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VIII. MBIKEQYRJA 
 

Neni 46 
Mbikeqyrje mbi zbatimin e dispozitave të ketij ligji kr-

yen Ministria. 
Mbikeqyrje mbi punen e financimit të Fondit, për mje-

tet nga Buxheti i Republikes së Maqedonise, kryen Enti 
Shteteror për Revizion. 

Fondi obligohet që një here në vit të kryeje revizion me 
zgjedhje të Shoqerise për Revizion. 

Raportin e revizionit Shteteror për Revizion e dorezon 
në Fond  dhe në Qeveri. 

Mbikeqyrje e drejtperdrejte mbi punen financiare për 
mjetet nga organizatat, institucionet dhe trupat financiare 
nderkombetare dhe trupa dhe persona tjere të huaj dhe ven-
das juridike dhe fizike, kryhet me në menyre të kontraktuar 
ndermjet Fondit dhe dhenesve të mjeteve financiare.  

 
IX. DISPOZITA NDESHKUESE 

 
Neni 47 

Kryetari dhe anetari i Komisionit për Miratimin e Inve-
stimeve që nuk do të veproje në pajtim me afatet e ketij lig-
ji dhe nenin 31 paragrafi 8 të ketij ligji, do të pergjigjet pe-
nalisht dhe do të denohet me denim në para në shume prej 
5 000 deri në 10 000 euro në kundervlere me denare. 

 
X. DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT 

 
Neni 48 

Kryetarin dhe anetaret e Keshilli Drejtues të Fondit,  
kryetarin dhe anetaret e Komitetit për Aprovimin e Investi-
meve dhe të Komitetit për Sipermarresi dhe Inovacione,  
Qeveria do t'i emeroje në afat prej gjashte muajsh  nga dita 
e hyrjes në fuqi të ketij ligji. 

Fondi  do të filloje me pune me diten e emerimit të ane-
tareve të Keshillit Drejtues. 

Qeveria, deri në zgjedhjen e drejtorit të Fondit, emeron 
ushtrues detyre të drejtorit në afat prej tre muajsh nga dita e 
hyrjes në fuqi  të ketij ligji. 

Keshilli Drejtues në afat prej 30 diteve nga dita e kon-
stituimit të tij do të miratoje statut të Fondit. 

Keshilli Drejtues në afat prej 30 ditesh nga dita e kon-
stitutimit të tij do t'i miratoje aktet për organizim dhe siste-
matizim të vendeve të punes në Fond. 

 
Neni 49 

Dispozita e nenit 45 të ketij ligji do të zbatohet deri në aderi-
min e Republikes së Maqedonise në Bashkimin Evropian. 

 
Neni 50 

Aktet nenligjore të parapara në kete ligj do të mirato-
hen në afat prej gjashte muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të 
ketij ligji. 

 
Neni 51 

Procedurat e filluara sipas dispozitave të Ligjit për nxit-
je dhe ndihme të zhvillimit teknologjik (“Gazeta Zyrtare e 
Republikes së Maqedonise” numer 47/11) para dites së 
hyrjes në fuqi të ketij ligji, do të mbarojne në pajtim me 
Ligjin për nxitje dhe ndihme  të zhvillimit teknologjik 
(“Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise” numer 
47/11). 

 
Neni  52 

Me diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji shfuqizohet Ligji 
për nxitje dhe ndihme të zhvillimit teknologjik (“Gazeta 
Zyrtare e Republikes së Maqedonise” numer 47/11). 

 
Neni 53 

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

1766. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ГРАДЕЊЕ 
 

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

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 29 мај 2013 година. 

    
     Бр. 07–2236/1                                Претседател 
29 мај 2013 година                  на Република Македонија,                       

     Скопје                                 Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ 

 
Член 1 

Во Законот за градење („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 
54/11, 13/12, 144/12 и 25/13), по членот 99 се додава 
нов член 99-а, кој гласи: 

 
„Член  99-а 

(1) Изграден објект кој не е оштетен или не постои 
опасност за негово уривање, сопственикот може да го 
отстрани  по добивање  на правосилно одобрение за от-
странување на објект издадено од надлежниот орган за 
издавање на одобрение за градење од членот 58 од овој 
закон. 

(2) Кон барањето за одобрение за отстранување на 
објект се доставува: 

- доказ за сопственост на објектот и 
- проект за отстранување на објект или негов дел. 
(3) Постапката за издавање на одобрение за отстра-

нување се спроведува согласно со Законот за општата 
управна постапка.     

(4) Против одобрението за отстранување издадено 
од органот на државната управа надлежен за работите 
од областа на уредувањето на просторот, може да се 
изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на 
одобрението до Државната комисија за одлучување во 
управна постапка и постапка од работен однос во втор 
степен, а против одобрението за отстранување издаде-
но од градоначалникот на општината, односно градо-
началниците на општините во градот Скопје, може да 
се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот 
на одобрението до министерот кој раководи со органот 
на државната управа надлежен за работите од областа 
на уредувањето на просторот. 

(5) При отстранувањето на објектот сопственикот е 
должен да постави  заштитна ограда и ознаки за от-
странување на објектот согласно со прописот од чле-
нот 99 став (12) од овој закон.’’ 

 
Член 2 

Во членот 100-а  став (1) по зборовите: „членот 99“ 
се додаваат зборовите: „и членот 99-а“.  
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Член 3 
По членот 152 се додава нов член 152-а, кој гласи: 
 

„Член 152-а 
(1) Глоба во износ од 15.000 до 21.000 евра во де-

нарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правно лице за проектирање на градби доколку градба-
та не е проектирана согласно со членот 11 став (1) од 
овој закон. 

(2) Глоба во износ од 6.000 до 12.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече и на одговорното 
лице во правното лице за прекршокот од ставот (1) на 
овој член.“ 

 
Член 4 

По членот 153 се додава нов член  153-а, кој гласи: 
                                                            

„Член 153-а 
Глоба во износ од 9.000 до 15.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на прое-
ктант доколку градбата не е проектирана согласно со 
членот 11 став (1) од овој закон.“ 

 
Член 5 

По членот 154 се додава нов член  154-а, кој гласи: 
                                                            

„Член 154-а 
(1) Глоба во износ од 15.000 до 21.000 евра во де-

нарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правно лице за вршење на ревизија на проектна доку-
ментација ако ревидентот при вршењето на  ревизија 
заверил проект кој  не е изработен согласно со членот 
11 став (1) од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 6.000 до 12.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече и на одговорното 
лице во правното лице за прекршокот од ставот (1) на 
овој член.“ 

 
Член 6 

По членот 155 се додава нов член  155-а, кој гласи: 
                                                            

„Член 155-а 
Глоба во износ од 9.000 до 15.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на реви-
дент доколку при вршењето на ревизија заверил проект 
кој не е изработен согласно со членот 11 став (1) од 
овој закон.“ 

 
Член 7 

По членот 156-г се додава нов член 156-ѓ, кој гласи: 
                                                            

„Член 156-ѓ 
(1) Глоба во износ од 15.000 до 17.000 евра во де-

нарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правно лице изведувач ако градбата ја изведува спро-
тивно на ревидираниот основен  проект изработен сог-
ласно со членот 11 став (1) од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 9.000 до 11.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече и  на одговорното 
лице во правното лице за прекршокот од ставот (1) на 
овој член.“ 

                                               
Член 8 

По членот 162 се додаваат два  нови члена  162-а  и 
162-б, кои гласат: 

 
„ Член 162-а 

(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правно лице сопственик на објект, ако отстрани изгра-
ден објект без одобрние за отстранување (член 99-а). 

(2) Глоба во износ од 1.000 до 3.000 евра во денар-
ска проттиввредност ќе му се изрече на физичко лице 
сопственик на објект за прекршокот од ставот (1) на 
овој член. 

 
Член 162-б 

Глоба во износ од 7.000 до 15.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на одго-
ворното лице - сопственик на објект со јавна намена, 
доколку не постапи согласно со членот 170 од овој за-
кон.“  

 
Член 9 

Во членот 163 по ставот (8) се додава нов став (9), 
кој гласи: 

„(9) Глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на од-
говорното лице и службеното лице во органот надле-
жен за издавање на одобрение за градење ако издаде 
одобрение за градење врз основа на изработен основен 
проект спротивно на членот 11 став (1) од овој закон.“ 

                                                      
Член 10 

Во членот 164 по ставот (1) се додава нов став (2), 
кој гласи: 

„(2) Барање за поведување на прекршочна постапка 
пред надлежен суд може да поднесе и лице со инвалид-
ност доколку утврди дека изграден објект со јавна на-
мена не ги исполнува условите за непречен пристап на 
лица со инвалидност пропишани со овој закон.“ 

 
Член 11 

Во членот 170 зборовите: „Изградените објекти со 
јавна и деловна намена, треба да ги исполнат условите 
за непречен пристап на лица со инвалидност пропишани 
со овој закон, во рок од четири години од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон“ се заменуваат со зборо-
вите: „Сопствениците на изградените објекти со јавна и 
деловна намена, се должни да ги исполнат условите за 
непречен пристап на лица со инвалидност пропишани со 
овој закон, најдоцна до 1 септември 2015 година“.   

 
Член 12 

Владата на Република Македонија во рок од 30 де-
на од дeнот на влегувањето во сила на овој закон ќе из-
готви листа на изградени објекти со јавна намена кои 
треба во рокот од членот 170 од овој закон да ги испол-
нат условите за непречен пристап на лица со инвалид-
ност пропишани со овој закон.                              

  
Член 13 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 

PËR NDERTIM 
 

Neni 1 
Në Ligjin për ndertim ("Gazeta Zyrtare e Republikes së 

Maqedonise" numer 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 
54/11, 13/12, 144/12 dhe 25/13), pas nenit 99 shtohet nen i 
ri 99-a, si vijon:  

                                                  
"Neni 99-a 

(1) Objektin e ndertuar, i cili nuk eshte i demtuar apo 
nuk ekziston rrezik nga për rrenim të tij, pronari mund ta 
menjanoje pas marrjes së lejes së plotfuqishme për menja-
nim të objektit, të leshuar nga organi kompetent për leshi-
min e lejes për ndertim nga neni 58 i ketij ligji.   
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(2) Me kerkesen për leje për menjanim të objektit dore-
zohet:  

- deshmi për pronesi të objektit dhe  
- projekt për menjanimin e objektit ose pjeses së tij.  
(3) Procedura për leshimin e lejes për menjanim zbato-

het në pajtim me Ligjin për procedure të pergjithshme ad-
ministrative.      

(4) Kunder lejes për menjanim të leshuar nga organi i 
administrates shteterore kompetent për kryerjen e puneve 
nga sfera e rregullimit të hapesires, mund të paraqitet anke-
se në afat prej 15 ditesh nga dita e pranimit të lejes në Ko-
misionit Shteteror për Vendimmarrje në Procedure Admi-
nistrative dhe Procedure të Marredhenies së Punes në 
Shkalle të Dyte, ndersa kunder lejes për menjanim të leshu-
ar nga kryetari i komunes, perkatesisht kryetaret e komuna-
ve në Qytetin e Shkupit, mund të paraqitet ankese në afat 
prej 15 ditesh nga dita e pranimit të lejes te ministri i cili 
udheheq me organin e administrates shteterore kompetent 
për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit të hapesires.  

(5) Gjate menjanimit të objektit, pronari, detyrohet të 
vendose rrethoje mbrojtese dhe shenja për menjanim të ob-
jektit në pajtim me rregullen nga neni 99 paragrafi (12) i 
ketij ligji."  

 
Neni 2 

Në nenin 100-a paragrafi (1) pas fjaleve: "nenin 99" 
shtohen fjalet: "dhe nenin 99-a".   

 
Neni 3 

Pas nenit 152 shtohet nen i ri 152-a, si vijon:  
 

"Neni 152-a 
(1) Gjobe në shume prej 15 000 deri në 21 000 euro në 

kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje 
personit juridik për projektim të ndertimeve nese ndertimi 
nuk eshte projektuar në pajtim me nenin 11 paragrafi (1) të 
ketij ligji.  

(2) Gjobe në shume prej 6 000 deri në 12 000 euro në 
kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje 
nga paragrafi (1) i ketij neni edhe personit pergjegjes në 
personin juridik."  

 
Neni 4 

Pas nenit 153 shtohet nen i ri 153-a, si vijon:  
                                                            

"Neni 153-a 
Gjobe në shume prej 9 000 deri në 15 000 euro në kun-

dervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje proje-
ktuesit nese ndertimi nuk eshte projektuar në pajtim me ne-
nin 11 paragrafi (1) të ketij ligji."  

 
Neni 5 

Pas nenit 154 shtohet nen i ri 154-a, si vijon:  
                                                            

"Neni 154-a 
(1) Gjobe në shume prej 15 000 deri në 21 000 euro në 

kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje 
personit juridik për kryerjen e revizionit të dokumentacio-
nit të projektit nese revidenti gjate kryerjes së revizionit ka 
verifikuar projekt, i cili nuk eshte perpiluar në pajtim me 
nenin 11 paragrafi (1) të ketij ligji.  

(2) Gjobe në shume prej 6 000 deri në 12 000 euro në 
kundervlere me denare do t'i shqiptohet edhe personit perg-
jegjes në personin juridik për kundervajtje nga paragrafi 
(1) i ketij neni."  

 
Neni 6 

Pas nenit 155 shtohet nen i ri 155-a, si vijon:  
                                                            

"Neni 155-a 
Gjobe në shume prej 9 000 deri në 15 000 euro në kun-

dervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje revi-
dentit, nese gjate kryerjes së revizionit ka verifikuar pro-
jekt, i cili nuk eshte perpiluar në pajtim me nenin 11 para-
grafi (1) të ketij ligji.  

Neni 7 
Pas nenit 156-g shtohet nen i ri 156-gj, si vijon:  
                                                            

"Neni 156-gj 
(1) Gjobe në shume prej 15 000 deri në 17 000 euro në 

kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje 
personit juridik realizues, nese ndertimin e realizon në kun-
dershtim me projektin e reviduar themelor, të perpiluar në 
pajtim me nenin 11 paragrafi (1) të ketij ligji.  

(2) Gjobe në shume prej 9 000 deri në 11 000 euro në 
kundervlere me denare do t'i shqiptohet edhe personit perg-
jegjes në personin juridik për kundervajtje nga paragrafi 
(1) i ketij neni."  

                                               
Neni 8 

Pas nenit 162 shtohen dy nene të reja 162-a dhe 162-b, 
si vijojne:  

                                               
"Neni 162-a 

(1) Gjobe në shume prej 3 000 deri në 5 000 euro në 
kundervlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje 
personit juridik pronar i objektit, nese menjanon objekt të 
ndertuar pa leje për menjanim (neni 99-a i ketij ligji).  

(2) Gjobe në shume prej 1 000 deri në 3 000 euro në 
kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit fizik pro-
nar i objektit për kundervajtje nga paragrafi (1) i ketij neni.  

 
Neni 162-b 

Gjobe në shume prej 7 000 deri në 15 000 euro në kun-
dervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje perso-
nit pergjegjes-pronar i objektit me dedikim publik, nese 
nuk vepron në pajtim me nenin 170 të ketij ligji."   

 
Neni 9 

Në nenin 163 pas paragrafit (8) shtohet paragraf i ri (9), 
si vijon:  

"(9) Gjobe në shume prej 3 000 deri në 6 000 euro në 
kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje 
personit pergjegjes dhe personit zyrtar në organin kompe-
tent për leshimin e lejes për ndertim, nese leshon leje për 
ndertim në baze të projektit të perpiluar themelor në kun-
dershtim me nenin 11 paragrafi (1) të ketij ligji."  

                                                      
Neni 10 

Në nenin 164 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), 
si vijon:  

(2) "Kerkese për ngritjen e procedures për kundervajtje 
para gjykates kompetente mund të paraqese edhe personi 
me invaliditet, nese konstaton se objekti i ndertuar me de-
dikim publik nuk i permbush kushtet për qasje të papengu-
ar të personave me invaliditet, të percaktuara me kete ligj.  

 
Neni 11 

Në nenin 170 fjalet "Objektet e ndertuara me dedikim 
publik dhe afarist, duhet t'i permbushin kushtet për qasje të 
papenguar të personave me invaliditet të percaktuara me 
kete ligj, në afat prej kater vitesh nga dita e hyrjes në fuqi e 
ketij ligji" zevendesohen me fjalet: “Pronaret e objekteve të 
ndertuara me dedikim publik dhe afarist, detyrohen që t'i 
permbushin kushtet për qasje të papenguar të personave me 
invaliditet të percaktuara me kete ligj, më së voni deri më 1 
shtator 2015."    

 
Neni 12 

Qeveria e Republikes së Maqedonise në afat prej 30 di-
tesh nga dita e hyrjes në fuqi e ketij ligji, do të perpiloje li-
ste të objekteve të ndertuara me dedikim publik, të cilat du-
het në afatin nga neni 170 i ketij Ligji, t'i permbushin kush-
tet për qasje të papenguar të personave me invaliditet të 
percaktuara me kete ligj.                                

  
Neni 13 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise". 
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1767. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИБАВУ-
ВАЊЕ И РАЗМЕНА НА ДОКАЗИ И ПОДАТОЦИ 

ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ 
 

Се прогласува Законот за прибавување и размена на 
докази и податоци по службена должност, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 29 мај 2013 година. 

    
     Бр. 07–2237/1                                Претседател 
29 мај 2013 година                  на Република Македонија,                       

     Скопје                                 Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р 

 
З А К О Н 

ЗА ПРИБАВУВАЊЕ И РАЗМЕНА НА ДОКАЗИ  
И ПОДАТОЦИ ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ 
 

Член 1 
(1) Со овој закон се уредува постапката за прибаву-

вањето и размената на докази и податоци по службена 
должност од страна на министерствата, другите органи 
на државната управа, организации утврдени со закон, 
други државни органи, правни и други лица на кои со 
закон им е доверено да вршат јавни овластувања, орга-
ните на општината, на градот Скопје и на општините 
во градот Скопје (во натамошниот текст: органот над-
лежен за решавање), кога во управните работи, непо-
средно применувајќи ги прописите решаваат за права-
та, обврските или правните интереси на физички и 
правни лица или на други странки (во натамошниот 
текст: странките). 

(2) Одредбите од овој закон задолжително се при-
менуваат во постапките за решавање за правата, обвр-
ските или правните интереси на странките. 

(3) Под докази и податоци, во смисла на овој закон, 
се подразбираат исправите (уверенија, сертификати, 
потврди и друго), кои се издаваат од надлежен орган за 
кои води службена евиденција, а што служат за утврду-
вање на фактичката состојба врз основа на која се ре-
шава за правата, обврските или правните интереси на 
странките. 

 
Член 2 

(1) Доказите и податоците од членот 1 став (3) од 
овој закон, за кои органот надлежен  за решавање води 
службена евиденција, ќе се смета дека странката ги 
има поднесено со барањето, а кои органот надлежен за 
решавање ги прибавува по службена должност. 

(2) Доказите и податоците од ставот (1) на овој 
член, ќе се смета дека странката со барањето ги има 
поднесено доколку за истите службена евиденција во-
ди друг орган, а истите органот надлежен за решавање 
може да ги прибави по службена должност, ако стран-
ката даде претходна согласност нејзините лични пода-
тоци да бидат употребени во постапката за остварува-
ње на определено право или правен интерес. 

Член 3 
(1) Службеното лице кое ја води постапката е долж-

но по службена должност да ги прибави доказите и по-
датоците за фактите за кои службена евиденција води 
органот надлежен за решавање. 

(2) Службеното лице ќе постапи согласно со ставот 
(1) на овој член и во случај кога во однос на фактите 
службена евиденција води друг државен орган, однос-
но друг субјект кој води регистар за податоци.   

(3) Државниот орган, односно субјектот кој води 
службена евиденција, е должен   бараните докази и по-
датоци да ги достави во рок од три дена од денот на 
приемот на барањето доколку податоците се прибаву-
ваат во електронска форма, односно во рок од седум 
дена доколку доказите и податоците се прибавуваат во 
писмена форма. 

(4) Службеното лице ќе ги прибави личните подато-
ци за странката која предала поднесок за поведување на 
постапка, а кои се потребни за решавање на барањето.  

(5) Начинот на прибавувањето и размената на пода-
тоците од ставот (4) на овој член се врши во согласност 
со прописите за заштита на личните податоци. 

 
Член 4 

(1) Странката барањето за остварување на право, 
односно правен интерес е должна да го достави на 
образец на кој таксативно се наведени доказите и пода-
тоците кои странката е должна да ги приложи кон ба-
рањето и доказите и податоците кои органот надлежен 
за решавање ги прибавува по службена должност. 

(2) Образецот на барањето од ставот (1) на овој 
член и потребната документација за остварување на 
право, односно правен интерес, ги пропишува функци-
онерот кој раководи со органот надлежен за решавање.  

 
Член 5 

(1) Органот надлежен за решавање ќе го наплати 
надоместокот за издадениот доказ и податок во име и 
за сметка на институцијата од која е прибавен доказот 
и податокот по службена должност во висина утврдена 
со тарифник пропишан согласно со закон. 

(2) Услугата за прибавување и размена на докази и 
податоци по службена должност меѓу органот надле-
жен за решавање и институцијата од која се прибавува 
доказот и податокот се врши без надоместок. 

(3) За наплата на надоместокот од ставот (1) на овој 
член органот надлежен за решавање издава потврда на 
странката, во која се наведува видот на надоместокот 
за прибавениот доказ и податок по службена должност, 
потребен за прибавување на тој доказ и податок.  

 
Член 6 

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се 
донесат во рок од шест месеци од денот на влегување-
то во сила на овој закон. 

 
Член 7 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR MARRJEN DHE SHKEMBIMIN E DESHMIVE 

DHE TË DHENAVE ME DETYRE ZYRTARE 
 

Neni 1 
(1) Me kete ligj rregullohet procedura për marrjen dhe 

shkembimin e deshmive dhe të dhenave me detyre zyrtare 
nga ministrite, organet tjera të administrates shteterore, or-
ganizatat e percaktuara me ligj, organet tjera shteterore, 
personat juridike dhe të tjere, të cilet me ligj ngarkohen që 


