
 
 
 
„Службен весник на РМ“ бр. 55 од 04.05.2007 година  

 

Врз  основа  на  член 75  ставови 1  и 2  од  Уставот  на  Република  Македонија, 

претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 

Македонија издаваат 

У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА 

ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИМИЊА НА УЛИЦИ, ПЛОШТАДИ, МОСТОВИ  

 И НА ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ  
ОБЈЕКТИ  

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за определување на 

имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти,  

 што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 20 април  

2007 година. 

 

Бр. 07-1744/1 

20 април 2007 година 

Скопје 

 

 

 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Љубиша Георгиевски, с.р. 

 

Претседател 

на Република Македонија,  

Бранко Црвенковски, с.р.  

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИМИЊА НА УЛИЦИ, ПЛОШТАДИ, МОСТОВИ И НА  
 ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ  

 

Член 1  

Во  Законот  за  определување  на  имиња  на  улици,  плоштади,  мостови  и  на  други 
инфраструктурни објекти ("Службен весник на Република Македонија“ број 66/2004), во 
членот 26 став 1 зборот "автоматизирана“ се заменува со зборот "електронска“.  

Во ставот 2 зборовите: "автоматизиран регистар води Министерството за транспорт и 

врски“ се заменуваат со зборовите: "електронски регистар води Централниот регистар на 

Република Македонија“.  

Во ставот 3 по зборовите: "геодетски работи“ се става запирка и се додаваат   зборовите: 
"Централниот регистар на Република Македонија“.  

Во ставот 4 зборовите: "директорот на Државниот завод за статистика“ се заменува со 

зборовите: "директорот на Централниот регистар на Република Македонија“.  

 Во ставот 5 зборовите: "Државниот завод за статистика“ се заменуваат со зборовите:  

"Централниот регистар на Република Македонија“.  
Ставот 6   се менува и гласи:  

"Централниот регистар на Република Македонија на својата веб страница   го објавува 

единствениот систематски список на улици и постојано го ажурира. Истиот е бесплатно 

достапен до сите   заинтересирани корисници.“  

Член 2  

Во членот 27 ставот 1 се менува и гласи:  

"Општините,  односно  градот  Скопје  се  должни    заради  водење  на    регистарот  од  
членот  26  став  2  на  овој  закон,  да  обезбедат  иницијален  пренос  на  податоците  на  
електронски медиум или по електронски пат и тековно, а најдоцна во рок од осум дена   од  
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евидентирањето  на  какви  било  промени,  податоците    за  промените  на    електронски 

медиум или по електронски пат да ги достават до Централниот   регистар на Република 

Македонија.“  

Ставовите 3 и 4 се бришат.  

Член 3  

Насловот во Главата  “VI. Казнени одредби“ се заменува и гласи: "VI. Прекршочни 

одредби“.  

 

Член 4  

Во членот 33 зборовите: "Со парична казна од 8.000 до 10.000 денари ќе се казни за 

прекршок одговорното лице во општината“ се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 

200 до 300 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на одговорното лице 

во општината“.  
Член 5  

Во членот 34 став 1 зборовите: "Со парична казна од 10.000 до 20.000 денари ќе се 

казни за прекршок правното лице“ се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 200 до 400 

евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правното лице“.  

Во ставот  2 зборовите: "Со парична казна од  5.000 до  8.000 денари ќе се казни за 
прекршок од став 1 на овој член и“ се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 100 до 150 
евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок и на“.  

 

Член 6  

Во членот 35 зборовите: "Со парична казна од 8.000 до 10.000 денари ќе се казни за 
прекршок одговорното лице“ се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 100 до 200 евра 
во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на одговорното лице“.  

 

Член 7  

Во членот  36 зборовите: "Со парична казна од  2.000 до  5.000 денари ќе се казни за 
прекршок“ се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 50 до 100 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече за прекршок на“.  

 

Член 8  

Во членот 37 зборовите: "Со парична казна од 10.000 до 20.000 денари ќе се казни за 
прекршок одговорното лице“ се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 200 до 400 евра 
во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на одговорното лице “.  

 

Член 9  

Во членот 38 зборовите: "Со парична казна од 20.000 до 30.000 денари ќе се казни за 
прекршок одговорното лице“ се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 300 до 500 евра 
во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на одговорното лице“.  

 

Член 10  

По членот 38 се додава нов член 38-а, кој гласи:  

"Член 38-а  

За прекршоците утврдени со овој закон комуналниот инспектор на општината, односно 
градот  Скопје  може  на  сторителот  на  прекршокот  да     му  понуди  посредување  и 

постигнување согласност со која сторителот на прекршокот треба да ја плати глобата, 

другите давачки или да ги отстрани последиците од прекршокот.  
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Комуналниот инспектор на општината, односно градот Скопје во случаите од ставот 1  

на овој член, составува записник во кој се констатира согласноста на двете страни за  

покренување на постапката за посредување кој го потпишува и сторителот на 

прекршокот.  

Постапката  за  посредување  се  покренува  со  барање  од  страна  на  комуналниот 
инспектор на општината, односно градот Скопје во рок од осум дена од денот кога е 
констатиран сторениот прекршок.  

Согласноста за посредување треба да се постигне во рок од осум   дена од денот кога е 

започната  постапката  за  посредување,  која  се  води  пред  Комисија  за  посредување 

формирана од министерот за транспорт и врски.  

Комисијата од ставот 4 на овој член е составена од три члена од кои еден е претседател. 
Членовите на Комисијата се избираат од редот на државните службеници вработени во 
Министерството за транспорт и врски.  

Претседателот е должен да ја започне постапката на Комисијата во рок од 24 часа од 

денот кога е пристигнато барањето од ставот 3 на овој член.  

Комисијата  работи  на  седница  со  задолжително  присуство  на  претставници  на  
сторителот  на  прекршокот  и  комуналниот  инспектор  на  општината,  односно  градот  
Скопје.  

За  склучената  согласност  по  посредувањето  се  составува  спогодба  во  која  се 

констатира согласноста на двете страни.  

Во спогодбата се утврдуваат обврските на сторителот на прекршокот, а особено: - 
висината и начинот на плаќање на глобата,  

- висината и начинот на плаќање на други давачки и трошоци и  

- мерките кои треба да ги преземе сторителот со цел да ги отстрани последиците од 

прекршокот.  

Во случаите во кои е постигната согласноста за порамнување, глобата на сторителот 
може да биде намалена најмалку за една половина од максимум пропишаната глоба за 
прекршокот.  

Министерот за транспорт и врски донесува деловник за работа на Комисијата.  

Комисијата за посредување е должна да води евиденција за поведените постапки за 

посредување и за нивниот исход.  
Спогодбата од ставот 9 на овој член има сила на извршна исправа.  

Ако постапката за посредување не успее, комуналниот инспектор поднесува барање за 

прекршочна постапка.“  

 

Член 11  

Прописот  од  членот  26  став  3  oд  Законот  за  определување  на  имиња  на  улици,  

плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти (“Службен весник на Република  

Македонија“ број 66/2004), ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во  
сила на овој закон.  

Член 12  

Поради  установување  на  единствениот  електронски  регистар  на  имиња  на  улици, 

плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти, општините и градот Скопје ќе 

извршат  пренос  на  податоците  за  имињата  на  улиците,  плоштадите,  мостовите  и  на 

другите инфраструктурни објекти,   како и за броевите на нумерирањето на објектите,   во рок 

од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.  

 

Член 13  

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на 
Република Македонија“.  
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