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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНOТ ЗА 

ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ 
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.31 од 22.02.2016 година 

 

Член 1 
Во Законот за гробишта и погребални услуги („Службен весник на Република 

Македонија“ број 86/2008, 156/10, 53/11, 163/13 и 152/15), во членот 15 став (1) 
воведната реченица се менува и гласи: 
„Правно лице за да добие дозвола за управување со гробишта поднесува барање и 

треба да ги исполнува следните услови:“. 
По ставот (1) се додаваaт два нови става (2) и (3), кои гласат: 

„(2) Овластеното службено лице од органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на комуналните работи кое ја води постапката за издавање на 
дозвола за управување со гробишта е должно доказите од ставот (1) точки 1), 2), 3), 

4), 5), 6) и 9) на овој член, како и доказот за исполнување на условот- број на 
вработени да ги побара од надлежниот јавен орган во рок од три дена од денот на 

приемот на барањето. 
(3) Овластено службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите 
од ставот (2) на овој член е должно истите да ги достави до органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи во рок од 
три дена од денот на приемот на барањето.“ 

Ставот (2) кој станува став (4) се менува и гласи: 
„(4) Техничката опрема од ставот (1) точка 8) на овој член поблиску ја пропишува 
министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на 

работите од областа на комуналните работи.“ 
Ставот (3) станува став (5). 

Ставот (4) се брише. 
Ставот (5) станува став (6). 
Во ставот (6) кој станува став (7) по зборовите: „Формата и содржината на образецот 

на барањето“ се додаваат зборовите: „и потребната документација“. 
 

Член 2 
Во членот 16 став (1) се менува и гласи: 
„Ако се утврди дека управителот на гробиштата престане да исполнува некои од 

условите од членот 15 став (1) од овој закон, органот на државната управа надлежен 
за вршење на работите од областа на комуналните работи ќе го извести управителот 

на гробиштата, истите да ги отстрани во рок не подолг од 30 дена од денот на 
известувањето.“ 
 

Член 3 
Во членот 21 став (1) во воведната реченица зборот „мора“ се заменува со зборот 

„треба“. 
По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат: 

„(2) Овластеното службено лице од органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на комуналните работи кое ја води постапката за издавање на 
дозвола за вршење на погребални услуги е должно доказите од ставот (1) точки 1), 

2), 3), 4), 5) и 8) на овој член, како и доказот за исполнување на условот-број на 
вработени, да ги побара од надлежниот јавен орган во рок од три дена од денот на 

приемот на барањето. 
(3) Овластено службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите 
од ставот (2) на овој член е должно истите да ги достави до органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи во рок од 
три дена од денот на приемот на барањето.“ 
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Ставовите (2), (3), (4), (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови (4), (5), (6), (7), (8), (9) и 
(10). Во ставот (9) кој станува став (11) по зборовите: „Формата и содржината на 

образецот на барањето“ се додаваат зборовите: „и потребната документација“. 
 

Член 4 

Членот 21-а се брише. 
 

Член 5 
Во членот 42 ставови (3) и (4) зборовите: „осум дена“ се заменуваат со зборовите: 
„15 дена“. 

 
Член 6 

Во членот 45-б став (1) зборовите: „44 и 45” се заменуваат со зборовите: „44, 45 и 
45- в”. 
Во ставот (3) зборовите: „осум дена“ се заменуваат со зборовите: „15 дена“. 

 
Член 7 

По членот 45-б се додава нов член 45-в, кој гласи: 
 

„Член 45-в 

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

за вршење на работите од областа на комуналните работи ако во роковите утврдени 
во членовите 15 став (2) и 21 став (2) од овој закон не ги побара потребните докази. 
(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган ако во роковите 
утврдени во членовите 15 став (3) и 21 став (3) од овој закон не ги достави бараните 

докази.“ 
 

Член 8 
Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе 
завршат согласно со законот по кои започнале. 

 
Член 9 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија”, а ќе започне да се применува со 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). 


