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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

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

претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 

Македонија издаваат 

 

У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

 ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА  

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

природата,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 

февруари 2016 година.  

 

Бр. 08-1301/1 Претседател 

23 февруари 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател  

на Собранието на Република  

 Македонија,  

Трајко Вељаноски, с.р.  

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА  

 ПРИРОДАТА  

 

Член 1  

Во Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ број 

67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14 и 146/15) во 

членот 19 став (5) се менува и гласи:  

„(5) Правните и физички лица за надоместување на деградирањето на природата од 

страна на правно или физичко лице поднесуваат барање до органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата.”.  

Ставот (6) се менува и гласи:  

„(6) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на  

заштитата на природата е должен да донесе решение со кое се определуваат видот на  

компензаторните мерки, како и начинот на кои ќе се преземат истите односно решение за  

одбивање на барањето во рок од 90 од денот приемот на барањето од ставот (5) на овој  

член.“.  

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:  

“(7) Жалба против решението од ставот (6) на овој член, се поднесува до Државната 

комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во 

рок од 15 дена од денот на приемот на решението.”  

 

Член 2  

Во членот 23 став (1) се менува и гласи:  
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„Собирањето на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивни 
делови се врши врз основа на дозвола за собирање на засегнати и заштитени видови која ја 
издава органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
заштитата на природата во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето и уплатен 
надоместок за собирање.“.  

По ставот (1) се додаваат три нови става (2), (3) и (4), кои гласат: 
“(2) Барањето од ставот (1) на овој член особено содржи:  

1) назив и количина на заштитените видови растенија, габи и животни и нивни делови кои 
ќе се соберат;  

2) подрачје од кое ќе се врши собирањето;  
3) временски период во кој ќе се врши собирањето;  

4) алатки или други средства кои ќе се употребуваат при собирањето;  

5)  целта и намената на собраните видови растенија, габи и животни и нивни делови;  

6) возраст и големина на заштитените видови растенија, габи и животни и нивни делови што 

ќе се собираат и  

7) мерки кои ќе се преземат од страна на барателот со цел одржување на популацијата на 

заштитените видови растенија, габи и животни.  
(3) Обврзник за плаќање на надоместокот од ставот (1) на овој член е правното или  

физичкото лице на чие име е издадена дозволата.  
(4) Висината на надоместокот од ставот (1) на овој член, врз основа на прописот 

донесен согласно со ставот (10) на овој член, со решение ја утврдува органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата, во рок 

утврден во ставот (1) на овој член.“.  

Ставовите (2), (3), (4), (5), (6) и (7) стануваат ставови (5) , (6), (7), (8), (9) и (10). 

Ставот (8) кој станува став (11) се менува и гласи:  

“(11) Врз основа на извештаите од ставот (12) на овој член и сопствените податоци,  
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на  
природата е должен секоја година на крајот од март во тековната година, да изготви  

извештај за претходната година, за издадените дозволи за собирање од ставот (1) на овој  
член и за собраните количини на засегнати диви видови растенија, габи и животни и  
нивни делови.”  

Ставовите (9), (10), (11) и (12) стануваат ставови (12), (13), (14) и (15).  

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

„(16) Надоместокот од ставот (4) на овој член е приход на Буџетот на Република 

Македонија и се уплаќа на посебна сметка во рамките на трезорската сметка.  

(17) Формата и содржината на образецот на извештајот за собрани и извезени количини  

за претходната година од ставот (12) на овој член ги пропишува министерот кој раководи  

со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата  
на природата.  

(18) Доколку органот на државната управа надлежен за работите од областа на заштита  

на природата, донесе решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола од ставот  
(1) на овој член, подносителот на барањето има право да изјави жалба во рок од 15 дена по  
истекот на рокот од ставот (1) на овој член до Државната комисија за одлучување во 
управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.”  

Член 3  

Во членот 24  став  (1) се менува и гласи:  

„Научните истражувања во природата во Република Македонија се спроведуваат врз  
основа на дозвола која ја издава органот на државната управа надлежен за вршење на  

работите од областа на заштитата на природата во рок од 30 дена од денот на поднесување  

на барањето.”  
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Ставот (2) се менува и гласи:  

„За спроведување на научно истражување во природата, на територијата на заштитено 

подрачје, органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

заштитата на природата ја издава дозволата од ставoт (1) на овој член, во соработка со 

субјектот задолжен за управување со заштитеното подрачје.“  

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

“(3) Барањето од став (1) на овој член особено содржи:  

1) целта и намената на на истражувањето;  

2) назив на видовите растенија, габи и/или животни кои ќе бидат опфатени со научните 

истражувања;  

3) подрачје на кое  кое ќе се врши научното истражување;  

4) назив на субјектот кој ќе го врши научното истражување;  

5) податоци за тимот кои ќе бидат вклучени во научното истражување;  

6) опрема која ќе се користи во научното истражување и  

7) мерки кои ќе се преземат од страна на барателот со цел заштита на природата. 

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и (6).  

Ставот (6) кој станува став (7) се менува и гласи:  

„(7) Доколку органот на државната управа надлежен за работите од областа на заштита  

на природата, донесе решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола од ставот  

(1) на овој член, подносителот на барањето има право да изјави жалба во рок од 15 дена по 

приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и 

постапка од работен однос во втор степен.”  

 

Член 4  

Во членот 25 став (2) зборовите: „министерот кој раководи со” се бришат.  

 

Член 5  

Во членот 27 став (1) зборовите: „министерот кој раководи со” се бришат.  

 

Член 6  

Во членот 30 став (1) зборовите: „министерот кој раководи со” се бришат.  

Во ставот (9) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „во рок 

од 15 дена од приемот на решението.”.  

 

Член 7  

Членот 30-а се брише.  

 

Член 8  

Во  членот 31  став (9)  по  зборовите: „од  областа  на“  се  додаваат  зборовите: 

„ветеринарните и“. 

Член 9  

Членот 33 се менува и гласи:  

“(1) Правно или физичко лице може да чува и одгледува во заробеништво автохтони и  

алохтони диви животински видови со цел нивно јавно изложување за научни, едукативни  

или комерцијални цели, во зоолошки градини, аквариуми, терариуми или слични објекти  

врз основа на дозвола која ја издава органот на државната управа надлежен за вршење на  

работите од областа на заштитата на природата во рок од 30 дена од денот на поднесување  

на барањето.  
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(2) Правно и физчко лице лице може да чува и одгледува во заробеништво автохтони и 

алохтони диви животински видови со цел нивно јавно изложување за научни, едукативни или 
комерцијални цели, во зоолошки градини, аквариуми, терариуми или слични објекти, доколку 

поседува соодветен простор, опрема и кадар за чување и одгледување.  
(3) Барањето ставот (1) на овој член особено содржи:  

1) опис на условите во поглед на просторот и опремата за сместување и чување на 
животинските водови;  

2) опис на просторот во кој ќе се чуваат животните во изолација во случај на болест или 
заради други потреби;  

3)  видот и начинот на исхрана на животните;  
4)  начинот на водење евиденција за животните;  

5) опис на кадарот и нивното знаење и искуство во чување и одгледување на животни;  

6) начинот на одржување на објектите за сместување на животните и  
7) ветеринарната и друга заштита на животните.  

(4) Дозволата од ставoт (1) на овој член, се издава по претходно спроведен увид од 
страна на органот на државната управа надлежен за вршење на стручни работи од областа на 
заштита на природата.  

(5) Пред издавањето на дозволата од ставот (1) на овој член, овластеното службено лице 
од органот на државната управа надлежен за вршење на стручни работи од областа на 
заштита на природата е должно да побара мислење од органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на ветеринарните работи во рок од пет дена од 
денот на добивањето на барањето.  

(6) Овластеното службено лице од органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на ветеринарните работи е должно мислењето од ставот (5) на овој 
член да го достави до органот надлежен за вршење на стручни работи од областа на 
заштита на природата во рок од седум дена од денот на приемот на барањето за мислење од 
ставот (5) на овој член.  

(7) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на 

работите од областа на заштитата на природата ги пропишува формата и содржината на 
образецот на барањето и дозволата од ставот (1) на овој член и начинот на издавање на 

дозволата за чување диви животински видови во заробеништво.  
(8) Доколку органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

заштитата на природата, донесе решение за одбивање на барањето за издавање на 
дозволата од ставот (1) од овој член, подносителот на барањето има право да изјави жалба во 
рок од 15  дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.  

(9) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за врешење на 
работите од областа на заштита на природата поблиску ги пропишува условите во однос на 
простор, опрема и кадар кои треба да ги исполнат субјектите за чување и одгледување во  
заробеништво на автохтони и алохтони диви животински видови.”.  

Член 10  

Насловот пред членот 39 и членот 39 се менуваат и гласат:  

„Спроведување на забранети активности за строго заштитени диви видови  

Член 39  

(1) По исклучок од членот 38 од овој закон, министерот кој раководи со органот на  

државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата  
може со посебен акт да дозволи извршување на активности утврдени во членoт 38 од овој  

закон, заради:  
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1) заштита на растенијата, габите и животните;  

2) спречување на значителни штети на посевите, сточниот фонд, шумите, рибниците, 
водите и другите облици на сопственост;  

3) заштита на безбедноста и здравјето на луѓето, како и друг повисок јавен интерес и  
4)  образование, научно истражување и нужно размножување.“  

(2) Актот од ставот (1) на овој член се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија.”.  

Член 11  
Во членот 40 став (3) се менува и гласи:  

„Органот  на државната  управа  надлежен  за вршење  на работите  од областа  на 
заштитата на природата, врз основа на пријавата од пронаоѓачот е должен во рок од седум дена 
од денот на приемот на пријавата да донесе решение за натамошното постапување со 
пронајдените единки на строго заштитени видови од ставoт (2) на овој член кое се 
објавува на веб страницата на органот.  

По ставот (3) се додава нов став  (4), кој гласи:  

(4) Жалба против решението од ставот (3) на овој член, засегнатата јавност односно 
пронаоѓачот поднесува до Државната комисија за одлучување во управна постапка и 
постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на 
решението од ставот (3) на овој член на веб страницата на органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите на заштита на природата.“.  

Член 12  

Во членот 71  став (2) зборовите: „министерот кој раководи со” се бришат.  

Член 13  
Во членот 71-г став (2) зборовите: „Министерот кој раководи со” се бришат.  

Член 14  

Во членот 77 став (3) зборовите: „Министерот кој раководи со” се бришат.  

Член 15  
Членот 115 се менува и гласи:  

„Носителот на правото на користење, односно сопственикот на имот во заштитеното  
подрачје е должен да овозможи мониторинг, истражување и проучување на природното  
богатство во заштитеното подрачје за научни цели на лицето кoe за тоа има добиено  
претходна дозвола за научни истражувања од членот 24 од овој закон од органот на  
државната  управа  надлежен  за  вршење  на  работите  од  областа  на  заштитата  на  
природата.“.  

Член 16  

Во членот 122 став (5) се менува и гласи:  

„За натамошно постапување со откриените спелеолошки објекти органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата издава 

решение во рок од 30 дена од денот на пријавувањето на откриениот спелеолошки објект кое 

се објавува на веб страницата на органот.”  
По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:  

„(6) Жалба против решението од ставот (5) на овој член, засегнатата јавност односно 
откривачот на спелеолошкиот објект поднесува до Државната комисија за одлучување во 
управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето на решението од ставот (5) на овој член на веб страницата на органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите на заштита на природата.“.  
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Член 17  
Во членот 123 став (2) се менува и гласи:  

„По исклучок на ставoт (1) од овој член, заради спроведување на научно истражување, 

органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на 

природата  може  да  дозволи  изнесување  на  подземен  жив  свет,  палеонтолошки  и 

археолошки наоди од спелеолошките објекти врз основа на дозвола издадена согласно со 

членот 24 од овој закон.“.  

 

Член 18  

Во членот 124 зборовите: „министерот кој раководи со” се бришат.  

Член 19  

Во членот 125 став (1) зборовите: „министерот кој раководи со” се бришат.  

 

Член 20  

Во членот 130 став (2) зборовите: „министерот кој раководи со” се бришат.  

Член 21  

Во членот 131 ставови (3), (4), (5), (6), (7) и (8) зборовите: „министерот кој раководи со” се 

бришат.  

Член 22  

Во членот 132 став (1) зборовите: „министерот кој раководи со” се бришат. 

Ставот (2) се менува и гласи:  

„Дозволата од ставот (1) од овој член се издава согласно со член 24 од овој закон.”. 

Ставот (3) се брише.  

Член 23  

Членот 132-а се брише.  

 

Член 24  

Во членот 166 став (1) бројот „6“ и запирката по бројот „6„ се бришат. По 

ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:  

„(4) Висината на надоместокот од ставови (2) и (3) на овој член се утврдува врз основа  

на обемот на активностите што се вршат во заштитените подрачја и големината на  

просторот кој го опфаќаат субјектот при вршењето на дејност; големината на приходот  

што го остварува субјектот што произлегува директно од дејноста што ја врши во  

заштитеното подрачје, проценетото негативно влијание од вршењето на дејноста врз  

природата во заштитеното подрачје, обемот и висината на трошоците на активностите кои  

ги презема субјектот во заштитеното подрачје заради одржување и заштита на природата,  

како и придонесот што го има заштитеното подрачје во обемот на врешењето на дејноста  

на субјектот.  

(5) Владата на Република Македонија, на предлог на министерот кој раководи со 

органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на 

природата, ги пропишува критериумите од ставот (4) на овој член.”.  
Ставот (4) станува став (6).  

Член 25  

Во членот 183-б став (1) зборовите: „и 182“ се заменуваат со зборовите: „,182 и 183-a“. Во 

ставот (9) бројот „183-а“ се заменува со бројот „183“.  
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Член 26  
По членот 183-г се додава нов член 183-д, кој гласи:  

 

“Член 183-д  

Прекршочни санкции за овластено службено лице  

(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за  

прекршок на овластеното службено лице од органот на државната управа надлежен за  

вршење на работите од областа на заштита на природата ако не одлучи по барањата во  

роковите утврдени во членовите 19 став (6), 23 став (1), 24 став (1), 30 став (8), 33 став (  

1), 40 став (3 ) и 122 став ( 5) од овој закон.  

(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на овластеното службено лице од органот на државната управа надлежен за 

вршење на стручни работи од областа на заштита на природата ако не побара мислење по 

службена должност во рокот утврден во членот 33 став (5) од овој закон.  

(3) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска проттивредност ќе му се изрече за 
прекршок на овластеното службено лице од органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на ветеринарните работи доколку во рокот утврден во 

членот 33 став (6) од овој закон не го достави бараното мислење.  

(4) За прекршоците од ставовите (1), (2) и (3) од овој член прекршочна постапка води и 

прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“.  

Член 27  

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да 

утврди пречистен текст на Законот за заштита на природата.  

Член 28  

Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат 

согласно со законот по кој биле започнати.  

 

Член 29  

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на 

влегување во сила на овој закон.  

Член 30  

Одредбите од членовите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ,15 ,16, 17, 18, 19, 20, 21,  

22, 23 и 26 од овој закон ќе започнат да се применуваат со денот на започнувањето на  
примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за  

општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).  

 

Член 31  

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

Македонија“, а ќе започне да се применува со денот на започнувањето на примената на 

Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата 

управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).  
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