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20080841556 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
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  ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА 
И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

 
Се прогласува Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 јули 

2008 година. 
 

    Бр. 07-2698/1                                       Претседател 
4 јули 2008 година                       на Република Македонија,                       
         Скопје                                 Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
ЗАКОН ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат формирањето, чувањето, обновувањето и користењето на 
задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати,  надлежностите на Дирекцијата за 
задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати,  и други прашања од значење за 
задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати. 

 
Член 2 

(1) Задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати (во натамошниот текст: 
задолжителни резерви) се формираат со цел обезбедување на услови за интервентно 
снабдување на пазарот со нафта и нафтени деривати, во случај на нарушување на 
енергетската сигурност на државата предизвикана од нарушувања во снабдувањето од 
поголеми размери. 

(2) Формирањето, чувањето, обновувањето и користењето на задолжителни резерви oд 
ставoт (1) на овој член се однесува за: 

- сурова нафта, 
- сите видови моторни и авио бензини, 
- сите видови дизел гориво и керозин, 
- ЕЛ - масло за домаќинство, 
- ТНГ и 
- мазут. 
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Член 3 
За  вршење  на управните, стручните и другите работи во врска со задолжителните 

резерви  се основа   Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати 
(во натамошниот текст: Дирекцијата). 
 

II. ФОРМИРАЊЕ, ЧУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ  
И КОРИСТЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ 

 
Член 4 

(1) Формирање, чување и обновување на задолжителните резерви се врши врз основа на 
среднорочна и годишна програма. 

(2) Владата на Република Македонија на предлог на Дирекцијата, ја донесува 
среднорочната програма за формирање на задолжителни резерви на нафта и нафтени 
деривати, изградба, одржување и купување на складишни капацитети. 

(3)  Среднорочната програма, се донесува за период од пет години. 
(4) Дирекцијата врз основа на среднорочната програма, донесува годишна програма за 

формирање, чување, обновување и користење на задолжителните резерви, по претходно 
прибавено мислење од министерството надлежно за работите од областа на енергетиката. 

(5) Дирекцијата со годишната програма ги утврдува видот, количината и вредноста на 
нафтените деривати кои се набавуваат и обновуваат. 

(6)  Годишната програма за наредната година се донесува најдоцна до крајот на 
тековната година.  

 
Член 5 

(1) Задолжителните резерви се формираат постепено според потрошувачката на 
одделни видови нафтени деривати во претходната календарска година, согласно со 
Енергетскиот биланс на Република Македонија, при што вкупните количини на резервите 
на соодветен вид нафтен дериват треба да достигнат покриеност на остварена просечна 
дневна потрошувачка на тој нафтен дериват за период од 90 дена во претходната 
календарска година или 25% од вкупно остварената потрошувачка на соодветниот вид 
нафтен дериват во претходната календарска година. 

(2) Динамиката на формирање на задолжителните резерви  се утврдува врз основа на 
среднорочната и годишната програма. 

(3) Задолжителните резерви се формираат со набавки кои ги врши Дирекцијата, 
согласно со закон. 

 
Член 6 

Задолжителните резерви може да се формираат и чуваат во форма на сурова нафта или 
полупроизводи, при што за да се задоволи условот од членот 5 на овој закон, во 
определувањето на количините на сурова нафта или полупроизводи за оваа намена, се 
зема предвид остварениот рандман на производство на нафтени деривати во претходната 
година и планот за производство на нафтени деривати за тековната година. 

 
Член 7 

(1) Задолжителните резерви се должни да ги чуваат трговските друштва кои вршат 
преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати, или вршат увоз на 
сурова нафта, полупроизводи од сурова нафта и нафтени деривати и поседуваат лиценца 
за складирање на нафта и/или нафтени деривати (во натамошниот текст: трговски 
друштва). 
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(2) Директорот на Дирекцијата гo утврдува начинот на распределба на количините на 
задолжителни резерви кои ќе ги чуваат и обновуваат трговските друштва, во согласност 
со висината на уплатениот надоместокот од членот 24 на овој закон како и потребата за 
територијална разместеност на задолжителните резерви. 

(3) За чување и обновување на задолжителните резерви, директорот на Дирекцијата 
склучува договор со трговските друштва. 

(4) На предлог на директорот на Дирекцијата, Владата на Република Македонија ја 
пропишува висината на надоместокот за чување како и надоместокот за евапорација  
согласно со утврдени стандарди. 

(5) Задолжителни резерви ќе се чуваат во сопствени и/или изнајмени складишни 
капацитети (резервоари) на територија на Република Македонија и/или во земји членки на 
Европската унија. 

(6) По исклучок, дел од задолжителните резерви може времено или трајно да бидат 
складирани и чувани во земја членка на Европската унија, во случај кога на територијата на 
Република Македонија не се располага со складишен капацитет (резервоари) за количините 
на задолжителните резерви од членот 2 на овој закон. 

(7) За чување на задолжителни резерви надвор од територијата на Република 
Македонија, Владата на Република Македонија донесува одлука. 

(8) Врз основа на одлуката од ставот (7) на овој член, меѓусебните права и обврски во 
врска со складирањето и чувањето на задолжителните резерви од ставот (6) на овој член 
се регулираат со билатерални договори меѓу Република Македонија и земјата членка на 
Европската унија  во која времено или трајно се складираат или чуваат задолжителните 
резерви.  

 
Член 8 

(1) За задолжителни резерви не можат да се сметаат количините на сурова нафта во 
нафтоводи. 

(2) За задолжителни резерви не можат да се сметаат количините на нафтени деривати 
во продуктоводи. 

 
Член 9 

(1) Во случај на нарушување на енергетската сигурност од членот 2 на овој закон, 
Владата на Република Македонија донесува одлука за видот, количината и цената на 
нафтените деривати кои ќе бидат продадени. 

(2) Продажбата на нафтени деривати од ставот (1) на овој член ќе се изврши со 
купопродажен договор склучен меѓу директорот на Дирекцијата и трговските друштва, со 
првенствено право на купување, сразмерно на уделот со кој учествуваат трговските 
друштва во формирањето и чувањето на задолжителните резерви. 

 
Член 10 

(1) Трговските друштва не смеат задолжителните  резерви да ги користат, отуѓат, да ја 
променат нивната намена и структура или на друг начин со нив да располагаат без 
претходна писмена согласност од Дирекцијата. 

(2) Трговските друштва не смеат стоките од задолжителните резерви да ги користат 
како средства за обезбедување на побарувања кон трети лица, залог или кој било друг вид 
на обезбедување. 

(3) Трговските друштва се должни на Дирекцијата или од неа определен субјект да му 
овозможат увид на задолжителните резерви и складиштата каде што се чуваат 
задолжителните резерви и да ја стават на увид и располагање документацијата во врска со 
работењето со задолжителните резерви. 
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III.  ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ 
ДЕРИВАТИ 

 
Член 11 

(1) Дирекцијата е носител на правата, обврските и одговорностите во работењето со 
задолжителните резерви и е самостојна во вршење на работите  од  својата  надлежност. 

(2) Дирекцијата за својата работа одговара пред Владата на Република Македонија. 
(3)  Дирекцијата има својство на правно лице. 
(4)  Седиштето на Дирекцијата е во Скопје.  
 

Член 12 
(1) Со Дирекцијата раководи директор кој го именува и разрешува Владата на 

Република Македонија. 
(2) За директор може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови да 

има: 
- завршено најмалку високо образование, 
- најмалку пет години работно искуство од кои две години на  раководна позиција и 
- искуство од областа на нафтените деривати.  
 

Член 13 
(1) Директорот се именува со мандат од четири години, со можност за повторен избор. 
(2) Директорот на Дирекцијата се разрешува пред истекот на мандатот, во следниве 

случаи: 
- на негово барање, 
- ако не работи и постапува според закон и актите на Дирекцијата или неоправдано не 

ги спроведува одлуките на Управниот одбор и Владата на Република Македонија или 
постапува во спротивност со нив, 

- ако со својата несовесна и неправилна работа предизвика нарушување во вршењето на 
работите на Дирекцијата и причини штета, 

- ако ги занемарува или не ги извршува обврските со што ќе настанат нарушувања во 
вршењето на дејноста на Дирекцијата, 

- ако не достави извештај согласно со членот 14 од овој закон и 
- ако во определените рокови не ги отстрани недостатоците и/или повторно има 

недостатоци и/или има финансиски загуби во работењето. 
 

Член 14 
  Директорот на Дирекцијата ги врши следниве работи: 
- ја претставува и застапува Дирекцијата, 
- ја организира работата и раководи со стручните служби на Дирекцијата, 
- ги имплементира одлуките на Управниот одбор и Владата на Република Македонија, 
- се грижи за законито работење и трошење на финансиските  средства, 
- врши усогласување на деловните активности на Дирекцијата, 
- предлага начин на распределба на количините на задолжителни резерви кои ќе ги 

чуваат и обновуваат трговските друштва, 
- предлага среднорочна и годишна програма и годишен финансиски план, 
- изготвува извештај за работата на Дирекцијата во претходната година, 
- ги предлага на Управниот одбор и ги извршува општите акти за  организација и 

систематизација на Дирекцијата, 
- донесува поединечни акти за работењето на Дирекцијата, 
- донесува поединечни акти за вработените од областа на работните односи, 
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- го пропишува начинот и постапката за вршење на контрола над спроведувањето на 
договорите за чување и обновување склучени со трговските друштва и 

- одлучува за други прашања утврдени со закон и  статут. 
 

Член 15 
(1) Директорот на Дирекцијата е должен секои шест месеца да доставува извештај за 

својата работа до Владатa на Република Македонија. 
(2) Во извештајот од ставот (1) на овој член директорот е должен особено да достави 

податоци за видот и обемот на работите извршени при вршењето на работите на 
Дирекцијата. 

(3) Ако од извештајот за работата се утврдат недостатоци и/или загуби во 
финансиското работење на Дирекцијата директорот е должен истите да ги отстрани во 
наредните шест месеца. 

 
Член 16 

За реализација на своите активности Дирекцијата може согласно со закон да користи 
услуги на правни и физички лица од земјата и странство, специјализирани за тоа. 

 
Член 17 

(1) Со Дирекцијата управува Управен одбор, кој се состои од седум члена. 
(2) Членовите на Управниот одбор на Дирекцијата ги именува Владата на Република 

Македонија. Пет члена на Управниот одбор се именуваат на предлог на министерот 
надлежен за работите од областа на економијата, од кои три члена на предлог на 
трговските друштва.Еден член предлага министерот надлежен за работите од областа на 
финансиите и еден член е на предлог на Регулаторната комисија за енергетика на 
Република Македонија. 

(3) Управниот одбор од редот на членовите именува претседател и заменик претседател  
на Управниот одбор на првата конститутивна седница. 

(4) Мандатот на членовите на Управниот одбор трае четири години со можност за 
повторен избор. 

 
Член 18 

Управиот одбор на Дирекцијата ги има следниве надлежности: 
- донесува статут на Дирекцијата, 
- донесува деловник за работа на Дирекцијата, 
- донесува годишна програма за формирање, чување и обновување на задолжителните 

резерви, 
- утврдува критериуми за начинот на распределба на количините на задолжителни 

резерви кои ќе ги чуваат и обновуваат трговските друштва, 
- усвојува годишен извештај за работа, годишен финансиски план и годишна сметка на 

Дирекцијата, 
- предлага до Влада на Република Македонија среднорочна програма за формирање на 

задолжителни резерви на нафтени деривати, изградба, одржување и купување на 
складишни капацитети, 

- до Владата доставува предлози по прашања од  делокругот на работењето на 
Дирекцијата, 

- дава предлози до Владата за донесување на одлуки од областа на задолжителните 
резерви, 

- ги донесува општите акти за работењето на Дирекцијата, 
- ги разгледува и одобрува извештаите за активностите на Дирекцијата, 
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- ја предлага висината на надоместокот за чување и евапорација на задолжителните 
резерви, 

- му помага на директорот на Дирекцијата  со давање на мислење и предлози за 
имплементација на програмата за работа и 

- врши и други работи во согласност со овој закон и статутот на Дирекцијата. 
 

Член 19 
Стручните, административно-техничките, помошните и другите работи ги врши 

стручната служба на Дирекцијата. 
  

Член 20 
(1) Со статутот на Дирекцијата се регулира работењето и организацијата на 

Дирекцијата, надлежностите на Управниот одбор и на директорот на Дирекцијата, 
меѓусебните односи на директорот и Управниот одбор, како и други прашања од значење 
за работењето на Дирекцијата. 

(2) Владата на Република Македонија дава согласност на статутот на Дирекцијата. 
 

IV. ФИНАНСИРАЊЕ 
 

Член 21 
(1) Средствата наменети за покривање на трошоците за редовно работење на 

Дирекцијата, за формирање, чување и обновување на задолжителните резерви и купување 
или изградба и одржување на  складишни капацитети, се обезбедуваат од: 

- надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќа при 
увоз на нафтени деривати и при производство на нафтени деривати, 

- средства оставрени врз основа на меѓународна соработка на програми и проекти,  
- донации од домашни и странски правни и физички лица, 
- фондации и подароци и 
- други извори. 
(2) Средствата од ставот (1) на овој член се приход на Дирекцијата и се уплаќаат на 

соодветна уплатна сметка, во рамките на трезорската сметка. 
 

Член 22 
(1) Задолжителните резерви од  членот 5 на овој закон може да се дадат во залог за 

задолжување кај деловните банки, заради користење на кредитни линии за финансирање 
на изградба и обновување на резервоарски капацитети.  

(2) За давање во залог на задолжителните резерви од ставот (1) на овој член одлучува 
Владата на Република Македонија.  

Член 23 
Владата на Република Македонија, го пропишува начинот за утврдување, 

пресметување и уплатување на надоместокот од членот 21  став (1) алинеjа 1 на овој 
закон. 

Член 24 
 (1) Висината на надоместокот од членот 21 став (1) алинеја 1 на овој закон  што се 

плаќа при увоз на нафтени деривати и/или при производство на нафтени деривати се 
определува според видот и количината на произведените и/или увезени нафтени деривати.    

(2) Висината на надоместокот од ставот (1) на овој член, Владата на Република 
Македонија го утврдува врз основа на следниве критериуми: обем на потрошувачка на 
нафтените деривати, временски период за формирање на задолжителните резерви на 
нафтени деривати,  тип, вид, количина и цена на нафтените деривати. 
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(3) Обврзник за плаќање на надоместокот од ставот (2) на овој член е производителот 
и/или увозникот на нафтени деривати. 

(4) Надоместокот од ставот (2) на овој член, за производителот на нафтени деривати го 
пресметува самиот производител кој е должен да го уплати на соодветната уплатна сметка 
во рамките на трезорската сметка во рок од  15 дена по истекот на секој календарски 
месец во кој се пуштени нафтените деривати во правен промет и го прикажува одвоено во 
фактурата. 

(5) Надоместокот од ставот (2) на овој член за увозникот на нафтени деривати го 
пресметува царинскиот орган при наплата на царинските давачки и го уплатува на 
сметката на Дирекцијата. 

(6) Надоместокот од ставот (2) на овој член не се плаќа доколку количината на нафтени 
деривати што се фактурира се извезе. 

(7) Во случај од ставот (6) на овој член, производителот што го фактурирал производот 
е должен кон фактурата да приложи извозна царинска декларација од извозникот како 
доказ дека количините на нафтени деривати на кои не е пресметан надоместокот се 
извезени од Република Македонија. 

(8) Во случај на извоз на нафтени деривати за кои претходно е наплатен надоместокот 
од ставот (2) на овој член, обврзникот има право на враќање на уплатениот надоместок за 
извезената количина на нафтени деривати. 

(9) Начинот на враќање на надоместокот од ставот (8) на овој член го пропишува 
министерот за финансии. 

 
Член 25 

Неискористените средства за финансирање од членот 21 на овој закон од претходната 
година се пренесуваат за користење во наредната година. 

 
Член 26 

(1) Дирекцијата е должна да води евиденција на обврзниците за плаќање на 
надоместоците од членот 24  на овој закон. 

(2) Управниот одбор на Дирекцијата ги пропишува содржината, начинот и роковите за 
воспоставување, одржување и водење на евиденција на обврзниците, како и начинот на 
доставување на податоците за водење на евиденција. 

(3) Обврзникот за плаќање на надоместок е должен во рок од 15 дена од денот на 
настанувањето на обврската за плаќање на надоместокот, до Дирекцијата да достави 
податоци заради негово евидентирање, во согласност со прописот од ставот (2) на овој 
член. 

(4) Обврзникот запишан во евиденцијата е должен да  ја извести Дирекцијата за 
престанување со работата или промена на дејноста,  во рок од 15 дена од денот на 
настанувањето на промените.  

 
V. НАДЗОР 

 
Член 27 

(1) Надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон и на договорите за 
ускладиштување  врши Дирекцијата. 

(2) Надзор од ставот (1) на овој член вршат овластени лица од редот на вработените во 
Дирекцијата врз основа на  писмено овластување од директорот на Дирекцијата. 

(3) При вршење на надзор Дирекцијата може да ангажира и други стручни лица од 
релевантни области за вршење на одделни стручни активности. 

(4) Начинот  на вршење на надзор гo  пропишува директорот на Дирекцијата.  
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Член 28 
(1) При вршење на надзор на задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати 

овластените лица од членот 27 став (2) на овој закон изготвуваат записник.  
(2) Врз основа на записникот од ставот (1) на овој член, овластените лица поднесуваат 

писмен извештај со предлог мерки за отстранување на утврдените неправилности, до 
директорот на Дирекцијата. 

(3) Директорот на Дирекцијата во рамките на своите надлежности има прaво со 
решение да им нареди на трговските друштва да го усогласат своето работење со условите 
предвидени во овој закон, подзаконски акти и договор, во рок од најмногу 30 дена од 
приемот на решението со кое се предвидува ваква мерка. 

(4) Против донесеното решение од ставот (3) на овој член, трговските друштва имаат 
право да поведат постапка пред надлежен суд.  

(5) Овластените лица кои во вршењето на надзорот ќе констатираат дека има елементи 
на сторено кривично дело, должни се за тоа да достават извештај до директорот на 
Дирекцијата заради поведување постапка пред надлежен орган. 

 
Член 29 

(1) Инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон и прописите 
донесени врз основа на овој закон врши Државниот инспекторат за техничка инспекција и 
Државниот пазарен инспекторат во согласност со нивните надлежности утврдени со закон. 

(2) Против донесеното решение од ставот (1) на овој член, трговските друштва може да 
изјават жалба во рок од 15 дена до Kомисијата на Владата на Република Македонија за 
решавање на управни работи во втор степен од областа на енергетиката. 

 
VI. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 30 

(1) Глоба во износ од 3.000 до 25.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
за прекршок на правното лице, ако: 

- одбие да чува задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати  (член 7 став (1)), 
- задолжителните резерви ги користi како средства за обезбедување на побарувања кон 

трети лица, залог или кој било друг вид на обезбедување (член 10 став (2)), 
- не овозможи увид на задолжителните резерви  и не ја стави на увид и располагање 

документацијата во врска со работењето со задолжителните резерви (член 10 став (3)), 
- не го прикажува надоместокот одвоено во фактурата утврден во членот 24 став (4) од 

овој закон, 
- не го уплати надоместокот согласно со овој закон, на начин и во роковите утврдени во 

членот 24  ставови (4) и (5)  од  овој закон и 
- не ги достави податоците за евидентирање под услови и во роковите утврден во 

членот 26 од овој закон. 
(2) За дејствијата од ставот (1) на овој член ќе му се изрече глоба во износ од 1.000  до 

3.000 евра во денарска противвредност за прекршок и на одговорното лице во правното 
лице. 

(3) За дејствијата од ставот (1) на овој член, покрај глобата, на правното лице ќе му се 
изрече и прекршочна санкција забрана за вршење соодветна енергетска  дејност во траење 
од шест месеца до три години. 

 
Член 31 

За прекршоците утврдени во членот 30 од овој закон, прекршочна постапка води и 
прекршочна санкција изрекува надлежниот суд. 
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Член 32 
(1) За прекршоците утврдени во членот 30 од овој закон, Дирекцијата е должна  на 

сторителот на прекршокот да му предложи постапка за порамнување пред да поднесе  
барање за прекршочна постапка. 

(2) Кога сторителот на прекршокот е согласен за поведување на постапка за 
порамнување, Дирекцијата составува записник во кој се забележуваат битните елементи 
на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на прекршокот и лицата 
затекнати на самото место и начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од 
прекршокот. 

(3) Дирекцијата може во постапката за порамнување на сторителот на прекршокот да 
му даде платен налог. 

(4) Доколку сторителот го прими платниот налог должен е истиот да го потпише. 
Примањето на платниот налог од сторителот на прекршокот се забележува во записник. 

(5) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и платниот налог 
го потпишува службено, односно одговорно лице кое се нашло на лице место при 
контролата или друго службено, односно одговорно лице кое изјавило дека има право да 
го потпише записникот и да го прими платниот налог. 

(6) Изјавата од ставот (5) на овој член се забележува во записник. 
(7) Дирекцијата е должна да води евиденција за покренатите постапки и за нивниот 

исход. 
 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 33 
(1) Дирекцијата ќе започне со работа со именување на членовите на Управниот одбор и 

директорот на Дирекцијата. 
(2) Владата на Република Македонија ќe ги именува членовите на Управниот одбор и 

директорот на Дирекцијата во рок од 30 дена од  денот  на започнување со примена на 
овој закон. 

(3) До започнување со работа на Дирекцијата, Агенцијата за стоковни резерви ќе ги 
врши работите од нејзина надлежност. 

(4) Управниот одбор на Дирекцијата ќе донесе статут на Дирекцијата во рок од 30 дена 
од денот на  именување на членовите на Управниот одбор. 

(5) Средствата и имотoт, како и правата и обврските од Агенцијата за стоковни резерви 
што се однесуваат на вршење на работите од надлежност на Дирекцијата се пренесуваат 
на Дирекцијата. 

(6) Вработените  во Агенцијата за стоковни резерви кои вршеле работи од надлежност 
на Дирекцијата, ги презема Дирекцијата согласно со своите акти за организација и 
систематизација.    

(7) Средствата потребни за работа на Дирекцијата за првите шест месеца од 
започнувањето со работа, ќе бидат  обезбедени од средствата на Буџетот на Република 
Македонија, во разделот на Агенцијата за стоковни резерви. 

 
Член 34 

Со денот на започнување со примена  на овој закон  ќе престанат да важат одредбите на 
членовите 102, 103, 104, 105, 151 и  153   точка 37 од Законот за енергетика ("Службен 
весник на Република Македонија" брoj  63/2006 и 36/2007).    
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Член 35 
Прописите предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од  три месецa од денот на  

започнувањето со примена   на овој закон. 
 

Член 36 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во  "Службен весник 

на Република Македонија", а ќе започне да се применува по истекот на шест месецa од 
денот на неговото влегување во сила.  
 


