитет од светски рамки и ќе се зголеми посетеноста 
на странските и домашни туристи кој ќе имаат можност 
да посетат еден значаен локалитет кој го опишува живо-
тот на луѓето пред 8.000 години, 

се наменуваат 200.000,00 денари. 
5. Проектот „Заштита на постоечките и обнова на 

старите занаети во функција на туризмот“. Проектот 
предвидува иницирање на креирање на чаршиски атрак-
тивен простор каде се сконцентрирани занаетчии.  Изра-
ботка на QR кодови и дигитална промоција на туристич-
ката локација преку воведување на софтверски аплика-
ции за дигитални платформи, 

се наменуваат 50.000,00 денари. 
6.Формирање на авто кампови и нивна промоција - зго-

лемување на туристичката понуда, развој на автокампер-
скиот туризам, нивна промоција и привлекување на стран-
ски и домашен капитал за формирање на автокампови, 

се наменуваат 300.000,00 денари. 
7.Формирање, развој, оградување и означување на 

туристички развојни зони, 
се наменуваат 100.000,00 денари. 
8.Аплицирање на европски фондови, фондови од до-

наторски организации, национални програми и друг, 
се наменуваат 50.000,00 денари. 
 

Член 3 
За субвенционирање на странски организиран ту-

ристички промет се наменети вкупно 42.500.000,00 де-
нари, дел од буџетска сметка 637 во износ од 
2.000.000,00 денари, а остатокот на средствата во виси-
на од 40.500.000,00 денари се обезбедуваат од сметка 
631 од игри на среќа. 

 
Член 4 

Средствата во висина од 1.992.000,00 денари од сметка 
787, се наменуваат за организирање на презентации и средби 
со странски туроператори и денови на македонскиот тури-
зам во странство, како и организација на презентации и нас-
тани во Република Северена Македонија. 

 
Член 5 

За реализирањето на оваа програма ќе се грижи 
Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. 
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Член 6 
Распределбата на средствата од оваа програма, сог-

ласно дефинираните активности и проекти од оваа прог-
рама, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот 
ја врши според критериумите за рамномерен региона-
лен развој. 

 
Член 7 

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот за ре-
ализираните активности ќе достави извештај до Владата на 
Република Северна Македонија, како и за постигнатите ре-
зултати со образложение за евентуални отстапувања од пла-
нираните активности заклучно со 30  јуни 2023 година. 

 
Член 8 

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

 
Бр. 41-1438/1 Заменик на претседателот

19 април 2022 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 Фатмир Битиќи, с.р.
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
1316. 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 
член 44 став (2) од Законот за енергетика* (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Службен 
весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19) и 
член 15 од Правилникот за лиценци („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 
214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија 
за енергетика и водни услуги на Република Северна Ма-
кедонија на седницата одржана на 21 април 2022 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за меѓународен транспорт на пат-

ници, трговија и туристички услуги БАШКИМ-ТУРС 
ДООЕЛ експорт-импорт с.Теново-Брвеница, му се изда-
ва лиценца за вршење на енергетска дејност производ-
ство на електрична енергија од фотонапонска електро-
централа ФЕЦ “СТЕНЧЕ 1”.  

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија е дадена во Прилог, 
којшто е составен дел на оваа одлука. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за издавање на привреме-
на лиценца за вршење на енергетска дејност производ-
ство на електрична енергија од фотонапонска електро-
централа ФЕЦ “СТЕНЧЕ 1” („Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 44/22). 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулатор-
ната комисија за енергетика и водни услуги на Републи-
ка Северна Македонија. 

 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 12-93/22   Република Северна Македонија

21 април 2022 година Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

 
 

Прилог: 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за меѓународен транспорт на патници, тр-

говија и туристички услуги БАШКИМ-ТУРС ДООЕЛ 
експорт-импорт с.Теново-Брвеница, со седиште во Те-
ново, Брвеница, Република Северна Македонија 

 
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата: 

Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 21 април 2022 

година 
 
4. Датум на важење на лиценцата: 21 април 2057 

година 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-549-2022 
 
6. Единствен матичен број: 5486653 
 
7. Единствен даночен број: 4028000126191 
 
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ „СТЕНЧЕ 1“ на КП бр. 
2819/1, 346/1 и 347/1, КО Стенче, Општина Брвеница. 

 
9. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика*, 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно 

производство и испорака на електрична енергија до точката 
на прием во електродистрибутивниот систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот сис-
тем, операторот на пазарот на електрична енергија, операто-
рот на електродистрибутивниот систем, сите потребни пода-
тоци и информации кои се неопходни за извршувањето на 
нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните 
правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар 
на електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост до 
операторот на електродистрибутивниот систем, во сог-
ласност со Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поединеч-
на енергетска дејност што ја врши или други дејности 
кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-
ње на електроенергетскиот систем, Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно 
правилниците и другите прописи кои ги донесува или 
одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија врз основа на 
Законот за енергетика*, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, во целокупната докумен-
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тација која што се однесува на вршењето на енергетска-
та дејност за која што е издадена лиценцата,  во соглас-
ност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите прописи и оп-
шти акти на Република Северна Македонија, а особено оние 
кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на 
електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на 
потрошувачите, заштита на животната средина, животот и 
здравјето на луѓето и заштита при работа. 

 
10. Обврска за доставување на Годишен извештај 

за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија најдоцна до 31 март во тековната го-
дина да достави Годишен извештај за работењето, вклу-
чувајќи го и извештајот за финансиското и деловното 
работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната година за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опре-
мата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравјето 

на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 
5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 
6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

 
11. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на делов-
ните податоци и информации при вршењето на енергет-
ската дејност производство на електрична енергија.  

 
12. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квали-
тетот на произведената електрична енергија и по барање 
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија, да доставува писмен 
извештај за движењето на сите параметри кои што го 
определуваат квалитетот на произведената електрична 
енергија во определен временски период.  

 
13. Мерење на произведената електрична енерги-

ја и моќност 
Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот систем 
се врши во пресметковното мерно место на начин и по-
стапка утврдени согласно Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија. 

 
14. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика* и 
Правилникот за лиценци. 

15. Мерки во случај на неисполнување на об-
врските на носителот на лиценцата  

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-
врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната коми-
сија за енергетика и водни услуги на Република Северна 
Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енер-
гетика* и Правилникот за лиценци.  

 
16. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “СТЕНЧЕ 1”, со следните 
технички карактеристики: 

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 
“СТЕНЧЕ 1” 

б) моќност на фотонапонска електроцентрала по фо-
тонапонски панели: 999 kW  

в) моќност на фотонапонска електроцентрала по ин-
вертори: 1.110 kW 

г) година на почеток на градба: 2021 година 
д) година на завршеток на градба и почеток на ра-

бота: 2022 година 
е) проценет животен век на ФЕЦ: 25 години 
ж) податоци за опрема:  
- тип и производител на фотонапонски панели: по-

ликристални, 
Trina Solar TSMDEG19C. 20-540 
- број на фотонапонски панели: 1.850 
- моќност на фотонапонски панели: 540 W 
- тип, производител и номинални податоци на инвертор:  
HUAWEI SUN2000-185KTL-H1, моќност 185 kW, 6 

инвертори 
з) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.500 

kWh/m2 
и) очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 1.498.500 kWh 
___________ 

 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1) nënparagrafi 17 dhe 

nenit 44 paragrafi (2) të Ligjit të Energjetikës ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 15 të 
Rregullores së Licencave („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 
dhe 44/21), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i 
Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 
seancën e mbajtur më 21 prill 2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR KRYERJEN E 
VEPRIMTARISË ENERGJETIKE PRODHIM TË 

ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1. Shoqërisë së Transportit Ndërkombëtar të 

Udhëtarëve, të Tregtisë dhe të Shërbimeve Turistike 
BASHKIM-TURS SHPKNJP eksport-import f. Tenovë- 
Bërvenicë, i jepet licencë për kryerjen e veprimtarisë 
energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga centrali 
elektrik diellor CED “STENÇE 1“.  

2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike të 
prodhimit të energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e cila 
është pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

3. Në ditën e hyrjes në fuqi të këtij vendimi, nuk vlen më 
Vendimi për  Dhënien e Licencës për Kryerjen e 
Veprimtarisë Energjetike të Prodhimit të Energjisë Elektrike 
nga centrali elektrik diellor CED "STENÇE 1" („Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 44/22). 

4. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes të tij, ndërsa 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit 
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

Kryetar 
  i Komisionit Rregullator i 

Energjetikës     
PA1 nr. 12-93/22 dhe i Shërbimeve të Ujit të

21 prill 2022
Shkup

Republikës së Maqedonisë së 
Veriut,  

    Mарко Бислимоски, d.v.
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Shtojcë: 
 

L I C E N C Ë 
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 

ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË 
ELEKTRIKE 

 
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës: 
Shoqëria e Transportit Ndërkombëtar të Udhëtarëve, e 

Tregtisë dhe e Shërbimeve Turistike BASHKIM-TURS 
SHPKNJP eksport-import f. Tenovë - Bërvenicë, me seli në 
Tenovë, Bërvenicë, Republika e Maqedonisë së Veriut 

 
2. Veprimtaria energjetike për të cilën jepet licenca: 

Prodhim i energjisë elektrike  
 
3. Data e dhënies së licencës: 21 prill 2022 
 
4. Data e skadimit të licencës: 21 prill 2057 
 
5. Numri evidentues i licencës së dhënë: ЕЕ-ПРОИЗ-

549-2022 
 
6. Numri amzë: 5486653 
 
7. Numri tatimor: 4028000126191 
 
8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike  
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike të 

prodhimit të energjisë elektrike nga centrali elektrik diellor 
CED “STENÇE 1”, në PK nr. 2819/1, 346/1 dhe 347/1, КK 
Stençe, komuna e Bërvenicës. 

 
9. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës  
Bartësi i licencës është i detyruar:  
- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të 

Energjetikës*, 
- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të 

vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në 
pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë 
elektrike, 

- t’i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të 
energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë elektrike, 
operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, 
të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat që janë të 
domosdoshme për kryerjen e detyrimeve të tyre që rrjedhin 
nga licencat, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut 
të Energjisë Elektrike, 

- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e 
mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar deri te 
operator i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në 
përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë 
Elektrike, 

- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me 
Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së 
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë, 

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe 
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në 
kryerjen e veprimtarisë energjetike, 

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën 
veprimtari energjetike veçmas që e kryen apo për veprimtari 
të tjera që i kryen, 

- t’i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat 
e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të 
Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike si dhe në përputhje me 
rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të Ligjit 
të Energjetikës*, 

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të 
Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së 
veprimtarisë energjetike, për të cilën është dhënë licenca, në 
pajtim me Rregulloren e Licencave. 

- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe 
aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
posaçërisht ato që i referohen kryerjes së veprimtarisë së 
prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes së konkurrencës, 
mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së mjedisit jetësor, 
jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe mbrojtjes gjatë punës. 

 
10. Detyrimi për dërgimin e Raportit Vjetor të Punës 
Bartësi i licencës është i detyruar që, deri te Komisioni 

Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 31 
mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune duke 
përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë 
vitit të kaluar. 

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të dërgohet 
edhe në formë elektronike. 

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:  
1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë 

energjetike gjatë vitit,  
2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat, 
3) masat e marra gjatë vitit raportues për: 
- mbrojtjen e objekteve dhe pajisjeve nga ndikimet e 

jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e objekteve dhe 
pajisjeve për kryerjen e veprimtarisë energjetike, 

- siguri dhe shëndet gjatë punës, 
- ekipim kuadror, trajnim dhe përsosje profesionale të të 

punësuarve, 
- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të 

njerëzve, 
- kryerjen e monitorimit të punës, 
- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, 

ndryshimin e kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje 
lufte apo të jashtëzakonshme, 

4) kryerjen e programit vjetor për riparime, 
5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit 

përkatës, 
6) monitorime inspektoriale të kryera nga organet 

kompetente dhe organet e tjera shtetërore, me kopje të 
bashkëngjitura të procesverbaleve, raporteve dhe 
aktvendimeve të monitorimeve dhe të kontrolleve të kryera. 

 
11. Besueshmëria e informatave 
Bartësi i licensës është i detyruar që në pajtueshmëri me 

ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste dhe 
informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike të 
prodhimit të energjisë elektrike.  

 
12. Cilësia e shërbimit 
Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe 

kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë 
elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 

Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të 
vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e 
energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të 
Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë 
raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e 
përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në 
periudhën e përcaktuar kohore.  

 
13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së 

prodhuar 
Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të 

dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
kryhet në vendin matës përllogaritës në mënyrë dhe 
procedura të përcaktuara në përputhje me Rregullat e Rrjetit 
të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 
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14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 
pezullimi dhe heqja e licencës 

Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, 
pezullimi dhe heqja e kësaj licence do të kryhet në përputhje 
me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe Rregullores së 
Licencave. 

 
15. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve nga 

ana e bartësit të licencës  
Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e 

përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me 
Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.  

 
16. Kapacitet prodhuese, me të cilat kryhet 

veprimtaria energjetike 
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, 

prodhim të energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor 
CED “STENÇE 1”, me karakteristikat teknike në vijim: 

a) emri i centralit elektrik diellor: CED "STENÇE 1" 
b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve 

fotovoltaike: 999 kW  
c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 1 

110 kW 
d) viti dhe fillimi i ndërtimit: viti 2021 
e) viti i mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i punës: viti 

2022 
f) jetëgjatësia e paraparë e CED: 25 vite 
g) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: 

polikristalore, 
Trina Solar TSMDEG19C. 20-540 
- numri i paneleve fotovoltaike: 1850 
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 540 W 
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
HUAWEI SUN2000-185KTL-H1, fuqia 185kW, 6 

invertorë 
h) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.500 

kWh/m2 
i) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 1.498.500 

kWh 
__________ 

1317. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 

член 43 став (3) од Законот за енергетика* („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и 
член 26 став (3) од Правилникот за лиценци („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 
54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија на седницата одржана на 21 април 
2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА  
РАБОТА 

 
1. Се продолжува лиценцата за пробна работа на ма-

лата хидроелектроцентрала „МХЕЦ ЕХЛОЕЦ со 
реф.бр.51“ издадена на Друштвото за производство на 
електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје со 
Одлука за издавање на лиценца за пробна работа 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 26/20, 253/20, 169/21 и 251/21). 

2. Во Прилог 1 точка 4 зборовите: “25 април 2022 го-
дина” се заменуваат со зборовите: “25 јули 2022 го-
дина”.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулатор-
ната комисија за енергетика и водни услуги на Републи-
ка Северна Македонија. 

 
УП1 бр. 12-94/22 Претседател

21 април 2022 година
Скопје

на Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на

Република Северна 
Македонија,

Марко Бислимоски, с.р.
__________ 

 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënparagrafi 

17  dhe nenit 43 paragrafi (3) të Ligjit të Energjetikës 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe 
"Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 
96/19) dhe nenit 26 paragrafi (3) të Rregullores së Licencave 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 
51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni 
Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur 
më 12 prill 2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR VAZHDIMIN E LICENCËS SË PUNËS PROVË 
 
1. Vazhdohet licenca për punë provë e hidrocentralit 

elektrik të vogël "HCEV EHLOEC me nr.ref. 51", të dhënë 
për Shoqërinë e Prodhimit të Energjisë Elektrike HCEV 
EHLOEC SHPK Shkup me Vendimin për Dhënien e 
Licencës për Punë Provë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut" nr. 26/20, 253/20, 169/21 dhe 
251/21). 

2. Në shtojcën 1 pika 4, fjalët "25 prill 2022" 
zëvendësohen me fjalët "25 korrik 2022".  

3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes të tij, ndërsa 
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit 
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
Kryetari 

 i Komisionit Rregullator i 
Energjetikës      

PА1 nr. 12-94/22 dhe i Shërbimeve të Ujit të
21 prill 2022 

Shkup
Republikës së Maqedonisë së 

Veriut,  
    Марко Бислимоски, d.v.

__________ 
1318. 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 од 
Законот за енергетика* (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 96/18 и “Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.96/19), член 8 став (3) од Пра-
вилникот за формирање на највисоки малопродажни це-
ни на одделни нафтени деривати и горива за транспорт 
(“Службен весник на Република Северна Македонија ” 
бр. 108/20, 133/20, 49/22, 54/22 и 64/22) и Одлуката за 
определување на ескалираната густина е и деескалира-
ната густина d на секој нафтен дериват и гориво за 
транспорт, висината на надоместокот P за премија, тран-
спортните трошоци Т до склад во Република Северна 
Македонија и висината на надоместокот D за трошоци 
за работење преку склад и трговска маржа со вклучени 
транспортни трошоци од склад до бензински станици и 
крајни потрошувачи („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.238/21 и 52/22) Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија, на седницата одржана на 21.04.2022 
година, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРО-
ДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И 

ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ 
 

Член 1 
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените 

деривати и горива за транспорт, изнесуваат: 
 

- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС -  95 - 81,50 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС – 98 - 83,50 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) - 84,50 (денари/литар) 

- Масло за горење - 
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) - 82,50 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС - 51,599 (денари/килограм) 

(2) Трговците на големо и трговците на мало со наф-
тени деривати и горива за транспорт можат да ги фор-
мираат цените на одделни нафтени деривати и горива за 
транспорт и пониско од највисоките цени утврдени во 
став (1) од овој член.  

(3) Највисоките малопродажни цени формирани сог-
ласно со став (1) на овој член, освен цената за Мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на Ма-
зутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо 
со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата. 

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани 
согласно со овој член содржан е данокот на додадена 
вредност согласно Законот за данокот за додадена вред-
ност. 

 
Член 2 

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени-
те деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 
од оваа одлука, содржани се и највисоките набавни 
цени, коишто изнесуваат: 

 
- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС -  95  - 48,458 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС – 98 - 50,262 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) - 58,455 (денари/литар) 

- Масло за горење - 
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) - 56,506 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС  - 40,838 (денари/килограм)
 

Член 3 
Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа oдлука, содржан е  надоместок за тро-
шоци за работење преку склад и трговска маржа, којшто 
за Еуросупер БС-95 е во износ од 3,913 денари/литар, за 
Еуросупер БС-98 е во износ од 3,927  денари/литар, за 
Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 3,783 денари/литар 
и за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 3,904 денари/ли-
тар, додека за Мазутот М-1 НС надоместокот е во износ 
од 2,00 денар/килограм. 

 
Член 4 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 
членот 1  од оваа одлука, со исклучок за Мазутот М-1 
НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци 
од склад до бензински станици во износ од  0,75 де-
нари/литар за сите нафтени деривати. 

Член 5 
Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа одлука содржан е надоместокот за фи-
нансирање на активностите во областа на животната 
средина што согласно член 184 став (1)  од Законот за 
животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со 
овој закон: 

 
- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС -  95  - 0,080 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС – 98 - 0,080 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) - 0,030 (денари/литар) 

- Масло за горење - 
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) - 0,040 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС  - 0,050 (денари/килограм) 

 
Член 6 

Во највисоките малопродажните цени утврдени со 
членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за за-
должителни резерви на нафта и нафтени деривати што 
согласно член 24 став (3) од Законот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврз-
ниците при увоз и/или производство на нафтени дери-
вати: 

 
- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС -  95  - 0,890 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС – 98 - 0,890 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) - 0,300 (денари/литар) 

- Масло за горење - 
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) - 0,300 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС - 0,740 (денари/килограм)
 

Член 7 
Во највисоките малопродажните цени утврдени со 

членот 1 од оваа одлука акцизите што ги плаќаат обврз-
ниците согласно прописите за акцизи, изнесуваат: 

 
- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС -  95  - 20,00  (денари/литар) 

- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС – 98 - 20,00  (денари/литар) 

- Дизел гориво - 
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) - 13,50  (денари/литар) 

- Масло за горење - 
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) - 13,50  (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС -  0,100  (денари/килограм)
 

Член 8 
Со денот на отпочнувањето на примена на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за утврдување на нај-
високи малопродажни цени на нафтените деривати и го-
рива за транспорт („Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр. 98/22). 

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, се објавува во “Службен весник на Република Се-
верна Македонија” и на веб-страницата на Регулаторна-
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та комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија, а  ќе отпочне да се применува од 
00:01 часот на 22.04.2022 година. 

 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
Бр. 02-1063/1   Република Северна Македонија

21 април 2022 годи-
на 

Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.
___________ 

 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënparagrafi 

16 të Ligjit të Energjetikës* (“Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë” nr.  96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut” nr.96/19), nenit 8 paragrafi (3) të 
Rregullores së Formimit të Çmimeve më të Larta të Shitjes 
me Pakicë të Derivateve të Ndryshme të Naftës dhe të 
Lëndëve Djegëse të Transportit (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 108/ 20, 133/20, 
49/22, 54/22 dhe 64/22) dhe vendimit për përcaktimin e 
dendësisë së përshkallëzuar е dhe dendësisë së 
pashkallëzuar d të secilit derivat të naftës dhe të lëndës 
djegëse të transportit, shumës së kompensimit P për premi, 
shpenzimeve të transportit Т deri te depozita e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut dhe shumës së kompensimit D për 
kompensime për punën përmes depozitës dhe marzhës 
tregtare me shpenzime të përfshira të transportit nga 
depozita deri te stacionet e benzinës dhe te konsumatorët e 
fundëm (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut" nr.238/21 dhe 52/22) Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 21.4.2022, 
miratoi këtë  

 
V E N D I M 

PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMEVE MË TË LARTA 
TË SHITJES ME PAKICË TË DERIVATEVE TË 

NAFTËS DHE TË LËNDËVE DJEGËSE TË 
TRANSPORTIT 

 
Neni 1 

(1) Çmimet më të larta të shitjes me pakicë të derivateve 
të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit janë: 

 
- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS -  95 - 81,50 (denarë/litër) 

- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS – 98 - 83,50 (denarë/litër) 

- Naftë motori - 
ЕURODIZEL BS (D-Е V) - 84,50 (denarë/litër) 

- Vaj për djegie - 
ЕKSTRA I LEHTË 1 
(ЕL-1) 

- 82,50 (denarë/litër) 

- Mazut М-1 SU  - 51,599 (denarë/kilogram) 

(2) Tregtarët me shumicë dhe pakicë të derivateve të 
naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit, mund të 
formulojnë çmime edhe më të ulëta të derivateve të 
ndryshme të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit, nga 
çmimet më të larta të përcaktuara sipas paragrafit (1) të këtij 
neni.  

(3) Çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të formuara 
në përputhje me paragrafin (1) të këtij neni, përveç çmimit 
të Mazutit М-1 SU, vlejnë për franko stacion të pompimit, 
ndërsa çmimi i Mazutit М-1 SU vlen për franko depozitë të 
tregtarit me shumicë me derivate të naftës dhe lëndë djegëse 
të transportit në vend. 

(4) Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të 
formuluara sipas këtij neni, përfshihet edhe tatimi i vlerës së 
shtuar sipas Ligjit të Tatimit të Vlerës së Shtuar. 

 
Neni 2 

(1) Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë të 
derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit, të 
përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, janë përfshirë 
edhe çmimet më të larta të blerjes, të cilat arrijnë vlerën prej: 

 
- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS -  95  - 48,458 (denarë/litër) 

- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS – 98 - 50,262 (denarë/litër) 

- Naftë motori - 
ЕURODIZEL BS (D-Е V) - 58,455 (denarë/litër) 

- Vaj për djegie -
ЕKSTRA I LEHTË 1 
(ЕL-1)

- 56,506 (denarë/litër) 

- Mazut М-1 SU  - 40,838 (denarë/kilogram) 

 
Neni 3 

Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të 
përcaktuara në nenin 1 të këtij vendimi, përfshihet edhe 
kompensimi për shpenzime për punën përmes depozitës dhe 
marzhës tregtare,e cila për Eurosuperin BS-95 është 3,913 
denarë/litër, për Eurosuperin BS-98 është 3,927 denarë/litër, 
për Eurodizelin BS (D-Е V) është 3,783 denarë/litër dhe për 
Vajin Ekstra të Lehtë 1 (ЕL-1) është 3,904 denarë/litër, 
ndërsa për Mazutin М-1 SU kompensimi është 2,00 
denarë/kilogram. 

 
Neni 4 

Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të 
përcaktuara në nenin 1 të këtij vendimi, me përjashtim të 
Mazutit М-1 SU, përfshihet edhe kompensimi për 
shpenzime të transportit nga depozita deri te stacionet e 
benzinës në shumë prej  0,75 denarë/litër për të gjitha 
derivatet e naftës. 

 
Neni 5 

Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të 
përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, është i përfshirë 
edhe kompensimi për financimin e aktiviteteve nga fusha e 
mjedisit jetësor, që sipas nenit 184, paragrafi (1), të Ligjit të 
Mjedisit Jetësor, e paguajnë tatimpaguesit e përcaktuar me 
këtë ligj: 

 
- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS -  95  - 0,080 (denarë/litër) 

- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS – 98 - 0,080 (denarë/litër) 

- Naftë motori - 
ЕURODIZEL BS (D-Е V) - 0,030 (denarë/litër) 

- Vaj për djegie -
ЕKSTRA I LEHTË 1 
(ЕL-1)

- 0,040 (denarë/litër) 

- Mazut М-1 SU  -  0,050 (denarë/kilogram) 

 
Neni 6 

Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të 
përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, është përfshirë 
edhe kompensimi për rezervat e detyrueshme të naftës dhe 



21 април 2022  Бр. 99 - Стр. 97 
 
 
të derivateve të naftës, të cilin në pajtueshmëri me nenin 24, 
paragrafi (3) të Ligjit të Rezervave të Detyrueshme të Naftës 
dhe të Derivateve të Naftës, e paguajnë tatimpaguesit gjatë 
importit dhe/ose prodhimit të derivateve të naftës: 

 
- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS -  95  

- 0,890 (denarë/litër) 

- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS – 98 

- 0,890 (denarë/litër) 

- Naftë motori - 
ЕURODIZEL BS (D-Е V) 

- 0,300 (denarë/litër) 

- Vaj për djegie - 
ЕKSTRA I LEHTË 1 
(ЕL-1) 

- 0,300 (denarë/litër) 

- Mazut М-1 SU  - 0,740 (denarë/kilogram) 

 
Neni 7 

Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të 
përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, akcizat që i 
paguajnë tatimpaguesit në pajtueshmëri me rregullat e 
akcizave kanë këto vlera: 

 
- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS -  95  

- 20,00  (denarë/litër) 

- Benzinë motori - 
ЕUROSUPER BS – 98 

- 20,00  (denarë/litër) 

- Naftë motori - 
ЕURODIZEL BS (D-Е V) 

- 13,50  (denarë/litër) 

- Vaj për djegie - 
ЕKSTRA I LEHTË 1 
(ЕL-1) 

- 13,50  (denarë/litër) 

- Mazut М-1 SU  - 0,100 (denarë/kilogram) 

 
Neni 8 

Në ditën e fillimit të zbatimit të këtij vendimi, nuk vlen 
më vendimi i përcaktimit të çmimeve më të larta të shitjes 
me pakicë të derivateve të naftë dhe të lëndëve djegëse të 
transportit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut" nr. 98/22). 

 
Neni 9 

Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij, botohet 
në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut” dhe publikohet në faqen e internetit të Komisionit 
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe do të zbatohet nga 
ora 00:01 datë 22.4.2022. 

   
 Kryetar 
   i Komisionit Rregullator i 

Energjetikës       
Nr. 02-1063/1 dhe i Shërbimeve të Ujit të 

21.4.2022 
Shkup 

Republikës së Maqedonisë së 
Veriut,  

 Mарко Бислимоски, d.v. 

1319. 
Врз основа на член 5 став (1) од Правилникот за фор-

мирање на највисоки малопродажни цени на одделни 
нафтени деривати и горива за транспорт („Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ бр. 108/20, 
133/20, 49/22, 54/22 и 64/22), Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Маке-
донија на седница одржана на 21 април 2022 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕСКАЛИРАНАТА ГУС-

ТИНА Е И ДЕЕСКАЛИРАНАТА ГУСТИНА D, 
НА СЕКОЈ НАФТЕН ДЕРИВАТ И ГОРИВО ЗА 
ТРАНСПОРТ, ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ P 
ЗА ПРЕМИЈА, ТРАНСПОРТНИТЕ   ТРОШОЦИ Т 
ДО СКЛАД ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДО-
НИЈА И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ D ЗА 
ТРОШОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕ ПРЕКУ СКЛАД И ТР-
ГОВСКА МАРЖА СО ВКЛУЧЕНИ ТРАН-
СПОРТНИ ТРОШОЦИ ОД СКЛАД ДО БЕНЗИНСКИ  

СТАНИЦИ И КРАЈНИ ПОТРОШУВАЧИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат ескалираната густи-

на е и деескалираната густина d, на секој нафтен де-
риват и гориво за транспорт, висина на надоместокот P 
за премија, транспортните трошоци Т до склад во Репуб-
лика Северна Македонија и висината на надоместокот 
D за трошоци за работење преку склад и трговска маржа 
со вклучени транспортни трошоци од склад до бензин-
ски станици и крајни потрошувачи, коишто ќе се приме-
нуваат во период од 25.4.2022 година до 30.10.2022 го-
дина. 

 
Член 2 

(1) Деескалираната густина d на секој нафтен дери-
ват и гориво за транспорт од член 2 став (1) на Правил-
никот за формирање на највисоки малопродажни цени 
на одделни нафтени деривати и горива за транспорт со 
исклучок на мазутот М -1 изнесува:  

- за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95  
0,746 (kg/l), 

- за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98  
0,750 (kg/l) , 

- за дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)  
0,824 (kg/l) и 

- за масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  
0,825 (kg/l). 

  

(2) Ескалираната густина e  на секој нафтен дери-
ват и гориво за транспорт од член 2 став (1) на Правил-
никот за формирање на највисоки малопродажни цени 
на одделни нафтени деривати и горива за транспорт со 
исклучок на мазутот М -1, изнесува:  

- за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95 
 0,755 (kg/l), 

- за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98  
0,755 (kg/l), 

- за дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)  
0,845 (kg/l) и 
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- за масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 
 0,845 (kg/l).  

 
Член 3 

Надоместокот за премијата (P) за секој нафтен дери-
ват и гориво за транспорт изнесува:  

- за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95  
72 USD/t, 

- за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98  
114 USD/t , 

- за дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 
53 USD/t , 

- за масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 
 55 USD/t и  

- за мазут М-1         65 USD/t. 
Член 4 

Највисокиот надоместок Т за транспортни трошоци 
до склад во Република Северна Македонија за секој 
нафтен дериват и гориво за транспорт изнесува:  

- за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95  
25 USD/t, 

- за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98  
25 USD/t, 

- за дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 
25 USD/t, 

- за масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  
25 USD/t и  

- за мазут М-1              25 USD/t. 
 

Член 5 
(1) Највисокиот надоместок D за секој нафтен дери-

ват, освен за Мазут М-1, во вкупен износ од 5,95 МКД/l, 
се пресметува како збир од највисоките надоместоци за 
трошоци за работење преку склад, трговска маржа, и 
транспортни трошоци од склад до бензински станици и 
крајни потрошувачи, коишто за секој нафтен дериват и 
гориво за транспорт, поодделно изнесуваат:  

а)  Трошоци за работење преку склад: 
1) за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95 

1,00 MKD/l, 
2) за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98 

1,00 MKD/l, 
3) за дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

1,00 MKD/l и 
4) за масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

1,00 MKD/l. 
б)  Трговска маржа: 
1) за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95 

4,00 MKD/l, 
2) за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98 

4,00  MKD/l, 
3) за дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

4,00 MKD/l и 
4) за масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

4,00 MKD/l. 
в) Транспортни трошоци од склад до бензински ста-

ници и крајни потрошувачи: 
1) за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95 

0,95 MKD/l, 
2) за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98 

0,95 MKD/l, 

3) за дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 
 0,95 MKD/l и 

4) за масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 
0,95 MKD/l. 

 
(2) Надоместокот D за Мазут М-1 изнесува 2,00 

MKD/kg и тој не го содржи надоместокот за трговска 
маржа со вклучени транспортни трошоци од склад до 
бензински станици и крајни потрошувачи. 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“ и на веб страната на Регулаторна комисија за енер-
гетика и водни услуги на Република Северна Македо-
нија, а ќе отпочне да се применува од 25.04.2021 година. 

 
Бр. 02-1064/1 Претседател

21 април 2022 година      
Скопје

на Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на

 Република Северна 
Македонија,

 Марко Бислимоски, с.р. 
___________ 

 
Në bazë të nenit 5 paragrafi (1) të Rregullores së 

Formimit të Çmimeve të më Larta të Shitjes me Pakicë të 
Derivateve të Ndryshme të Naftës dhe Lëndëve Djegëse të 
Transportit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut” nr. 108/20, 133/20, 49/22, 54/22 dhe 64/22), 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 
Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e 
mbajtur më 21 prill 2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR PËRCAKTIMIN E DENDËSISË SË 
PËRSHKALLËZUAR Е  DHE DENDËSISË SË 

PASHKALLËZUAR D, TË SECILIT DERIVAT TË 
NAFTËS DHE TË LËNDËS DJEGËSE TË 
TRANSPORTIT, TË SHUMËS SË KOMPENSIMIT P 
PËR PREMI, TË SHPENZIMEVE TË TRANSPORTIT Т 
DERI NË DEPOZITËN E REPUBLIKËS SË 
MAQEDONISË SË VERIUT DHE TË SHUMËS SË 
KOMPENSIMIT D PËR SHPENZIMET E PUNËS 
PËRMES DEPOZITËS DHE MARZHËS TREGTARE 
ME SHPENZIMET E PËRFSHIRA TË TRANSPORTIT 
NGA DEPOZITA DERI TE STACIONET E BENZINËS 

DHE TE KONSUMATORËT E FUNDËM 
 

Neni 1 
Me këtë vendim përcaktohet dendësia e përshkallëzuar 

е  dhe dendësia e pashkallëzuar d, e secilit derivat të 
naftës dhe e lëndës djegëse të transportit, shuma e 
kompensimit P për premi, shpenzimet e transportit Т deri në 
depozitën e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe shuma 
e kompensimit D për shpenzimet e punës përmes depozitës 
dhe marzha tregtare me shpenzimet e përfshira të transportit 
nga depozita deri te stacionet e benzinës dhe te 
konsumatorët e fundëm, të cilat do të zbatohen në periudhën 
nga data 25.4.2022 deri më 30.10.2022. 
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Neni 2 

(1) Dendësia e pashkallëzuar d  e secilit derivat të 
naftës dhe e lëndës djegëse të transportit nga neni 2, 
paragrafi (1) i Rregullores së Formimit të Çmimeve më të 
Larta të Shitjes me Pakicë të Derivateve të Ndryshme të 
Naftës dhe Lëndëve Djegëse të Transportit, me përjashtim 
të Mazutit M -1 është:  

- për benzinë motori EUROSUPER BS – 95 
0,746 (kg/l), 

- për benzinë motori EUROSUPER BS – 98  
0,750 (kg/l) , 

- për naftë motori - EURODIZEL BS (D-E V) 
0,824 (denarë/litër) dhe 

- për vaj për djegie - Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) 
0,825 (kg/l). 

(2) Dendësia e përshkallëzuar e e secilit derivat të 
naftës dhe e lëndës djegëse të transportit nga neni 2, 
paragrafi (1) i Rregullores së Formimit të Çmimeve më të 
Larta të Shitjes me Pakicë të Derivateve të Ndryshme të 
Naftës dhe të Lëndëve Djegëse të Transportit, me përjashtim 
të Mazutit М -1, është:  

- për benzinë motori EUROSUPER BS – 95  
0,755 (kg/l), 

- për benzinë motori EUROSUPER BS – 98  
0,755 (kg/l), 

- për naftë motori - EURODIZEL BS (D-E V) 
 0,845 (kg/l) dhe 

- për vaj për djegie - Ekstra të Lehtë 1 (ЕL-1) 
 0,845 (kg/l).  

 
Neni 3 

Kompensimi për preminë (P) për secilin derivat të naftës 
dhe lëndës djegëse për transport është:  

- për benzinë motori ЕUROSUPER BS – 95 
72 USD/t, 

- për benzinë motori EUROSUPER BS – 98  
114 USD/t, 

- për naftë motori - EURODIZEL BS (D-E V) 
53 USD/t, 

- për vaj për djegie - Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) 
55 USD/t  dhe 

- për Mazut М-1              65 USD/t. 
 

Neni 4 
Kompensimi më i lartë T për shpenzimet e transportit 

deri te depozita në Republikën e Maqedonisë së Veriut për 
secilin derivat të naftës dhe lëndës djegëse për transport 
është:  

- për benzinë motori EUROSUPER BS – 95 
25 USD/t, 

- për benzinë motori EUROSUPER BS – 98 
25 USD/t, 

- për naftë motori - EURODIZEL BS (D-E V) 
 25 USD/t, 

- për vaj për djegie - Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) 
 25 USD/t dhe  

- për Mazut М-1              25 USD/t. 

Neni 5 
(1) Kompensimi më i lartë D për secilin derivat të naftës, 

përveç për Mazutin М-1, në shumë totale prej 5,95 den/l, 
përllogaritet si shuma e kompensimeve më të larta për 
shpenzimet e punës përmes depozitës, e marzhës tregtare 
dhe e shpenzimeve të transportit nga depozita deri te 
stacionet e benzinës dhe konsumatorët e fundëm, të cilët për 
secilin derivat të naftës dhe lëndës djegëse të transportit 
veçmas janë:  

a) Shpenzimet për punën përmes depozitës: 
1) për benzinë motori EUROSUPER BS – 95  

1,00 MKD/l, 
2) për benzinë motori EUROSUPER BS – 98  

1,00 MKD/l, 
3) për naftë motori - EURODIZEL BS (D-E V) 

1,00 MKD/l и 
4) për vaj për djegie - Ekstra të Lehtë 1 (ЕL-1) 

1,00 MKD/l. 
 
b) Marzha tregtare: 
1) për benzinë motori EUROSUPER BS – 95 

4,00 MKD/l, 
2) për benzinë motori EUROSUPER BS – 98 

4,00 MKD/l, 
3) për naftë motori - ЕURODIZEL BS (D-Е V) 

4,00 MKD/l dhe 
4) për vaj për djegie - Ekstra të Lehtë 1 (ЕL-1) 

4,00 MKD/l. 
 
в) Shpenzimet e transportit nga depozita deri te stacionet 

e benzinës dhe te konsumatorët e fundëm: 
1) për benzinë motori EUROSUPER BS – 95 

0,95 MKD/l, 
2) për benzinë motori EUROSUPER BS – 98 

0,95 MKD/l, 
3) për naftë motori - EURODIZEL BS (D-E V) 

0,95 MKD/l dhe 
4) për vaj për djegie - Ekstra të Lehtë 1 (ЕL-1) 

0,95 MKD/l. 
 
(2) Kompensimi D për mazut М-1 është 2,00 MKD/kg 

dhe ai nuk e përmban kompensimin e marzhës tregtare me 
shpenzimet e përfshira të transportit nga depozita deri te 
stacionet e benzinës dhe te konsumatorët e fundëm.. 

 
Neni 6 

Ky vendim hyn në fuqi me ditën e botimit të tij në 
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” 
publikohet në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të 
Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut dhe do të zbatohet nga data 
25.4.2021. 

 
 Kryetari 
   i Komisionit Rregullator i 

Energjetikës       
Nr. 02-1064/1 dhe i Shërbimeve të Ujit të 
21 prill 2022  

Shkup 
Republikës së Maqedonisë së 

Veriut,  
      Марко Бислимоски, d.v. 
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С У Д С К И  О Г Л А С И  
  

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ 
Пред Основниот граѓански суд Скопје е поднесена  

тужбата од тужителката Ајша Селим од Скопје, ул. 
„Слан Дол“ бр. 17, Општина Шуто Оризари, против ту-
жениот Суат Селим од Скопје, со непозната адреса на 
живеење, со основ развод на брак, вредност на спорот 
20.000 денари. 

Бидејќи тужениот Суат Селим од Скопје е со непоз-
ната адреса на живеење, судот согласно со чл. 76 од 
ЗПП, со Решение на тужениот му назначи привремен 
застапник, адвокатот Дејан Славковски од Скопје, кој 
ќе се грижи за интересите на тужениот во постапката. 

Се повикува тужениот Суат Селим од Скопје со 
непозната адреса на живеење, да се јави во судот и да 
се вклучи во постапката како тужен во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот.  

Во спротивно, за неговите интереси ќе се грижи 
привремениот застапник, адвокатот Дејан Славковски 
од Скопје, сѐ додека тужениот или неговиот полно-
мошник не се појават пред судот. 

Од Основен граѓански суд Скопје, 13 П2-1197/21.  
                                                                            (17949) 

___________ 
  

Пред Основниот граѓански суд во Скопје, во тек е 
парнична постапка по тужбата на тужителот Акцио-
нерско друштво за осигурување и реосигуривање МА-
КЕДОНИЈА Скопје, Виена Иншуренс Груп Скопје, 

против тужениот Дино Петровски од Скопје, против 
тужениот Дино Петровски од Скопје со непозната ад-
реса, за долг, со вредност 386.542 денари. 

Со Решение МАЛВП бр. 5/22 од 29.3.2022 година, 
судот на тужениот Дино Петровски бул. „АСНОМ“ бр. 
174/41, Скопје, му постави привремен застапник, адво-
кат Марина Цунева ул. „Аминта Трети“ бр. 3/3, Скопје, 
која ќе ги застапува интересите на тужениот до право-
силното завршување на постапката. 

Се повикува тужениот Дино Петровски бул. „АС-
НОМ“ бр. 174/41, Скопје, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот да се јави во судот лично или 
преку полномошник за да ја преземе постапката.  

Во спротивно, таа ќе продолжи преку поставениот 
привремен застапник. 

Од Основен граѓански суд Скопје, 3 МАЛВП-5/22.    
                                                                            (18150) 

__________ 
 

Пред Основниот граѓански суд во Скопје е поведе-
на постапка 4 П2-272/22 по тужбата од тужителот 
Ертан Рогачи, против тужената Ѓулјузар Рашид Џафер, 
со непозната адреса на живеење, за развод на брак. 

Се повикува тужената Ѓулјузар Рашид Џафер да се 
јави во овој суд и да достави своја адреса на живеење 
во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот, 
бидејќи во спротивно, нејзините интереси во по-
стапката ќе ги заштитува привремениот застапник ад-
вокатот Стево Меноски со седиште на бул. „Кочо Ра-
цин“ бр. 7А-1/16, Скопје, кој е поставен со Решение на 
овој суд бр. 4П2-272/22 од 13.4.2022 година. 

Од Основен граѓански суд – Скопје, Оддел за семеј-
ни спорови, 4 П2-272/22.                                        (18382) 

___________ 
  

Пред Основниот граѓански суд Скопје е поднесена 
тужбата од тужителот Друштво за производство, про-
мет и услуги ЕКСПАНДА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
од Скопје, Бутел, ул. „1550“ бр. 26, против тужениот 
Ергиљ Мемеди од Скопје, со непозната адреса, за долг, 
со вредност на спорот 81.544 денари. 

Се повикува тужениот Ергиљ Мемеди од Скопје, во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да 
се јави во судот лично или преку полномошник.  
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Во спротивно, неговите интереси во постапката до 
нејзиното правосилно завршување ќе ги застапува ад-
вокатот Гордана Митовска со адреса ДТЦ Мавровка, 
мез. лок. 54, Скопје. 

Од Основен граѓански суд Скопје, Граѓанско одде-
ление 19 МАЛВП-216/22.                                     (18383) 

___________ 
 

Пред Основниот граѓански суд Скопје е поднесена  
тужбата од тужителот Друштво за производство, про-
мет и услуги ЕКСПАНДА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
од Скопје, Бутел, ул. „1550“ бр. 26, против тужената 
Надица Четорошка од Скопје со непозната адреса, за 
долг, со вредност на спорот 36.000 денари. 

Се повикува тужената Надица Четорошка од 
Скопје, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот да се јави во судот лично или преку полномош-
ник.  

Во спротивно, нејзините интереси во постапката до 
нејзиното правосилно завршување ќе ги застапува ад-
вокатот Гордана Митовска со адреса ДТЦ Мавровка, 
мез. лок. 54, Скопје. 

Од Основен граѓански суд Скопје, Граѓанско одде-
ление 19 МАЛВП-215/22.                                     (18384) 

___________ 
 

Пред Основниот граѓански суд Скопје, во тек е пар-
нична постапка по тужбата на тужителот Друштво за 
снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО 
ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ, против туже-
ниот Захариевски Благојa од Скопје, за утврдување 
право на непречен пристап, со вредност на спорот 
40.000 денари. 

Се повикува тужениот Благоја Захариевски од 
Скопје, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот да се јави во судот лично или преку негов пол-
номошник.  

Во спротивно, неговите интереси во постапката до 
нејзиното правосилно завршување ќе ги застапува ад-
вокатот, Владимир Атанасовски од Скопје, бул. „Свети 
Климент Охридски“ бр. 58-Б/1-4, Скопје. 

Од Основен граѓански суд – Скопје, Оддел за имот-
ни спорови и спорови од мала вредност XXXVII П1 бр. 
832/21.                                                                      (18637) 

___________ 
  

Пред Основниот граѓански суд Скопје e поднесена  
тужбата од тужителот Друштво за снабдување со топ-
линска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛ-
КАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје од Скопје ул. „Лондон-
ска“ бр. 8, против тужениот Александар Голубовиќ од 
Скопје, со поранешното живеалиште на ул. „Петар Де-
љан“ бр. 2/4-5, а сега со непозната адреса за утврдува-
ње на непречен пристап, со вредност на спорот 40.000 
денари.  

На тужениот Александар Голубовиќ од Скопје, со 
поранешно живеалиште на ул. „Петар Дељан“ бр. 2/4-
5, а сега со непозната адреса живеење му е поставен 
привремен старател Николче Наумов, адвокат од Скоп-
је бул. „Гоце Делчев“ бр. 5 ДТЦ, Мавровка, мезанин, 
лок. 21, Скопје кој ќе ги застапува и ќе ги штити инте-
ресите на тужениот во постапката до нејзиното право-
силно завршување. 

Се повикува Александар Голубовиќ од Скопје, а се-
га со непозната адреса, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот да се јави во судот лично или 
преку полномошник.  

Во спротивно, неговите интереси во постапката ќе 
ги штити и до нејзиното правосилно завршување ќе ги 
застапува Николче Наумов, адвокат од Скопје, бул. Го-
це Делчев бр. 5, ДТЦ Мавровка, мезанин, лок. 21, 
Скопје. 

Од Основен граѓански суд Скопје, Оддел за имотни 
спорови, 41 П1-550/21.                                           (18638) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска 

постапка која е заведена во овој суд под П2. бр. 173/21 
по правната работа по тужбата на тужителот Милован 
Никодиноски од с. Балиндол, Гостивар, застапуван од 
полномошникот Бојана Анастасиевска, адвокат од Гос-
тивар, против тужената Малвине Никодиноска од Гос-
тивар на ул. „Илинденска“ бр. 174/3/2, сега со непозна-
та адреса на живеење во странство во Р Германија, која 
не е достапна за органите на прогон, со основ издршка, 
со вредност 20.000 денари.  

На тужената Малвине Никодиноска од Гостивар на 
ул. „Илинденска“ бр. 174/3/2, сега со непозната адреса 
на живеење во странство во Р Германија, која не е дос-
тапна за органите на прогон ѝ се назначува привремен 
застапник Виолета Исакоска, адвокат од Гостивар, која 
ќе ги има сите права на законски застапник во оваа по-
стапка и ќе ги застапува интересите на тужената сѐ до-
дека таа или нејзиниот полномошник или  застапник не 
се јават пред овој суд, односно сѐ додека органот за 
старателство не ѝ постави старател. 

Од Основен суд – Гостивар, П2. бр. 173/21.  (18387) 
 
  

ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО 
Основниот суд во Кичево, со Решение ВПП1. бр. 

28/21 од 24.3.2022 година, за привремен застапник на 
противниците Сулејман Јусуфи од с. Туин, Кичево и 
Шасиме Зибероска од с. Стрелци, Кичево, со непозната 
адреса во странство, а по предлогот на предлагачот Ди-
лавер Јусуфи од Скопје, застапуван преку полномош-
никот Вулнет Сулоја, адвокат од Кичево, за физичка 
делба, го определува Фатмир Емрулау, адвокат од Ки-
чево. 

Привремениот застапник ќе ги застапува интереси-
те на противниците во оваа постапка сѐ додека тие или 
нивниот полномошник не се појават пред судот. 

Од Основен суд – Кичево, ВПП1. бр. 28/21.  (18386) 
 
 

ОСНОВЕН СУД ВО СВЕТИ НИКОЛЕ 
Пред Основниот суд во Св. Николе е поведена по-

стапка по тужбата на тужителката Марина Коцева од 
Свети Николе, против тужениот Александар Коцев од 
Свети Николе, за развод на брак, со вредност 20.000 
денари. 

Со Решение П2 бр. 28/21 од 12.4.2022 година на ту-
жениот Александар Коцев од Свети Николе, му е по-
ставен привремен застапник, адвокатот Димче Поцков 
од Свети Николе, кој ќе ги застапува интересите на ту-
жениот Александар Коцев од Свети Николе до право-
силното завршување на постапката. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот да се јави во судот лично 
или преку полномошник за да ја преземе постапката. 

Во спротивно, таа ќе продолжи преку поставениот 
привремен застапник кој ќе го застапува тужениот во 
постапката сѐ додека тужениот или неговиот полно-
мошник не се појават пред судот, односно сѐ додека 
Центарот за социјална работа не го извести судот дека 
му назначил старател.  

Од Основен суд – Свети Николе, П2 бр. 28/21. 
                                                                            (18385) 

  
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот суд во Тетово е оформен пред-
метот под П2 бр. 581/2021, по тужбата на тужителката 
Миќерем Бајрами од с. Палатница, ул. „101“ б. б., зас-
тапувана преку полн. адвокат Насер Идризи од Тетово, 
против тужениот Стефан Митков Петков од Р Бугарија, 
со непозната адреса, за развод на брак, со вредност 
20.000 денари. 
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Бидејќи тужениот Стефан Митков Петков од Р Бу-
гарија, сега со непозната адреса, престојува надвор од 
Република Северна Македонија, со непозната адреса на 
престојувалиште во странство, а нема полномошник во 
Република Северна Македонија, се објавува следниов 
оглас: 

Се повикува тужениот Стефан Митков Петков од Р 
Бугарија, кој престојува надвор од Република Северна 
Македонија, со непозната адреса на престојувалиште 
во странство, во рок од 15 дена од објавувањето на ог-
ласот во „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“, да се јави во Основниот суд во Тетово, да ја 
достави својата точна адреса на живеење, односно 
престојување или да овласти полномошник кој ќе го 
застапува во постапката по предметот П2. бр. 581/2021. 

Доколку во овој рок, тужениот Стефан Митков Пет-
ков од Р Бугарија, не се јави, ниту го извести судот за 
одредување полномошник кој ќе го застапува во пред-
метот П2. бр. 581/2021, по истекот на овој рок, соглас-
но со член 76, став 2, точка 4 од ЗПП, тужениот ќе го 
застапува привремениот застапник, Бујар Сабриу, ад-
вокат од Тетово, определен од страна на Основниот 
суд во Тетово, со Решение П2. бр. 581/2021 од 
12.4.2022 година. 

Привремениот застапник ќе го застапува тужениот 
сѐ додека тој или неговиот полномошник не се појават 
пред судот, односно сѐ додека Центарот за социјална 
работа, не го извести судот дека му назначил старател.  

Од Основен суд – Тетово, VI П2-581/2021.    (18635) 
___________ 

  
Пред Основниот суд во Тетово е оформен предмет 

под П2 бр. 50/2022, по тужбата на тужителот Реџеп Ка-
сами од с. Гургурница, ул. „101“ б. б., застапуван преку 
полн. адвокат Томислав Саркоски од Тетово, против 
тужената Ивона Милевица од Дзиладово, Полска,  сега 
со непозната адреса во странство, за развод на брак, со 
вредност 20.000 денари. 

Бидејќи тужената Ивона Милевица од Дзиладово, 
Полска, сега со непозната адреса, престојува надвор од 
Република Северна Македонија, со непозната адреса на 
престојувалиште, во странство, а нема полномошник 
во Република Северна Македонија, се објавува следни-
ов оглас: 

Се повикува тужената Ивона Милевица од Дзила-
дово, Полска, која престојува надвор од Република Се-
верна Македонија, со непозната адреса на престојува-
лиште во странство, во рок од 15 дена од објавувањето 
на огласот во „Службен весник на Република Северна 
Македонија“, да се јави во Основниот суд во Тетово, да 
ја достави својата точна адреса на живеење, односно 
престојување или да овласти полномошник кој ќе ја 
застапува во постапката по предметот П2. бр. 50/2022. 

Доколку во овој рок, тужената Ивона Милевица од 
Дзиладово, Полска  не се јави, ниту го извести судот за 
одредување полномошник кој ќе ја застапува во пред-
метот П2. бр. 50/2022, по истекот на овој рок, согласно 
со член 76, став 2, точка 4 од ЗПП, тужената ќе ја зас-
тапува привремен застапник Наташа Димитриевска, 
адвокат од Тетово, определена од страна на Основниот 
суд во Тетово, со Решение П2. бр. 50/2022 од 15.4.2022 
година. 

Привремениот застапник ќе ја застапува тужената 
сѐ додека таа или нејзиниот полномошник не се поја-
ват пред судот, односно сѐ додека Центарот за социјал-
на работа, не го извести судот дека ѝ назначил стара-
тел. 

Од Основен суд – Тетово, П2-50/2022.         (18636) 

С Т Е Ч А Ј Н И  П О С Т А П К И  
 

Основниот граѓански суд Скопје, преку стечајниот 
судија Ирена Петрушевска, објавува дека со Решение 1 
Ст. бр. 45/22 од 12.4.2022 година, се усвојува предло-
гот за отворање стечајна постапка над должникот 
Друштво за угостителство и трговија ЕЛЕНА - ОЛЕГ 
ДООЕЛ Скопје, поднесен од предлагач - должник. 

Се отвора стечајна постапка над должникот Друш-
тво за угостителство и трговија ЕЛЕНА - ОЛЕГ ДОО-
ЕЛ Скопје, со седиште на бул. „Трета македонска бри-
гада“ бр. 37 лок. 5 Скопје, со трансакциска сметка број 
300000004287824 во Комерцијална банка АД Скопје, 
единствен матичен број на субјектот на уписот 
7319258, единствен даночен број 4032018540073 при 
УЈП – Регионална дирекција Скопје и шифра на деј-
ност 56.10 – Ресторани и останати објекти за подготов-
ка и послужување на храна.    

За стечаен управник се определува Христина Јонов-
ска, ул. „4“ бр. 104 Ново Село, Ѓорче Петров.  

Се повикуваат доверителите во рок од 15 (петнае-
сет) дена од објавувањето на решението во „Службен 
весник на РСМ“, да ги пријават своите побарувања кај 
стечајниот управник.  

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 
права на подвижни предмети и права на должникот ка-
ко и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги односно разлачни права на недвижностите 
што се запишани во јавните книги во рок од 15 (петна-
есет) дена од објавувањето на Решението во „Службен 
весник на РСМ“, да ги пријават своите побарувања кај 
стечајниот управник.  

Се повикуваат должниците на стечајниот должник 
да ги исполнат своите обврски што ги имаат спрема 
должникот, на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште за испитување и утврдување 
на пријавените побарувања и извештајно собрание на 
доверители на ден 20.5.2022 година, во 10:00 часот, 
судница II, I кат.  

Од Основен граѓански суд Скопје.                  (18364) 
__________ 

 
Основниот граѓански суд Скопје, со Решение I. Ст. 

бр. 186/16 од 13.4.2022 година преку стечајниот судија 
Ирена Петрушевска, објавува дека се разрешува од 
должноста стечаен управник Маринко Саздовски од 
Скопје на должникот Друштво за производство и про-
мет ПЛАСТ-КОМЕРЦ Моне и Ацо ДОО извоз-увоз 
Скопје – во стечај. 

За нов стечаен управник се определува Христина 
Јоновска од Скопје. 

Се задолжува Маринко Саздовски во рок од 3 дена 
да ја предаде својата должност на новиот стечаен уп-
равник Христина Јоновска согласно со член 32 став 3 
од Законот за стечај. 

Од основен граѓански суд Скопје.                  (18366) 
__________ 

  
Основниот граѓански суд Скопје, со Решение 2 Ст. 

бр. 46/22 од 12.4.2022 година, се отвора стечајна поста-
пка над должникот Друштво за трговија и услуги ЦЕН-
ПРОМ Цена ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на 
ул. „Пекљане 3“ бр. 20 Скопје, Ѓорче Петров, со тран-
сакциска сметка број 200000959576081 во Стопанска 
банка АД Скопје и број 300000000059788 во Комерци-
јална банка АД Скопје, единствен матичен број на суб-
јектот на уписот 5541875, единствен даночен број 
4030000420582 при УЈП – Регионална дирекција Скоп-
је и шифра на дејност 47.11 – Трговија на мало во нес-
пецијализирани продавници, претежно со храна, пија-
лаци и тутун. 
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Стечајната постапка не се спроведува поради нема-
ње имот на должникот и се заклучува. 

Да се објави оглас на веб-страната на Централен ре-
гистар на Република Северна Македонија – Регионална 
регистрациона канцеларија – Скопје, во „Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ и на огласната 
табла на судот. 

По правосилноста на Решението должникот да се 
брише од Централен регистар на Република Северна 
Македонија. 

Од Основен граѓански суд Скопје.                  (18378) 
__________ 

 
Основниот суд во Битола, објавува дека со Решение 

Ст. бр. 78/2022 од 15.4.2022 година, се поведува прет-
ходна постапка за утврдување на причините за отвора-
ње стечајна постапка над должникот Друштво за трго-
вија на големо и мало АЛМИЈО ДООЕЛ увоз-извоз Би-
тола, со седиште на ул. „Солунска“ бр. 264 Битола, со 
жиро-сметка 280103103941376 во Силк роуд банка АД 
Скопје, со ЕМБС 6941419 со даночен број 
4002014535761 и претежна дејност – 46.39. 

Се закажува рочиште за испитување на условите за 
отворање стечајна постапка на ден 9.5.2022 година во 
9:30 часот, во соба 76. 

Против ова Решение жалба не е дозволена. 
Се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува ов-

ластен стечаен управник м-р Мирјана Попчановска од 
Битола. 

Се забранува располагање со имотот на должникот, 
освен со претходно одобрение на привремениот стеча-
ен управник. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити имотот на должникот со сите соодветни сред-
ства, да дава согласност на органите на управување на 
должникот за водење на работењето сè до донесува-
њето на одлуката за отворање стечајна постапка со цел 
да се избегне значително намалување на имотот и да се 
испита дали од имотот на должникот можат да се на-
мират трошоците на постапката и да се намират об-
врските спрема доверителите и да изготви извештај за 
економско-финансиската состојба на должникот. 

Се задолжува должникот, да му овозможат на прив-
ремениот стечаен управник да влезе во неговите делов-
ни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија како и да му допушти увид во трговските 
книги и во неговата деловна документација. 

Се забранува одредување или спроведување на при-
силно извршување или обезбедување против должни-
кот. 

Се забранува исплата од сметките на должникот. 
Се повикуваат должниците на должникот и долж-

никовите солидарни должници и гаранти без одлагање 
да ги исполнат своите обврски кон должникот. 

Од Основен суд – Битола.                                (18388) 
__________ 

  
Основниот суд Битола со Решение Ст. бр. 57/22 од 

14.4.2022 година, објави дека над должникот Друштво 
за производство, трговија на големо и мало и услуги 
ТЕХНОМЕТАЛ Н.Ц.Т увоз-извоз ДООЕЛ Битола, со 
седиште на ул. „АСНОМ“ бр. 1, запишан во Централен 
регистар на РСМ со ЕМБС 6907393, со ЕДБ 
4002013534230, со жиро-сметка во Стопанска банка 
АД Скопје со број 200-0026468379-25, со претежна деј-
ност шифра 47.11 – Трговија на мало во специјализира-
ни продавници претежно со храна пијалаци и тутун. 

Стечајната постапка се отвора, стечајната постапка 
не се спроведува и се заклучува. 

Од Основен суд – Битола.                                (18389)                              

Основниот суд во Прилеп, oд стечајниот судија Јас-
мина Шишковска Стојковиќ, по спроведената претход-
на постапка и одржаното рочиште во присуство на 
привремениот стечаен управник Љубица Зајкоска, со 
Решение Ст. бр. 34/2022 од 14.4.2022 година, отвори 
стечајна постапка спрема должникот Друштвото за 
производство, промет и услуги ЕЛЕНАМИКИ увоз-из-
воз ДООЕЛ Прилеп, ул. „Струшка“ бр. 37, Прилеп, за-
пишано во Решението на Централен регистар на РСМ 
со ЕМБС 6544290 и ЕДБ 4021009510631 со жиро-смет-
ка бр. 270065442900162 депонент на Халк банка АД 
Скопје, претежна дејност 47.19 – Друга трговија на ма-
ло во неспецијализирани продавници. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спро-
ведува, но се заклучува. 

Централниот регистар по правосилноста на ова Ре-
шение да го брише должникот од својата евиденција. 

Од Основен суд – Прилеп.                               (18390)    
__________ 

  
Основниот суд во Струга, со Решение Ст. бр. 23/22 

од 7.4.2022 година, отвори стечајна постапка против  
Трговско услужно друштво ВИЕНА 85 увоз-извоз с. 
Корошишта, Струга ДООЕЛ, со седиште во Коро-
шишта, единствен матичен број на деловниот субјект 
7158858, даночен број 4026016525000 и трансакциска 
сметка бр. 200-0030854173-14 при Стопанска банка АД 
Скопје, постапката ја заклучи и наложи да се изврши 
бришење во Трговскиот регистар при Централниот ре-
гистар на Република Северна Македонија. 

Против ова Решение дозволена е жалба во рок од 8 
(осум) дена од објавувањето во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ до Апелациониот суд 
во Битола. 

Од Основен суд – Струга.                                (18391) 
__________ 

 
Основниот граѓански суд Скопје, со Решение 3 Ст. 

бр. 328/15 од 11.4.2022 година преку стечајниот судија 
Сашка Трајковска, објавува дека се закажува Собрание 
на доверители на должникот АВИОИМПЕКС Акцио-
нерско друштво за воздушен сообраќај и трговија – 
Скопје – во стечај за ден 9.5.2022 година во 10:00, во 
Основен граѓански суд Скопје, судница 24 трети кат, 
со следниот  

 
ДНЕВЕН РЕД 

 
- Донесување на Одлука во врска со спроведената 

електронска продажба на недвижен имот – стечајна ма-
са на должникот од 4.4.2022 година. 

Огласот ќе биде објавен во „Службен весник на 
РСМ“, во еден дневен весник и на огласната табла на 
судот.  

Од основен граѓански суд Скопје.                  (18404) 
__________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со Решение 

Ст. бр. 43/22 од 18.4.2022 година, се поведува претход-
на постапка за утврдување на причините за отворање 
стечајна поднесена од управителот Несим Несими од с. 
Желино, за отворање стечајна постапка над должникот 
Друштво за транспорт, трговија и услуги НЕСИМ 
ТРАНСПОРТ увоз-извоз с. Желино, со ЕМБС 6811264 
и ЕДБ 40500012501090 Регистриран при Централен ре-
гистар на РСМ РРК – Тетово, со жиро-сметка бр. 
290000001464460 при ТТК банка АД Скопје, со жиро-
сметка бр. 380277636501103 при Прокредит банка АД 
Скопје, Регистриран при Централен регистар на РСМ 
РРК – Тетово. 
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Се закажува рочиште за испитување на условите за 
отворање стечајна постапка на ден 10.5.2022 година во 
12:30 часот во соба бр. 44 во просториите на Основен 
суд во Тетово.  

Од Основен суд – Тетово.                                (18639)                                 
__________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со Решение 

Ст. бр. 46/22 од 15.4.2022 година, се поведува претход-
на постапка за утврдување на причините за отворање 
стечајна поднесена од управителот Шпетим Локман од 
с. Порој, за отворање стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, трговија и услуги ШАР-ПО-
РОЈ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, Shoqëri për 
prodhim, tregti dhe shërbime SHARRI-POROJ SHPKNJP 
eksport-import Tetovë, со ЕМБС 7432801 и ЕДБ 40280-
20540865, со седиште на ул. „101“ бр. 138 Порој, Те-
тово, со жиро-сметка бр. 290000002288572 при ТТК 
банка АД Скопје, Регистриран при Централен регистар 
на РСМ РРК – Тетово. 

Се закажува рочиште за испитување на условите за 
отворање стечајна постапка на ден 10.5.2022 година во 
11:00 часот во соба бр. 44 во просториите на Основен 
суд во Тетово. 

Од Основен суд – Тетово.                                (18640)                               
__________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со Решение 

Ст. бр. 47/22 од 15.4.2022 година, се поведува претход-
на постапка за утврдување на причините за отворање 
стечајна постапка поднесена од управителот Халит 
Мурати од с. Бродец, за отворање стечајна постапка 
над должникот Друштво за производство, трговија и 
услуги ЊУ-СТИЛ, NEW STYL ДООЕЛ експорт-им-
порт Тетово, со ЕМБС 6487963 и ЕДБ 4028009509530 
со седиште во Беличица, Тетово, со жиро-сметка бр. 
290000-001044935 при ТТК банка АД Скопје, регис-
триран при Централен регистар на РСМ РРК Тетово. 

Се закажува рочиште за испитување на условите за 
отворање стечајна постапка на ден 10.5.2022 година во 
10:00 часот во соба бр. 44 во просториите на Основен 
суд Тетово.   

Од Основен суд – Тетово.                                (18641) 
__________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со Решение 

Ст. бр. 49/22 од 15.4.2022 година, се поведува претход-
на постапка за утврдување на причините за отворање 
стечајна постапка поднесена од управителот Шаип 
Дурмиши с. Требош, за отворање стечајна постапка 
над должникот Друштво за метални производи, гра-
дежништво, трговија и услуги ДИАМОНД СЕВИЦЕ-М 
ДОО експорт-импорт Тетово, со ЕМБС 6180396 и ЕДБ 
4028007152937, со седиште на ул. „Илинденска“ бр. 
208 Тетово, со жиро-сметка бр. 300110000026463 при 
Комерцијална банка АД Скопје и со жиро-сметка бр. 
380217467000105 при ПРО КРЕДИТ банка АД Скопје, 
регистриран при Централен регистар на РСМ РРК Те-
тово. 

Се закажува рочиште за испитување на условите за 
отворање стечајна постапка на ден 6.5.2022 година во 
10:00 часот во соба бр. 44 во просториите на Основен 
суд Тетово.   

Од Основен суд – Тетово.                                (18642) 
__________ 

  
Основниот суд во Кичево, објавува дека со Реше-

ние Ст. бр. 18/2021 од 28.3.2022 година. 
Се отвора стечајна постапка над Трговско друштво 

за туризам угостителство и трговија РАИМ БАЦИ 
увоз-извоз ДООЕЛ с. Србица, Кичево со ЕДБ 40120-
03115197 и трансакциска 200000876353185 депонент 
Стопанска банка АД Скопје. 

Отворената стечајна постапка не се спроведува и се 
заклучува поради немање на имот на стечајниот долж-
ник. 

По правосилноста на Решението, стечајниот долж-
ник се брише од Централен регистар на РСМ. 

Извод од Решението да се објави во „Службен вес-
ник на РСМ“ Скопје, на огласната табла на судот, а 
примерок од Решението да се достави до Централен ре-
гистар – Регионална канцеларија Битола. 

Се налага на Стопанска банка како институција што 
вршела платен промет на субјектот по приемот на ова 
Решение, доколку на жиро-сметка на субјектот се нао-
ѓаат средства, тие да се префрлат на Буџетска сметка 
на РСМ па потоа сметката на должникот да се згасне. 

Против ова Решение дозволена е жалба преку овој 
суд до Апелационен суд во Гостивар, рок од 8 (осум) 
дена од денот на објавувањето на Решението во „Служ-
бен весник на РСМ“ 

Од Основен суд – Кичево.                                (18643) 
___________ 

  
Основниот суд во Кичево, објавува дека со Реше-

ние Ст. бр. 1/2022 од 28.3.2022 година отвора стечајна 
постапка над Друштво за градежништво, производство, 
трговија и услуги УСКАНА ПАРК ДООЕЛ с. Стрелци, 
Кичево, со ЕДБ 4012017514256 и трансакциска 
270071998720143 депонент ХАЛК банка АД Скопје. 

Отворената стечајна постапка не се спроведува ис-
тата се заклучува поради немање на имот на стечајниот 
должник. 

По правосилноста на Решението, стечајниот долж-
ник се брише од Централен регистар на РСМ. 

Извод од Решението да се објави во „Службен вес-
ник на РСМ“ и на огласната табла на судот, а примерок 
од Решението да се достави до Централен регистар – 
Регионална канцеларија Битола. 

Се налага на Халк банка како институција што 
вршела платен промет на субјектот по приемот на ова 
Решение, доколку на жиро-сметка на субјектот се нао-
ѓаат средства, истите да се префрлат на Буџетска смет-
ка на РСМ па потоа сметката на должникот да се 
згасне. 

Против ова Решение дозволена е жалба преку овој 
суд до Апелационен суд во Гостивар, рок од 8 (осум) 
дена од денот на објавување на Решението во „Служ-
бен весник на РСМ“ 

Од Основен суд – Кичево.                                (18644) 
___________ 

  
Основниот суд во Кичево со Решение Ст. бр. 

12/2021 објавува дека по предлогот поднесен од страна 
на предлагачот Баха Диш Тиџарет Аноним Ширкети од 
Измир Р Турција, над должникот ДТ СТОМИЛ НЕ-
МАН ДООЕЛ Дебар, се отвoрa стечајна постапка и се 
усвојува. 

Се отвора стечајна постапка спрема стечајниот 
должник ДТ СТОМИЛ НЕМАН ДООЕЛ Дебар, со се-
диште на ул. „8-ми Септември“ бр.15 Дебар, со ЕМБС 
7153686, со ЕДБ 4080016561043 трансакциска сметка 
210071536860165 во НЛБ Тутунска банка АД Скопје. 

За стечаен управник се определува лицето Драган 
Филиповски од Гостивар, ул. „Браќа Гиноски“ бр. 66 
со телефон 078/299-000. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 
објавувањето на Решението во „Службен весник на 
РСМ“  да ги пријават своите побарувања кај стечајниот 
управник. 

Се повикуваат разлачните доверители во рок од 15 
дена од објавувањето на Решението во „Службен вес-
ник на РСМ“ да ги пријават своите разлачни права на 
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недвижностите на должникот, што не се запишани во 
јавните книги и разлачните права што се запишани во 
јавните книги и истите да ги пријават до стечајниот уп-
равник. 

Се повикуваат должниковите должници да ги ис-
полнат своите обврски спрема стечајниот должник. 

Се закажува рочиште за утврдување и испитување 
на пријавени побарувања на доверителите, за ден 
25.5.2022 година во 13:00 часот. 

Решението за отворање на стечајна постапка да се 
запише во Централен регистар на РСМ – Регионална 
канцеларија Гостивар и во Агенцијата за катастар на 
недвижности Дебар. 

Се отфрла предлогот на привремениот стечаен уп-
равник и предлагачот, за определување на привремена 
мерка врз недвижниот имот на лицето Семих Али од 
Скопје, како недозволен. 

Од Основен суд – Кичево.                                (18647) 
 
 

Н О Т А Р С К И  О Г Л А С И  
  

Се објавува обезбедување со заложно право - Дого-
вор за залог врз недвижен имот - хипотека од прв ред 
на износ од 26.350,00 евра, а врз основа на склучен До-
говор за одобрување на станбен кредит бр. KR 
2022/21588 од 11.4.2022 година, заверен под ОДУ бр. 
306/22 од 11.4.2022 година, од нотарот Ермира Мех-
мети, склучен помеѓу НЛБ банка АД Скопје, како зало-
жен доверител, Весна Колева од Скопје со адреса во 
ул. „Букурешка“ бр. 5-10, како должник и Друштво за 
производство, промет и успуги ЦИЛЕ ИНЖЕНЕРИНГ 
ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. „Кленоец“ бр. 91 со 
ЕМБС 5138361, како заложен должник, со што се вос-
поставува заложно право - хипотека од прв ред врз 
недвижност лоцирана на: КП 9242, дел 3, влез 1, кат 
К4, број 36, помошни простории, со површина од 3 м2 
и КП 9242, дел 3, влез 1, кат К4, број 36, стан, со пов-
ршина од 52 м2, КП 9242, дел 3, влез 1, кат пр, бр. 41, 
намена на посебен дел гаражно место во затворен 
простор со површина од 13 м2 запишан во Лист за 
предбележување на градба бр. 98221 за КО Ѓорче Пет-
ров 6-Ѓорче Петров а во корист на заложниот довери-
тел НЛБ банка АД Скопје, со седиште во Скопје на ул. 
„Мајка Тереза“ бр. 1.                                              (18396) 

__________ 
  

Се објавува обезбедување со заложно право - Дого-
вор за залог врз недвижен имот - хипотека од прв ред 
на износ од 8.800.000 денари, а врз основа на склучен 
Договор за одобрување на станбен кредит бр. KR 
2022/23145 од 11.4.2022 година, заверен под ОДУ бр. 
317/22 од 11.4.2022 година, од нотарот Ермира Мех-
мети, склучен помеѓу НЛБ банка АД Скопје, како зало-
жен доверител, Флорент Амети од Тетово со адреса во 
ул. „Браќа Миладинови “ бр. 109, како должник и 
Друштво за проектирање, изградба и инжињеринг 
АРТИНГ ДОО Скопје со седиште на ул. „Емин Ду-
раку“ бр. 1 А, со ЕМБС 4394976, како заложен долж-
ник, со што се воспоставува заложно право - хипотека 
од прв ред врз недвижност лоцирана на: КП 215, дел 4, 
бр. на зграда 4, влез 1, кат К9, број 43, помошни прос-
тории, со површина од 6 м2 и КП 215, дел 4, бр. на 
зграда 4, влез 1, кат К9, број 44, стан, со површина од 
80 м2, КП 215, дел 4, влез 1, кат К9, бр. 44, намена на 
посебен помошни простории со површина од 6 м2, за-
пишан во Лист за предбележување на градба бр. 96182 
за КО Чаир Петров, а во корист на заложниот довери-
тел НЛБ банка АД Скопје, со седиште во Скопје на ул. 
„Мајка Тереза“ бр. 1.                                              (18397) 

Со Анекс бр. 1 број 90/2022 од 18.4.2022 година кон 
Договор за залог врз недвижност - хипотека со својство 
на извршна исправа - сочинет под ОДУ бр. 320/17 од 
12.12.2017 година од нотарот Лидија Рибарева од 
Штип, склучен помеѓу Халк банка АД Скопје од Скоп-
је Центар на ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, со ЕМ-
БС 4627148 заложен доверител, Зоран Гацов од Штип 
и ДИГ ДОМ ИНВЕСТ ГРУП ДООЕЛ Штип ул. „Гоце 
Делчев“ бр. 34, Штип со ЕМБС 6939180, заложен 
должник, заснована е хипотека од прв ред во корист на 
Халк банка АД Скопје, врз недвижен имот стан на КП 
5167 дел 1, број на зграда 1, влез 1, кат К2 број 25, ПП, 
со внатрешна површина од 6 м2; КП 5167 дел 1, број на 
зграда 1, влез 1, кат К2 број 25, намена СТ, со внатреш-
на површина од 81 м2, КП 5167 дел 1, број на зграда 1, 
влез 2, кат ПО број 19, ПП, со внатрешна површина од 
6 м2, КП 5167 дел 1, број на зграда 1, влез 1, кат ПО 
број 8, намена ГМЗП, со внатрешна површина од 12 
м2, запишан во Имотен лист број 101537 за КО Штип 
3, дел од земјиште од Имотен лист број 101476 за КО 
Штип 3, и на дел од заеднички простории заедничка 
сопственост од Имотен лист број 102829 за КО Штип 
3, а избришана е хипотеката од прв ред, а која се одне-
сување на стан и тераса број 59 на кат 6 и гаражно мес-
то број 8, запишани во Имотен лист број 101537 за КО 
Штип 3.                                                                    (18398) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа во 
КО Сирково, КП бр. 1933, место викано „Врчвата“, ка-
тастарска култура 11000, класа 5, со вкупна површина 
од 591 м2, заведено во Имотен лист бр. 330 за КО Сир-
ково, за вкупна цена од 7.000 денари, во сопственост на 
Александар Трајковиќ од Скопје.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот во „Сл. весник на 
РСМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство.  

Изјавата за прифаќањето на понудата да ја достават 
до нотарот Роза Алексова, ул. „4 Јули“ бр. 3, Кава-
дарци.                                                                       (18399) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште - нива означена 
како КП бр. 988, место викано „Крушевица“ кат. кул-
тура зз-н, 3-та класа, со површина од 9.276 м2 во Имо-
тен лист бр. 6451 за КО БОГОВИЊЕ вон град и КП бр. 
989, место викано „Крушевица“ кат. култура зз-н, 3-та 
класа, со површина од 1.325 м2 во Имотен лист бр. 
6445 за КО БОГОВИЊЕ вон град, издаден од Агенција 
за катастар на недвижности - Одделение за катастар на 
недвижности Тетово сосопственост на Мехас Абдули 
со живеалиште во с. Боговиње, ул. „103“ б. б., Тетово, 
со право на сосопственост дел на посед 1/8 идеален 
дел. Погорецитираниот недвижен имот се продава за 
цена од 2.000,00 евра.  

Согласно со член 15 од Законот за земјоделско зем-
јиште се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РСМ“, доколку се заинтересирани да ја купат гореопи-
шаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата.  

Доколку не се јават во наведениот рок, го губат 
правото на првенствено купување на предметната нед-
вижност.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Лирим Абдили, ул. „Илинденска“ ГТЦ 
бр. 2-1/5 во Тетово.                                                 (18400) 
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Се огласува купопродажба на земјоделско зем-
јиште, кое се наоѓа на Имотен лист број 739 за KO Ог-
њанци со дел на недвижност 1/3 и 2/3 од недвижен 
имот построен на: КП 478, м. в. „Јасиките“, кат. култу-
ра зз л, класа 3, површина 8.964 м2, КП 535, м. в. „Јаси-
ките“, кат. култура зз л, класа 3, површина 4.545 м2 со-
сопственост на Ненад Николиќ и Мирзет Шуман, се ог-
ласуваат со дел на недвижност и тоа на Ненад Николиќ 
1/3 (една третина) идеален дел и Мирзет Шуман 2/3 
(две третини) идеален дел за вкупна купопродажна це-
на од 170.000 денари.  

Се повикуваат соседите, граничарите и сосопстве-
ниците чие земјиште граничи со земјиште што се про-
дава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето 
на огласот во „Службен весник на РСМ“, писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата.  

Во спротивно, го губат правото на првенство.  
Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-

ват до нотарот Ирфан Тахири од Скопје, бул. „Крсте 
Мисирков“ бр. 10 А, Скопје.                                  (18401) 

__________ 
  

Се продава недвижниот имот земјоделско земјиште 
сопственост на Тодоровски Ванчо евидентирано во 
Имотен лист број 8448 за КО Челопек вон град, лоци-
рано на КП бр.3303, место викано/улица, „Лозје“, ка-
тастарска култура лз, класа 2, со површина од 229 м2 
за цена од 30.850 денари.  

Се замолуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците, закупците и соседите чиј имот граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот писмено да се изјаснат 
за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Јасмина Карталова-Баснаркова на ул. 
„ЈНА“ бр. 41, Тетово.                                              (18402) 

__________ 
  

Се продава недвижниот имот земјоделско земјиште 
сопственост на Мисим Аљиљи евидентирано во Имо-
тен лист број 572 за КО Доброште вон град, лоцирано 
на КП бр. 1971, дел 2, место викано/улица, „Певчина“, 
катастарска култура 11 000, класа 3, со површина од 
1.003 м2 за цена од 93.000 денари.  

Се замолуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците, закупците и соседите чиј имот граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот писмено да се изјаснат 
за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Јасмина Карталова-Баснаркова на ул. 
„ЈНА“ бр. 41, Тетово.                                              (18403) 

__________ 
  

Со Нотарски акт сочинет од нотарот Снежана Ви-
довска од Скопје под ОДУ бр. 231/22 од 18 април 2022 
година, засновано е заложно право во корист на залож-
ниот доверител Халк банка АД Скопје, над недвижни-
от имот - стан на ул. „Новопланирана“ 4 б. б., на КП 
405/6, запишан во Имотен лист број 57015 за КО Кар-
пош, како стан број 2, во влез 1, кат ПР, со површина 
од 106 м2, во сопственост на Друштвото за трговија и 
услуги ЕНТА СЕАЛ ДООЕЛ Скопје, со седиште во 
Скопје, на ул. „11 Октомври“ бр. 33-А, за обезбедување 
на побарување врз основа на Договор за одобрување на 
рамковен револвинг-кредит лимит број РМ2022/221 од 
15.4.2022 година, со износ од 200.000 евра.         (18405) 

Се продаваат 1/1 идеален дел од недвижен имот за-
пишан на КП 360, м. в. „Ограѓе “, култура нива со 
вкупна површина од 3907 м2, КП 503, м. в. „Ограѓе “, 
култура нива со вкупна површина од 1.508 м2, КП 503, 
м. в. „Ограѓе “, култура нива со вкупна површина од 
3.059 м2, КП 517, м. в. „Ложиште “, култура нива со 
вкупна површина од 3.395 м2, КП 620, м. в. „Росје“, 
култура нива со вкупна површина од 1.682 м2, КП 627, 
м. в. „Росје“, култура нива со вкупна површина од 323 
м2, КП 632, м. в. „Две крушки“, култура нива со вкуп-
на површина од 2.351 м2, сето запишано во Имотен 
лист бр. 230 за КО Вак*в, сопственост на Божиновски 
Стојанче од Скопје за вкупна купопродажна цена од 
90.000 ден.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и сопствениците чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство.  

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Лорија Ваневска од Куманово ул. „Доне 
Божинов“ број 9/2-14, Куманово.                          (18406) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за регистри-
ран залог врз идни подвижни предмети, со својство на 
извршна исправа, составен од нотарот Зорица Пулеј-
кова, Скопје, под ОДУ број 198/22 од 14 април 2022 го-
дина, склучен меѓу Стопанска банка АД Скопје, со се-
диште на ул. „11 Октомври“ број 7 во Скопје како зало-
жен доверител, и Друштвото за производство на мел-
нички, пекарски и слаткарски производи, промет на го-
лемо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје, со 
седиште на бул. „Македонско-косовска бригада“ број 
44 во Скопје, Шуто Оризари, со матичен број ЕМБС 
4059913, како заложен должник, заради обезбедување 
на побарување на заложниот доверител по основ на 
Договор за кредитна рамка заведен под број 27/1.102-
420 од 29.3.2022 година на износ до 1.000.000,00 евра, 
со камати и трошоци, засновано е заложно право-ре-
гистриран залог од прв ред врз идни подвижни предме-
ти на заложниот должник, кое заложно право е регис-
трирано во Централниот регистар на РС Македонија на 
15.4.2022 година под единствен деловоден идентифи-
кациски број 10120220001292.                              (18407) 

__________ 
  

Врз основа на Договор за залог залог на недвижен 
имот, со својство на извршна исправа, (Договор за хи-
потека) составен во форма на Нотарски акт од нотарот 
Зорица Пулејкова, Скопје, под ОДУ број 208/22 од 19 
април 2022 година, склучен меѓу Шпаркасе банка АД 
СКОПЈЕ, како заложен доверител, и Друштвото за ме-
ѓународен транспорт и шпедиција ДЕНИ ИНТЕРНА-
ЦИОНАЛ Страшко ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 
„34“ број 22, Илинден во Скопје, со матичен број ЕМ-
БС 4408802, како заложен должник, заради обезбедува-
ње на побарување на заложниот доверител во износ од 
18.040,00 евра, со трошоци и споредни побарувања зас-
новано е заложно право-хипотека од прв ред врз недви-
жен имот сопственост на заложниот должник и тоа: 
стан во објект во градба во Скопје, на адреса „Б. Стеф-
ковски“, на КП број 1883 дел 3 во КО Маџари, влез 1, 
кат К3, број 34, со намена на посебен / заеднички дел 
од зграда и друг објект стан, со површина од 41 метри 
квадратни, влез 1, кат К3, број 34, со намена на посебен 
/ заеднички дел од зграда и друг објект помошни прос-
тории (тераса, лоѓија, балкон), со површина од 7 метри 
квадратни, со право на сопственост на Друштвото за 
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меѓународен транспорт и шпедиција ДЕНИ ИНТЕР-
НАЦИОНАЛ Страшко ДООЕЛ Скопје видно од Лист 
за предбележување на градба број 70346 за КО Ма-
џари, и заложно право – хипотека на соодветен дел од 
недвижен имот градежно земјиште кое во обем и фун-
кција му припаѓа на стан со помошни простории во 
влез 1, број 34 на кат К3, односно недвижниот имот ци-
тиран погоре во овој акт, а кое градежно земјиште е 
построено на земјиште на КП број 1883 дел 3, ул. „Б. 
Стевковски“, катастарска култура гз гнз, со вкупна 
површина од 17.471 метри квадратни видно од Имотен 
лист број 66348 за КО Маџари.                             (18408) 

__________ 
  

Се продава 1/1 (едно цело) од недвижниот имот 
сопственост на Ристо Спировски од Могила ул. „А“ б. 
б., заведен во Лист Б од Имотен лист број 1044 за КО 
Могила застроен врз: КП бр. 1570 дел 1 место ви-
кано/улица „Село“ катастарска култура ЗЗ, Н, класа 1, 
површина 331 м2, за вкупна купопродажна цена од 
33.000 денари.  

Се повикуваат лицата кои имаат право на првен-
ствено купување (заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава) посочени во недвижниот имот, во рок 
од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Маринчо Велјановски од Битола, бул. 
„1 Мај“ бр. 208, Битола.                                         (18409) 

__________ 
  

Продавачот Неделковски Петко од Скопје, Центар 
ул. „Црниче“ бр. 3 Б, е сопственик на недвижен имот 
дел на недвижност 1/1 од Лист Б: КП бр. 1269 дел 3, 
место викано/улица „Под река“, катастарска култура ЗЗ 
Н, класа 4, површина 1.404 м2, право на сопственост, 
КП бр. 16 дел 2, место викано/улица „Црепнариште“, 
катастарска култура Ш Ш, класа 3, површина 331 м2, 
право на сопственост, КП бр. 2225 дел 2, место ви-
кано/улица „Под јурија“, катастарска култура ЗЗ Л, 
класа 4, површина 746 м2, право на сопственост, КП 
бр. 341 дел 2, место викано/улица „Коштане“, катастар-
ска култура Ш Ш, класа 5, површина 608 м2, право на 
сопственост, КП бр. 97 дел 1, место викано/улица 
„Црепнариште“, катастарска култура ЗЗ П, класа 6, 
површина 685 м2, право на сопственост видно од Имо-
тен лист број 150 на КО Непроштено вон град, го про-
дава својот недвижен имот за вкупна купопродажна це-
на од 2.900,00 евра во денарска противвредност.  

Се повикуваат сосопствениците, т. е. лицата со 
првенствено право на купување, во рок од 8 (осум) де-
на од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Снежана Ѓорѓеска-Видоеска со седиште 
во Тетово на ул. „Јане Сандански“ бр. 91/3.        (18410) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт – Договор за засновање 
на заложно право врз недвижен имот со својство на из-
вршна исправа ОДУ број 139/22 од 5.4.2022 година, од 
нотарот Вирѓинија Баута за подрачјето на Основниот 
суд во Струга, склучен помеѓу Комерцијална банка АД 
Скопје со EМБС 4065573 со седиште на ул. „Орце Ни-
колов“ бр. 3 во Скопје, како заложен доверител, Гра-
дежно трговско услужно друштво ТРИМ увоз-извоз 
Охрид ДОО со ЕМБС 5700248 со седиште во Охрид на 

бул. „Туристичка“ б. б., како должник и заложен долж-
ник, ГТУД ТРИМ И ЛУМ ДООЕЛ увоз-извоз Струга, 
со ЕМБС 6150551 со седиште во Струга на ул. „Мар-
шал Тито“ б. б., како заложен должник и Арбтрим Ќи-
ра со живеалиште во с. Биџево, Струга, како заложен 
должник, заради обезбедување на побарување на бан-
ката врз основа на Договор за рамковен револвинг-кре-
дит лимит врз основа на заложно право бр. 02-100-
1175/2/23.3.2022 година, склучен на ден 23.3.2022 го-
дина, на износ од 2.500.000 евра, засновано е заложно 
право на недвижен имот заведен во Имотен лист број 
97344 за КО Струга КП број 1266 дел 1 на адреса (ули-
ца и куќен број на зграда) кеј „8 Ноември“ број на згра-
да / друг објект 1, намена на зграда Б1 влез 001 кат ПО 
намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП со внат-
решна површина од 155 м2, КП број 1266 дел 1 на ад-
реса (улица и куќен број на зграда) кеј „8 Ноември“ 
број на зграда/друг објект 1, намена на зграда Б1 влез 
001 кат ПО намена на посебен / заеднички дел од згра-
да O со внатрешна површина од 9 м2, КП број 1266 дел 
1 на адреса (улица и куќен број на зграда) кеј „8 Ноем-
ври“ број на зграда / друг објект 1, намена на зграда Б1 
влез 001 кат ПО намена на посебен / заеднички дел од 
зграда O со внатрешна површина од 9 м2, КП број 1266 
дел 1 на адреса (улица и куќен број на зграда) кеј „8 
Ноември“ број на зграда / друг објект 1, намена на 
зграда Б1 влез 001 кат ПР намена на посебен / заеднич-
ки дел од зграда O со внатрешна површина од 19 м2, и 
1/2 (една идеална половина) од недвижен имот заведен 
во Имотен лист број 101503 за КО Струга КП број 1266 
дел 1 на место викано кеј „8 Ноември“ катастарска кул-
тура гз гиз, со површина од 27 м2, КП број 1266 дел 1 
на место викано кеј „8 Ноември“, катастарска култура 
гз гиз, со површина од 27 м2, сопственост на ГТУД 
ТРИМ И ЛУМ ДООЕЛ Струга.                             (18481) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот заведен во Имотен лист 
број 107 за КО Заграчани Шум (Лист Б) КП број 450 на 
место викано/улица „Каменица“ катастарска култура 
11000, катастарска класа 3, со површина од 2.825 м2, 
сопственост на Бафтиар Шерифи од Битола, за купоп-
родажна цена од 173.000 денари.  

Се повикуваат соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Вирѓинија Баута, кеј „8 Ноември“ згр. 
1/Б/5-13, Струга.                                                      (18482) 

__________ 
  

Заради обезбедување на парично побарување на до-
верителот Прокредит банка АД Скопје со вкупен износ 
од 350.000 евра, кое побарување е произлезено од прет-
ходно склучен Анекс бр. 2 од 8.4.2022 година за измена 
и дополнување на Договор за рамковен лимит бр. 
FW11.347 склучен на ден 29.12.2015 година, врз основа 
на кој е изработен Нотарски акт - Анекс бр. 2 на Дого-
вор за обезбедување на парично побарување со засно-
вање на регистриран невладетелски залог врз подвиж-
ни предмети, изготвен од страна на нотарот Иво Сера-
фимоски, ОДУ 193/22 од 8.4.2022 година е извршено 
засновање на залог од втор приоритет во АКН на РСМ 
над подвижни предмети, сопственост на заложниот 
должник НЕС -КОМЕРЦ Ќатип и др. ДОО Тетово ул. 
„М. Тито“ бр. 100, истото евидентирано под бр. 10220-
220000228.                                                               (18483) 
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Заради обезбедување на парично побарување на до-
верителот Прокредит банка АД Скопје со вкупен износ 
од 350.000 евра, кое побарување е произлезено од прет-
ходно склучен Анекс бр. 2 од 8.4.2022 година за измена 
и дополнување на Договор за рамковен лимит бр. 
FW11.347 склучен на ден 29.12.2015 година, врз основа 
на кој е изработен Нотарски акт - Анекс бр. 2 на Дого-
вор за обезбедување на парично побарување со засно-
вање на регистриран невладетелски залог врз подвиж-
ни предмети, подготвен од страна на нотарот Иво Се-
рафимоски, ОДУ 193/22 од 8.4.2022 година е извршено 
засновање на залог од прв приоритет во АКН на РСМ 
над подвижни предмети, сопственост на заложниот 
должник НЕС -КОМЕРЦ Ќатип и др. ДОО Тетово ул. 
„М. Тито“ бр. 100, истото евидентирано под бр. 10220-
220000227.                                                               (18484) 

__________ 
  

Нотарот Зафир Хаџи-Зафиров со службено седиште 
во Скопје ул. „Вељко Влаховиќ“ број 1А/1-2, согласно 
со член 80, став (3) од Законот за нотаријатот („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 72/16) ја издава следната 

 
ОБЈАВА ЗА ЈАВНА ДОСТАВА НА ПИСМЕНО 
 
1. На учесникот Петар Трајковски со живеалиште 

на ул. „Беровска“ бр. 4/3-6, Скопје, се врши јавна дос-
тава на Решението за издавање на Нотарскиот платен 
налог НПН бр. 1172/18 од 7.2.2018 год.  

2. Се повикува учесникот во рок од 8 (осум) дена 
сметано од последното објавување во „Сл. весник на 
РСМ“ да се јави во службеното седиште на нотарот со 
цел да го подигне Решението означено во точка 1) од 
Јавната објава. 

3. Се предупредува учесникот дека ваквиот начин 
на достава се смета за уреден и дека штетните послед-
ици кои можат да настанат поради правосилност и из-
вршност на Решението ги сноси самиот учесник. 

4. Во случај на непостапување на учесникот по точ-
ка 2) од Јавната објава, се смета дека тој е уредно из-
вестен за писменото – за Решението за издавање на Но-
тарскиот платен налог НПН бр. 1172/18 од 7.2.2018 
год.                                                                            (18521) 

__________ 
  

Нотарот Зафир Хаџи-Зафиров со службено седиште 
во Скопје ул. „Вељко Влаховиќ“ број 1А/1-2, согласно 
со член 80, став (3) од Законот за нотаријатот („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 72/16) ја издава следната 

 
ОБЈАВА ЗА ЈАВНА ДОСТАВА НА ПИСМЕНО 
 
1. На учесникот Дејан Митковски со живеалиште 

на ул. „Беровска“ бр. 2 2 3,Скопје, се врши јавна доста-
ва на Решението за издавање на Нотарскиот платен на-
лог НПН бр. 1171/18 од 7.2.2018 год.  

2. Се повикува учесникот во рок од 8 (осум) дена 
сметано од последното објавување во „Сл. весник на 
РСМ“ да се јави во службеното седиште на нотарот со 
цел да го подигне Решението означено во точка 1) од 
Јавната објава. 

3. Се предупредува учесникот дека ваквиот начин 
на достава се смета за уреден и дека штетните послед-
ици кои можат да настанат поради правосилност и из-
вршност на Решението ги сноси самиот учесник. 

4. Во случај на непостапување на учесникот по точ-
ка 2) од Јавната објава, се смета дека тој е уредно из-
вестен за писменото – за Решението за издавање на Но-
тарскиот платен налог НПН бр. 1171/18 од 7.2.2018 
год.                                                                            (18522) 

Нотарот Зафир Хаџи-Зафиров со службено седиште 
во Скопје ул. „Вељко Влаховиќ“ број 1А/1-2, согласно 
со член 80, став (3) од Законот за нотаријатот („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 72/16) ја издава следната 

 
ОБЈАВА ЗА ЈАВНА ДОСТАВА НА ПИСМЕНО 
 
1. На учесникот Тони Масевски со живеалиште на 

бул. „АСНОМ“ бр. 44/4-7, Скопје, се врши јавна доста-
ва на Решението за издавање на Нотарскиот платен на-
лог НПН бр. 1163/18 од 8.2.2018 год.  

2. Се повикува учесникот во рок од 8 (осум) дена 
сметано од последното објавување во „Сл. весник на 
РСМ“ да се јави во службеното седиште на нотарот со 
цел да го подигне Решението означено во точка 1) од 
Јавната објава. 

3. Се предупредува учесникот дека ваквиот начин 
на достава се смета за уреден и дека штетните послед-
ици кои можат да настанат поради правосилност и из-
вршност на Решението ги сноси самиот учесник. 

4. Во случај на непостапување на учесникот по точ-
ка 2) од Јавната објава, се смета дека тој е уредно из-
вестен за писменото – за Решението за издавање на Но-
тарскиот платен налог НПН бр. 1163/18 од 8.2.2018 
год.                                                                            (18523) 

__________ 
  

Нотарот Зафир Хаџи-Зафиров со службено седиште 
во Скопје ул. „Вељко Влаховиќ“ број 1А/1-2, согласно 
со член 80, став (3) од Законот за нотаријатот („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 72/16) ја издава следната 

 
ОБЈАВА ЗА ЈАВНА ДОСТАВА НА ПИСМЕНО 
 
1. На учесникот Сенат Ибраими од Скопје со адреса 

на живеење на ул. „2“ бр. 32 Грчец, Скопје, се врши 
јавна достава на Решението за издавање на Нотарскиот 
платен налог НПН бр. 366/2017 од 20.3.2017 година.  

2. Се повикува учесникот во рок од 8 (осум) дена 
сметано од последното објавување во „Сл. весник на 
РСМ“ да се јави во службеното седиште на нотарот со 
цел да го подигне Решението означено во точка 1) од 
Јавната објава. 

3. Се предупредува учесникот дека ваквиот начин 
на достава се смета за уреден и дека штетните послед-
ици кои можат да настанат поради правосилност и из-
вршност на Решението ги сноси самиот учесник. 

4. Во случај на непостапување на учесникот по точ-
ка 2) од Јавната објава, се смета дека тој е уредно из-
вестен за писменото – за Решението за издавање на Но-
тарскиот платен налог НПН бр. 366/2017 од 20.3.2017 
година.                                                                      (18524) 

__________ 
 
Нотарот Зафир Хаџи-Зафиров со службено седиште 

во Скопје ул. „Вељко Влаховиќ“ број 1А/1-2, согласно 
со член 80, став (3) од Законот за нотаријатот („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 72/16) ја издава следната  

 
ОБЈАВА ЗА ЈАВНА ДОСТАВА НА ПИСМЕНО 
 
1. На учесникот Енис Јашари од Скопје со адреса 

на живеење на ул. „Христијан Тодоровски-Карпош“ бр. 
8 А, Скопје, се врши јавна достава на Решението за из-
давање на Нотарскиот платен налог НПН бр. 1119/2017 
од 22.6.2017 година.  

2. Се повикува учесникот во рок од 8 (осум) дена 
сметано од последното објавување во „Сл. весник на 
РСМ“ да се јави во службеното седиште на нотарот со 
цел да го подигне Решението означено во точка 1) од 
Јавната објава.  
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3. Се предупредува учесникот дека ваквиот начин 
на достава се смета за уреден и дека штетните послед-
ици кои можат да настанат поради правосилност и из-
вршност на Решението ги сноси самиот учесник.  

4. Во случај на непостапување на учесникот по точ-
ка 2) од Јавната објава, се смета дека тој е уредно из-
вестен за писменото – за Решението за издавање на Но-
тарскиот платен налог НПН бр. 1119/2017 од 22.6.2017 
година.                                                                      (18525) 

__________ 
  

Согласно со член 15 од Законот за земјоделско зем-
јиште „Сл. весник на Р Македонија“ бр. 135/07 од 
8.11.2007 година, се повикуваат заедничките сопстве-
ници, сосопствениците и соседите чие земјиште грани-
чи со земјиштето сопственост на продавачот Мустафа 
Алити од Скопје, со адреса на живеење на ул. „Бутел-
ска“ 13 36 Скопје, коj е сопственик на недвижен имот 
кој се наоѓа во КО ЉУБОТЕН вон град, на КП 1571, 
место викано / улица „Делјба“, катастарска култура ЗЗ, 
Н, класа 7, површина 765 м2, сопственост; КП 1572, 
место викано / улица „Делјба“, катастарска култура ЗЗ, 
Л, класа 4, површина 298 м2, сопственост; видно од 
Имотен лист број 329 за КО ЉУБОТЕН вон град, изда-
ден од Агенција за катастар на недвижности на Репуб-
лика Северна Македонија, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на овој оглас да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата за продажба. Во спротивно, 
тие го губат правото на првенство и сопственикот мо-
же земјоделското земјиште да го понуди на друго прав-
но или физичко лице. Продажната цена за горенаведе-
ниот недвижен имот изнесува 5.000,00 евра (пет илјади 
евра) во денарска противвредност сметано според 
средниот курс на НБРСМ на денот на уплатата. (18526) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог - хи-
потека со својство на извршна исправа ОДУ бр. 304/22 
на 19.4.2022 година од нотарот Елена Пенџерковски, 
склучен меѓу НЛБ банка АД Скопје, ул. „Мајка Тереза“ 
бр. 1, Скопје, како заложен доверител и Друштво за 
градежништво, транспорт, трговија и услуги ХЕЛГА-
ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. „164“ бр. 19, Мала 
Речица, Тетово, како заложен должник, засновано е за-
ложно право врз недвижен имот - стан во градба во 
Скопје, КО Карпош КП 820, дел 1, реден број 6, број на 
зграда 7, влез 1, кат К 1, број 13, намена на посебен / 
заеднички дел од зграда и друг објект - помошни пов-
ршини (тераса, лоѓија, балкон), со внатрешна површи-
на од 3 м2, КП 820, дел 1, реден број 7, број на зграда 
7, влез 1, кат К 1, број 13, намена на посебен / заеднич-
ки дел од зграда и друг објект - стан, со внатрешна пов-
ршина од 72 Лист за предбележување на градба број 
88696 КО Карпош по основ на Договор бр. КR2022/ 
29120 за одобрување на станбен кредит, на износ од 
35.000,00 евра.                                                         (18537) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог врз 
недвижност - хипотека (со својство на извршна ис-
права) под ОДУ 362/22 од 1.4.2022 г. од нотарот Анас-
тасија Петреска склучен меѓу Прокредит банка АД 
Скопје, како заложен доверител и ЛУТАРИКО ДОО 
Скопје ул. „Борка Талевски“ бр. 15, лок. 1, Скопје со 
ЕМБС 6643019, како заложен должник, се врши упис 
на хипотека од прв ред врз недвижен имот во градба со 
сите сегашни и идни припадоци и прирастоци и сите 
постојни и дополнително изградени површини со или 
без градежна документација во Скопје, КО Ѓорче Пет-
ров 1– Ново Село, на КП 1038/3, број на зграда 1, влез 
1, кат К3, број 31, стан со површина од 59 м2 и КП 

1038/3, број на зграда 1, влез 1, кат К3, број 31, помош-
ни површини со површина од 4 м2, запишан во Лист за 
предбележување на градба број 92179 за КО Ѓорче 
Петров 1 – Ново Село, сразмерен дел од недвижен 
имот земјиште кои сразмерно по обем и функција одго-
вара недвижниот имот стан број 31, кат К3, влез 1, за-
пишани во Имотен лист број 92007 за КО Ѓорче Пет-
ров 1 – Ново Село, соодветен дел од заеднички просто-
рии кои сразмерно по обем и функција одговара на 
недвижниот имот стан број 31, кат К3, влез 1 во градба 
запишани во Лист за предбележување на градба број 
92181 за КО Ѓорче Петров 1 – Ново Село, со износ на 
обезбеденото побарување 37.000,00 евра, видно од До-
говор за станбен кредит бр. 14128631 склучен на ден 
1.4.2022 г.                                                                 (18540) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог врз 
недвижност - хипотека (со својство на извршна ис-
права) под ОДУ 370/22 од 4.4.2022 г., од нотарот Анас-
тасија Петреска, склучен меѓу Прокредит банка АД 
Скопје како заложен доверител и БИ ХОЛДИНГ ДОО-
ЕЛ Скопје булевар „Партизански одреди“ бр. 102-1/1 
Скопје со ЕМБС 6886418, како заложен должник, се 
врши упис на хипотека од прв ред врз недвижен имот 
во градба, со сите сегашни и идни припадоци и прирас-
тоци и сите постојни и дополнително изградени пов-
ршини со или без градежна документација во Скопје, 
КО Карпош, на КП 3230/40, број на зграда 1, влез 3, кат 
ПО-1, број 68, гаражно место во затворен простор со 
површина од 22 м2; КП 3230/40, број на зграда 1, влез 
лам. 2 кат К-4, број 37, помошни површини со површи-
на од 6 м2 и КП 3230/40, број на зграда 1, влез лам. 2 
кат К-4, број 37, стан со површина од 89 м2 запишан во 
Лист за предбележување на градба број 86396 за КО 
Карпош, со износ на обезбеденото побарување 250.000,00 
евра, видно од Договор за рамковен лимит бр. FW0.1206 
склучен на ден 4.4.2022 г.                                      (18541) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог врз 
недвижност - хипотека (со својство на извршна ис-
права) под ОДУ 372/22 од 4.4.2022 г. од нотарот Анас-
тасија Петреска, склучен меѓу НЛБ банка АД Скопје, 
како заложен доверител и ТД ГОЛДЕН АРТ ДОО 
Скопје ул. „Руди Чајавец“ бр. 7-2/д. П.3, Скопје со ЕМ-
БС 6025889 како заложен должник се врши упис на хи-
потека од прв ред врз идна недвижност – објект во 
градба стан, помошни површини со сите сегашни и ид-
ни припадоци и прирастоци и сите постојни и дополни-
телно изградени површини со или без градежна доку-
ментација, во Скопје, КО Кисела Вода 2, на КП 
1912/15, број на зграда 1, влез 2, кат К3, број 35, стан 
со површина од 48 м2 и КП 1912/15, број на зграда 1, 
влез 2, кат К3, број 35, помошни површини со површи-
на од 3 м2, запишани во Лист за предбележување на 
градба број 117312 за КО Кисела Вода 2, со износ на 
обезбеденото побарување 55.000,00 евра, видно од До-
говор бр. КR2022/24116 за одобрување на станбен кре-
дит склучен на ден 1.4.2022 г.                               (18542) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог врз 
недвижност - хипотека (со својство на извршна ис-
права) под ОДУ 388/22 од 7.4.2022 г. од нотарот Анас-
тасија Петреска, склучен меѓу Шпаркасе банка АД 
Скопје како заложен доверител и Виб ТРЕЈДИНГ 
ГРУП ДООЕЛ Скопје ул. „Драгутин Аврамовски-Гуте“ 
бр. 22, Скопје со ЕМБС 6830862, како заложен долж-
ник, се врши упис на хипотека врз недвижен имот 
построен на КП 7399, број на зграда 3, влез 1, кат МА, 
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број 11, стан со површина од 45 м2, видно од Лист за 
предбележување на градба број 104215 за КО Ѓорче 
Петров 4-Влае, со износ на обезбеденото побарување 
36.400,00 евра, видно од Договор за станбен кредит за-
веден под бр. 12183/3 од 6.4.2022 г.                      (18543) 

__________ 
  

Согласно со член 15 од Законот за земјоделско зем-
јиште „Сл. весник на Р Македонија“ бр. 135/07 од 
8.11.2007 година се повикуваат заедничките сопстве-
ници, сосопствениците и соседите чие земјиште грани-
чи со земјиштето сопственост на продавачот: Ѓорѓија 
Ангеловски од Скопје, со адреса на живеење на ул. 
„Трајче Здравковски“ бр. 61 Б, Скопје, сосопственик на 
1/2 идеален дел од недвижен имот кој се наоѓа во КО 
Црешево на КП 2448, место викано / улица „Црве-
ника“, катастарска култура нива, класа 7, со површина 
од 2.686 м2, сосопственост; видно од Имотен лист број 
1029 за КО Црешево, издаден од Агенција за катастар 
на недвижности на РС Македонија, во рок од 8 (осум) 
дена од денот на објавувањето на овој оглас да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата за продажба на 5/24 
идеални делови. Во спротивно, тие го губат правото на 
првенство и сосопствениците може земјоделското зем-
јиште да го понудат на друго правно или физичко лице. 
Продажната цена изнесува 67.140 денари. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Елена Пенџерковски со седиште на ул. 
„11-ти Октомври“ бр. 13/I лок. 1/ГТЦ кат 01-анекс 2 вл. 
1 Скопје, тел. 02/3119-499.                                     (18617) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Анекс бр. 2 на дого-
вор за регистриран залог врз подвижни предмети (со 
својство на извршна исправа) од нотарот Анастасија 
Петреска под ОДУ 396/22 од 7.4.2022 г., склучен меѓу 
Прокредит банка АД Скопје, како заложен доверител и 
СЕНДПЛАНТ ДОО Скопје ул. „Павел Шатев“ бр. 3, 
ламела 5, локал 3, Скопје со ЕМБС 6912419, како зало-
жен должник, се врши промена во Нотарски акт – До-
говор за регистриран залог врз подвижни предмети 
ОДУ 452/18 од 21.3.2018 г. од нотарот Ана Брашнарска 
изменет и дополнет со Нотарски акт – Анекс бр. 1 на 
Договор за регистриран залог врз подвижни предмети 
ОДУ 769/21 од 7.7.2021 г. од нотарот Анастасија Пет-
реска во насока на зголемување на одобрениот износ 
на рамковниот лимит и во насока на додавање на за-
ложно право невладетелски залог од прв ред на под-
вижни предмети поблиску опишани во записникот за 
попис на подвижни предмети заверен под УЗП 2598/22 
од 7.4.2022 г. кај нотарот Анастасија Петреска.  (18618) 

__________ 
 
Врз основа на Нотарски акт - Анекс бр. 2 на дого-

вор за регистриран залог врз подвижни предмети (со 
својство на извршна исправа) од нотарот Анастасија 
Петреска под ОДУ 396/22 од 7.4.2022 г., склучен меѓу 
Прокредит банка АД Скопје, како заложен доверител и 
МИСА-МГ ДООЕЛ Скопје ул. „Павел Шатев“ бр. 3, 
ламела 3, локал 10, Скопје со ЕМБС 4648226, како за-
ложен должник, се врши промена во Нотарски акт – 
Договор за регистриран залог врз подвижни предмети 
ОДУ 452/18 од 21.3.2018 г. од нотарот Ана Брашнарска 
изменет и дополнет со Нотарски акт – Анекс бр. 1 на 
договор за регистриран залог врз подвижни предмети 
ОДУ 769/21 од 7.7.2021 г. од нотарот Анастасија Пет-
реска, во насока на зголемувањена одобрениот износ 
на рамковниот лимит и во насока на додавање на за-
ложно право невладетелски залог од прв ред на под-
вижни предмети поблиску опишани во Записникот за 
попис на подвижни предмети заверен под УЗП 2598/22 
од 7.4.2022 г. кај нотарот Анастасија Петреска.  (18619) 

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог врз 
недвижност - хипотека (со својство на извршна ис-
права) под ОДУ 405/22 од 13.4.2022 г. од нотарот 
Анастасија Петреска, склучен меѓу Комерцијална бан-
ка АД Скопје како заложен доверител и ТД ГОЛДЕН 
АРТ ДОО Скопје ул. „Руди Чајавец“ бр.7-2/д. П.3, 
Скопје со ЕМБС 6025889 како заложен должник се 
врши упис на хипотека врз стан и помошни површини 
во градба, со сите сегашни и идни припадоци и прирас-
тоци и сите постојни и дополнително изградени пов-
ршини со или без градежна документација, во Скопје, 
КО Кисела Вода 2, на КП 1912/15, број на зграда 1, 
влез 2, кат К1, број 3, стан со површина од 43 м2 и КП 
1912/15, број на зграда 1, влез 2, кат К1, број 3, помош-
ни површини со површина од 4 м2, запишани во Лист 
за предбележување на градба број 117312 за КО Кисела 
Вода 2, соодветен дел од недвижен имот земјиште во 
обем кое им служи на заложениот стан број 24, во влез 
2 за редовна употреба и користење запишани во Имо-
тен лист број 111236 за КО Кисела Вода 2, соодветен 
дел од недвижен имот ходници, скали и други заеднич-
ки делови во обем кое им служи на заложениот стан 
број 24, во влез 2 за редовна употреба и користење со 
сите сегашни и идни припадоци и прирастоци и сите 
постојни и дополнително изградени површини со или 
без градежна документација запишани во Лист за пред-
бележување на градба број 117312 за КО Кисела Вода 
2, со износ на обезбеденото побарување 47.901,40 евра, 
видно од Договор за кредит за купување на станбен 
простор бр. 02-401-0148208.2 склучен на ден 31.3.2022 г.  

(18620) 
__________ 

  
Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог врз 

недвижност - хипотека (со својство на извршна ис-
права) под ОДУ 412/22 од 15.4.2022 г. од нотарот 
Анастасија Петреска, склучен меѓу НЛБ банка АД 
Скопје, како заложен доверител и ТД ГОЛДЕН АРТ 
ДОО Скопје ул. „Руди Чајавец“ бр. 7-2/д. П.3, Скопје 
со ЕМБС 6025889, како заложен должник, се врши 
упис на хипотека од прв ред врз идна недвижност об-
јект во градба, стан помошни површини и гаражно мес-
то со сите сегашни и идни припадоци и прирастоци и 
сите постојни и дополнително изградени површини со 
или без градежна документација, во Скопје, КО Кисела 
Вода 2, на КП 1912/15, број на зграда 1, влез 1, кат К9, 
број 66, стан со површина од 57 м2; КП 1912/15, број 
на зграда 1, влез 1, кат К9, број 66, помошни површини 
со површина од 3м2 и КП 1912/15, број на зграда 1, 
влез 1, кат ПО-1, број 1, гаражно место во затворен 
простор со површина од 13 м2, запишани во Лист за 
предбележување на градба број 117312 за КО Кисела 
Вода 2, со износ на обезбеденото побарување 24.000,00 
евра, видно од Договор бр. КR2022/29229 за одобрува-
ње на станбен кредит склучен на ден 13.4.2022 г.  

                                                                            (18621) 
__________ 

  
Се продава недвижен имот на КП број 1653, дел 3, 

на м. в. „Чешма“, катастарска култура зз, н, класа 4, со 
површина од 554 м2, право на сопственост по Имотен 
лист бр. 3525 за КО Лескоец сопственост на Елица Пу-
леска од Охрид бул. „Туристичка“ бр. 30/3/4 Охрид за 
купопродажна цена од 10,00 евра за метар квадратен 
или вкупно 5.540,00 евра во денарска противвредност 
по средниот курс на НБРСМ на денот на уплатата.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство.  
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Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Васил Кузманоски бул. „Македонски 
просветители“ бр. 5, Охрид.                                  (18623) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште 1/1 идеални дело-
ви од КП бр. 825, дел 1 во м. в. „Сребреница“, катас-
тарска култура нива, класа 6 со вкупна површина од 
329 м2, опишани во Имотен лист 507 КО Крстоар во 
сопственост на Марика Аидоне со дел 3/32, и Гордана 
Јовановска со дел на посед 39/32. Опишаниот имот се 
продава за продажна цена од 300 евра, со тоа што купу-
вачот го плаќа данокот на промет, нотарските и адво-
катските трошоци.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и сопствениците на парцелите кои граничат 
со наведената парцела во рок од 8 (осум) дена од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РСМ“, доколку се заинтересирани, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доставу-
ваат до нотарот Андреј Христов од Битола ул. „Јане 
Сандански“ бр. 1-1, приземје.                                (18624) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог ОДУ 
бр. 221/22 од 19.4.2022 година, од нотарот Сашо Ѓур-
чиноски од Струга, склучен помеѓу Стопанска банка 
АД Скопје, како заложен доверител и Заштитно друш-
тво за производство, трговија и услуги ЏЕЗО КОМПА-
НИ ДООЕЛ увоз-извоз Струга, како должник и зало-
жен должник и Мавмуд Мавмудоски од Бороец, 
Струга, како заложен должник, заснован е и залог врз 
недвижен имот, сопственост на друштвото опишан по 
Имотен лист број 100204 за КО Мислешево, опишан во 
Лист В како: КП бр. 2372, дел 1, адреса „Сенокос“, број 
на зграда 1, намена на зграда Б1, влез 1, кат 01, намена 
на посебен / заеднички дел од зграда ПП, внатрешна 
површина 26 м2, сопственост; КП бр. 2372, дел 1, адре-
са „Сенокос“, број на зграда 1, намена на зграда Б1, 
влез 1, кат 01, намена на посебен / заеднички дел од 
зграда ДП, внатрешна површина 458 м2, сопственост; 
КП бр. 2372, дел 1, адреса „Сенокос“, број на зграда 1, 
намена на зграда Б1, влез 1, кат 02, намена на посебен / 
заеднички дел од зграда ПП, внатрешна површина 10 
м2, сопственост; КП бр. 2372, дел 1, адреса „Сенокос“, 
број на зграда 1, намена на зграда Б1, влез 1, кат 02, на-
мена на посебен / заеднички дел од зграда ДП, внат-
решна површина 85 м2, сопственост и КП бр. 2372, дел 
1, адреса „Сенокос“, број на зграда 1, намена на зграда 
Б1, влез 1, кат ПР, намена на посебен / заеднички дел 
од зграда ДП, внатрешна површина 976 м2, сопстве-
ност, согласно со Договор за кредитна рамка, Бр. 
20/2001-582 од 18.04.2022 година.                        (18627) 

__________ 
  

Со Нотарски акт - Договор за залог - хипотека од рв 
ред врз недвижен имот со својство на извршна исправа 
ОДУ бр. 243/22 од 14.4.2022 година, кај нотарот Вио-
лета Ангеловска од Битола, заснован е залог врз недви-
жен имот, сопственост на заложниот должник Друштво 
за градежништво ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Ве-
лес, со седиште на ул. „Андон Шурков б. б., Велес, во 
корист на ТТК банка АД Скопје, со седиште на ул. 
„Народен фронт“ бр. 19 А, Скопје, заради обезбедува-
ње на побарувањето на доверителот кое произлегува од 
Договор за одобрување на одобрување на супер-стан-
бен кредит бр. К2022/1674 од 8.4.2022 година.   (18628) 

Со Нотарски акт - Договор за залог на недвижен 
имот ОДУ бр. 241/22 од 12.4.2022 година, кај нотарот 
Виолета Ангеловска од Битола, заснован е залог врз 
недвижен имот, сопственост на заложниот должник Бе-
ком Инвест ДОО Битола, со седиште на ул. „Климент 
Охридски“ бр. 21, Битола и ФОРМИ Јорго ДООЕЛ Би-
тола, со седиште на ул. „Арсеније Јовков“ бр. 28, Би-
тола, во корист на Шпаркасе банка АД Скопје, со се-
диште на ул. „Орце Николов“ бр. 54, Скопје, Центар, 
заради обезбедување на побарувањето на доверителот 
кое произлегува од Договор за станбен кредит бр. 
21209/3 од 30.3.2022 година.                                 (18629) 

__________ 
  

Над недвижен имот сопственост на Друштво за гра-
дежништво, инженеринг, трговија и услуги НАСТЕЛ 
ДОО Скопје, со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 14, 
Скопје, Центар, се воспоставува залог и тоа врз недви-
жен имот построен на: КП 2408, дел 2, адреса / улица и 
куќен број на зграда „Ѓ. Скржиевски“ бр. 12, број на 
зграда/ друг објект 1, број на зграда преземена при кон-
верзија на податоците од стариот ел. систем А1-1 влез 
1, кат К2, број 5, намена на посебен /заеднички дел од 
зграда ПП, со внатрешна површина од 21 м2, КП 2408, 
дел 2, адреса / улица и куќен број на зграда „Ѓ. Скржи-
евски“ бр. 12, број на зграда/ друг објект 1, број на 
зграда преземена при конверзија на податоците од ста-
риот ел. систем. А1-1, влез 1, кат К 2, број 5, намена на 
посебен /заеднички дел од зграда СТ, со внатрешна 
површина од 152 м2, сопственост на име на заложните 
должници заведен во Имотен лист број 58572 за КО 
Центар 2, -11/191 идеален дел од земјиште што му при-
паѓа од КП 2408, дел 2, адреса / улица и куќен број на 
зграда „Ѓ. Скржиевски“ бр. 12, број на зграда / друг об-
јект 1, намена на зграда преземена при конверзија на 
податоците од стариот ел. систем А1-1, влез 1, кат СУ, 
број., намена на посебен / заеднички дел од зграда ГМ, 
со внатрешна површина од 191 м2, сосопственост на 
име на заложниот должник НАСТЕЛ ДОО Скопје заве-
ден во Имотен лист број 58576 за КО Центар 2, 10/167 
идеални делови од земјиште што му припаѓа од КП 
2408, дел 2, адреса / улица и куќен број на зграда „Ѓ. 
Скржиевски“ бр. 12, број на зграда/ друг објект 1, на-
мена на зграда преземена при конверзија на потадоци-
те од стариот ел. систем А1-1, влез 1, кат СУ, број, на-
мена на посебен /заеднички дел од зграда КГП, со 
внатрешна површина од 167 м2, сосопственост на име 
на заложниот должник НАСТЕЛ ДОО Скопје заведен 
во Имотен лист број 58578 за КО Центар 2, се заснова 
заложно право во корист на заложниот доверител Ко-
мерцијална банка АД Скопје, заради обезбедување на 
побарувањето во износ од 13.727.182 денари, врз осно-
ва на Потврдување - Солемнизација на Договор за за-
лог на недвижен имот со својство на извршна исправа 
од нотарот Ана Брашнарска под ОДУ број 805/22 од 
14.4.2022 година.                                                     (18631) 

__________ 
  

Нотарот Ана Брашнарска со службено седиште во 
Скопје на ул. „Македонија“ бр. 31/1-3 согласно со член 
80, став (3) од Законот за нотаријатот („Сл. весник на 
РМ“ бр. 72/16) ја издава следната 

 
ОБЈАВА ЗА ЈАВНА ДОСТАВА НА ПИСМЕНО 
 
1. На учесникот Горан Стојмировски, со живеалиш-

те на бул. „Јане Сандански“ бр. 118/2-9, Скопје, се 
врши јавна достава на Решението за издавање на Но-
тарскиот платен налог НПН бр. 947/18 од 11.9.2018 
год.  
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2. Се повикува учесникот во рок од 8 (осум) дена 
сметано од последното објавување во „Службен весник 
на РСМ“ да се јави во службеното седиште на нотарот 
со цел да го подигне Решението означено во точка 1) 
од Јавната објава. 

3. Се предупредува учесникот дека ваквиот начин 
на достава се смета за уреден и дека штетните послед-
ици кои можат да настанат поради правосилност и из-
вршност на Решението ги сноси самиот учесник. 

4. Во случај на непостапување на учесникот по точ-
ка 2) од Јавната објава, се смета дека тој е уредно из-
вестен за писменото – за Решението за издавање на Но-
тарскиот платен налог НПН бр. 947/18 од 11.9.2018 
год.                                                                            (18632) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот, земјоделско земјиште 
во сопственост на Сашко Камчев и тоа КО Пепелиште, 
КП бр. 1692 дел 2, м. в. „Чука“, култура - лозје, класа 3, 
со површина од 7.042 м2 за вкупна купопродажна цена 
од 123.000 денари, заведен во Имотен лист бр. 1227 за 
КО Пепелиште, издаден од АКН Одделение за катастар 
на недвижности - Неготино.  

Се повикуваат лицата со право на првенство на ку-
пување, заедничките сопственици, сосопствениците и 
соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на РСМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата.  

Во спротивно, го губат правото на првенство на ку-
пување. Изјавите за прифаќањето на понудата да се 
достават до сопственикот Сашко Камчев од Кавадарци 
ул. „Илинденска“ бр. 92 и до нотарот Ванчо Тренев од 
Неготино ул. „Маршал Тито“ бр. 148.                  (18653) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот, земјоделско земјиште 
во сопственост на Атанас Камчев и тоа КО Пепелиште, 
КП бр. 1835, м. в. „Чесмарски пат“, култура - лозје, 
класа 3 со површина од 8.931 м2 за вкупна купопро-
дажна цена од 79.950 денари, заведен во Имотен лист 
бр. 378 за КО Пепелиште, издаден од АКН Одделение 
за катастар на недвижности - Неготино.  

Се повикуваат лицата со право на првенство на ку-
пување, заедничките сопственици, сосопствениците и 
соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на РСМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата.  

Во спротивно, го губат правото на првенство на ку-
пување. Изјавите за прифаќањето на понудата да се 
достават до сопственикот Атанас Камчев од Кавадарци 
ул. „Никола Минчев“ бр. 19/1-20 и до нотарот Ванчо 
Тренев од Неготино ул. „Маршал Тито“ бр. 148.  

                                                                            (18654) 
__________ 

  
Се продава недвижен имот, земјоделско земјиште 

во сопственост на Шаип Рустемов и тоа КО Пепе-
лиште, КП бр. 1046 дел 5, м. в. „Воденичиште“, култу-
ра - нива, класа 6 со површина од 2.000 м2 за вкупна 
купопродажна цена од 61.500 денари, заведен во Имо-
тен лист бр. 1355 за КО Пепелиште, издаден од АКН 
Одделение за катастар на недвижности - Неготино и 
Геодетски елаборат за геодетски работи бр. 0803/37 од 
18.4.2022 година.  

Се повикуваат лицата со право на првенство на ку-
пување, заедничките сопственици, сосопствениците и 
соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на РСМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата.  

Во спротивно, го губат правото на првенство на ку-
пување. Изјавите за прифаќањето на понудата да се 
достават до сопственикот Шаип Рустемов од Пепе-
лиште, Неготино и до нотарот Ванчо Тренев од Него-
тино ул. „Маршал Тито“ бр. 148.                          (18655) 

__________ 
  

Над недвижен имот заведен во Имотен лист бр. 45 
од 19.4.2022 година за КО Орешани, заведен во Лист Б 
построен на:  

- КП 833, место викано „Долна Лака“, култура 
11000, класа 3, површина 2.136 м2, сосопственик и  

- КП 837, место викано „Долна Лака“, култура 
11000, класа 3, површина 2.120 м2, сосопственик.  

Имотен лист бр. 152 од 19.4.2022 година за КО Оре-
шани заведен во Лист Б построен на:  

- КП 846, место викано „Долна Лака“, култура дм, 
класа 3, површина 509 м2, сопственик;  

- КП 846, место викано „Долна Лака“, култура зпз 
1, класа 3, површина 59 м2, сопственик;  

- КП 846, место викано „Долна Лака“, култура дзпз 
2, класа 3, површина 19 м2, сопственик;  

- КП 846, место викано „Долна Лака“, култура н, 
класа 3, површина 1.382 м2, сопственик;  

- КП 847, место викано „Долна Лака“, култура зпз 
1, класа 3, површина 33 м2, сопственик;  

- КП 847, место викано „Долна Лака“, култура н, 
класа 3, површина 1.677 м2, сопственик;  

- КП 848, место викано „Долна Лака“, култура 
11000, класа 3, површина 1.592 м2, сопственик;  

- КП 849, место викано „Долна Лака“, култура 
11000, класа 3, површина 1.880 м2, сопственик;  

- КП 850, место викано „Долна Лака“, култура 
11000, класа 3, површина 1.792 м2, сопственик; заведен 
во Лист В построен на:  

- КП 846, дел 0, адреса Долна Лака, бр. на зграда 1, 
намена на зграда А1, влез 1, кат К1, број 1, намена на 
посебен/заеднички дел од зграда СТ, внатрешна пов-
ршина 62 м2, сопственик;  

- КП 846, дел 0, адреса Долна Лака, бр. на зграда 1, 
намена на зграда А1, влез 1, кат К1, број 1, намена на 
посебен/заеднички дел од зграда ПП, внатрешна пов-
ршина 10 м2, сопственик;  

- КП 846, дел 0, адреса Долна Лака, бр. на зграда 1, 
намена на зграда А1, влез 2, кат ПР, број 1, намена на 
посебен/заеднички дел од зграда ПП, внатрешна пов-
ршина 65 м2, сопственик;  

- КП 846, дел 0, адреса Долна Лака, бр. на зграда 2, 
намена на зграда ПО, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 
посебен/заеднички дел од зграда П, внатрешна пов-
ршина 14 м2, сопственик;  

Имотен лист бр. 214 од 19.4.2022 година за КО Оре-
шани заведен во Лист Б построен на:  

- КП 820, место викано „Долна Лака“, култура 
11000, класа 2, површина 591 м2, сопственик;  

- КП 821, место викано „Долна Лака“, култура 
11000, класа 3, површина 961 м2, сопственик  

Имотен лист бр. 741 од 19.4.2022година за КО Оре-
шани заведен во Лист Б построен на:  

- КП 809, место викано „Долна Лака“, култура зз н, 
класа 3, површина 1.660 м2, сопственик;  

Имотен лист бр. 7837 од 19.4.2022 година за КО 
Орешани заведен во Лист Б построен на:  

- КП 831, место викано „Долна Лака“, култура н, 
класа 3, површина 1.365 м2, сопственик;  

- КП 832, место викано „Долна Лака“, култура н, 
класа 3, површина 1.488 м2, сопственик;  

Имотен лист бр. 7868 од 19.4.2022 година за КО 
Орешани заведен во Лист Б построен на:  

- КП 827, место викано „Долна Лака“, култура зз н, 
класа 3, површина 2.622 м2, сопственик;  



 Стр. 14 - Бр. 99                                                                                        21 април 2022 
 
 

Огласи  
 

Имотен лист бр. 7881 од 19.4.2022 година за КО 
Орешани заведен во Лист Б построен на:  

- КП 822, место викано „Долна Лака“, култура зз н, 
класа 2, површина 1.442 м2, сопственик;  

Имотен лист бр. 7893 од 19.4.2022 година за КО 
Орешани заведен во Лист Б построен на:  

- КП 807, Викано место Вириште, култура зз н, кла-
са 3, површина 2.352 м2, сопственик;  

- КП 844, место викано „Долна Лака“, култура ш, 
класа 4, површина 247 м2, сопственик;  

- КП 845, место викано „Долна Лака“, култура н, 
класа 4, површина 2.394 м2, сопственик;  

Имотен лист бр. 7911 од 19.4.2022 година за КО 
Орешани заведен во Лист Б построен на:  

- КП 839, место викано „Долна Лака“, култура н, 
класа 5, површина 1.238 м2, сопственик  

- КП 856, место викано „Долна Лака“, култура зз н, 
класа 5, површина 2.367 м2, сопственик;  

Имотен лист бр. 7912 од 19.4.2022 година за КО 
Орешани заведен во Лист Б построен на:  

- КП 336, место викано „Мртвица“, култура н, класа 
3, површина 1.732 м2, сопственик  

Имотен лист бр. 7927 од 19.4.2022 година за КО 
Орешани заведен во Лист Б построен на:  

- КП 830, место викано „Долна Лака“, култура н, 
класа 3, површина 2056 м2, сопственик  

Имотен лист бр. 7931 од 19.4.2022 година за КО 
Орешани заведен во Лист Б построен на:  

- КП 851, место викано „Долна Лака“, култура н, 
класа 3, површина 5.282 м2, сопственик;  

Имотен лист бр.7934 од 19.4.2022 година за КО 
Орешани заведен во Лист Б построен на:  

- КП 853, место викано „Долна Лака“, култура н, 
класа 3, површина 1.290 м2, сопственик;  

Имотен лист бр.7942 од 19.4.2022 година за КО 
Орешани заведен во Лист Б построен на:  

- КП 852, место викано „Долна Лака“, култура н, 
класа 3, површина 3.552 м2, сопственик;  

Имотен лист бр.7954 од 19.4.2022 година за КО 
Орешани заведен во Лист Б построен на:  

- КП 828, место викано „Долна Лака“, култура зз н, 
класа 3, површина 1.912 м2, сопственик;  

Имотен лист бр. 7957 од 19.4.2022 година за КО 
Орешани заведен во Лист Б построен на:  

- КП 841, место викано „Долна Лака“, култура зз ш, 
класа 4, површина 2.531 м2, сопственик;  

- КП 842, место викано „Долна Лака“, култура зз н, 
класа 4, површина 5.275 м2, сопственик;  

Имотен лист бр. 7959 од 19.4.2022 година за КО 
Орешани заведен во Лист Б построен на:  

- КП 834, место викано „Долна Лака“, култура зз н, 
класа 3, површина 1.507 м2, сопственик;  

Имотен лист бр. 7960 од 19.4.2022 година за КО 
Орешани заведен во Лист Б построен на:  

- КП 823, место викано „Долна Лака“, култура зз н, 
класа 3, површина 1.700 м2, сопственик  

- КП 824, место викано „Долна Лака“, култура зз л, 
класа 3, површина 3.003 м2, сопственик;  

Имотен лист бр. 7963 од 19.4.2022 година за КО 
Орешани заведен во Лист Б построен на:  

-КП 838, место викано „Долна Лака“, култура зз н, 
класа 3, површина 622 м2, сопственик;  

Имотен лист бр. 7969 од 19.4.2022 година за КО 
Орешани заведен во Лист Б построен на:  

- КП 859, место викано „Долна Лака“, култура зз н, 
класа 3, површина 4.443 м2, сопственик;  

Имотен лист бр. 7977 од 19.4.2022 година за КО 
Орешани заведен во Лист Б построен на:  

- КП 335, место викано „Мртвица“, култура зз н, 
класа 3, површина 1.911 м2, сопственик;  

Имотен лист бр. 7980 од 19.4.2022 година за КО 
Орешани заведен во Лист Б построен на:  

- КП 861, место викано „Долна Лака“, култура зз н, 
класа 3, површина 2.378 м2, сопственик;  

Имотен лист бр. 7981 од 19.4.2022 година за КО 
Орешани заведен во Лист Б построен на:  

-КП 862, место викано „Долна Лака“, култура зз н, 
класа 3, површина 2.590 м2, сопственик; Имотен лист 
бр. 7984 од 19.4.2022 година за КО Орешани, заведен 
во Лист Б построен на: КП 808, место викано „Долна 
Лака“, култура зз н, класа 3, површина 509 м2, сопстве-
ник, заснована е хипотека со Анекс бр 1. Нотарски акт 
– Договор за засновање на заложно право врз недвижен 
имот со својство на извршна исправа ОДУ бр. 331/2022 
од 19.4.2022 година од нотарот Хакија Чоловиќ од 
Скопје во корист на заложниот доверител Халк банка 
АД Скопје, за обезбедено парично побарување во из-
нос од 1.500.000,00 евра, а кое побарување произлегува 
од Анекс бр. 1 RM2019/486 кон Договор за одобрување 
на рамковен револвинг-кредит лимит врз основа на за-
ложно право на недвижен имот и залог на опрема 
19.4.2022 година.                                                     (18656) 

__________ 
  

Се врши продажба на недвижен имот - нива во Ора-
овец, запишано на КП 237, дел /, место викано нас. „Д. 
Ораовец“, кат. култура ЗЗ-Л, класа 4, со површина од 
1.338 м2, сопственост, КП 237, дел /, место викано нас. 
„Д. Ораовец“, кат. култура ЗЗ-ПС, класа 5, со површи-
на од 1.787 м2, сопственост, видно од Имотен лист бр. 
95 за КО Ораовец, сопственост на продавачот Живко 
Давчев од Велес за купопродажна цена од 2.500,00 евра 
(две илјади и петстотини евра) на денот на уплатата, на 
рака на продавачот.  

Се повикуваат сопствениците на соседните катас-
тарски парцели во рок од 8 (осум) дена од денот на об-
јавувањето на огласот во службен весник, доколку се 
заинтересирани за купување на гореопишаниот недви-
жен имот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Доколку не се јават во наведениот рок, го гу-
бат правото на првенство на купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват во нотарската канцеларија на нотарот Гоце Ѓура-
коски од Велес, ул. „8 Септември“ б. б., Велес.  (18657) 

__________ 
 

Врз основа на Нотарски акт – Договор за регистри-
ран залог врз паричo побарување ОДУ број 665/2022 од 
19.4.2022 година, сочинет од нотарот Зафир Хаџи-За-
фиров во Скопје, склучен меѓу Стопанска банка АД 
Скопје, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 7, Скопје, 
Центар, со EMБС 4065549, ЕДБ 4030996116744, како 
заложен доверител и Друштво за консалтинг и развој 
на софтвер РЕАКТИВ ДОО Скопје, со седиште на ул. 
„20-ти Октомври“ бр. 17, Скопје, Центар, со ЕМБС 
6159559 и ЕДБ 4030006611118, како должник и зало-
жен должник, засновано е заложно право врз идни па-
рични побарувања во Центарлен регистар на РСМ по 
основ на Нотарски акт – Договор за регистриран залог 
врз парично побарување ОДУ број 665/2022 од 
19.4.2022 год. сочинет од нотарот Зафир Хаџи-Зафиров 
во Скопје, при што износот на главницата е 36.900.000 
денари.                                                                     (18658) 

__________ 
  

Недвижен имот ОДУ 142/22 од 1.4.2021 година, 
составен кај нотарот Славчо Алексов во Виница, склу-
чен меѓу Халк банка АД Скопје со седиште во Скопје 
на улица „Св. Кирил и Методиј“ број 54, со ЕМБС 
4627148 и ЕДБ 4030993162028 во оваа правна работа 
заложен доверител и Друштво за производство, тргови-
ја и услуги ФРИ-ПЕК ДООЕЛ увоз-извоз с. Лески, Ви-
ница со ЕМБС 6140475, и ЕДБ 4005006107865, со се-
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диште на ул. „Населено место без уличен систем“ бр. 
24, с. Лески, Виница, како корисник на кредит и зало-
жен должник, заради обезбедување на побарување на 
заложниот доверител врз основа на Договор за одобру-
вање на рамковен револвинг-кредит лимит врз основа 
на заложно право на недвижен имот заведен кај залож-
ниот доверител под број РМ 2022/103 од 1.4.2022 годи-
на со кој му одобрува одобрува износ до 160.000,00 ев-
ра (сто и шеесет илјади евра) во денарска противвред-
ност по средниот курс кој важи за паритетот на 
ЕУР/МКД котиран на индикативната курсна листа на 
НБРСМ на денот на исплата, засновано заложно право-
хипотека од нареден ред врз недвижен имот на Лист В, 
Парцела 8519, дел 4, адреса „Бел камен“ 13 А, бр. на 
згр. 1, нам. на зграда превземена при конверзија на по-
датоци од стариот ел. систем А2-2, влез 1, кат ПР, број 
5, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна пов-
ршина 78 м2, запишан со право на сопственост во Имо-
тен лист број 84395 за КО Виница издаден под бр.1105-
3535/2022 од 14.3.2022 година од Агенција за катастар 
на недвижности Одделение за катастар на недвижности 
Виница и заложно право-хипотека од нареден ред врз 
соодветен (идеален) дел од земјиште на: Лист Б, Пар-
цела 8515, дел 2, место викано/улица „Браќа Милади-
нови“, култура гз/гнз, класа /, површина 98 м2, Парце-
ла 8519, дел 4, место викано/улица „Бел камен“ 13 А, 
култура гз/гиз, класа /, површина 460 м2, Парцела 
8519, дел 4, место викано/улица „Бел камен“ 13А, кул-
тура гз/зпз 1, класа /, површина 3193 м2, Запишан со 
право на сопственост во Имотен лист број 85396 за КО 
Виница издаден под бр. 1105-3535/2022 од 14.3.2022 
година од Агенција за катастар на недвижности Одде-
ление за катастар на недвижности Виница.         (18659) 

__________ 
  

Нотарот Зафир Хаџи-Зафиров со службено седиште 
во Скопје ул. „Вељко Влаховиќ“ број 1А/1-2, согласно 
со член 80, став (3) од Законот за нотаријатот („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 72/16) ја издава следната 

 
ОБЈАВА ЗА ЈАВНА ДОСТАВА НА ПИСМЕНО 
 
1. На учесникот Панче Лазаров со живеалиште на 

ул. „Пушкинова“ бр. 9/2-4, Скопје, се врши јавна дос-
тава на Решението за издавање на Нотарскиот платен 
налог НПН бр. 1301/18 од 14.2.2018 год.  

2. Се повикува учесникот во рок од 8 (осум) дена 
сметано од последното објавување во „Сл. весник на 
РСМ“ да се јави во службеното седиште на нотарот со 
цел да го подигне Решението означено во точка 1) од 
Јавната објава. 

3. Се предупредува учесникот дека ваквиот начин 
на достава се смета за уреден и дека штетните послед-
ици кои можат да настанат поради правосилност и из-
вршност на Решението ги сноси самиот учесник. 

4. Во случај на непостапување на учесникот по точ-
ка 2) од Јавната објава, се смета дека тој е уредно из-
вестен за писменото – за Решението за издавање на Но-
тарскиот платен налог НПН бр. 1301/18 од 14.2.2018 
год.                                                                            (18660) 

__________ 
  

Нотарот Зафир Хаџи-Зафиров со службено седиште 
во Скопје ул. „Вељко Влаховиќ“ број 1А/1-2, согласно 
со член 80, став (3) од Законот за нотаријатот („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 72/16) ја издава следната 

 
ОБЈАВА ЗА ЈАВНА ДОСТАВА НА ПИСМЕНО 
 
1. На учесникот Ехад Исеини со живеалиште на ул. 

„Никола Грчето“ бр. 9-6, Скопје, се врши јавна достава 
на Решението за издавање на Нотарскиот платен налог 
НПН бр. 1208/18 од 9.2.2018 год.  

2. Се повикува учесникот во рок од 8 (осум) дена 
сметано од последното објавување во „Сл. весник на 
РСМ“ да се јави во службеното седиште на нотарот со 
цел да го подигне Решението означено во точка 1) од 
Јавната објава. 

3. Се предупредува учесникот дека ваквиот начин 
на достава се смета за уреден и дека штетните послед-
ици кои можат да настанат поради правосилност и из-
вршност на Решението ги сноси самиот учесник. 

4. Во случај на непостапување на учесникот по точ-
ка 2) од Јавната објава, се смета дека тој е уредно из-
вестен за писменото – за Решението за издавање на Но-
тарскиот платен налог НПН бр. 1208/18 од 9.2.2018 
год.                                                                            (18661) 

__________ 
  

Нотарот Зафир Хаџи-Зафиров со службено седиште 
во Скопје ул. „Вељко Влаховиќ“ број 1А/1-2, согласно 
со член 80, став (3) од Законот за нотаријатот („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 72/16) ја издава следната 

 
ОБЈАВА ЗА ЈАВНА ДОСТАВА НА ПИСМЕНО 
 
1. На учесникот Снежана Алексоска со живеалиште 

на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47Д-32 Скопје, се врши 
јавна достава на Решението за издавање на Нотарскиот 
платен налог НПН бр. 1191/18 од 9.2.2018 год.  

2. Се повикува учесникот во рок од 8 (осум) дена 
сметано од последното објавување во „Сл. весник на 
РСМ“ да се јави во службеното седиште на нотарот со 
цел да го подигне Решението означено во точка 1) од 
Јавната објава. 

3. Се предупредува учесникот дека ваквиот начин 
на достава се смета за уреден и дека штетните послед-
ици кои можат да настанат поради правосилност и из-
вршност на Решението ги сноси самиот учесник. 

4. Во случај на непостапување на учесникот по точ-
ка 2) од Јавната објава, се смета дека тој е уредно из-
вестен за писменото – за Решението за издавање на Но-
тарскиот платен налог НПН бр. 1191/18 од 9.2.2018 
год.                                                                            (18662) 

__________ 
 
Се продава недвижен имот и тоа: 1000/2296 идеа-

лен дел од нива на КП бр. 405, м. в. „Метленик“, катас-
тарска култура н, класа 3, со површина од 2.296 м2, во 
КО Секирник, запишано во Имотен лист број 1501 за 
КО Секирник, издаден од АКН на РСМ, Одделение за 
катастар на недвижности – Струмица, во сопственост 
на Георге Арапов од Секирник за цена од 50.000 де-
нари.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат 
за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Соња Божинкочева од Струмица, ул. 
„Ленинова“ бр. 15.                                                  (18663) 

__________ 
  

Се врши продажба на земјоделско земјиште - нива 
на КП бр. 1278 м. в. „Цркварско“, класа 4, со вкупна 
површина од 2.465 м2, заведено во Имотен лист бр. 287 
за КО Долнени вон гр. реон, во сопственост на Живко 
Стеваноски од с. Долнени, Општина Долнени за вкуп-
на продажна сума од 15.000 денари.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите кои граничат со погоренаведе-
ните парцели, во рок од 8 (осум) дена од денот на обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на РСМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенствено купување.  



 Стр. 16 - Бр. 99                                                                                        21 април 2022 
 
 

Огласи  
 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Татјана Адамоска-Конеска од Прилеп, 
бул. „Гоце Делчев“ бр. 49/9.                                  (18664) 

__________ 
  

Нотарот Зафир Хаџи-Зафиров со службено седиште 
во Скопје ул. „Вељко Влаховиќ“ број 1А/1-2, согласно 
со член 80, став (3) од Законот за нотаријатот („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 72/16) ја издава следната 

 
ОБЈАВА ЗА ЈАВНА ДОСТАВА НА ПИСМЕНО 
 
1. На учесникот Соња Атанасиева со живеалиште 

на бул. „АВНОЈ“ бр. 44/2-19, Скопје, се врши јавна 
достава на Решението за издавање на Нотарскиот пла-
тен налог НПН бр. 1185/18 од 8.2.2018 год.  

2. Се повикува учесникот во рок од 8 (осум) дена 
сметано од последното објавување во „Сл. весник на 
РСМ“ да се јави во службеното седиште на нотарот со 
цел да го подигне Решението означено во точка 1) од 
Јавната објава. 

3. Се предупредува учесникот дека ваквиот начин 
на достава се смета за уреден и дека штетните послед-
ици кои можат да настанат поради правосилност и из-
вршност на Решението ги сноси самиот учесник. 

4. Во случај на непостапување на учесникот по точ-
ка 2) од Јавната објава, се смета дека тој е уредно из-
вестен за писменото – за Решението за издавање на Но-
тарскиот платен налог НПН бр. 1185/18 од 8.2.2018 
год.                                                                            (18665) 

__________ 
  

Нотарот Зафир Хаџи-Зафиров со службено седиште 
во Скопје ул. „Вељко Влаховиќ“ број 1А/1-2, согласно 
со член 80, став (3) од Законот за нотаријатот („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 72/16) ја издава следната 

 
ОБЈАВА ЗА ЈАВНА ДОСТАВА НА ПИСМЕНО 
 
1. На учесникот Владо Матевски со живеалиште на 

ул. „Пл. Свети Климент Охридски“ бр. 24/1-1, Скопје, 
се врши јавна достава на Решението за издавање на Но-
тарскиот платен налог НПН бр. 1180/18 од 6.2.2018 
год.  

2. Се повикува учесникот во рок од 8 (осум) дена 
сметано од последното објавување во „Сл. весник на 
РСМ“ да се јави во службеното седиште на нотарот со 
цел да го подигне Решението означено во точка 1) од 
Јавната објава. 

3. Се предупредува учесникот дека ваквиот начин 
на достава се смета за уреден и дека штетните послед-
ици кои можат да настанат поради правосилност и из-
вршност на Решението ги сноси самиот учесник. 

4. Во случај на непостапување на учесникот по точ-
ка 2) од Јавната објава, се смета дека тој е уредно из-
вестен за писменото – за Решението за издавање на Но-
тарскиот платен налог НПН бр. 1180/18 од 6.2.2018 
год.                                                                            (18666) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште, заведено под КП 
3798, место викано „Слогови“, катастарска култура Н, 
класа 6, со вкупна површина 4.813 м2, опишано во 
Лист Б од Имотен лист 101 за КО Добрушево вон гр. 
реон во сопственост на продавачот Слободан Златанов-
ски од с. Добрушево. Продавачот ја продава запишана-
та недвижност за цена од 40.000 евра.  

Сопственикот (сосопствениците) на горенаведената 
парцела и на парцелите што граничат со горенаведена-
та парцела, во рок од 8 (осум) дена од денот на објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“, доколку се заинтересирани, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќањето на понудата, да се достават 
до нотарската канцеларија на нотарот Горан Диманов-
ски, булевар „1 Мај“ бр. 173, во Битолa.              (18667) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 989, 
м.в. „Метла“, катастарска култура 11000, класа 4, со 
површина од 1513 м2, запишанo во Имотен лист бр. 
415 во КО Доброшинци вон град издаден од АКН на 
РСМ, Одделение за катастар на недвижности-Стру-
мица, за купопродажна цена од 93.050 денари, сопстве-
ност на Маринчо Валмарски од Доброшинци.  

Се повикуваат сите лица кои имаат право на првен-
ствено купување: заедничките сопственици, сосопстве-
ниците, како и соседите чиешто земјиште се граничи 
со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена 
од денот на објавувањето на овој оглас, писмено да се 
изјаснат за понудата. Во спротивно, го губат правото 
на првенствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Стевица Јанева, со седиште на ул. „Ле-
нинова“ бр. 3, зграда 1/1, кат ПР, Струмица.       (18668) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 559, 
м.в. „И. Кории“, катастарска култура 11000, класа 4, со 
површина од 2.281 м2, запишанo во Имотен лист бр. 
501 во КО Доброшинци вон град, издаден од АКН на 
РСМ, Одделение за катастар на недвижности - Стру-
мица, за купопродажна цена од 140.282 денари, соп-
ственост на Митко Јанев од Скопје.  

Се повикуваат сите лица кои имаат право на првен-
ствено купување: заедничките сопственици, сосопстве-
ниците, како и соседите чиешто земјиште се граничи 
со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена 
од денот на објавувањето на овој оглас, писмено да се 
изјаснат за понудата. Во спротивно, го губат правото 
на првенствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Стевица Јанева, со седиште на ул. „Ле-
нинова“ бр. 3, зграда 1/1, кат ПР, Струмица.       (18669) 

__________ 
  

На ден 20.4.2022 година во Нотарската канцеларија 
на нотарот Ленче Каранфиловска од Штип е потврден 
Договор за залог на недвижен имот хипотека (со свој-
ство на извршна исправа) во ОДУ број 316/22 помеѓу 
Комерцијална банка АД Скопје со седиште во Скопје 
на улица „Орце Николов“ број 3 со ЕМБС 4065573 и 
ЕДБ 4030989254937, како заложен доверител, Мери 
Ковачевиќ од Штип на улица „Вера Циривири“ број 5 
како должник - иден заложен должник, Горан Коваче-
виќ од Штип на улица „Вера Циривири“ број 5, како 
согласна страна и Друштво за градежништво, инжене-
ринг и трговија АКТИВА ДОО Штип со седиште во 
Штип на улица „Гоце Делчев“ број 209 со ЕМБС 
5321956 и ЕДБ 4029999117085, како заложен должник 
кој заложува недвижен имот предбележан во Лист за 
предбележување на градба број 100474 за Штип 2 (стан 
бр 10, кат К2, влез Б и соодветен дел од заедничките 
простории) за обезбедување на Договор за рамковен 
револвинг-кредит лимит врз основа на заложно право 
број 02-401/3309 на ден 19.4.2022 година, со рок на ва-
жење до 19.4.2027 година.                                     (18673) 

__________ 
 

Се заснова заложно право – хипотека врз недвижен 
имот сопственост на Друштво за производство, промет 
и услуги ЦИЛЕ – ИНЖИЊЕРИНГ Цветан ДООЕЛ 
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увоз-извоз Скопје, со седиште во Скопје, на ул. „Кле-
ноец“ бр. 91, Скопје, Карпош, со ЕМБС 5138361 и тоа 
на следниот недвижен имот: КП 9245, дел 3, адреса 
(улица и куќен број на зграда) бул. „Македонска вој-
ска“ бр. 36 (Лам. – 2), број на зграда/друг објект 1, на-
мена на зграда А2-2, влез 2, кат ПР, број 2, намена на 
посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 
169 м2 евидентиран во Имотен лист број 96800 за КО 
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 6 – ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, КП 9245, дел 3, 
место викано/улица бул. „Мак. војска“ бр. 36, култура 
ГЗ ГИЗ, површина 540 м2, КП 9245, дел 3, место ви-
кано/улица бул. „Мак. војска“ бр. 36, култура ГЗ ЗПЗ 1, 
површина 1083 м2 евидентиран во Имотен Лист број 
96887 за КО ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 6 – ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, КП 
9245, дел 3, адреса (улица и куќен број на зграда) бул. 
„Македонска војска“ бр. 36 (Лам. – 2), број на 
зграда/друг објект 1, намена на зграда А2-2, влез 2, кат 
К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со 
површина од 58 м2, КП 9245, дел 3, адреса (улица и ку-
ќен број на зграда) бул. „Македонска војска“ бр. 36 
(Лам. – 2), број на зграда/друг објект 1, намена на згра-
да А2-2, влез 2, кат К2, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ХС, со површина од 39 м2, КП 9245, дел 
3, адреса (улица и куќен број на зграда) бул. „Македон-
ска војска“ бр. 36 (Лам. – 2), број на зграда/друг објект 
1, намена на зграда А2-2, влез 2, кат К3, намена на по-
себен/заеднички дел од зграда ХС, со површина од 39 
м2, КП 9245, дел 3, адреса (улица и куќен број на 
зграда) бул. „Македонска војска“ бр. 36 (Лам. – 2), број 
на зграда/друг објект 1, намена на зграда А2-2, влез 2, 
кат К4, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, 
со површина од 39 м2, КП 9245, дел 3, адреса (улица и 
куќен број на зграда) бул. „Македонска војска“ бр. 36 
(Лам. – 2), број на зграда/друг објект 1, намена на згра-
да А2-2, влез 2, кат К5, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ХС, со површина од 39 м2, КП 9245, дел 
3, адреса (улица и куќен број на зграда) бул. „Македон-
ска војска“ бр. 36 (Лам. – 2), број на зграда/друг објект 
1, намена на зграда А2-2, влез 2, кат К6, намена на по-
себен/заеднички дел од зграда ХС, со површина од 39 
м2, КП 9245, дел 3, адреса (улица и куќен број на 
зграда) бул. „Македонска војска“ бр. 36 (Лам. – 2), број 
на зграда/друг објект 1, намена на зграда А2-2, влез 2, 
кат К7, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, 
со површина од 39 м2, КП 9245, дел 3, адреса (улица и 
куќен број на зграда) бул. „Македонска војска“ бр. 36 
(Лам. – 2), број на зграда/друг објект 1, намена на згра-
да А2-2, влез 2, кат МА, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ХС, со површина од 37 м2, КП 9245, дел 
3, адреса (улица и куќен број на зграда) бул. „Македон-
ска војска“ бр. 36 (Лам. – 2), број на зграда/друг објект 
1, намена на зграда А2-2, влез 2, кат ПР, намена на по-
себен/заеднички дел од зграда ЛФ, со површина од 4 
м2“ КП 9245, дел 3, адреса (улица и куќен број на 
зграда) бул. „Македонска војска“ бр. 36 (Лам. – 2), број 
на зграда/друг објект 1, намена на зграда А2-2, влез 2, 
кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, 
со површина од 62 м2 Имотен лист број 96801 за КО 
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 6 – ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, во корист на за-
ложниот доверител Халк банка АД Скопје со седиште 
во Скопје, Центар, на ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 
со ЕМБС 4627148, заради обезбедување на побарува-
њето во износ од 430.000,00 ЕВРА (четиристотини и 
триесет илјади евра), врз основа на Нотарски акт – До-
говор за залог – хипотека врз недвижен имот заведен 
под ОДУ 318/22 од 20.4.2022 година од нотарот Ана 
Дојчиновска.                                                            (18681) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Анекс број 1 кон До-
говор за залог - хипотека на недвижен имот со својство 
на извршна исправа составен од нотарот Станка Гори-

чан од Охрид под ОДУ бр. 128/2022 од 14.4.2022 го-
дина, склучен помеѓу Шпаркасе банка АД Скопје со 
ЕМБС 4558669, со седиште на ул. „Орце Николов“ бр. 
54, Скопје, Центар, како заложен доверител и Друштво 
за услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз 
ИНФО-БИРО Драган и Димитар ДОО Охрид со седиш-
те на ул. „Ванчо Николески“ бр. 3, Охрид со ЕМБС 
4266161 и ЕДБ 4020991101247, како должник и зало-
жен должник, е засновано заложно право врз недвижен 
имот подробно опишан во Имотен лист бр. 89102 КО 
Охрид 3 на КП бр. 14901, со цел обезбедување на па-
рично побарување кое произлегува од Анекс број 1 кон 
Договор за деловна соработка-вршење на банкарски 
работи бр. 22335 од 14.3.2022 година на износ од 
52.500 000 денари, со намена, камата, услови како во 
Договорот и Анексот и рок на враќање до 24.11.2035 
година.                                                                      (18682) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот по Имотен лист број 262 
за КО Црвена Вода и тоа: КП број 576, место ви-
кано/улица „Манастириште“, катастарска култура н, 
класа 4, површина од 522 м2, сопственост на Божана 
Јосифоска од Охрид. Опишаниот недвижен имот се 
продава за вкупна купопродажна цена од 1.000,00 евра 
(илјада евра).  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ственици и соседи чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“, писмено да се изјаснат 
за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Никола Кузманоски ул. „7 Ноември“ 
број 28/5, Охрид.                                                     (18683) 

__________ 
 
Се запишува хипотека од прв ред врз недвижен 

имот 1/1 идеален дел стан во градба на КП 20866, дел 
18, во Куманово, влез 1, кат К6, број 33, намена стан со 
површина 63 м2, реден број 79, КП 20866, дел 18, во 
Куманово, влез 1, кат К6, број 33, намена помошни 
простории, со површина 4 м2, реден број 78, запишано 
во Лист за предбележба на градба бр. 82494 за КО Ку-
маново, во сопственост на Козјак ад Куманово, со ЕМ-
БС 4028503 во корист на НЛБ банка ад Скопје за обез-
бедување на парично побарување со висина од 61.000 
евра, засновано со Нотарски акт - Договор за залог (хи-
потека од прв ред) на недвижен имот ОДУ 71/22 од 
11.4.2022 год. кај нотарот Лорија Ваневска од Кума-
ново, ул. „Доне Божинов“ бр. 9/2-14.                   (18684) 

__________ 
  

Се заснова заложно право – хипотека врз недвижен 
имот сопственост на Друштво за промет и услуги АСС-
ТОР ЛТД ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Тодор 
Чангов“ 44 бр. 3, Скопје, Аеродром, со ЕМБС 6758304 
и тоа на следниот недвижен имот: КП 281, дел 1, место 
викано/улица „Село“, катастарска култура гз гиз, со 
површина од 35 м2, КП 281, дел 1, место викано/улица 
„Село“, катастарска култура гз зпз 1, со површина од 
207 м2, КП 281, дел 1, адреса (улица и куќен број на 
зграда) ул. „2“ бр. 167, Идризово, број на зграда/друг 
објект 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПР, број 1, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со пов-
ршина од 188 м2, КП 281, дел 1, адреса (улица и куќен 
број на зграда) ул. „2“ бр. 167, Идризово, број на 
зграда/друг објект 1, намена на зграда А1-1, влез 2, кат 
МА, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
СТ, со површина од 198 м2, евидентирани во Имотен 
лист број 4556 за КО ТРУБАРЕВО, во корист на за-
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ложниот доверител Халк банка АД Скопје со седиште 
во Скопје, Центар, на ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 
со ЕМБС 4627148, заради обезбедување на побарува-
њето во износ од 430.000,00 евра, врз основа на Нотар-
ски акт – Договор за залог – хипотека врз недвижен 
имот заведен под ОДУ 318/22 од 20.4.2022 година од 
нотарот Ана Дојчиновска.                                      (18685) 

__________ 
  

Се продаваат 83/216 идеални делови од недвижен 
имот запишан на КП 3232, м. в. „Саримеше“, култура 
нива со вкупна површина од 3.983 м2, запишано во 
Имотен лист бр. 76029 за КО Куманово сопственост на 
Радуловски Трајан од с. Режановце за купопродажна 
цена од 4 евра за 1 м2.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и сопствениците чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство.  

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Лорија Ваневска од Куманово ул. „Доне 
Божинов“ број 9/2-14, Куманово.                          (18690) 

__________ 
  

Се продава 1/1 идеален дел од недвижен имот запи-
шан на КП 466, м. в. „Камен “, култура нива со вкупна 
површина од 138 м2, запишано во Имотен лист бр. 22 
за КО Габреш сопственост на Мирко Јовановски од с. 
Габреш за купопродажна цена од 1 евро за 1 м2.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и сопствениците чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство.  

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Лорија Ваневска од Куманово ул. „Доне 
Божинов“ број 9/2-14, Куманово.                          (18691) 

__________ 
  

Се огласува купопродажба на земјоделско зем-
јиште, кое се наоѓа за KO Патишка Река, на КП 555/1, 
М. Ислјамова пештера, култура 17000, класа 5, со пов-
ршина 323 м2, право сопственост на Бранко Димовски 
со дел на недвижност 1/1, за вкупна купопродажна це-
на од 30.000 денари.  

Се повикуваат соседите, граничарите и сосопстве-
ниците чие земјиште граничи со земјиште што се про-
дава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето 
на огласот во „Службен весник на РСМ“, писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата.  

Во спротивно, го губат правото на првенство.  
Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-

ват до нотарот Ирфан Тахири од Скопје, бул. „Крсте 
Мисирков“ бр. 10 А, Скопје.                                  (18692) 

__________ 
  

Се продава 1/6 идеален дел од земјоделско земјиш-
те кое лежи на КП 1233, дел 8, место викано/улица 
„Горни огради“, катастарска култура 11000, класа 5, со 
површина од 80 м2, КО Катланово, која е во сосопстве-
ност на продавачот Марјан Ристески од Скопје, ул. 
„Славка Динкова“ бр. 48 А, врз основа на Имотен лист 
бр. 1041 за КО Катланово и 1/3 идеален дел од земјо-
делско земјиште кое лежи на КП 1233, дел 7, место ви-

кано/улица „Горни огради“, катастарска култура 11000, 
класа 5, со површина од 1.321 м2, КО Катланово, која е 
во сосопственост на продавачот Марјан Ристески од 
Скопје, ул. „Славка Динкова“ бр. 48 А, врз основа на 
Имотен лист бр. 1040 за КО Катланово, за купопродаж-
на цена од вкупно 50.000 денари,  

Се повикуваат соседите - сопственици на земјодел-
ското земјиште кои имаат првенствено право на купу-
вање, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето 
на огласот да се изјаснат дали ја прифаќаат постигната-
та цена и изјавите за прифаќањето да ги достават до 
нотарот Муамет Шеху, бул. „Партизански одреди“ бр. 
106, локал 3, Карпош 3, Скопје, тел. 02/3228-749. Во 
спротивно, го губат правото на првенство.          (18694) 

__________ 
  

Се огласува продажба на земјоделско земјиште со 
катастарски индикации: КП бр. 5440, место викано 
„Луке“, катастарска култура ЗЗ, Н, класа 3, со површи-
на од 2.293 м2, запишано во Имотен лист бр. 378 за КО 
Старо Нагоричане, за вкупна купопродажна цена од 
2.850 евра, сопственост на продавачот Иван Павловиќ.  

Се повикуваат лицата кои имаат право на првен-
ствено купување, сите заеднички сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од де-
нот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат 
за прифаќањето на понудата.  

Во спротивно, го губат правото на првенствено ку-
пување. Изјавите за прифаќањето на понудата да се 
достават до нотарот Даниел Живачки, со седиште во 
Куманово на ул. „11 Октомври“ бр. 1-2/9, со приложен 
доказ за депонирани средства со висина на утврдената 
купопродажна цена.                                                (18701) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог - хи-
потека со својство на извршна исправа сочинет под 
ОДУ бр. 133/22 од 14.4.2022 година пред нотарот Сашо 
Василевски од Скопје, склучен помеѓу Стопанска бан-
ка АД Скопје со ЕМБС 4065549, седиште на ул. „11 ти 
Октомври“ бр. 7 во Скопје, како заложен доверител, 
Друштво за градежништво и услуги ГРОТЕКС ГРАД-
БА ДОО експорт-импорт Скопје со ЕМБС 6671853, се-
диште на бул. „Илинден“ бр. 109 лок. 3 во Скопје, Кар-
пош, како заложен должник и Друштво за производ-
ство и трговија КОМПАНИЈА ВЕЛКОСКИ ДОО увоз-
извоз Скопје со ЕМБС 4302052, седиште на ул. „Борис 
Трајковски“ бр. 212 во Скопје, Кисела Вода, како зало-
жен должник, востановено е заложно право врз недви-
жен имот во Скопје и тоа: КП 682, дел 1, број на зграда 
1, влез Д, кат К5, број 33, намена на посебен / заеднич-
ки дел од зграда помошни површини, со внатрешна 
површина од 4м2 и КП 682, дел 1, број на зграда 1, влез 
Д, кат К5, број 33, намена на посебен / заеднички дел 
од зграда стан, со внатрешна површина од 45 м2, запи-
шано во Лист за предбележување на градба број 89152 
за КО Карпош, право на градба и идна сопственост на 
ГРОТЕКС ГРАДБА ДОО експорт-импорт Скопје и 
КОМПАНИЈА ВЕЛКОСКИ ДОО Скопје, кој имот за-
ложните должници го заложуваат како обезбедување 
на паричното побарување на заложниот доверител Сто-
панска банка АД Скопје по основ на Договор за стан-
бен кредит број 2995829958, на износ од 58.450,00 
евра, склучен помеѓу Стопанска банка АД Скопје, Си-
мона Чингоска, Александар Чингоски и Друштво за 
градежништво и услуги ГРОТЕКС ГРАДБА ДОО ек-
спорт-импорт Скопје и Друштво за производство и тр-
говија КОМПАНИЈА ВЕЛКОСКИ ДОО увоз-извоз 
Скопје.                                                                      (18702) 
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Врз основа на Договор за залог – хипотека со свој-
ство на извршна исправа склучен на ден 15.4.2022 го-
дина, потврден под ОДУ бр. 137/22 пред нотарот Сашо 
Василевски од Скопје, склучен помеѓу НЛБ банка АД 
Скопје со ЕМБС 4664531, седиште на ул. „Мајка Те-
реза“ бр. 1 во Скопје како заложен доверител и Друш-
тво за градежништво и услуги БОНАНЦА УРБАН 
ДОО Скопје со ЕМБС 7097077, седиште на ул. „МА-
НАПО“ бр. 2-1 кат 2 локал 131 во Скопје, како заложен 
должник, востановено е заложно право врз недвижен 
имот во Скопје и тоа: станбен простор построен на КП 
8708, ред. број 37, зграда 2, влез 1, кат К 1, број 5, на-
мена на посебен / заеднички дел од зграда – помошни 
површини, со површина од 2 м2 и ред. број 39, зграда 
2, влез 1, кат К 1, број 5, намена на посебен / заеднички 
дел од зграда – стан, со површина од 46 м2 и ред. број 
44, зграда 2, влез 1, кат ПО, број 8, намена на посебен / 
заеднички дел од зграда - гаражно место, со површина 
од 18 м2, право на градба и идна сопственост на Друш-
тво за градежништво и услуги БОНАНЦА УРБАН 
ДОО Скопје со ЕМБС 7097077, запишано во Лист за 
предбележување на градба број 98295 за КО Ѓорче 
Петров 6 – Ѓорче Петров, кој имот заложниот должник 
го заложува како обезбедување на паричното побарува-
ње на заложниот доверител НЛБ банка АД Скопје на 
износ од 25.000,00 евра, кое побарување произлегува 
од Договор за станбен кредит, заведен во банката под 
бр. КR2022/24122, склучен на ден 15.4.2022 година во 
Скопје.                                                                      (18703) 

__________ 
  

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог - хи-
потека со својство на извршна исправа сочинет под 
ОДУ бр. 134/22 од 14.4.2022 година пред нотарот Сашо 
Василевски од Скопје, склучен помеѓу Шпаркасе банка 
АД Скопје со ЕМБС 4558669, седиште на ул. „Орце 
Николов“ бр. 54 во Скопје како заложен доверител, 
Друштво за градежништво и услуги ГРОТЕКС ГРАД-
БА ДОО експорт-импорт Скопје со ЕМБС 6671853, се-
диште на бул. „Илинден“ бр. 109 лок. 3 во Скопје, Кар-
пош, како заложен должник и Друштво за производ-
ство и трговија КОМПАНИЈА ВЕЛКОСКИ ДОО увоз-
извоз Скопје со ЕМБС 4302052, седиште на ул. „Борис 
Трајковски“ бр. 212 во Скопје, Кисела Вода како зало-
жен должник, востановено е заложно право врз недви-
жен имот во Скопје и тоа: станбен простор во Скопје 
на КП 681, дел 1, КО Карпош со ред. број 161, бр. на 
зграда 1, влез Б, кат К4, број 37, намена на посебен / за-
еднички дел од зграда - стан, со површина од 39 м2, 
ред. број 162, бр. на зграда 1, влез Б, кат К4, број 37, 
намена на посебен / заеднички дел од зграда – помош-
ни површини, со површина од 4 м2, право на градба и 
идна сопственост на ГРОТЕКС ГРАДБА ДОО експорт-
импорт Скопје и КОМПАНИЈА ВЕЛКОСКИ ДОО 
Скопје, запишано во Лист за предбележување на град-
ба број 89028 за КО Карпош, ; Кој имот заложните 
должници го заложуваат како обезбедување на парич-
ното побарување на заложниот доверител Шпаркасе 
банка АД Скопје по основ на Договор за станбен кре-
дит број 0907-17067/3 од 12.4.2022 година, на износ од 
26.900,00 евра, склучен помеѓу Шпаркасе банка АД 
Скопје, Мима Алексовска, Друштво за градежништво и 
услуги ГРОТЕКС ГРАДБА ДОО експорт-импорт Скоп-
је и Друштво за производство и трговија КОМПАНИ-
ЈА ВЕЛКОСКИ ДОО увоз-извоз Скопје.             (18704) 

__________ 
  

Се продава нива 3 класа со површина од 1.586 м2 
во место викано „Стара река“ устроен на КП 1953 за 
КО Ракотинци запишан во Имотен лист број 600 во 
сопственост на Јовановски Стојан од Скопје с. Рако-
тинци ул. „1“ број 20 за вкупна цена во износ од 
158.000 денари.  

Согласно со Законот за земјоделското земјиште, се 
повикуваат граничарите на парцелата, во рок од 8 
(осум) дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Рeпублика Северна Македонија“ 
да ја достават својата изјава за прифаќањето на понуда-
та кај нотарот Ирфан Јонузовски од Скопје ул. „Втора 
македонска бригада“ бр. 58-1. Во спротивно, го губат 
правото на првенство.                                            (18762) 

__________ 
  

Се врши продажба на недвижен имот - нива во Слп, 
запишано на КП 1329, дел 1, меато викано „Подзи-
дини“, кат. култура ЗЗ-Н, класа 4, со површина од 964 
м2, сопственост, видно од Имотен лист бр.8396 за КО 
Слп, сопственост на продавачот Оливера Лазаревска од 
Скопје за купопродажна цена од 2.500,00 евра на денот 
на уплатата, на рака на продавачот.  

Се повикуваат сопствениците на соседните катас-
тарски парцели во рок од 8 (осум) дена од денот на об-
јавувањето на огласот во „Службен весник на РСМ“, 
доколку се заинтересирани за купување на гореопиша-
ниот недвижен имот, писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата.  

Доколку не се јават во наведениот рок, го губат 
правото на првенство на купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват во нотарската канцеларија на нотарот Гоце Ѓура-
коски од Велес, ул. „8 Септември“ б. б., Велес.  (18766) 

___________ 
  

Заради обезбедување на парично побарување Халк 
банка АД Скопје спрема должникот заложен должник 
Друштво за производство, трговија и услуги ПРИНТ 
ПЛУС ДИЗАЈН увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, врз основа 
на Нотарски акт - Договор за залог ОДУ бр. 256/22 од 
18.4.2022 год., кај нотарот Елизабета Стојаноска од 
Прилеп, по основ на Договоротза рамковен револвинг-
кредит лимит, се врши опис на подвижни премети - ма-
шини кои заложниот должник ги заложува во корист 
на заложниот доверител и тоа залог од втор ред над 
следните: 1. Машина за печатење - двобојна: ROLAND 
202 TOB, серија 236, сериски бр. 16227 B,2. Машина за 
печатење - еднобојна: ROLAND FAVORIT, серија 111, 
сериски бр. 22947, год. на произв. 1969, 3. Машина за 
штанцање формат 50*70sm: HEIDELBERG 54*72 cm, 
сериски бр. 65447, 4. Машина за печатење - еднобојна: 
PERLE 127, 5. Нож: HEROLD, 6. Машина за пластифи-
цирање: MERING 85 Mladenovac, и залог на машина од 
прв ред над следната: Машина за печатење - двобојна : 
OLIVER 252EP SAKURAI, сериски бр. HA006992, год. 
на произв. 1992, сите во исправна состојба.        (18767) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште, заведено под КП 
976 дел 1 м. в. „Тумба“, кат. култура 11000 кл.3, со 
вкупна површина 2.397 м2, опишано во Лист Б од Имо-
тен лист 74 за КО Карамани во сопственост на прода-
вачот Злате Бучуковски од с. Карамани.  

Продавачот ја продава запишаната недвижност за 
цена од 60.000 (шеесет илјади) денари.  

Сопственикот (сосопствениците) на горенаведената 
парцела и на парцелите што граничат со горенаведена-
та парцела, во рок од 8 (осум) дена од денот на објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“, доколку се заинтересирани, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќањето на понудата, да се достават 
до нотарската канцеларија на нотарот Горан Диманов-
ски, булевар „1 Мај“ бр. 173, во Битолa.              (18788) 
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Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 207, 
м.в. „Карабурун“, катастарска култура зз/н, класа 1, со 
површина од 1.471 м2, запишанo во Имотен лист бр. 
140 во КО Робово издаден од АКН на РСМ, Одделение 
за катастар на недвижности - Струмица, за купопро-
дажна цена од 904.665 денари, сопственост на Жарко 
Ристов од Робово.  

Се повикуваат сите лица кои имаат право на првен-
ствено купување: заедничките сопственици, сосопстве-
ниците, како и соседите чиешто земјиште се граничи 
со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена 
од денот на објавувањето на овој оглас, писмено да се 
изјаснат за понудата. Во спротивно, го губат правото 
на првенствено купување.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Стевица Јанева, со седиште на ул. „Ле-
нинова“ бр. 3, зграда 1/1, кат ПР, Струмица.       (18789) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот нива на КП бр. 2365, 
м.в. „Балабаница“, катастарска култура зз - н, класа 1, 
со површина од 1.408 м2, во КО Пиперево вон град, за-
пишана во Имотен лист бр. 318 за КО Пиперево вон 
град сопственост на Јованка Ристова од с. Просениково 
бр. 51, Струмица за вкупна купопродажна цена од 
60.000 денари.  

Се повикуваат соседите чиешто земјиште граничи 
со земјиштето коешто се продава, заедничките соп-
ственици и сосопствениците кои се заинтересирани за 
купувањето на недвижноста, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на овој оглас, писмено да се из-
јаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенствено купување.  

Изјавата за прифаќањето на понудата да се достави 
до нотарот Валентина Велкова од Струмица, ул. „Мар-
шал Тито“ бр. 10.                                                    (18798) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот нива на КП бр. 905, м. в. 
„Калевец“, катастарска култура зз - л, класа 2, со пов-
ршина од 4.689 м2, во КО Старо Балдовци, запишана 
во Имотен лист бр. 17 за КО Старо Балдовци сопстве-
ност на Асан Адилов од с. Иловица бр. 268, Босилово 
за вкупна купопродажна цена од 170.000 денари.  

Се повикуваат соседите чиешто земјиште граничи 
со земјиштето коешто се продава, заедничките соп-
ственици и сосопствениците кои се заинтересирани за 
купувањето на недвижноста, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на овој оглас, писмено да се из-
јаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенствено купување.  

Изјавата за прифаќањето на понудата да се достави 
до нотарот Валентина Велкова од Струмица, ул. „Мар-
шал Тито“ бр. 10.                                                    (18799) 

__________ 
  

Над недвижност сопственост на ДПТКАУ ВИСТА 
ГРУП ДООЕЛ Скопје, ЕМБС 5799821, во Скопје ул. 
„Фредерик Шопен“ бр. 28 згр.1, А2-2 вл. 1 ПР бр. 1 ДП 
со повр. од 320 м2 на КП 586/1, со градежно земјиште 
м. в. ГЗ, ГИЗ со повр. од 303 м2 на КП 586/2 КО Кисе-
ла Вода 1 според Имотен лист бр. 56126 издаден од 
АКН, со право на сосопственост во идеален дел од 
63/1016 на ЗДЖ од зедничкото градежно земјиште м. в. 
„Т. Арсовски“, кул ГЗ, ГИЗ со повр. од 173 м2 и ГЗ, 
ЗПЗ 1 со повр. од 802 м2 на КП 586/1 за КО Кисела Во-
да 1 според Имотен лист бр. 56127 издаден од АКН 
Скопје, како и со право на заедничка сопственост на 
заеднички делови во зграда како заедничко и неделиво 
право со другите етажни сопственици во обеме кој му 

припаѓа на заложениот ДП бр. 1 вл. 1 згр. 1 на ЗДЖ, во 
заеднички делови во зграда ул. „Фредерик Шопен“ бр. 
28 згр.1 А2-2 вл.2 ЛФ во пов од 34 м2 и згр. 1 А2-2 вл.2 
ХС со повр. од 297 м2 на КП 586/1 за КО Кисела вода 1 
според Имотен лист бр. 56128 издаден од АКН Скопје, 
и недвижност, во Македонска Каменица м. в. „Луко-
вица“ згр. 1 Б4 вл. 1 ПР бр. 1 ДП со повр. од 307 м2, 
згр. 1 Б5, вл. 2 СУ бр. 2 ДП во пов од 150 м2 и згр. 2 А 
1 вл. 1 ПР, П со повр. од 9 м2, на КП 2079/2 КО Луко-
вица со градежно земјиште м. в. „Криви волог“ култ. 
ГЗ, ЗПЗ 1 со повр. од 350 м2, ГЗ, ЗПЗ 2 со повр. од 13 
м2, и ГНЗ, К со повр. од 3.177 м2 на КП 2079/2, за КО 
Луковица според Имотен лист бр. 323 издаден од АКН, 
заснована е хипотека со Договор ОДУ бр. 55/2022 од 
15.4.2022 година во корист на Централна кооперативна 
банка АД Скопје за обезбедување кредит во износ 
423.000 денари од Договор за банкарски кредит бр. 
0903-111 од 13.4.2022 година, склучен со ДПТКАУ 
ВИСТА ГРУП ДООЕЛ Скопје.                             (18800) 

__________ 
  

Нотарски акт – Договор за залог врз подвижни 
предмети ОДУ бр. 168/2022 (со својство на извршна 
исправа) од нотарот Николина Јакимоска-Склучен на 
ден 20.4.2022 година помеѓу Прокредит банка Македо-
нија АД Скопје со седиште на улица „МАНАПО“ број 
7, Скопје, Карпош со ЕМБС 5774136 согласно со Те-
ковна состојба со број 0805-50/155020220035134 од 
20.4.2022 година издадена од ЦРРСМ-РРК – Битола, 
преку полномошникот Љупчо Илијоски од Прилеп, со 
адреса на живеење на ул. „Александар Македонски“ 
бр. 323 во Прилеп и со л. к. бр. А1885500 издадена од 
МВР Прилеп како заложен доверител и Друштво за 
производство, трговија и услуги МАКСИКАС ДООЕЛ 
Кавадарци, со седиште на ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 4-
1/4А во Кавадарци и со ЕМБС 7390815, согласно со Те-
ковна состојба со број 0805-50/155020220035123 од 
20.4.2022 година издадена од ЦРРСМ-РРК – Битола, 
како заложен должник. Да се заснова заложно право – 
од прв ред врз следниот подвижен предмет – трактор, 
марка SOLIS 90 RX WORLDTRAC (MST) 4WD со ка-
бина, број на мотор 4105FLT14K1126659, број на ша-
сија CYYDR1128959MS, јачина 90 BT HP, погон 4 WD, 
боја сина, год. на производство 2021, фактурна вред-
ност во МКД од 1.684.410,00 со вклучен ДДВ, согласно 
со Испратница / Фактура бр. 1-1/366 од 13.4.2022 год., 
издадена од ХЕМОМЕТАЛ ДОО Битола во износ од 
28.000,00 евра (дваесет и осум илјади евра) заради 
обезбедување на Договор за бизнис-кредит заведен под 
бр. 00122084 од 20.4.2022 год.                               (18819) 

__________ 
  

Се продава земјоделско земјиште заведена под КП 
бр. 114, м. в. „Сандарица“, култура-зз-Н, класа-5, со 
вкупна површина 5.851 м2, заведена во Лист Б, во 
Имотен лист бр. 625 за КО Неготино Полошко, во со-
сопственост на лицата Јахја Исан и Елмази Рухит 
двајцата од с. Неготино, Полошко, Врапчиште Гости-
вар, каде што и живееат, за вкупна купопродажна цена 
со износ од 178.000 денари.  

Се повикуваат сопствениците и соседите чиешто 
земјиште граничи со земјиштето коешто се продава, во 
рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на РСМ“, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенствено купување. Изјавите за при-
фаќањето на понудата да се достават до нотарот Себае-
дин Даути од Гостивар, ул. „Браќа Ѓиноски“ б. б., Гос-
тивар.                                                                        (18821) 
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Врз основа на Нотарски акт - Договор за регистри-
ран невладетелски залог над подвижен предмет (со 
својство на извршна исправа) направен од нотарот Дар-
ко Стојкоски под ОДУ бр. 326/22 од 15.4.2022 г., склу-
чен меѓу Халк банка АД Скопје, со седиште на ул. „Св. 
Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје, Центар, со ЕМБС 
4627148, и ЕДБ 4030993162028, како заложен довери-
тел и Друштво за производство, трговија и услуги АСД 
МЕТАЛ ГРУП ДОО увоз-извоз Шуто Оризари, Скопје, 
со седиште на ул. „1675“ бр. 24, Скопје, Шуто Ори-
зари, Скопје, со ЕМБС 7385536 и ЕДБ 4086019503433, 
како заложен должник, да се заснова заложно право - 
регистриран невладетелски залог од втор ред врз:  

1. Ред. бр. 1, количина 1, Опис на основното сред-
ство Товарно кесон со кран, Производител. Германија, 
Тип/Модел. MERCEDES – BENZ ACTROS 25441. Рег. 
број SK-3973-BA, Број на шасија. WDB9302051L2-
19801, Број на мотор ОМ501LA. V/4-01, Сила на мотор 
320, Год. на производство 2007, Сообраќајна дозвола 
МК 1356004. Договорните страни се согласни и спо-
годбено утврдија и ја прифатија вкупната проценета 
вредност на заложеното товарно возило да изнесува 
37.060,00 евра.  

2. Ред. бр. 1, количина. 1, Опис на основното сред-
ство, Багер, Производител, земја на производство / ис-
порачател SENNEBOGEN, Тип /модел тех. карактерис-
тики. S 821 M, Година на производство /набавка 2001, 
Сериски број 821.0.195, Снага КВ. 99, Ф. состојба 1. 
Договорните страни се согласни и спогодбено утврдија 
и ја прифатија вкупната проценета вредност на заложе-
ниот предмет да изнесува 40.000,00 евра, по Договор за 
одобрување на рамковен револвинг-кредит лимит врз 
основа на заложно право на недвижен имот и подвиж-
ни предмети и права бр. КR2022/134 склучен во Скопје 
на ден 21.3.2022 година, во износ до 330.000,00 евра, а 
запишан во ЦР Заложен регистар Скопје.            (18822) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот – земјиште, кое е 
построено на КП бр. 825, место викано „Бостаниште“, 
катастарска култура 11000, класа 3, со вкупна површи-
на од 4.631 м2, запишанo во Имотен лист број 1036 за 
КО Кадино, запишан на име на продавачите Карако-
левска Маја сосопственик на 6/9 идеални делови и Цве-
тановска Даница, сосопственик на 3/9 идеални делови, 
а за вкупна купопродажна цена од 6.566.485 денари.  

Врз основа на член 15 од Законот за земјоделско 
земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 135/07 од 8.11.2007) 
се повикуваат граничарите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ствено.  

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Дарко Стојкоски од Скопје, ул. „Трифун 
Хаџијанев“ бр. 1, Скопје.                                       (18865) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот и тоа, катастарска кул-
тура, нива: 1/3 од КП бр. 2449, место викано/улица 
„Чифлик“, катастарска култура н (нива), класа 1, со 
површина од 3.374 м2, заведена во Имотен лист бр. 128 
за КО Дабиље, сосопственост на лицето Костаќе Вита-
нов од Струмица, ул. „Ѓорѓи Трајков“ бр. 41 за вкупна 
купопродажна цена од 60.000 денари.  

Се повикуваат сопствениците на соседните парцели 
(граничари со земјиштето) сосопствениците или заед-
ничките сопственици во рок од 8 (осум) дена од објаву-
вањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата.  

Доколку заинтересираните купувачи - соседи, со-
сопственици или заедничките сопственици не се јават 
во наведениот рок, го губат правото на првенствено ку-
пување. Писмените изјави - понуди да се достават до 
нотарот Невенка Глигорова од Струмица ул. „Маршал 
Тито“ бр. 5.                                                              (18866) 

__________ 
  

Се продаваат 49/69 идеални делови од КП бр. 851, 
место викано/улица „Црвенка“, катастарска култура зз 
н, катастарска класа 6, со површина од 3.097 м2, сосоп-
ственост во КО Доброшинци вон град, запишан во 
Имотен лист број 10338 кај Агенција за катастар на 
недвижности на РСМ, Одделение за катастар на нед-
вижности - Струмица, за купопродажна цена во износ 
од 215.250 денари, сопственост на Томе Коцев од Доб-
рошинци (продавач).  

Се повикуваат согласно со член 15 од Законот за 
земјоделско земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 135/07 
од 8.11.2007 година), заедничкиот сопственик, сосоп-
ственикот и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од денот 
на објавувањето на јавниот оглас, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство и сопственикот може земјо-
делското земјиште да го понуди на друго правно или 
физичко лице.  

Изјавата за прифаќањето на понудата и депонирање 
на депозитот во висина на купопродажната цена да се 
достави до нотарот Данче Шеримова, „Ленинова“ бр. 
14/13, Струмица.                                                     (18867) 

__________ 
  

Се продава недвижен имот и тоа, катастарска кул-
тура, нива: КП бр. 2480, место викано/улица „Огради“, 
катастарска култура зз, н, класа 2, со површина од 
2.085 м2, заведена во Имотен лист бр. 1518 за КО Да-
биље, сопственост на лицето Трајче Василев од Стру-
мица, во с. Дабиље бр. 138 Струмица за вкупна купоп-
родажна цена од 60.000 денари.  

Се повикуваат сопствениците на соседните парцели 
(граничари со земјиштето) сосопствениците или заед-
ничките сопственици во рок од 8 (осум) дена од објаву-
вањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата.  

Доколку заинтересираните купувачи - соседи, со-
сопственици или заедничките сопственици не се јават 
во наведениот рок, го губат правото на првенствено ку-
пување. Писмените изјави - понуди да се достават до 
нотарот Невенка Глигорова од Струмица ул. „Маршал 
Тито“ бр. 5.                                                              (18868) 

__________ 
  

Се продаваат КП бр. 432, место викано/улица „Пе-
соци“, катастарска култура 11000, катастарска класа 2, 
со површина од 1.698 м2, право преземено при конвер-
зија на податоците од стариот ел. систем 831, и КП бр. 
438, место викано/улица „Камберица“, катастарска 
култура 11000, катастарска класа 2, со површина од 
1.413 м2, право преземено при конверзија на податоци-
те од стариот ел. систем 831, во КО Босилово вон град, 
запишан во Имотен лист број 10381 кај Агенција за ка-
тастар на недвижности на РСМ, Одделение за катастар 
на недвижности - Струмица за вкупна купопродажна 
цена во износ од 30.000 денари, сопственост на Ѓорге 
Крмзов (продавач).  

Се повикуваат согласно со член 15 од Законот за 
земјоделско земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 135/07 
од 8.11.2007 година), заедничкиот сопственик, сосоп-
ственикот и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од денот 
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на објавувањето на јавниот оглас, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство и сопственикот може земјо-
делското земјиште да го понуди на друго правно или 
физичко лице.  

Изјавата за прифаќањето на понудата и депонирање 
на депозитот во висина на купопродажната цена да се 
достави до нотарот Данче Шеримова, „Ленинова“ бр. 
14/13, Струмица.                                                     (18869) 

__________ 
  

Се продаваат КП бр. 431, место викано/улица „Пе-
соци“, катастарска култура н, катастарска класа 2, со 
површина од 1.795 м2, сопственост, и КП бр. 439, мес-
то викано/улица „Песоци“, катастарска култура н, ка-
тастарска класа 2, со површина од 1.316 м2, сопстве-
ност, во КО Босилово вон град, запишан во Имотен 
лист број 11320 кај Агенција за катастар на недвижнос-
ти на РСМ, Одделение за катастар на недвижности - 
Струмица за вкупна купопродажна цена во износ од 
30.000 денари, сопственост на Атанас Крмзов (прода-
вач).  

Се повикуваат согласно со член 15 од Законот за 
земјоделско земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 135/07 
од 8.11.2007 година), заедничкиот сопственик, сосоп-
ственикот и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од денот 
на објавувањето на јавниот оглас, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство и сопственикот може земјо-
делското земјиште да го понуди на друго правно или 
физичко лице.  

Изјавата за прифаќањето на понудата и депонирање 
на депозитот во висина на купопродажната цена да се 
достави до нотарот Данче Шеримова, „Ленинова“ бр. 
14/13, Струмица.                                                     (18870) 

__________ 
  

Со солемнизација на Договор за хипотека со свој-
ство на извршна исправа склучен на ден 14.4.2022 го-
дина ОДУ бр. 253/22 на ден 14.4.2022 година, составе-
на од нотарот Данче Шеримова од Струмица, склучен 
помеѓу Уни банка АД Скопје, како заложен доверител, 
Коле Ширков од Водоча како кредитокорисник-долж-
ник-иден заложен должник, Александра Трајкова од 
Калуѓерица како кредитокорисник-должник-иден зало-
жен должник, Друштво за градежништво, производ-
ство, трговија и услуги КРМЗОВ-МР ДООЕЛ Струмиц, 
како заложен должник заснован е залог од прв ред врз 
идна недвижност стан во градба сопственост на залож-
ниот должник во корист на заложниот доверител Уни 
банка АД Скопје и тоа: влез 2, Кат К6, број 57, намена 
на посебен дел/заеднички дел од помошни површини 
(тераса, лоѓија, балкон), внатрешна површина 11 м2, 
Влез 2, Кат К6, број 57, намена на посебен дел/заеднич-
ки дел од зграда и друг објект стан, внатрешна пов-
ршина 72 м2, Влез 1, Кат ПО, број ГМ27, намена на по-
себен дел/заеднички дел од зграда и друг објект га-
ража, внатрешна површина 15 м2, кој факт дека е во 
тек изведување на градба на КП бр. 7034/7 во КО Стру-
мица е прибележан во Имотен лист број 51147 за КО 
Струмица, кај Агенција за катастар на недвижности на 
РСМ Одделение за катастар на недвижности Струмица, 
која градба е предбележана во Лист за предбележување 
на градба Број: 53512 во КО Струмица кај Агенција за 
катастар на недвижности на РСМ Одделение за катас-
тар на недвижности Струмица, како обезбедување на 
паричното побарување кое произлегува од Договор бр. 
011LD-504-000023 за одобрување станбен кредит со 
девизна клаузула заведен кај заложниот доверител под 
Арх. бр. 1202/9549-2/2022 од 21.3.2022 година, склучен 
помеѓу заложниот доверител УНИ БАНКА АД Скопје, 

Коле ШИРКОВ од Водоча, и Александра Трајкова од 
Калуѓерица, како кредитокорисници-должници-идни 
заложни должници со кој договор банката му/им одоб-
рува на кредитокорисникот / кредитокорисниците 
станбен кредит во износ од: 42.000,00 евра во денарска 
противвредност сметано по среден курс на НБРСМ на 
денот на користење на средствата, со краен рок на вра-
ќање 18.3.2052 година, а под услови, рокови, камати и 
провизии детално опишани во договорот и за максима-
лен износ на побарување кое претставува збир од глав-
ното побарување во износ од 42.000,00 евра во денар-
ска противвредност сметано по средниот курс на НБР-
СМ на денот на користење на средствата, зголемено за 
износот на споредните побарувања и тоа: редовна ка-
мата и сите трошоци, административни трошоци, надо-
мест за одобрување на кредитот, казнената камата (за-
конска и договорна), провизии, надомест за предвреме-
но враќање на кредитот, надомест за неискористен 
одобрен кредит, даноци, вклучувајќи ги но ограничу-
вајќи се на сите трошоци што би можеле да произлезат 
од евентуална постапка за присилна наплата (судска и 
извршна) односно постапка за реализација на заложно 
право, а кои трошоци се предвидени со тарифата на ов-
ластени субјекти за спроведување на таквата постапка, 
со сите измени и дополнувања за целото времетраење 
на договорот, како и сите останати побарувања кои ќе 
произлезат од деловната соработка помеѓу заложниот 
доверител и должниците-идни заложни должници врз 
основа на Договорот бр. 011LD-504-000023 за одобру-
вање станбен кредит со девизна клаузула заведен кај 
заложниот доверител под Арх. бр. 1202/9549-2/2022 од 
21.3.2022 година.                                                     (18871) 

__________ 
  

Се заснова заложно право – хипотека врз недвижен 
имот сопственост на Друштво за градежништво и услу-
ги КАРА КОНСТРАКШН ДОО Скопје, со седиште во 
Скопје, на ул. „Јордан Мијалков“ бр. 40 А/1, Скопје, 
Центар, со ЕМБС 7172303, и тоа стан во станбена згра-
да која се гради на КП 8359 за КО Ѓорче Петров 6 – 
Ѓорче Петров запишан како: КП 8359, влез 1, кат К 1, 
број 11, намена на посебен / заеднички дел од зграда и 
друг објект- стан, со површина од 30 м2, КП 8359, влез 
1, кат К 1, број 11, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда и друг објект - помошни површини (тераса, ло-
ѓија балкон), со површина од 2 м2 евидентирани во 
Лист за предбележување на градба број 98199 за КО 
Ѓорче Петров 6 – Ѓорче Петров, во корист на заложни-
от доверител НЛБ банка АД Скопје со седиште на ул. 
„Мајка Тереза“ број 1, Скопје, Центар, со ЕМБС 
4664531, заради обезбедување на побарувањето во из-
нос од 617.000 ден. врз основа на Нотарски акт - Дого-
вор за засновање на заложно право врз недвижност под 
ОДУ број 320/22 од 20.4.2022 година од нотарот Ана 
Дојчиновска.                                                            (18872) 
 
 

Ј А В Н И  О Б Ј А В И  Н А  И З В Р Ш И Т Е Л И  
 
  

Извршителот Слободанка Балгурова од Скопје врз 
основа на барањето за спроведување на извршување од 
доверителите Симонов Ѓорѓи од Скопје со живеалиште 
на ул. „Огражден“ бр. 1/4-8, Фикрет Слезовиќ од Скоп-
је со живеалиште на ул. „Томе Пуре“ бр. 227, заснова-
но на извршната исправа ОДУ бр. 207/13 од 28.6.2013 
год. на нотарот Емилија Харалампиева, против долж-
никот заложен должник Ружица Панова-Пандиловска 
од Скопје со живеалиште на ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 10 
А, заради остварување на парично побарување, на ден 
21.4.2022 година, го  
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ПОВИКУВА 
Должникот заложен должник Ружица Панова-Пан-

диловска од Скопје со живеалиште на ул. „Јуриј Гага-
рин“ бр. 10 А, да се јави во канцеларијата на извршите-
лот Слободанка Балгурова на ул. „Јордан Хаџикон-
стантинов-Џинот“ бр. 6-2/14, заради доставување на: 

- Записник за продажба на недвижност со усно јав-
но наддавање И. бр. 187/20 од 20.4.2022 година;  

- Заклучок за извршена продажба на недвижност И. 
бр. 187/20 од 21.4.2022 година;  

- Заклучок за предавање на недвижност во владение 
И. бр. 187/20 од 21.4.2022 година;  

- Заклучок за определување на времето на делба И. 
бр. 187/20 од 21.4.2022 година, во рок од 1 (еден) ден, 
сметано од денот на последното објавување на ова јав-
но повикување во јавното гласило.  

Се предупредува должникот заложен должник Ру-
жица Панова-Пандиловска од Скопје со живеалиште на 
ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 10 А, дека ваквиот начин на 
достава се смета за уреден и дека негативните послед-
ици кои можат да настанат ги сноси самата странка.    

Оваа јавна објава се објавува преку дневниот печат 
„Нова Македонија“, кој е во оптек на целата територија 
на Република Северна Македонија како и на веб-стра-
ницата на комората.  

Објавата се врши и со еднократна објава во „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ од кога 
започнуваат да течат роковите за постапување.  

 
                                                      Извршител, 
                                          Слободанка Балгурова, с.р. 

(18820) 
 
 

Н Е В А Ж Е Ч К И  Д О К У М Е Н Т И  
 
Лична карта  
Лична карта бр. M0092129  на име Благоја Јошевски, 
Битола. (18545) 
Лична карта бр. A2213625  на име Моника Мусовска, 
Битола. (18546) 
Лична карта бр. A1501274  на име Весна Талевска, 
Битола. (18547) 
Лична карта бр. A2726409  на име Александар 
Мицевски, Битола. (18548) 
Лична карта бр. A2669953  на име Алберт Шабанов, 
Битола. (18549) 
Лична карта бр. A1595648  на име Димитрија 
Митровски, Битола. (18550) 
Лична карта бр. A1438406  на име Пецо Крушаровски, 
Битола. (18551) 
Лична карта бр. A1500593  на име Верица Лазаревска-
Трпковска, Скопје. (18552) 
Лична карта бр. A1805754  на име Коле Јовевски, 
Скопје. (18553) 
Лична карта бр. A2691730  на име Љубица Ивковиќ, 
Скопје. (18554) 
Лична карта бр. A1049370  на име Катерина 
Младеновски, Скопје. (18555) 
Лична карта бр. G1002709  на име Зарифе Дерњани, 
Скопје. (18556) 
Лична карта бр. A1284215  на име Весна Јанковска, 
Скопје. (18557) 
Лична карта бр. A1459800  на име Ајхан Зиммерманн, 
Кочани. (18558) 
Лична карта бр. A1970839  на име Кристијан Јованов, 
Кочани. (18559) 
Лична карта бр. A2200271  на име Маре Стојановска, 
Крива Паланка. (18561) 
Лична карта бр. A2664880  на име Стојмир Јовановски, 
Куманово. (18562) 

Лична карта бр. A2494912  на име Снежана Цветкова, 
Неготино. (18568) 
Лична карта бр. A2563457  на име Анѓел Леов, 
Неготино. (18569) 
Лична карта бр. A1709988  на име Милисав Петкоски, 
Охрид. (18571) 
Лична карта бр. A2041064  на име Андреј Паскали, 
Охрид. (18572) 
Лична карта бр. A2674932  на име Мартина Видевска, 
Скопје. (18578) 
Лична карта бр. G1326718  на име Берат Зејнели, 
Скопје. (18579) 
Лична карта бр. A1925328  на име Стефан 
Стефановски, Скопје. (18580) 
Лична карта бр. M0143101  на име Кире Јовановски, 
Скопје. (18581) 
Лична карта бр. M0034404  на име Сефер Хасан, 
Скопје. (18582) 
Лична карта бр. A2643590  на име Мухарем 
Мухаремовиќ, Скопје. (18583) 
Лична карта бр. A2362900  на име Салбина Елезовиќ, 
Скопје. (18584) 
Лична карта бр. A2048717  на име Аманда Сакип, 
Скопје. (18585) 
Лична карта бр. A2241789  на име Бруно Трајковски, 
Скопје. (18586) 
Лична карта бр. A2636431  на име Никола Митрески, 
Скопје. (18587) 
Лична карта бр. A2207348  на име Дарко Трајановски, 
Скопје. (18588) 
Лична карта бр. G1398847  на име Бењамин Бајрамов, 
Скопје. (18589) 
Лична карта бр. G1442538  на име Чемал Амати, 
Скопје. (18590) 
Лична карта бр. G1355526  на име Ваљон Зибери, 
Скопје. (18591) 
Лична карта бр. A2213261  на име Хајрис Зекир, 
Скопје. (18592) 
Лична карта бр. G1386037  на име Зумбер Зумбери, 
Скопје. (18593) 
Лична карта бр. A1961186  на име Кристијан 
Трајкоски, Скопје. (18594) 
Лична карта бр. A2248063  на име Горан Стефановски, 
Скопје. (18595) 
Лична карта бр. M0049789  на име Павлина Поповска, 
Скопје. (18596) 
Лична карта бр. G1417882  на име Ридван Сулејмани, 
Скопје. (18597) 
Лична карта бр. A2555379  на име Живко Ѓорѓиоски, 
Скопје. (18598) 
Лична карта бр. A2400404  на име Дејан Велевски, 
Скопје. (18599) 
Лична карта бр. G1183465  на име Блерта Алка, Струга. 
 (18601) 
Лична карта бр. G1183466  на име Лирим Алка, Струга. 
 (18602) 
Лична карта бр. G1294644  на име Џевад Јашари, 
Велес. (18608) 
Лична карта бр. A2445400  на име Санела Етоски, 
Велес. (18609) 
Лична карта бр. A2008879  на име Бојана Јарчевска, 
Скопје. (18707) 
Лична карта бр. M0035395  на име Верка Кратевска, 
Берово. (18708) 
Лична карта бр. G1086298  на име Шпендије Зибери, 
Гостивар. (18710) 
Лична карта бр. G1065352  на име Минивер Бајрами, 
Гостивар. (18711) 
Лична карта бр. A2147153  на име Савица Јованоска, 
Гостивар. (18712) 
Лична карта бр. G1082508  на име Исмије Мислими, 
Гостивар. (18713) 
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Лична карта бр. A1705809  на име Милица Јованоска, 
Гостивар. (18714) 
Лична карта бр. M0016510  на име Деан Тофилоски, 
Гостивар. (18715) 
Лична карта бр. G1082509  на име Бесим Мислими, 
Гостивар. (18716) 
Лична карта бр. G1139249  на име Еклиман Фаризи, 
Гостивар. (18717) 
Лична карта бр. G1080370  на име Зелије Рамадани, 
Гостивар. (18718) 
Лична карта бр. N0032245  на име Муаметали Хасипи, 
Гостивар. (18719) 
Лична карта бр. A2684958  на име Маја Трајковска, 
Куманово. (18722) 
Лична карта бр. A2298900  на име Буран Османи, 
Куманово. (18723) 
Лична карта бр. G1360678  на име Ринор Аљији, 
Куманово. (18724) 
Лична карта бр. W0001456  на име Јлдас Али, Охрид. 
 (18725) 
Лична карта бр. A2369815  на име Нури Малик, Охрид. 
 (18726) 
Лична карта бр. A1695458  на име Вета Демерџиева, 
Охрид. (18727) 
Лична карта бр. A1522896  на име Ристо Трајков, 
Радовиш. (18728) 
Лична карта бр. A2283926  на име Гоце Митревски, 
Ресен. (18729) 
Лична карта бр. A1762750  на име Дејанчо Џолев, 
Струмица. (18742) 
Лична карта бр. A2601175  на име Васко Цонев, 
Струмица. (18743) 
Лична карта бр. A1975191  на име Ненад Мурговски, 
Струга. (18745) 
Лична карта бр. G1089563  на име Џезаире Етеми, 
Струга. (18746) 
Лична карта бр. A2273021  на име Александар 
Горгиевски, Штип. (18748) 
Лична карта бр. A1313256  на име Ашмед Ахмед, 
Скопје. (18823) 
Лична карта бр. A1360872  на име Моника Дебарлиева, 
Скопје. (18824) 
Лична карта бр. A1399708  на име Дејанчо Илиевски, 
Скопје. (18825) 
Лична карта бр. A1678523  на име Стојан Пандов, 
Скопје. (18826) 
Лична карта бр. A1441446  на име Горан Пајмакоски, 
Скопје. (18827) 
Лична карта бр. A1886141  на име Гордан Буљанов, 
Делчево. (18828) 
Лична карта бр. A2760201  на име Владимир Тодоров, 
Кавадарци. (18830) 
Лична карта бр. M0042938  на име Љупчо Ризов, 
Кавадарци. (18831) 
Лична карта бр. A1983046  на име Андријана Силевска, 
Кавадарци. (18832) 
Лична карта бр. G1093986  на име Гзим Касоски, 
Кичево. (18833) 
Лична карта бр. A2315578  на име Даниел Тодосиов, 
Кочани. (18834) 
Лична карта бр. A2433828  на име Зорица Спасовска, 
Кратово. (18836) 
Лична карта бр. A2636107  на име Тамара Сентиќ, 
Куманово. (18837) 
Лична карта бр. M0156200  на име Јонче Јаков, 
Пробиштип. (18839) 
Лична карта бр. A2107326  на име Власто Челикиќ, 
Скопје. (18843) 
Лична карта бр. A2009982  на име Невена 
Димитриевска, Скопје. (18844) 
Лична карта бр. A1829637  на име Џенета Куртовиќ, 
Скопје. (18845) 

Лична карта бр. A2238727  на име Ружица 
Костадиновска, Скопје. (18846) 
Лична карта бр. A1878041  на име Снежана Јариќ, 
Скопје. (18847) 
Лична карта бр. N0044796  на име Мерита Ибраими, 
Скопје. (18848) 
Лична карта бр. A2669863  на име Анѓелина 
Ангеловска, Скопје. (18849) 
Лична карта бр. A1972115  на име Себастијан 
Мехмеди, Скопје. (18850) 
Лична карта бр. A2472188  на име Тодор Милески, 
Скопје. (18851) 
Лична карта бр. A2582803  на име Радмила Блажевска, 
Скопје. (18852) 
Лична карта бр. G0200785  на име Ханифе Авдулахи, 
Скопје. (18853) 
Лична карта бр. A2045379  на име Дејан Јовановски, 
Скопје. (18854) 
Лична карта бр. G1345658  на име Сермијет Јакупи, 
Скопје. (18855) 
Лична карта бр. A1677832  на име Борче Спасков, 
Штип. (18856) 
Лична карта бр. A1937889  на име Ленче Златкова, 
Делчево. (18883) 
Лична карта бр. A2339149  на име Лозена Витановска, 
Делчево. (18884) 
Лична карта бр. A2401411  на име Виктор Влахов, 
Гевгелија. (18885) 
Лична карта бр. N0016483  на име Малиќ Рахмани, 
Кичево. (18887) 
Лична карта бр. A2374674  на име Фердинанд 
Митревски, Кочани. (18888) 
Лична карта бр. A1555552  на име Станојко 
Костадинов, Кочани. (18889) 
Лична карта бр. A1592964  на име Јовица Ангеловски, 
Крива Паланка. (18890) 
Лична карта бр. A1553898  на име Ристо Јованов, 
Неготино. (18897) 
Лична карта бр. A1391092  на име Силвана Алачоска, 
Охрид. (18899) 
Лична карта бр. A2749224  на име Фикрије Ајдар, 
Охрид. (18900) 
Лична карта бр. M0260344  на име Ирина Жудова, 
Пробиштип. (18902) 
Лична карта бр. A2110584  на име Богица Лазарова, 
Пробиштип. (18903) 
Лична карта бр. A2110585  на име Марјанче Лазаров, 
Пробиштип. (18904) 
Лична карта бр. G1103891  на име Шпендим Алиу, 
Струга. (18910) 
Лична карта бр. A2244001  на име Вида Трпоска, 
Струга. (18911) 
Лична карта бр. A2228357  на име Дарко Јолдашев, 
Велес. (18913) 
 
Пасош  
Пасош бр. C1587573  на име Дејан Ананиев, Кочани. 
 (18560) 
Пасош бр. C0389456  на име Мирослав Станојковиќ, 
Куманово. (18563) 
Пасош бр. K0186040  на име Валон Мисини, Куманово. 
 (18564) 
Пасош бр. B0633781  на име Ивица Стојковски, 
Куманово. (18565) 
Пасош бр. M0113074  на име Алберто Ибраим, Охрид. 
 (18573) 
Пасош бр. B0347904  на име Ѕенка Крстева, Радовиш. 
 (18576) 
Пасош бр. C0372676  на име Мартин Ѓоргиев, 
Радовиш. (18577) 
Пасош бр. C0386404  на име Муртуза Алимов, 
Струмица. (18600) 
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Пасош бр. N0071277  на име Бесмир Мемети, Струга. 
 (18603) 
Пасош бр. N0077397  на име Љуан Селмани, Тетово. 
 (18604) 
Пасош бр. H0186038  на име Самир Адеми, Тетово. 
 (18605) 
Пасош бр. K1265945  на име Емрије Исмаили, Тетово. 
 (18606) 
Пасош бр. K1221856  на име Ндерим Заими, Тетово. 
 (18607) 
Пасош бр. B0879509  на име Фаик Етоски, Велес. 
 (18610) 
Пасош бр. C1001275  на име Анамша Етоска, Велес. 
 (18611) 
Пасош бр. C0324854  на име Катерина Милошева, 
Кавадарци. (18720) 
Пасош бр. C1011250  на име Изабела Коцевска, 
Кратово. (18721) 
Пасош бр. B0531516  на име Бојан Неделковски, Велес. 
 (18747) 
Пасош бр. B0945210  на име Јован Бојаџиски, Штип. 
 (18749) 
Пасош бр. C0060471  на име Александар Горгиевски, 
Штип. (18857) 
Пасош бр. C1442579  на име Ќевин Рустемов, Битола. 
 (18879) 
Пасош бр. H0345609  на име Љуан Зенго, Дебар.(18881) 
Пасош бр. C0442262  на име Орце Ангелов, Крива 
Паланка. (18891) 
Пасош бр. C0271063  на име Новица Маневски, 
Куманово. (18894) 
Пасош бр. K1238633  на име Евзи Ебиби, Куманово. 
 (18895) 
Пасош бр. C1445153  на име Демир Шабановиќ, 
Куманово. (18896) 
 
Мемориска картичка  
Мемориска возачка картичка бр.МК10558094651000 
издадена од  СИЗ Македонија сообраќај, АМЕРИТ на 
име Владимир Митровски, Скопје. (18651) 
Мемориска возачка картичка бр. МК10100013900001 
издадена од  СИЗ Македонија сообраќај, АМЕРИТ на 
име Далибор Митровски, Скопје. (18652) 
Свидетелство  
Свидетелство за 8 одд. издадено од  ОУ “Лирија“, 
Скопје на име Рилинд Исени, Скопје. (18392) 
Свидетелство за 1 год. издадено од  ЕТУЦ “Михајло 
Пупин“, Скопје на име Аљуш Мамут, Скопје. (18393) 
Свидетелство за 2 год. издадено од   ЕТУЦ “Михајло 
Пупин“, Скопје на име Аљуш Мамут, Скопје. (18394) 
Свидетелство за 3 год. издадено од   ЕТУЦ “Михајло 
Пупин“, Скопје на име Аљуш Мамут, Скопје. (18395) 
Свидетелство   на име Арбина Мемети, Струга. (18495) 
Свидетелство за 6 одд. издадено од ОУ „Јоаким 
Крчовски“ на име Кристијан Ангеловски, Крива 
Паланка. (18508) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ „Јоаким 
Крчовски“ на име Кристијан Ангеловски, Крива 
Паланка. (18510) 
Свидетелство за 5 одд. издадено од ОУ „Јоаким 
Крчовски“ на име Кристијан Ангеловски, Крива 
Паланка. (18511) 
Свидетелство за 7 одд. издадено од ОУ „Јоаким 
Крчовски“ на име Кристијан Ангеловски, Крива 
Паланка. (18513) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од  ОУ „Димитар 
Влахов“ на име Загорка Маџунарева, Штип. (18515) 
Свидетелство за 1 год. издадено од  СМУГС “Д-р 
Панче Караѓозов“, Скопје на име Халими Арт, Скопје. 
 (18801) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од  ОУ „Гоце Делчев“ 
на име Ристов Стојанче, Неготино. (18810) 

Свидетелство   на име Есма Демирова, Струмица. 
 (18813) 
Свидетелства од 1 до 4 год.  на име Андреј Денчиќ, 
Неготино. (18817) 
Свидетелство за 4 год. издадено од  СУГС “Марија 
Кири Склодовска“, Скопје на име Стефан Јакимов, 
Скопје. (18927) 
 
Дозвола  за оружје  
Дозвола  за оружје бр.2399  на име Трајче Србиноски, 
Прилеп. (18818) 
Диплома  
Диплома за средно образование  на име Јане Попов, 
Струмица. (18507) 
Диплома  издадена од  ОСУ „Мирко Милески“ на име 
Кастриот Јонузи, Кичево. (18517) 
Диплома  издадена од  СУГС “Владо Тасевски“, Скопје 
на име Леон Еминовски, Скопје. (18648) 
Диплома  издадена од  ДСУ “Спортска академија“ на 
име Истатов Благој, Струмица. (18802) 
Диплома   на име Љубен Пачемски, Велес. (18804) 
Диплома  издадена од СОУ „Димитар Влахов“ на име 
Фидана Гогова, Струмица. (18812) 
Диплома   на име Благој Филипов, Виница. (18814) 
Диплома  издадена од  „Киро Бурназ“ на име 
Јовановски Оливер, Куманово. (18815) 
Штедна книшка  
Штедна книшка бр.210-5017495105.76 издадена од  
НЛБ БАНКА АД на име Јованка Стојанова, Штип. 
 (18625) 
Штедна книшка бр.210-5016266928.62 издадена од  
НЛБ БАНКА АД на име Јованка Стојанова, Штип. 
 (18626) 
Уверение  
Уверение за управување со чамец бр.1583 издадено од  
Капетанија Охрид на име Митко Топалоски, Скопје. 
 (18649) 
Уверение за управување со чамец бр.5623 издадено од  
Капетанија Охрид на име Бојан Москов, Прилеп.(18650) 
АДР дозвола, потврда  
АДР дозвола бр.0726400 издадена од Мин. за 
транспорт и врски  на име Драган Илиевски, Скопје. 
 (18763) 
Сертификат  
Сертификат  за возач бр.40457 издаден од  
Министерство за транспорт и врски на име Игор 
Атанасовски, Куманово. (18622) 
Сертификат  за професионална компетентност на 
управител бр.2751 издаден од Министерство за 
транспорт и врски на име Иљми Мамути, Скопје. 
 (18670) 
Возачка дозвола  
Возачка дозвола бр. T1364405  на име Нешат 
Рустемовски, Битола. (18544) 
Возачка дозвола бр. T1422794  на име Ристо Јованов, 
Неготино. (18566) 
Возачка дозвола бр. U0035228  на име Анѓел Леов, 
Неготино. (18567) 
Возачка дозвола бр. T1708094  на име Андреј Паскали, 
Охрид. (18570) 
Возачка дозвола бр. T1619308  на име Викторија 
Талеска-Јакимоска, Прилеп. (18574) 
Возачка дозвола бр. U0116445  на име Пеце 
Костадиноски, Прилеп. (18575) 
Возачка дозвола бр. T1911017  на име Миленко 
Мојсоски, Гостивар. (18709) 
Возачка дозвола бр. T1933943  на име Филип 
Велјаноски, Скопје. (18730) 
Возачка дозвола бр. T1767787  на име Златко 
Андријевски, Скопје. (18731) 
Возачка дозвола бр. T1856794  на име Сара Изети, 
Скопје. (18732) 
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Возачка дозвола бр. T1454745  на име Ирена Никиќ, 
Скопје. (18733) 
Возачка дозвола бр. T1932341  на име Љубе 
Цветковски, Скопје. (18734) 
Возачка дозвола бр. T1228425  на име Дарко 
Велиновски, Скопје. (18735) 
Возачка дозвола бр. T0063958  на име Боро 
Зафировски, Скопје. (18736) 
Возачка дозвола бр. T1792962  на име Вера Челикиќ, 
Скопје. (18737) 
Возачка дозвола бр. T1477032  на име Фросина 
Гогоска, Скопје. (18738) 
Возачка дозвола бр. T1579210  на име Катерина 
Велиновиќ, Струмица. (18739) 
Возачка дозвола бр. T1914943  на име Трајче Аљоков, 
Струмица. (18740) 
Возачка дозвола бр. T1551049  на име Томе Тасевски, 
Струмица. (18741) 
Возачка дозвола бр. T1198205  на име Ненад 
Мурговски, Струга. (18744) 
Возачка дозвола бр. Y0061609  на име Берат Џелили, 
Гостивар. (18829) 
Возачка дозвола бр. T1666383  на име Кристина 
Вучевска, Крива Паланка. (18835) 
Возачка дозвола бр. T1743020  на име Јонче Јаков, 
Пробиштип. (18838) 
Возачка дозвола бр. T1758893  на име Весна Бојаџиска, 
Скопје. (18840) 
Возачка дозвола бр. T1783858  на име Ивана 
Давиновска, Скопје. (18841) 
Возачка дозвола бр. T1751400  на име Златко 
Тороманоски, Скопје. (18842) 
Возачка дозвола бр. U0011245  на име Пецо 
Крушаровски, Битола. (18878) 
Возачка дозвола бр. U0074795  на име Зоран Коловски, 
Скопје. (18880) 
Возачка дозвола бр. T1897811  на име Никола 
Василевски, Демир Хисар. (18882) 
Возачка дозвола бр. T1742816  на име Муаметали 
Хасипи, Гостивар. (18886) 
Возачка дозвола бр. Y0064577  на име Фарук Исљами, 
Куманово. (18892) 
Возачка дозвола бр. U0116392  на име Мирослав 
Трајковски, Куманово. (18893) 
Возачка дозвола бр. T1446519  на име Ѓоко Томоски, 
Охрид. (18898) 
Возачка дозвола бр. T1172543  на име Ирина Жудова, 
Пробиштип. (18901) 
Возачка дозвола бр. U0128042  на име Димитар 
Коруноски, Прилеп. (18905) 
Возачка дозвола бр. T1611555  на име Енис Мустафиќ, 
Скопје. (18906) 
Возачка дозвола бр. T1520285  на име Стефан 
Стефановски, Скопје. (18907) 
Возачка дозвола бр. U0127543  на име Виолета 
Миладиноска, Скопје. (18908) 
Возачка дозвола бр. X1155220  на име Муамер Купа, 
Струга. (18909) 
Возачка дозвола бр. T1890522  на име Јесмир 
Абдурамани, Тетово. (18912) 
 
Сообраќајна дозвола  
Сообраќајна дозвола бр.3241366  на име Сами Умери, 
Струга. (18612) 
Сообраќајна дозвола бр.0649770  на име Валентина 
Лисичкова, Скопје. (18613) 
Сообраќајна дозвола бр.3344212  на име Ибрахим 
Хоџа, Скопје. (18614) 
Сообраќајна дозвола бр.1525564  на име Дооел Дптту 
Оли -Шпед, Скопје. (18615) 
Сообраќајна дозвола бр.1400347  на име Доо Скопје 
Асд Метал Груп Транспорт, Скопје. (18616) 

Сообраќајна дозвола бр.0162754  на име Љупчо 
Ристовски, Скопје. (18750) 
Сообраќајна дозвола бр.0961768  на име Злате Лазаров, 
Кочани. (18751) 
Сообраќајна дозвола бр.0458796  на име Игор 
Петкоски, Охрид. (18752) 
Сообраќајна дозвола бр.0157213  на име Трифун 
Спироски, Охрид. (18753) 
Сообраќајна дозвола бр.0815143  на име Авзија 
Џелоски, Македонски Брод. (18754) 
Сообраќајна дозвола бр.0028393  на име Никола 
Илиески, Охрид. (18755) 
Сообраќајна дозвола бр.1631734  на име Васил 
Славевски, Битола. (18756) 
Сообраќајна дозвола бр.0961768  на име Злате Лазаров, 
Кочани. (18757) 
Сообраќајна дозвола бр.0990306  на име Златко 
Давчевски, Велес. (18758) 
Сообраќајна дозвола бр.3329317  на име Азиз Јашари, 
Тетово. (18858) 
Сообраќајна дозвола бр.0607780  на име Иван Гиевски, 
Куманово. (18859) 
Сообраќајна дозвола бр.1412549  на име Самија Асани, 
Гостивар. (18860) 
Сообраќајна дозвола бр.0853974  на име Асфалт Дооел 
Скоје Дгпу, Скопје. (18861) 
Сообраќајна дозвола бр.1125152  на име Ин-Мак Бетон 
Доо Дпгту, Струмица. (18862) 
Сообраќајна дозвола бр.1399066  на име Дооел Скопје 
Дтпу Рувиен, Скопје. (18863) 
Сообраќајна дозвола бр.3239412  на име Исмаиљ 
Суљејмани, Куманово. (18864) 
Сообраќајна дозвола бр.1247942  на име Атанас 
Стефанов, Кочани. (18914) 
Сообраќајна дозвола бр.0660920  на име Блажо 
Преметарски, Радовиш. (18915) 
Сообраќајна дозвола бр.3249736  на име Исмаиљ 
Асани, Тетово. (18916) 
Сообраќајна дозвола бр.0057420  на име Скопје Ад 
Мепсо, Скопје. (18917) 
Сообраќајна дозвола бр.0768634  на име Мидаим 
Саити, Куманово. (18918) 
Сообраќајна дозвола бр.0659278  на име Дооел Џокер-
Плус Транспорт, Гевгелија. (18919) 
Сообраќајна дозвола бр.1432010  на име Дооел Скопје 
Дту Транс Груп Логистик, Скопје. (18920) 
Сообраќајна дозвола бр.1247942  на име Атанас 
Стефанов, Кочани. (18921) 
  
 
 

О Г Л А С И  
 
  

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

 
Врз основа на член 21-a став 1 од Законот за земјо-

делското 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, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр.161/19 и 178/21), а по 
претходно добиена согласност од Владата на Републи-
ка Северна Македонија и донесена Одлука за давање 
на согласност на Јавен оглас бр.01/22 за давање во за-
куп на земјоделско земјиште во државна сопственост 
за површини над 3 хектари („Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр.97/22), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува 
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ЈАВЕН   ОГЛАС бр.01/22 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ПОВРШИ-
НИ НАД 3 ХЕКТАРИ ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО  

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
   
I. ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС 
Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопстве-

ност на државата со вкупна површина од 5.722ха 92ар 
53м2  во следните региони во Република Северна Ма-
кедонија: Битола, Делчево, Кочани, Куманово, Кра-
тово, Кавадарци, Неготино, Свети Николе, Струмица, 
Прилеп, Радовиш, Велес, Штип и Кисела Вода. 

Податоците за земјоделското земјиште предмет на 
овој јавен оглас (за службености и други товари, за сос-
тојбата во која се наоѓа земјиштето, катастарските по-
датоци содржани во имотниот лист) се во согласност 
со постоечката катастарската евиденција и увид во тие 
податоци за секоја површина може да се направи на 
веб страната на Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанствои на огласната табла во под-
рачните единици на Министерството, каде се наоѓа 
земјоделското земјиште кое е предмет на јавниот оглас.  

Листите со катастарски индикации на земјиштето 
кои го идентификуваат се дадени во деталните прегле-
ди во прилог на огласот. 

Земјоделското земјиште предмет на огласот ќе се 
доделува за одгледување на други земјоделски култури 
(пченка, пченица, јачмен, р’ж, ориз, овес, сончоглед, 
маслодајна репка, тритикале и добиточен грашок) за 
период до 15 години. 

 
II. ПРАВО НА УЧЕСТВО НА ЈАВНИОТ ОГЛАС 
Право на учество на јавниот оглас имаат домашни 

физички и правни лица и странски правни лица. 
Поврзаните лица во смисла на поврзани правни 

лица, поврзани физички лица, поврзано физичко лице 
со правно лице и индиректно поврзани лица во правно 
лице имаат право на учество на јавниот оглас и можат 
да достават само една понуда за учество. 

Физичките лица треба да се регистрирани вршители 
на земјоделска дејност и/или да се трговец поединец на 
кои земјоделското производство или преработката на 
примарни земјоделски производи им е приоритетна 
дејност. 

Странските правни лица, имаат право да учествува-
ат на јавен оглас доколку имаат регистрирано подруж-
ници во Република Северна Македонија. 

На домашните и странските правни лица или нив-
ните подружници земјоделското производство или пре-
работката на примарни земјоделски производи да им е 
претежна дејност или земјоделското земјиште им е 
потребно за вршење на научно- истражувачки деј-
ности. 

Право на учество на јавниот оглас немаат лицата 
кои ги немаат намирено обврските по основ на закуп-
нина по претходно склучени договори за закуп на зем-
јоделско земјиште во државна сопственост и даночни 
обврски и придонеси по основ на: персонален данок на 
доход, данок на додадена вредност, данок на добивка, 
придонеси од задолжително социјално осигурување. 

Право на учество на јавниот оглас немаат правни 
лица за кои е отворена стечајна постапка, како и непро-
фитните организации.  

 
Учесниците на јавниот оглас за давање на земјодел-

ско земјиште во државна сопственост во закуп за пов-
ршини над 3 хектари по пат на електронско јавно над-
давање, должни се  да достават: 

а)за правни лица: 
- пријава (образец е даден во приог на страната на 

МЗШВ или може да се подигне од подрачна единица 
на Министерството); 

- доказ (акт) издаден од Централниот регистар на 
Република Северна Македонија за извршениот упис во 
трговскиот регистар или од друг надлежен орган за 
упис на правните лица (доколку се аплицира со под-
ружница потребно е документот од централен регистар 
да содржи податоци за претежна дејност на правното 
лице и на подружницата); 

- доказ за намирени обврски по однос на даночни 
обврски и придонеси по основ на: персонален данок на 
доход, данок на додадена вредност, данок на добивка, 
придонеси од задолжително социјално осигурување; 

- бизнис план кој содржи основни податоци за учес-
никот, целта за која ќе го користи земјиштето, приме-
нета технологија, број на вработени, пазарни аспекти, 
очекувани производно - економски резултати (бизнис 
планот треба да биде потпишан на секоја страна од 
страна на управителот на правното лице или од овлас-
тено лице за потпис со прилог овластвање заверено на 
нотар); 

- изјава (заверена на нотар) од основачите и одго-
ворното лице во правното лице дека не биле основачи 
или управители на правното лице кое користело земјо-
делско земјиште во државна сопственост под закуп, а 
кое не ги исполнило обврските од тој договор; 

- банкарска гаранција за учество на јавен оглас во 
висина на понудена деветмесечна закупнина и 

- доказ за материјално - техничка опременост (сооб-
раќајна дозвола, фактура, договор за купопродажба за-
верен на нотар, правосилна судска одлука или акт на 
друг надлежен орган) или доказ за користење на трак-
тор како основно средство за обработка на земјодел-
ското земјиште (договор за лизинг или договор за по-
слуга заверени на нотар). 

 
б)за физички лица: 
- пријава (образец е даден во приог на огласот на 

страната на МЗШВ или може да се подигне од подрач-
на единица на Министерството); 

- доказ за намирени обврски по однос на даночни 
обврски и придонеси по основ на: персонален данок на 
доход, данок на додадена вредност, данок на добивка, 
придонеси од задолжително социјално осигурување; 

- фотокопија од лична карта; 
- потврда за упис во единствениот регистар на зем-

јоделски стопанства; 
- решение за регистриран вршител на земјоделска 

дејност или доказ од Централен регистар за регистри-
ран трговец поединец; 

- програма за користење на земјиштето која содржи 
основни податоци за семејството, техничко-технолош-
ка опременост, целта за која ќе го користи земјиштето, 
пазарни аспекти (програмата треба да биде потпишна  
на секоја страна од подносителот на понудата); 

- изјава за веродостојноста на податоците дадени со 
пријавата заверена на нотар; 

- изјава заверена на нотар дека не бил основач или 
одговорно лице во правното лице кое користело земјо-
делско земјиште во државна сопственост под закуп, а 
кое не ги исполнило обврските од тој договор; 

- банкарска гаранција за учество на јавен оглас во 
висина на понудена деветмесечна закупнина и 

- доказ за материјално - техничка опременост (сооб-
раќајна дозвола, фактура, договор за купопродажба за-
верен на нотар, правосилна судска одлука или акт на 
друг надлежен орган) или доказ за користење на трак-
тор како основно средство за обработка на земјодел-
ското земјиште (договор за лизинг или договор за по-
слуга заверени на нотар). 
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Потребната документација се доставува во ориги-

нал или фотокопија заверена на нотар (освен личната 
карта за физичките лица). 

Образецот за учество на јавниот оглас (понуда) пот-
ребно е да се пополни целосно со сите потребни пода-
тоци во спротивно понудата нема да биде разгледу-
вана. 

 
Понудите кај кои комисијата ќе утврди дека: 
- не ја содржат целата потребна документација;  
- се поднесени по истекот на рокот за поднесување;  
- се доставени во означен коверт со кој би можел да 

се идентификува понудувачот;  
- се поднесени од лице кое нема право да поднесува 

понуди и  
- не се изработени според условите утврдени во јав-

ниот оглас, комисијата ќе ги отфрли како некомплетни. 
Понудите за земјоделското земјиште во државна 

сопственост за кое по службена должност Комисијата 
ќе утврди дека не се подмирени обврските од претход-
но склучените договори , Комисијата ќе ги отфрли како 
недопуштени. 

Понудите за земјоделското земјиште во државна 
сопственост за кое Комисијата ќе утврди дека еден по-
нудувач има доставено повеќе од една понуда, Комиси-
јата ќе ги отфрли како недопуштени. 

Понудата која ќе биде доставена со понудена закуп-
нина пониска од минималната закупнина утврдена сог-
ласно Законот за земјоделското земјиште нема да биде 
разгледувана и Комисијата ќе ја отфрли како недопуш-
тена. 

Некомплетни и недопуштени доставени понуди по 
јавниот оглас нема да се разгледуваат, а понудувачите 
ќе бидат известени за некомплетноста по електронски 
пат на доставената е-маил адреса. 

Условите предвидени во бизнис планот (за правни 
лица), односно пазарните аспекти предвидени во прог-
рамата (кај физички лица) ќе бидат составен дел на до-
говорот со избраниот понудувач како договорни об-
врски кои ќе биде должен да ги исполни во обемот, ро-
ковите и на начинот како што ќе бидат опишани во јав-
ниот оглас. 

 
III. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ  
Комисијата врши избор на најповолен понудувач 

согласно член 4 од Правилникот за поблиските крите-
риуми за избор на најповолен понудувач на земјодел-
ско земјиште во државна сопственост кое може да се 
даде во закуп и определување на големината на пов-
ршината на земјоделското земјиште кое може да се да-
де под закуп („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.12/08, 26/12, 2/13, 158/13, 110/15, 120/15, 
129/15, 27/16 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.16/20). 

Големината на површината на земјоделското зем-
јиште во државна сопственост за која може да се под-
несе пријава и која може да се даде под закуп на еден 
учесник, се утврдува врз основа на минимално матери-
јално-техничката опременост на понудувачот и бројот 
на планирани вработени односно вработени според 
бизнис планот односно програмата и тоа: 

- за површина до 50 хектари-најмалку 1 трактор од 
лесна категорија (до 80kw) и најмалку еден планиран 
вработен во редовен работен однос;  

- за површина до 100 хектари-најмалку 2 трактори 
од лесна категорија (до 80kw) или најмалку 1 средна 
(од 80 до 120kw) и најмалку 2 планирани вработени во 
редовен работен однос;  

- за површина до 150 хектари-најмалку 4 трактори 
од лесна категорија (до 80kw) или најмалку 2 средна 
или најмалку 1 тешка (над 120kw) и најмалку 4 плани-
рани вработени во редовен работен однос; 

- за површина над 150 хектари, бројот/ капацитетот 
на механизацијата сразмерно да расте со големината на 
површината која ќе се обработува и на секој 50 хектари  
планиран по еден вработен во редовен работен однос. 

 
IV.УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО  ВО ПОСТАПКАТА 
На јавниот оглас понудувачот може да достави са-

мо еден оригинален образец (понуда), а може да апли-
цира за една, две, три или повеќе географски целини и 
региони. 

 
V. БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО 

ПОСТАПКА 
Банкарска гаранција за учество во постапката ќе 

треба да достават сите понудувачи на огласот и тоа за-
едно со пријава. 

Банкарската гаранција за учество во постапката мо-
ра да биде безусловна, неотповиклива и наплатлива на 
првиот писмен повик со важност од 120 дена сметано 
од последниот ден за поднесување пријави за учество 
на јавниот оглас.  

Банкарската гаранција за учество треба да биде из-
дадена од банка со седиште во Република Северна Ма-
кедонија. 

Банкарската гаранција за учество во постапката на 
избраниот понудувач ќе му биде вратена откако ќе го 
потпише договорот и ќе достави банкарска гаранција 
за квалитетно и навремено извршување на договорот 
односно депозит на сметка на Буџетот на Република 
Северна Македонија. 

Банкарската гаранцијата за учество во постапката 
се наплаќа доколку:  

- избраниот понудувач одбие да го потпише догово-
рот согласно со условите од јавниот оглас или потпи-
шувањето на договорот го условува со измени или до-
полнувања кои не се предвидени во огласот,  

- учесникот во текот на постапката ја повлече пону-
дата или  

- избраниот понудувач не предаде банкарска га-
ранција за квалитетно и навремено извршување на до-
говорот. 

Банкарската гаранција за учество во постапката во 
случај на активирање се уплатува на: 

- трезорска сметка на Република Северна Македо-
нија; 

- банка на примачот: Народна Банка на Република 
Северна Македонија; 

- сметка: 100000000063095; 
- сметка на буџетски корисник: 630010001963019; 
- приходна шифра: 725933 (Приходи од активирани 

банкарски гаранции). 
 
VI.НАЧИН И ПОСТАПКА НА СПРОВЕДУВАЊЕ 

НА ЈАВНОТО НАДДАВАЊЕ 
Изборот на најповолен понудувач во постапката по 

јавен оглас за давање на земјоделско земјиште во 
државна сопственост над 3 хектари по пат на електрон-
ско јавно наддавање, се врши врз основа на највисоко 
понудена годишна запупнина по хектар за целина по-
стигната по пат на електронско јавно наддавање.  

Постапката за давање на земјоделско земјиште во 
државна сопственост под закуп за површини над 3 хек-
тари по пат на електронско јавно наддавање може да се 
спроведе иако во неа земал учество и само еден пону-
дувач и наддаде над почетната цена. 

Почетниот износ на елекронското јавно наддавање 
е во висина на почетната цена за една целина утврдена 
во самиот јавен оглас. 
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Комисијата за давање под закуп на земјоделско зем-
јиште во државна сопственост по пат на електронско 
јавно наддавање во рок од три дена по истекот на рокот 
за поднесувањето на пријавите, по електронски пат ги 
известува подносителите на пријавите на јавниот оглас 
за комплетноста и соодветноста на пријавата согласно 
условите од јавниот оглас, при што на понудувачите 
кои доставиле комплетна и соодветна пријава им доде-
лува корисничко име и шифра за учество на јавното 
наддавање, а на понудувачите кои доставиле неком-
плетна или несоодветна пријава им доставува известу-
вање дека истите нема да учествуваат на јавното надда-
вање.  

Понудувачите кои доставиле комплетна и соодвет-
на пријава, на денот на јавното наддавање, се регистри-
раат на интернет страницата наведена во огласот со ко-
рисничкото име и шифрата за учество на јавното над-
давање, по што имаат право да учествуваат на јавното 
наддавање. 

Понудувачите во прилог на пријавата треба да дос-
тават и своја валидна е-маил адреса на која ќе бидат из-
вестени од страна на Комисијата за датумот и часот на 
почетокот на електронското јавно наддавање. 

Пријавувањето на електронското јавно наддавање 
понудувачите го најавуваат на 
http://62.220.210.66:8080/auction. 

Електронското јавно наддавање започнува со обја-
вување на почетната цена по хектар на земјоделското 
земјиште предмет на закуп, а се спроведува по пат на 
наддавање од страна на учесниците во јавното надда-
вање. 

За успешно спроведена постапка за јавно наддава-
ње потребно е да има најмалку едно постапно наддава-
ње не пониско од 5% од утврдената почетна цена на го-
дишната закупнина над почетната цена по хектар. 

Јавното наддавање не може да трае пократко од 15 
минути. Јавното наддавање се смета за завршено во мо-
ментот на истекот на времето определено во објавата, 
при што доколку во истекот на последните две минути 
од определеното време за траење на јавното наддавање, 
од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок 
за завршување на јавното наддавање се продолжува за 
уште две минути, а ќе заврши кога за период од след-
ните две минути нема нова дадена понуда. 

Јавното наддавање продолжува неограничено се до-
дека во временски интервал од две минути има нова 
понуда не пониско од 5% од последната доставена по-
нуда. 

Комисијата за давање под закуп на земјоделско зем-
јиште во државна сопственост по пат на електронско 
јавно наддавање по завршување на јавното наддавање 
изготвува записник за спроведеното јавно наддавање и 
електронски го доставува до сите учесници на јавното 
наддавање. 

Избран најповолен понудувач е лице учесник на 
електронското јавно наддавање односно од приемот на 
известувањето за избран најповолен понудувач кој по-
нудил последна цена и која е највисока постигната за-
купнина по хектар понудена на јавното електронско 
наддавање. 

Постапката за јавно наддавање завршува по истекот 
на рокот за поднесување на приговор доколку не е под-
несен ниту еден приговор односно до донесување на 
решение по приговорот доколку не е поднесена жалба 
против решението, а ако е поднесена жалба против ре-
шението, по правосилноста на решението. 

По правосилноста на решението во рок од 30 дена 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство со избраниот најповолен понудувач склучува до-
говор за закуп на земјоделско земјиште. 

Доколку во рокот од 30 дена избраниот понудувач 
не го склучи договорот за закуп или не достави банкар-
ска гаранција за квалитетно и навремено извршување 
на договорот односно депозит на сметка на Буџетот на 
Република Северна Македонија, Министерството го 
склучува договорот со следниот рангиран понудувач 
согласно со неговата понуда. Следниот рангиран пону-
дувач за склучување на договор се утврдува врз основа 
на записникот за спроведеното јавно наддавање, однос-
но извештајот за евалуација на понудите доколку избо-
рот на најповолен понудувач се врши без спроведува-
ње на постапка за електронско јавно наддавање изгот-
вени од страна на надлежните комисии за давање под 
закуп на земјоделското земјиште во државна сопстве-
ност под закуп. 

Избраниот понудувач кој нема да го склучи догово-
рот за закуп во рок од 30 дена или нема да достави бан-
карска гаранција за квалитетно и навремено извршува-
ње на договорот односно депозит е должен во рок од 
15 дена од истекот на рокот за склучување на догово-
рот за закуп односно рокот за доставување на банкар-
ска гаранција за квалитетно и навремено извршување 
на договорот односно депозит на име надоместок на 
штета да плати износ во висина на понудената годишна 
закупнина независно од наплатата на банкарската га-
ранција за учество во постапката. 

Избраниот понудувач на јавен оглас за давање на 
земјоделско земјиште во државна сопственост во закуп 
или на јавен повик за прибирање на понуди за површи-
на над 3 ха, по склучување на договорот во рок од 15 
дена е должен да достави банкарска гаранција за ква-
литетно и навремено извршување на договорот или 
депозит на сметка на Буџетот на Република Северна 
Македонија во висина на 5% од планираните инвести-
ции во понудата на избраниот понудувач, но не помал-
ку од висината на деветмесечна закупнина. 

Банкарската гаранција за квалитетно и навремено 
извршување на договорот мора да биде безусловна, не-
отповиклива и наплатлива на првиот повик и изнесува 
5% од планираните инвестиции во понудата на избра-
ниот понудувач, но не помалку од висината на девет-
месечна закупнина. 

Банкарската гаранција за квалитетно и навремено 
извршување на договорот треба да е со важност за це-
лиот период на траење на договорот, а ќе се обновува 
на секои три години. 

Банкарската гаранција се доставува најкасно 30 де-
на пред истекот на рокот за обновување. 

Во случај кога со записник за извршен инспекциски 
надзор се утврди дека закупецот ги реализирал плани-
раните инвестиции согласно договорот за закуп, а бан-
карската гаранција или депозитот се повисоки од изно-
сот на годишната закупнина, банкарската гаранција се 
заменува со банкарска гаранција во висина на деветме-
сечна закупнина или депонираните средства му се вра-
ќаат на закупецот до висина на деветмесечна закуп-
нина. 

Доколку банкарската гаранција не биде обновена во 
предвидениот рок преставува основ за раскинување на 
договорот. 

Депозитот му се враќа на закупецот во рок од 30 де-
на по истекот на договорот за закуп под услов во це-
лост да ги исполнил обврските од договорот. Депози-
тот по барање на закупецот може да биде искористен и 
за плаќање на закупнина во последната година од важ-
носта на договорот за закуп под услов да ги исполнил 
сите останати обврски од договорот за закуп. 

Депозитот се задржува како приход на Буџетот на 
Република Северна Македонија во случај на раскину-
вање на договорот за закуп поради неисполнување на 
обврските од договорот од страна на закупецот. 
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Договорот за закуп влегува во сила со денот на во-
ведувањето во владение на закупецот врз земјоделско-
то земјиште предмет на договорот од страна на закупо-
давачот и тоа само за површините за кои е воведен во 
фактичка власт. Земјоделското земјиште предмет на 
договор за закуп кое нема да биде ставено во владение 
на закупецот во рок од една година од денот на склучу-
вањето на договорот, може да биде предмет на нови 
постапки предвидени согласно со овој закон за давање 
на земјоделското земјиште во државна соспвеност во 
закуп или плодоуживање. 

Најповолниот  понудувач со кој се склучува догово-
рот за закуп на земјоделско земјиште во државна соп-
ственост е должен закупнината да ја плаќа до 31 јули 
во тековната година за претходната година, сметано од 
денот на записничкото воведување во владение на зем-
јоделското земјиште предмет на договорот. 

За земјоделското земјиште во државна сопственост 
кое по пат на јавен оглас или јавен повик ќе се додели 
во закуп на физичко лице на возраст до 40 години или 
на трговско друштво со управител или извршен дирек-
тор на возраст до 40 години, обврската за плаќање на 
закупнина од страна на закупецот настапува три годи-
ни по влегувањето во сила на договорот за закуп. 

Доколку трговското друштво во периодот до три 
години по влегувањето во сила на договорот за закуп 
го промени управителот или извршниот директор со 
лице на возраст над 40 години, обврската за плаќање на 
закупнина ќе се смета дека настапила од денот на вле-
гувањето во сила на договорот за закуп. 

 
VII. ПОЧЕТНА ЦЕНА 
Почетната цена по хектар во постапка по овој јавен 

оглас се утврдува во зависност од катастарската класа 
и местоположбата на земјиштето.Почетната цена за 
земјоделското земјиште од: 

- I и II катастарска класа изнесува 120 eвра, 
- III и IV катастарска класа изнесува 90 eвра, 
- V и VI катастарска класа изнесува 60 eвра и 
- VII и VIII катастарска класа изнесува 30 eвра, во 

денарска противвредност по среден курс на Народната 
банка на Република Северна Македонија на денот на 
уплатата. 

Доколку земјоделското земјиште се наоѓа над 1.000 
метри надморска височина почетната цена на закупни-
ната за земјоделското  земјиште од: 

- I и II катастарска класа изнесува 60 eвра, 
- III и IV катастарска класа изнесува 45 eвра, 
- V и VI катастарска класа изнесува 30 eвра и 
- VII и VIII катастарска класа изнесува 15 eвра во 

денарска противвредност посреден курс на Народната 
банка на Република Северна Македонија на денот на 
уплатата. 

Доколку предмет на јавен оглас е блок со природни 
граници формиран од повеќе катастарски парцели со 
различна катастарска класа или географска целина сос-
тавена од повеќе блокови со природни граници, се ут-
врдува просечна почетна цена по хектар сразмерно на 
површината на катастарските парцели со различна ка-
тастарска класа кои го сочинуваат блокот со природни 
граници, односно географска целина составена од по-
веќе блокови со природни граници. 

 
VIII. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
Образецот за учество на јавниот оглас (понуда), мо-

же да се подигне во Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, Подрачните единици на 
Министерството и од веб страната на Министертвото, 
истиот мора да се пополни со сите потребни податоци 
и да се достави со потребната документација во затво-
рениот коверт, во спротивно понудата нема да биде 
разгледувана. 

Понудата и другата потребна документација се дос-
тавуваат во затворен коверт на кој во горниот лев агол 
треба да стои ознаката „не отварај„ „Понуда по Јавен 
оглас бр.01/22 за земјоделско земјиште под закуп за 
површини над 3 хектари по пат на електронско јавно 
наддавање во регион (се впишува регионот) и во сре-
дина„Министерство за земјоделство, шумарство и во-
достопанство ул.Аминта Трети бр.2 Скопје” во рок од 
20 дена од денот на објавувањето на јавниот оглас во 
„Службен весник на Република Северна Македонија“. 

Ковертот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот, односно 
испраќачот.  

 
IX. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ 
За дополнителни информации понудувачите може 

да се обратат до Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство на телефон: 02 313 44 77 или 
да ја посетат веб-страницата на  Министерството  
www.mzsv.gov.mk 

___________ 
  

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ЈУГОИСТОЧНИОТ 
ПЛАНСКИ РЕГИОН, СТРУМИЦА 

 
Стандардна објава за локално публикување на ло-

кална отворена тендерска постапка 
 

Набавка на опрема за противпожарна 
заштита во рамки на проектот „Пре-
кугранична соработка во справување 
со шумски пожари“ 

 
Референтен број: CB006.2.12.122-05 – ЛОТ 2   
 
Центарот за развој на Југоисточниот плански ре-

гион, Струмица, Република Северна Македонија обја-
вува јавен повик за доделување на договор за јавна на-
бавка на Опрема за противпожарна заштита за ЛОТ 2, 
во рамки на проектот „Прекугранична соработка во 
справување со шумски пожари“ во Југоисточниот 
плански регион, Република Северна Македонија, со 
финансиска помош од ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за 
прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија – 
Република Северна Македонија, 2014-2020. Тендерска-
та документација е достапна на Булевар „Маршал 
Тито“, број 1-1, 2400 Струмица, Република Северна 
Македонија и исто така ќе биде објавена на страната на 
Службен весник на ЕУ (ТЕД Е-тендерирање)  и на 
Ф&Т порталот за можности за финансирање на тен-
дери: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/ 
opportunities/portal/screen/home, на страната на Програ-
мата: http://www.ipa-cbc-007.eu/ и на страната на Цен-
тарот на следниот линк: https://southeast.mk/javni-
nabavki/ostanati/. 

 
Крајниот рок за доставување на понудите е до 16:00 

часот (локално време), на 23.5.2022 година. 
 
Дополнителни информации или појаснувања/пра-

шања ќе се објавуваат на ТЕД (еТендерирање) кои исто 
ќе бидат достапни и на Ф&T порталот, на веб-страни-
цата на договорниот орган  https://southeast.mk/javni-
nabavki/ostanati/  и на веб страницата на Програмата на 
следниот линк: http://www.ipa-cbc-007.eu/. 
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Standard advertisement for local publication of local 

open tender procedures  
 

Supply of fire-fighting equipment under 
the project „Cross-Border Cooperation in 
Forest Fire Fighting“ 

 
 
CB006.2.12.122-05 – LOT 2   
 
Centre for development of the South-East planning 

region, Strumica, Republic of North Macedonia intends to 
award a supply contract for fire-fighting equipment LOT 2, 
under the project “Cross-Border Cooperation in Forest Fire 
Fighting in South-East planning region, Republic of North 
Macedonia with financial assistance from the Interreg – 
IPA CBC Programme R.Bulgaria – R.N.Macedonia, 2014-
2020. The tender dossier is available from Blvd. „Marshal 
Tito“ no.1-1, 2400 Strumica, Republic of North Macedonia 
and will also be published on the supplement to the 
Official Journal of the EU (TED eTendering) and on the 
Funding & tender opportunities (F&T Portal): 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home, on the website of 
the Programme on the following link http://www.ipa-cbc-
007.eu/ and on the website of the Centre https:// 
southeast.mk/javni-nabavki/ostanati/ . 

The deadline for submission of tenders is 16:00 hours 
(local time) on 23.5.2022. 

Possible additional information or 
clarifications/questions shall be published on TED 
(eTendering) and also available on the F&T portal, the web 
page of the Contracting Authority  https://southeast.mk/ 
javni-nabavki/ostanati/  and on the website of the 
Programme on the following link http://www.ipa-cbc-
007.eu/. 

___________ 
  

 КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА  
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
Постапувајќи согласно со член 1 став (2) од Законот 

за хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 
135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 
154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и „Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ 31/2020 и 
288/2021) и член 84 од Законот за општата управна по-
стапка („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.124/2015), Комисијата за хартии од вредност на Ре-
публика Северна Македонија објавува 

 
Ј А В Н А    Д О С Т А В А 

 
Комисијата за хартии од вредност на Република Се-

верна Македонија врши достава со јавна објава на За-
писник бр.10-113/2 од 2.2.2022 година до Славица Спи-
ровска со адреса на бул. „Јане Сандански“ бр.118-2/22 
во Скопје. 

Се повикува горенаведеното лице во рок од 10 (де-
сет) дена од објавувањето на ова соопштение да се јави 
во просториите на Комисијата за хартии од вредност на 
Република Северна Македонија на ул. „Македонија“ 
бр.25 (Палата Лазар Поп Трајков) во Скопје и да го по-
дигне горенаведениот документ. 

 
НАПОМЕНА: Странката се предупредува дека вак-

виот начин на доставување се смета за уредна достава, 
а секоја негативна последица која може да настане ќе ја 
сноси самата странка. 

 
Број 10-294/1    Комисија за хартии од вредност

14 април 2022 година на Република Северна Македонија
Скопје Претседател,

м-р Нора Алити, с.р.
__________ 

 
Duke vepruar në pajtim me nenin 1, paragrafi (2) të 

Ligjit të Letrave me Vlerë (Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë nr.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 
135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 
154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 dhe Gazeta Zyrtare 
e Republikës së Maqedonisë së Veriut 31/2020 dhe 
288/2021) dhe nenin 84 të Ligjit të Procedurës së 
Përgjithshme Administrative (Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë nr.124/2015), Komisioni i Letrave me 
Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, e publikon 
këtë 

 
D O R Ë Z I M    P U B L I K 

 
Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së 

Maqedonisë së Veriut bën dorëzim me shpallje publike të 
Procesverbalit  nr.10-113/2,  datë 2.2.2022, drejtuar 
Sllavica Spirovskës në adresën bul. ”Jane Sandanski” 
nr.118-2/22, Shkup. 

Personit të lartpërmendur i bëhet thirrje që brenda 10 
(dhjetë) ditësh nga publikimi i kësaj kumtese, të paraqitet 
në hapësirat e Komisionit të Letrave me Vlerë të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut në rr. “Maqedonia” 
nr. 25, (Pallati “Llazar Pop Trajkov”) në Shkup, për ta 
tërhequr dokumentin e lartpërmendur. 

 
SHËNIM: Pala paralajmërohet se mënyra e këtillë e 

dorëzimit konsiderohet si dorëzim i rregullt, ndërkaq, 
cilado pasojë e krijuar negative që mund të ndodhë, do të 
jetë përgjegjësi e vetë palës. 

 
Numër 10-294/1 Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës

14.4.2022 së Maqedonisë së Veriut
Shkup Kryetare, 

Mr.Sc. Nora Aliti, d.v.
__________ 

 
ОПШТИНА КУМАНОВО 

 
Врз основа на член  84  и член  86 од Законот за оп-

штата управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 
124/2015), Градоначалник на Општина Куманово го об-
јавува следното                                        

 
И З В Е С Т У В А Њ Е 

 
Постапувајќи по поднесено барање бр.21-УП1-7779 

од 17.12.2022 год. за издавање на Одобрение за граде-
ње на објект со намена А1-Домување во станбени куќи 
од втора категорија кој се наоѓа на КП бр. 15784 КО 
Куманово, Општина Куманово, Сектор за урбанизам, 
Одделение за спроведување на урбанистичка докумен-
тација има издадено Одобрение за градење УП1 бр.21-
7779  од 16.2.2022 год.  

Постапувајќи по член 62-а од Законот за градење,  
од наша страна во два наврата е направен неуспешен 
обид за известување до Вас за  вршење на увид во до-
кументација, како непосреден сосед на градежна пар-
цела за која е донесено одобрение.  
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Огласи  
 

Врз основа на член 84 и член 86 од Законот за оп-
штата управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 
124/2015), се  повикува странката Емин Шакири, чи-
јашто адреса во моментот е непозната за органот (а не-
говата последна адреса се наоѓаше во с. Виштица, Лип-
ково) во рок од 10 (десет) дена од денот на објавување-
то на ова известување во дневниот печат, односно во 
„Службен весник на Република Северна Македонија“, 
да дојде во канцеларија бр. 4 во Општина Куманово, 
Сектор за урбанизам, заради вршење на увид во доку-
ментацијата во врска со издаденото Одобрение за гра-
дење УП1 бр. 21-7779  од 16.2.2022 год.  

Доколку странката не изврши увид во документа-
цијата во горенаведениот рок, ќе се смета дека е из-
вршена уредна достава, а негативните последици кои 
можат да настанат ќе ги сноси самата странка. 

                                                                                                          
                                                 Градоначалник  
                                         на Општина Куманово   
                                 м-р  Максим Димитриевски, с.р. 

___________ 
  

Врз основа на член  84  и член  86 од Законот за оп-
штата управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 
124/2015), Градоначалник на Општина Куманово го об-
јавува следното                                        

 
И З В Е С Т У В А Њ Е 

 
Постапувајќи по поднесено барање бр.21-УП1-7779 

од 17.12.2022 год. за издавање на Одобрение за граде-
ње на објект со намена А1-Домување во станбени куќи 
од втора категорија кој се наоѓа на КП бр. 15784 КО 
Куманово, Општина Куманово, Сектор за урбанизам, 
Одделение за спроведување на урбанистичка докумен-
тација има издадено Одобрение за градење УП1 бр.21-
7779  од 16.2.2022 год.  

 Постапувајќи по член 62-а од Законот за градење,  
од наша страна во два наврата е направен неуспешен 
обид за известување до Вас за  вршење на увид во до-
кументација, како непосреден сосед на градежна пар-
цела за која е донесено одобрение.  

 Врз основа на член 84 и член 86 од Законот за оп-
штата управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 
124/2015), се  повикува странката Ирфан Мемети, чи-
јашто адреса во моментот е непозната за органот (а не-
говата последна адреса се наоѓаше во ул. „Боро Мен-
ков“ бр. 1 А, Скопје, Бутел) во рок од 10 (десет) дена 
од денот на објавувањето на ова известување во днев-
ниот печат, односно во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“, да дојде во канцеларија бр. 4 во 
Општина Куманово, Сектор за урбанизам, заради 
вршење на увид во документацијата во врска со изда-
деното Одобрение за градење УП1 бр. 21-7779  од 
16.2.2022 год.  

Доколку странката не изврши увид во документа-
цијата во горенаведениот рок, ќе се смета дека е из-
вршена уредна достава, а негативните последици кои 
можат да настанат ќе ги сноси самата странка. 

                                                                                                          
                                                 Градоначалник  
                                         на Општина Куманово   
                                 м-р  Максим Димитриевски, с.р. 

___________ 
 
Врз основа на член  84  и член  86 од Законот за оп-

штата управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 
124/2015), Градоначалник на Општина Куманово го об-
јавува следното                                        

 
И З В Е С Т У В А Њ Е 

 
Постапувајќи по поднесено барање бр. 21-УП1-

7779 од 17.12.2022 год. за издавање на Одобрение за 
градење на објект со намена А1-Домување во станбени 

куќи од втора категорија кој се наоѓа на КП бр. 15784 
КО Куманово, Општина Куманово, Сектор за урбани-
зам, Одделение за спроведување на урбанистичка доку-
ментација има издадено Одобрение за градење УП1 бр. 
21-7779  од 16.2.2022 год.  

Постапувајќи по член 62-а од Законот за градење,  
од наша страна во два наврата е направен неуспешен 
обид за известување до Вас за  вршење на увид во до-
кументација, како непосреден сосед на градежна пар-
цела за која е донесено одобрение.  

Врз основа на член 84 и член 86 од Законот за оп-
штата управна постапка („Службен весник на РМ“ 
бр.124/2015), се  повикува странката Шенѓиље Фазлии, 
чијашто адреса во моментот е непозната за органот (а 
нејзината последна адреса се наоѓаше во с. Романовце, 
Куманово) во рок од 10 (десет) дена од денот на обја-
вувањето на ова известување во дневниот печат, однос-
но во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“, да дојде во канцеларија бр. 4 во Општина Кума-
ново, Сектор за урбанизам, заради вршење на увид во 
документацијата во врска со издаденото Одобрение за 
градење УП1 бр. 21-7779  од 16.2.2022 год.  

Доколку странката не изврши увид во документа-
цијата во горенаведениот рок, ќе се смета дека е из-
вршена уредна достава, а негативните последици кои 
можат да настанат ќе ги сноси самата странка. 

                                                
                                               Градоначалник  
                                         на Општина Куманово   
                                 м-р  Максим Димитриевски, с.р. 

___________ 
 
Врз основа на член  84  и член  86 од Законот за оп-

штата управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 
124/2015), Градоначалник на Општина Куманово го об-
јавува следното                                        

 
И З В Е С Т У В А Њ Е 

 
Постапувајќи по поднесено барање бр.21-УП1-7779 

од 17.12.2022 год. за издавање на Одобрение за граде-
ње на објект со намена А1-Домување во станбени куќи 
од втора категорија кој се наоѓа на КП бр. 15784 КО 
Куманово, Општина Куманово, Сектор за урбанизам, 
Одделение за спроведување на урбанистичка докумен-
тација има издадено Одобрение за градење УП1 бр. 21-
7779  од 16.2.2022 год.  

Постапувајќи по член 62-а од Законот за градење,  
од наша страна во два наврата е направен неуспешен 
обид за известување до Вас за  вршење на увид во до-
кументација, како непосреден сосед на градежна пар-
цела за која е донесено одобрение.  

Врз основа на член 84 и член 86 од Законот за оп-
штата управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 
124/2015), се  повикува странката Зекирја Синани, чи-
јашто адреса во моментот е непозната за органот (а не-
говата последна адреса се наоѓаше во с. Грушино, ул. 
„26“ Скопје, Арачиново) во рок од 10 (десет) дена од 
денот на објавувањето на ова известување во дневниот 
печат, односно во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“, да дојде во канцеларија бр.4 во Оп-
штина Куманово, Сектор за урбанизам, заради вршење 
на увид во документацијата во врска со издаденото 
Одобрение за градење УП1 бр. 21-7779  од 16.2.2022 
год.  

Доколку странката не изврши увид во документа-
цијата во горенаведениот рок, ќе се смета дека е из-
вршена уредна достава, а негативните последици кои 
можат да настанат ќе ги сноси самата странка. 

                                                  
                                                Градоначалник  
                                         на Општина Куманово   
                                 м-р  Максим Димитриевски, с.р. 



21 април 2022  Бр. 99 - Стр. 33 
 
 

Огласи  
 

Врз основа на член  84  и член  86 од Законот за оп-
штата управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 
124/2015), Градоначалник на Општина Куманово го об-
јавува следното                                        

 
И З В Е С Т У В А Њ Е 

 
Постапувајќи по поднесено барање бр.21-УП1-7779 

од 17.12.2022 год. за издавање на Одобрение за граде-
ње на објект со намена А1-Домување во станбени куќи 
од втора категорија кој се наоѓа на КП бр. 15784 КО 
Куманово, Општина Куманово, Сектор за урбанизам, 
Одделение за спроведување на урбанистичка докумен-
тација има издадено Одобрение за градење УП1 бр. 21-
7779  од 16.2.2022 год.  

Постапувајќи по член 62-а од Законот за градење,  
од наша страна во два наврата е направен неуспешен 
обид за известување до Вас за  вршење на увид во до-
кументација, како непосреден сосед на градежна пар-
цела за која е донесено одобрение.  

Врз основа на член 84 и член 86 од Законот за оп-
штата управна постапка („Службен  весник на РМ“ бр. 
124/2015), се повикува странката Ферсан Ваид, чи-
јашто адреса во моментот е непозната за органот (а не-
говата последна адреса се наоѓаше во с. Матејче, Лип-
ково) во рок од 10 (десет) дена од денот на објавување-
то на ова известување во дневниот печат, односно во 
„Службен весник на Република Северна Македонија“, 
да дојде во канцеларија бр. 4 во Општина Куманово, 
Сектор за урбанизам, заради вршење на увид во доку-
ментацијата во врска со издаденото Одобрение за гра-
дење УП1 бр. 21-7779  од 16.2.2022 год.  

Доколку странката не изврши увид во документа-
цијата во горенаведениот рок, ќе се смета дека е из-
вршена уредна достава, а негативните последици кои 
можат да настанат ќе ги сноси самата странка. 

                                                                                                          
                                                 Градоначалник  
                                         на Општина Куманово   
                                 м-р  Максим Димитриевски, с.р. 

___________ 
 
Врз основа на член  84  и член  86 од Законот за оп-

штата управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 
124/2015), Градоначалник на Општина Куманово го об-
јавува следното                                        

 
И З В Е С Т У В А Њ Е 

 
Постапувајќи по поднесено барање бр. 21-УП1-

7779 од 17.12.2022 год. за издавање на Одобрение за 
градење на објект со намена А1-Домување во станбени 
куќи од втора категорија кој се наоѓа на КП бр. 15784 
КО Куманово, Општина Куманово, Сектор за урбани-
зам, Одделение за спроведување на урбанистичка доку-
ментација има издадено Одобрение за градење УП1 бр. 
21-7779  од 16.2.2022 год.  

Постапувајќи по член 62-а од Законот за градење,  
од наша страна во два наврата е направен неуспешен 
обид за известување до Вас за  вршење на увид во до-
кументација, како непосреден сосед на градежна пар-
цела за која е донесено одобрение.  

Врз основа на член 84 и член 86 од Законот за оп-
штата управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 
124/2015), се  повикува странката Рефик  Зумбери, чи-
јашто адреса во моментот е непозната за органот (а не-
говата последна адреса се наоѓаше во с. Оризаре, Лип-
ково) во рок од 10 (десет) дена од денот на објавување-
то на ова известување во дневниот печат, односно во 
„Службен весник на Република Северна Македонија“, 
да дојде во канцеларија бр. 4 во Општина Куманово, 

Сектор за урбанизам, заради вршење на увид во доку-
ментацијата во врска со издаденото Одобрение за гра-
дење УП1 бр. 21-7779  од 16.2.2022 год.  

Доколку странката не изврши увид во документа-
цијата во горенаведениот рок, ќе се смета дека е из-
вршена уредна достава, а негативните последици кои 
можат да настанат ќе ги сноси самата странка. 

                                                                                                          
                                                 Градоначалник  
                                         на Општина Куманово   
                                 м-р  Максим Димитриевски, с.р. 

___________ 
 
Врз основа на член  84  и член  86 од Законот за оп-

штата управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 
124/2015), Градоначалник на Општина Куманово го об-
јавува следното                                        

 
И З В Е С Т У В А Њ Е 

 
Постапувајќи по поднесено барање бр.21-УП1-7779 

од 17.12.2022 год. за издавање на Одобрение за граде-
ње на објект со намена А1-Домување во станбени куќи 
од втора категорија кој се наоѓа на КП бр. 15784 КО 
Куманово, Општина Куманово, Сектор за урбанизам, 
Одделение за спроведување на урбанистичка докумен-
тација има издадено Одобрение за градење УП1 бр. 21-
7779 од 16.2.2022 год.  

 Постапувајќи по член 62-а од Законот за градење,  
од наша страна во два наврата е направен неуспешен 
обид за известување до Вас за  вршење на увид во до-
кументација, како непосреден сосед на градежна пар-
цела за која е донесено одобрение.  

 Врз основа на член 84 и член 86 од Законот за оп-
штата управна постапка („Службен весник на РМ“ 
бр.124/2015), се  повикува странката Сеад Мустафи, 
чијашто адреса во моментот е непозната за органот (а 
неговата последна адреса се наоѓаше во с. Липково, 
Липково) во рок од 10 (десет) дена од денот на објаву-
вањето на ова известување во дневниот печат, односно 
во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“, да дојде во канцеларија бр. 4 во Општина Кума-
ново, Сектор за урбанизам, заради вршење на увид во 
документацијата во врска со издаденото Одобрение за 
градење УП1 бр. 21-7779  од 16.2.2022 год.  

Доколку странката не изврши увид во документа-
цијата во горенаведениот рок, ќе се смета дека е из-
вршена уредна достава, а негативните последици кои 
можат да настанат ќе ги сноси самата странка. 

                                                                                                          
                                                Градоначалник  
                                         на Општина Куманово   
                                 м-р  Максим Димитриевски, с.р. 

___________ 
 
Врз основа на член  84  и член  86 од Законот за оп-

штата управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 
124/2015), Градоначалник на Општина Куманово го об-
јавува следното                                        

 
И З В Е С Т У В А Њ Е 

 
Постапувајќи по поднесено барање бр.21-УП1-7779 

од 17.12.2022 год. за издавање на Одобрение за граде-
ње на објект со намена А1-Домување во станбени куќи 
од втора категорија кој се наоѓа на КП бр. 15784 КО 
Куманово, Општина Куманово, Сектор за урбанизам, 
Одделение за спроведување на урбанистичка докумен-
тација има издадено Одобрение за градење УП1 бр. 21-
7779 од 16.2.2022 год.  
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Постапувајќи по член 62-а од Законот за градење,  
од наша страна во два наврата е направен неуспешен 
обид за известување до Вас за  вршење на увид во до-
кументација, како непосреден сосед на градежна пар-
цела за која е донесено одобрение.  

Врз основа на член 84 и член 86 од Законот за оп-
штата управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 
124/2015), се  повикува странката Нуредин Фетахи, чи-
јашто адреса во моментот е непозната за органот (а не-
говата последна адреса се наоѓаше на ул. „Страшко Ар-
сов“ бр. 17, Куманово), во рок од 10 (десет) дена од де-
нот на објавувањето на ова известување во дневниот 
печат, односно во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“, да дојде во канцеларија бр. 4 во 
Општина Куманово, Сектор за урбанизам, заради 
вршење на увид во документацијата во врска со изда-
деното Одобрение за градење УП1 бр. 21-7779 од 
16.2.2022 год.  

Доколку странката не изврши увид во документа-
цијата во горенаведениот рок, ќе се смета дека е из-
вршена уредна достава, а негативните последици кои 
можат да настанат ќе ги сноси самата странка. 

                                                                                                          
                                               Градоначалник  
                                         на Општина Куманово   
                                 м-р  Максим Димитриевски, с.р. 

___________ 
 

ОПШТИНА СТРУГА 
 
 Врз основа член 84 и 86 од Законот за  општата уп-

равна постапка („Службен весник на РМ“ бр.  124/2015 
и 65/18), Градоначалникот на Општина Струга ја ис-
такнува следната 

 
ЈАВНА ОБЈАВА 

 
  СЕ ИЗВЕСТУВА лицето Томислав Дуноски со 

живеалиште на ул.„Димче Ковачески“ бр.34, Струга 
дека градоначалникот на Општина Струга има донесе-
но одобрение за градење бр.10-11 од 9.3.2022 година со 
кое на инвеститорот Арбен Исмаили од Струга му 
одобрува изградба на индивидуална семејна куќа со на-
мена домување со висина од Пр+1к на КП бр. 2096/7 
КО Струга, Г.П.бр.24, градба од втора категорија, 
предвидена со ДУП: УЕ-3, со одлука бр.07-804/9 од 
29.12.1999 година. 

 СЕ ПОВИКУВА Томислав Дуноски кој е недоста-
пен за редовна достава, во рок од 15 дена од јавната об-
јава согласно член 62-а став 1 од Законот за градење да 
извршат увид во техничката документација бр.А-21/11-
01 од 1.11.2021 година, односно Основниот проект со 
технички број како претходно цитираниот изработен 
од ДООЕЛ „Арт Планет“-Струга. 

 Доставата со јавна објава во тек на два  последова-
телни дена да биде извршена преку дневен печат кој е 
дистрибуиран на целата територија на РСМ, односно 
два дневни печати од кои еден кој се печати на јазик и 
писмо што го зборуваат 20% од граѓаните во РСМ и 
единиците на локалната самоуправа, согласно Законот 
за употреба на јазик, односно во дневните печати „Сло-
боден печат“ и  „Коха“. 

По објавата во дневните печати, да се изврши и ед-
нократна објава од страна на Општина Струга во служ-
беното гласило на општината на трошок од јавниот ор-
ган, согласно член 84 став 3 од ЗОУП, како и во 
„Службен весник на РСМ“. 

 
НАПОМЕНА: СЕ ИЗВЕСТУВА ЛИЦЕТО НА КОЕ 

Е УПАТЕНА  ОБЈАВАТА ДЕКА ДОСТАВАТА СО 
ЈАВНА ОБЈАВА СЕ СМЕТА ЗА УРЕДНА ДОСТАВА 

И ЗА ЕВЕНТУАЛНИТЕ НЕГАТИВНИ ПОСЛЕДИЦИ 
ШТО МОЖАТ ДА НАСТАНАТ СЕ ОДГОВОРНИ СА-
МИТЕ СТРАНКИ СОГЛАСНО ЧЛЕН 84 СТАВ 6 ВО 
ВРСКА СО СТАВ 4 ОД ЗОУП.  

 
ИЗВЕСТУВАЊЕТО СО СЛУЖБЕНО ОБЈАВУВА-

ЊЕ СЕ СМЕТА ДЕКА Е ИЗВРШЕНО ПО ИСТЕКОТ 
НА 15 (ПЕТНАЕСЕТ) ДЕНА ОД ДАТУМОТ НА ОБ-
ЈАВА, ВО СОГЛАСНОСТ СО  ЧЛЕН 62-а СТАВ 1 ОД 
ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ. 

 
                                                      Општина Струга 
                                                        Градоначалник, 
                                                   д-р Рамис Мерко, с.р. 

___________ 
 
Në Në bazë të nenit 84 dhe 86 të Ligjit për procedurë të 

përgjithshme („Gazeta zyrtare e RM-së“ nr.125/15; 65/18), 
Kryetari i komunës së Strugës publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE 

 
NJOFTOHET personi Tomisllav Dunoski me banim në 

rr.,,Dimçe Kovaçeski“ nr.34 Strugë,  se Kryetari i komunës 
së Strugës ka lëshuar leje për ndërtim me nr.10-11 në datë 
9.3.2022 me të cilin investitorit Arben Ismaili nga Struga i 
lejohet ndërtim i shtëpisë për banim individual me destinim 
banim me lartësi prej Pr+1k në Pk.nr.2096/7 KK Strugë, 
P.N.nr.24, ndërtim i kategorisë së dytë, e paraparë me 
PDU: NJU-3, miratuar me vendim nr.37-804/9 të datës 
29.12.1999. 

THIRRET personi Boge Petroski i cili është i 
pakapshëm për dorëzim të rregullt, që në afat prej 15 ditëve 
nga shpallja publike, në pajtim me nenin 62-a paragrafi 1 të 
Ligjit për ndërtim të kryejnë kqyrje në dokumentacionin 
teknik, nr.A-21/11-01 përkatësisht në Projektin themelor 
me numër teknik të cituar më sipër punuar nga SHPKNJP 
,,Art Planet“ Strugë. 

Dorëzimi me shpallje publike të kryhet gjatë dy ditëve 
të njëpasnjëshme nëpërmjet shtypit ditor i cili shpërndahet 
në gjithë territorin e RMV, gjegjësisht në dy gazeta ditore 
nga të cilat njëri botohet në gjuhën dhe alfabetin të cilin e 
flasin 20% të qytetarëve të RMV dhe njësitë e 
vetqeverisjes lokale, në pajtim me Ligjin për përdorimin e 
gjuhëve, përkatësisht në shtypin ditor ,,Slloboden peçat“ 
dhe ,,Koha“. 

Pas shpalljes në shtypin ditor, të kryhet edhe një 
shpallje nga ana e komunës së Strugës në informatorin 
zyrtar të komunës me shpenzime të organit publik, në 
pajtim me nenin 84 paragrafi 3 i LPPA, si dhe në „Gazetën 
zyrtare të RMV-së“. 

 
VËREJTJE: NJOFTOHEN PERSONAT TË CILËVE 

JU DREJTOHET SHPALLJA SE DORËZIMI ME 
SHPALLJE PUBLIKE KONSIDEROHET SI DORËZIM I 
RREGULLT DHE PËR PASOJAT EVENTUALE 
NEGATIVE TË CILAT MUND TË SHFAQEN JANË 
PËRGJEGJËS VETË PALËT NË PAJTIM ME NENIN 84 
PARAGRAFI 6 NË LIDHJE ME PARAGRAFIN 4 TË 
LPPA. 

 
NJOFTIMI ME SHPALLJE ZYRTARE KONSID-

EROHET SE ËSHTË KRYER PAS PËRFUNDIMIT TË 
15(PESËMBËDHJETË), DITËVE NGA DATA E 
SHPALLJES, NË PAJTIM ME  NENIN 62-a PARA-
GRAFI 1 I LIGJIT PËR NDËRTIM. 

 
                                                 KOMUNA E STRUGËS 
                                                      Kryetar i komunës, 
                                                    Dr. Ramis Merko, d.v. 
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Врз основа на член 261, а во врска со член 262 од 
Законот за Трговските друштва и Одлуката за намерата 
за намалување на основна главнина донесена од 
единствениот содружник на Друштво за производство, 
промет и услуги ИМОБИЛИЈАРЕ-ПРОДУКТ ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на ул. „Матеја Матевски“ бр.22, 
спрат 34/Б Џевахир 305/306, Скопје, Аеродром, Скопје, 
ЕМБС 5527252, ЕДБ 4025001106187, управителот на 
Друштвото, Стојан Симиќ со живеалиште на бул. „АС-
НОМ“ бр.176/1-3, Скопје, преку полномошник адвокат 
Константин Лошков од Скопје, ул. „Орце Николов“ 
бр.94/1-3, Скопје, објавува 

 
О Г Л А С 

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНА ГЛАВНИНА 
 

Друштво за производство, промет и услуги ИМОБИ-
ЛИЈАРЕ-ПРОДУКТ ДООЕЛ Скопје, објавува дека има 
намера да ја намали основната главнина на друштвото 
за износ од 22.901.600,00 денари. Поднесена е пријава 
за упис на предбележба на Одлука за намера за намалу-
вање на основната главнина донесена на ден 24.3.2022 
година, до Централниот регистар на РСМ по деловоден 
број 35020220008387 од 29.3.2022 година, а истата е 
одобрена со Решение на Централниот регистар на РСМ 
35020220008387 на ден 6.4.2022 година. 

Намалувањето на основната главнина на Друштво-
то се врши поради тоа што недвижниот имот за кој се 
намалува основната главнина на Друштвото во вред-
ност од 22.901.600 денари е отуѓен по пат на продажба 
за што се склучени и солемнизирани договори за ку-
попродажба. По извршеното намалување, основната 
главнина на Друштвото ќе изнесува 17.148.700 денари. 
Основната главнина на Друштвото се намалува за: 

1. Продавница 601/602 според ИЛ бр.14381 КО Ку-
маново, КП бр.14630, ул. „Доне Божинов“ бр.9, со 
вкупна површина од 1213 м2, со вредност од 
163.309.93 евра или во денарска противвредност 
9.901.600 денари. 

2. Продавница 609 според ИЛ бр.14381 КО Кума-
ново, КП бр.22129 ул. „С. Симоновски“ бр.23 б, со 
вкупна површина од 237 м2, во вредност од 36.201,11 
евра или во денарска противвредност 2.194.900 денари. 

3. Продавница 621 според ИЛ бр.2542 КО Велес, 
КП бр.1519 ул. „Енгелсова“ бр.4, со вкупна површина 
од 391 м2, со вредност од 37.190,71 еврo или во денар-
ска противвредност 2.254.900 денари. 

4. Продавница 623/624 според ИЛ бр.2542 КО Ве-
лес, КП бр.66678, ул. „Прва комуна“ бр.1, со вкупна 
површина од 673 м2, со вредност од 92.748.35 евра или 
во денарска противвредност 5.623.400 денари. 

5. Продавница 622/628 според ИЛ бр.2542 КО Ве-
лес, КП бр.1632, ул. „Ленинова“ бр.3, со вкупна пов-
ршина од 352 м2, во вредност од 48.272.55 евра или во 
денарска противвредност 2.926.800 денари. 

Друштвото е согласно на доверителите, врз основа 
на нивно барање да им ги исплати побарувањата или да 
им даде обезбедување. Ако по истекот од 90 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас не биде поднесено 
барање за исплата на побарувањата, согласно со одред-
бите на Законот за Трговските друштва, ќе се смета де-
ка сите доверители се согласни со намерата за намалу-
вање на основната главнина на Друштво за производ-
ство, промет и услуги ИМОБИЛИЈАРЕ-ПРОДУКТ 
ДООЕЛ Скопје. 

 
            ИМОБИЛИЈАРЕ-ПРОДУКТ ДООЕЛ Скопје 
                                            Управител 
                                       Стојан Симиќ, с. р. 
                                                                            (18381) 

Ј А В Н И  Н А Б А В К И  
 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 06615/2022 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавна здрав-

ствена установа Универзитетска клиника за држав-
на кардиохирургија Скопје 

I.1.2) Адреса: ул. „Мајка Тереза“ Бр.17/зграда - бр.8 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 
I.1.4) Интернет адреса: 
I.1.5) Лице за контакт: Фросина Стоилковска адреса 

на е-пошта: f.stoilkovska@yahoo.com телефон/факс: 
075389076 

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската до-
кументација може да се добијат: На горната адреса 

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна 
активност или дејност: 

Правни лица основани за задоволување на потреби-
те од јавен интерес – член 9, став 1 алинеја б) од Зако-
нот - Здравство 

 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
Интра аортален фибероптички балон катетер 
II.1.1) Објавување на проценета вредност:  Не 
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки -  Ку-

пување со одложено плаќање 
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-

ње на услугите, или локација на извршување на рабо-
тите: ЈЗУ Универзитетска клиника за државна кардио-
хирургија - Скопје, со адреса на ул.„Мајка Тереза3 
бр.17/8 

II.3) Секторски договор: Не 
II.4) Централно тело: Не 
II.5) Групна набавка Не 
II.6) Електронски каталог: Не 
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за 

јавна набавка: 
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да 
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник 
Шифра Опис 
33140000-3 - Медицински потрошен материјал 
II.9) Делива набавка: Не 
II.10) Рамковна спогодба: Не 
II.11) Алтернативни понуди Не 
II.12) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не 
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-

стапка 
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна 

набавка ќе биде со скратени рокови: Не 
III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-

ка цена 
III.4) Електронска постапка? Да 
III.5) Електронска аукција? Да 
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-

КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
IV.1) Гаранции и авансно плаќање 
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не 
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да 
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-

говорот: Не 
IV.1.4) Авансно плаќање: Не 



 Стр. 36 - Бр. 99                                                                                        21 април 2022 
 
 

Огласи  
 

IV.1.5) Здружување на група економски оператори 
во соодветна правна форма заради извршување на до-
говорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не 

IV.1.6) Резервирани договори Не 
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна 

документација: Не 
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на 

понудувачот или кандидатот 
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-

скиот оператор треба да ги достави следниве доку-
менти 

- изјава дека во последните 5 години не е изречена 
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело 
од член 88 став 1 од ЗЈН 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-
номскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност 

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е из-
речена прекршочна санкција - забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-
ност на економскиот оператор 

- Документ за регистрирана дејност: 
Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е 

регистриран како физичко или правно лице за вршење 
на дејноста поврзана со предметот на набавка или до-
каз дека припаѓа на соодветно професионално здруже-
ние согласно со прописите на земјата каде што е регис-
триран. - Решение за промет на големо со медицински 
средства согласно Законот за лекови и медицински 
средства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.2.3) Техничка или професионална способност на 
економскиот оператор 

- мостри, опис и/или фотографии на производи кои 
се предмет на испорака, а чија веродостојност економ-
скиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го 
побара договорниот орган: 

- Економскиот оператор за понудените стоки да 
има обезбедено Решение за ставање во промет на ме-
дицинско средство, со точно обележани позиции кои се 
предмет на набавка, или привремено или трајно одоб-
рение за паралелен увоз, согласно Законот за лекови и 
медицински средства 

- сертификати и извештаи издадени од надлежни 
тела за контрола за квалитет со признаена компетен-
тност, а кои ја тестираат погодноста на производите 
што јасно била утврдена со упатувањата кон специфи-
кациите и стандардите: 

- Да се достават каталози со детално обележани 
технички карактеристики на производот. 

 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
V.1) Услови за добивање на тендерска документа-

ција и дополнителни документи 
V.2) Услови за доставување на понудите 
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 4.5.2022 

година во 13:00 часот 
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 

28.4.2022 година во 15:30 часот 
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 30.4.2022 

година во 15:30 часот 
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена 
V.4) Услови за отворање на понудите 
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот 

и во часот определен како краен рок за доставување на 
понудите 4.5.2022 година во 13:00 часот, место: ЈЗУ 
Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - 
Скопје, со адреса на ул.„Мајка Тереза“ бр.17/8 

V.5) Дополнителни информации 
V.6) Датум на објава: 15.4.2022 година 
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-

ВОР /ЕВИДЕНЦИИ 
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