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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1015. 

Врз основа на член 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 НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЖАРНИКАРСТВОТО  

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

пожарникарството, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 18 јуни 2007 година. 
 

     Бр. 07-2825/1                                Претседател 
18 јуни 2007 година               на Република Македонија,                       
           Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
ПОЖАРНИКАРСТВОТО 

 
Член 1 

Во Законот за пожарникарството ("Службен весник 
на Република Македонија" број 67/2004), насловот на 
Главата VIII се менува и гласи: "ПРЕКРШОЧНИ ОД-
РЕДБИ". 

 
Член 2 

Во членот 54 став 1 воведната реченица се менува и 
гласи: "Глоба во износ од 2.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правното лице, ако:".  

Во ставот 2 зборовите: "ќе се казни со парична каз-
на од 30.000,00 до 50.000,00 денари и" се заменуваат со 
зборовите: "ќе му се изрече глоба во износ од 800 до 
1.200 евра во денарска противвредност и на". 

 
Член 3 

Во членот 55 став 1 воведната реченица се менува и 
гласи: "Глоба во износ од 1.200 до 2.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правното лице, ако:".  

Во ставот 2 зборовите: "ќе се казни со парична каз-
на од 10.000,00 до 30.000,00 денари и" се заменуваат со 
зборовите: "ќе му се изрече глоба во износ од 550 до 
700 евра во денарска противвредност и на". 

 
Член 4 

Во членот 56 зборовите: "Со парична казна од 
10.000,00 до 30.000,00 денари ќе се казни" се заменува-
ат со зборовите: "Глоба во износ од 550 до 700 евра во 
денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 
на". 

 
Член 5 

Во членот 57 став 1 воведната реченица се менува и 
гласи: "Глоба во износ од 550 до 700 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на физич-
ко лице, ако:".  

 
Член 6 

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

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT 

PËR SHUARJEN E ZJARREVE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për shuarjen e zjarreve (“Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër 67/2004), titulli i Kreut 
VIII ndryshon si vijon: “DISPOZITAT PËR 
KUNDËRVAJTJE”  

 
Neni 2 

Në nenin 54 paragrafin 1, fjalia hyrëse ndryshon si 
vijon: “Gjobë në shumë prej 2.000 deri në 5.000 euro me 
kundërvlerë në denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje 
personit juridik, nëse:”.   

Në paragrafin 2 fjalët: “do të dënohet me para prej 
30.000,00 deri në 50.000,00 denarë dhe” zëvendësohen me 
fjalët: “do t’i shqiptohet gjobë në vlerë prej 800 deri në 
1.200 euro me kundërvlerë në denarë edhe”.  

 
Neni 3 

Në nenin 55 paragrafin 1 fjalia hyrëse ndryshon si 
vijon: “Gjobë në vlerë prej 1.200 deri në 2.000 euro me 
kundërvlerë në denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje 
personit juridik, nëse:”.   

Në paragrafin 2 fjalët: “do të dënohet me dënim me 
para prej 10.000,00 deri në 30.000,00 denarë dhe” 
zëvendësohen me fjalët: “do t’i shqiptohet gjobë në shumë 
prej 550 deri në 700 euro me kundërvlerë në denarë edhe”. 

 
Neni 4 

Në nenin 56 fjalët: “Me dënim me para prej 10.000,00 
deri në 30.000,00 denarë do të dënohet” zëvendësohen me 
fjalët: “Gjobë në shumë prej 550 deri në 700 euro me 
kundërvlerë në denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje”.  

 
Neni 5 

Në nenin 57 paragrafin 1, fjalia hyrëse ndryshon si 
vijon: “Gjobë në shumë prej 550 deri në 700 euro me 
kundërvlerë në denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje 
personit fizik, nëse:”  

 
Neni 6 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

___________ 
1016. 

Врз основа на член 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 ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИДЕНТИ-
ФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА НА ЖИВОТНИТЕ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за идентификација и регистрација на жи-
вотните, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 18 јуни 2007 година. 

 
     Бр. 07-2826/1                                Претседател 
18 јуни 2007 година               на Република Македонија,                       
           Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА 

НА ЖИВОТНИТЕ 
 

Член 1 
Во Законот за идентификација и регистрација на 

животните ("Службен весник на Република Македони-
ја" брoj 69/2004), во членот 2 алинеја 8 на крајот од ре-
ченицата сврзникот "и" се брише, а во алинејата 9 точ-
ката се заменува со сврзникот "и". 

По алинејата 9 се додава нова алинеја 10, која гласи: 
"- "Надлежен орган" е Управата за ветеринарство." 

 
Член 2 

Во членот 4 став (1) точка 1 на крајот од реченицата 
точката и запирката се бришат и се додаваат зборовите: 
"и средства за групна идентификација на животните од 
видовите овци и кози". 

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:  
"(4) Одгледувачот е одговорен за навремена иден-

тификација и регистрација на животните, водењето на 
регистри на одгледувалиштата и доставување на пода-
тоци во Централниот регистар на одгледувалишта на 
животни и во компјутерската база на податоци." 

 
Член 3 

Во членот 5 став (1) по зборовите: "регистар на" се 
додава зборот "сите", по зборот "одгледувалишта" се 
додаваат зборовите: "и одгледувачи", а на крајот од ре-
ченицата точката се заменува со запирка и се додаваат 
зборовите: "со исклучок на превозниците". 

Во ставот (2) пред алинејата 1 се додава нова алине-
ја, која гласи: 

"- географските координати или соодветен показа-
тел за географската локација на одгледувалиштето;".  

Во ставот (3) зборовите: "Управата за ветеринарс-
тво" се заменуваат со зборовите: "Централениот реги-
стар на одгледувалишта на животни", a зборот "која" се 
заменува со зборот "кој". 

 
Член 4 

По членот 5 се додава нов член 5-а, кој гласи: 
 

"Член 5-а 
(1) Електронската идентификација е задолжителна 

за сите видови на животни, започнувајки од датумот 
пропишан за секој вид на животни согласно со ставот 2 
од овој член.  

(2) Министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство ги пропишува начинот, постапката и содр-
жината на електронската идентификација, како и дату-
мот на започнувањето на електронската идентификаци-
ја за секој вид на животни."  

 
Член 5 

Во насловот на членот 6 зборовите: "- ушни марки-
ци" се бришат. 

Во членот 6 ставот (1) се менува и гласи:  
"Секое животно од видот говеда мора да се иденти-

фикува со средства за идентификација, одобрени од 
надлежниот орган, и тоа со:  

- ушни маркици и / или  
- електронски идентификатор." 
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
"(2) Доколку се користат две ушни маркици тие се 

аплицираат на секое уво." 
Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4). 
Во ставот (4) кој станува став (5) зборовите: "ушни 

маркици" се заменуваат со зборовите: "средства за 
идентификација". 

Во ставот (5) кој станува став (6) зборовите: "ушни 
маркици" се заменуваат со зборовите: "средства за 
идентификација". 

Ставот (6) станува став (7). 
Во ставот (7) кој станува став (8)  зборот "став (5)" 

се заменува со зборот "став (6)".  
Ставот (8) станува став (9). 
Во ставот (9) кој станува став (10) во првиот, трети-

от, десеттиот и дванаесеттиот ред, зборовите: "ушни 
маркици" се заменуваат со зборовите: "средства за 
идентификација", а во вториот, петтиот и осмиот ред 
зборовите: "Управата за ветеринарство" се заменуваат 
со зборовите: "надлежен орган". 

Ставот (10) кој станува став (11) се менува и гласи: 
"(11) Министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство ги пропишува формата и содржината, ро-
кот и начинот на апликација на средствата за иденти-
фикација на животните од видот говеда, како и висина-
та на надоместокот за издавање на замена на средства 
за идентификација што треба да ја плати одгледувачот 
кој не може да биде повисок од објективно направени-
те трошоци." 

 
Член 6 

Во членот 7 ставови (1), (2) и (3) зборовите: "Упра-
вата за ветеринарство" се заменуваат со зборовите: 
"надлежниот орган".  

 
Член 7 

Членот 8 се менува и гласи:  
"(1) За секое говедо кое мора да се идентификува, 

надлежниот орган издава пасош во рок од 35 дена по 
известувањето за неговото раѓање или во случај на уве-
зено говедо во рок од 35 дена по пријавувањето на по-
вторната идентификација, односно регистрација. Одг-
ледувачот е должен да го потпише пасошот по негови-
от прием. 

(2) Во случаи кога увезените говеда се обележани 
според законската регулатива за идентификација и ре-
гистрација на говеда на Европската унија, пасошот кој 
го следи животното се предава на надлежниот орган, 
кој истиот го враќа на земјата која го издала. 

(3) Говедото при секое движење мора да е придру-
жено со неговиот пасош. Во случај на набавка, одгле-
дувачот е должен да го ажурира пасошот со внесување 
на своите податоци и податоците на своето одгледува-
лиште и истиот да го потпише. 

(4) Во случај на смрт на говедото, одгледувачот мо-
ра да го внесе датумот на смрт и да го врати пасошот 
на надлежниот орган во рок од седум дена по смртта на 
говедото. Доколку говедото се испраќа на кланица, 
кланицата е одговорна за внесување на датумот на ко-
лење и враќање на пасошот на надлежниот орган. 

(5) При извоз на говеда пасошот го следи говедото 
во земјата увозник. 

(6) Во случај пасошот да е изгубен, оштетен, нечит-
лив, уништен или украден, одгледувачот на говеда мо-
ра да побара дупликат на пасошот, не подоцна од се-
дум дена од забележување на настанот. Надлежниот 
орган ќе издаде дупликат на пасошот во најкраток мо-
жен рок, кој не може да биде подолг од седум дена, во 
кој се наведува редниот број на дупликатот, додека 
оригиналниот пасош повеќе не е валиден. Одгледува-
чот е должен да го потпише дупликатот на пасошот по 
неговиот прием, а оштетениот и нечитлив пасош да го 
врати на надлежниот орган.  

(7) Доколку теле помладо од 42 дена се движи од 
едно во друго одгледувалиште и доколку за него не е 
издаден пасош, надлежниот орган за него ќе издаде 
привремен документ што ќе ги содржи податоците кои 
се содржани во пасошот. 

(8) Теле придружено со привремен документ за 
движење не смее да се движи меѓу повеќе од две одгле-
дувалишта. Движење меѓу две одгледувалишта преку 
пазар на добиток или собирен центар за телиња се сме-
та како едно движење, под услов пазарот на добиток 
или собирниот центар за телиња, на барање, до над-
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лежниот орган да може да достави потполни податоци 
за извршените трансакции во рамките на пазарот или 
центарот. Одгледувачот е должен да го ажурира при-
времениот документ за движење со внесување на свои-
те податоци и податоците на своето одгледувалиште и 
истиот да го потпише. 

(9) Одгледувачот е должен документот од ставот 
(7) на овој член да го предаде на надлежниот орган ко-
га телето ќе наполни 42 дена или во рок од седум дена 
во случај на смрт на телето пред да наполни 42 дена. 
Доколку телето сé уште е живо, надлежниот орган ќе 
издаде пасош во рок од 14 дена по приемот на привре-
мениот документ. Во пасошот се запишуваат податоци-
те за сите движења на телето наведени во привремени-
от документ.   

(10) Министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство ги пропишува формата, содржината, и 
начинот и постапката за издавање и одземање на доку-
ментите за движење, како и висината на надоместокот 
за издавање на дупликат на пасош од ставот (6) на овој 
член и на привремениот документ од ставот (7) на овој 
член што треба да ја плати одгледувачот кој не може да 
биде повисок од објективно направените трошоци." 

 
Член 8 

Во членот 9 став 1 зборовите: "Управата за ветери-
нарство" се заменуваат со зборовите: "надлежниот ор-
ган". 

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
"(2) Oдгледувачот е должен да го известува надлеж-

ниот орган за сите движења во и од одгледувалиштето 
и за секое раѓање и смрт на животни на одгледували-
штето, заедно со датумите на овие настани, во рок од 
седум дена откако настанот се случил. Министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство може да го 
продолжи максималниот период и да обезбеди посебни 
правила применливи за движењето на говедата кога 
одат на летно напасување во различни планински пре-
дели." 

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

"(4) Надлежниот орган може да пропише одгледу-
вачите да внесуваат дополнителни податоци во компју-
терската база на податоци за животни од видот говеда."  

Ставот (3) кој станува став (5) се менува и гласи:  
"(5) Податоците од ставот (1) на овој член мора да 

се чуваат во минимум период определен од министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство, кој оп-
фаќа најмалку три години поминати без животни во 
одгледувалиштето."  

Ставот (4) станува став (6). 
 

Член 9 
Членот 10 се менува и гласи:  
"(1) Секое животно од видовите овци и кози мора 

да се идентификува со средства за идентификација 
одобрени од надлежниот орган согласно со ставот (3) 
од овој член, во рок од шест месеца од раѓањето и во 
секој случај пред животното да го напушти одгледува-
лиштето на кое е родено. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство може 
да одобри продолжување на периодот за животни одг-
ледувани екстензивно и слободно напасувани, но не 
подолго од 12 месеца од раѓањето.  

(3) Животните од видовите овци и кози мора да се 
идентификуваат со: 

- ушна маркица како прво средство за идентифика-
ција одобрени од надлежниот орган, освен во случај 
кога животните немаат уши или имаат многу мали уши 
за апликација на ушни маркици, тогаш се користат ал-
тернативни средства за идентификација определени од 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво и 

- електронски идентификатор како второ средство 
за идентификација, одобрено од министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство. 

(4) До воведувањето на електронската идентифика-
ција, согласно со членот 5-а од овој закон, второ средс-
тво за идентификација е ушна маркица, освен во случај 
кога животните од видовите овци и кози се наменети за 
извоз или немаат уши или имаат многу мали уши за ап-
ликација на ушни маркици. 

(5) За животните наменети за колење пред 12-ме-
сечна возраст и кои не се наменети за извоз, методот за 
идентификација мора да биде одобрен од надлежниот 
орган, како алтернатива за средства за идентификација 
наведени во ставовите (3) и (4) од овој член. 

(6) Секое увезено животно од видовите овци и кози, 
кое го поминало ветеринарниот преглед на граничната 
ветеринарна инспекција согласно со Законот за ветери-
нарно здравство и кое останува на територијата на Ре-
публика Македонија, на одредишното одгледувалиште 
каде што животните се одгледуваат се идентификува 
согласно со ставот (2) од овој член, во период не по-
долг од 14 дена од ветеринарниот преглед на ветери-
нарната инспекција и во секој случај, пред напуштање 
на одгледувалиштето. 

(7) Оригиналната идентификација воспоставена од 
земјата на потекло мора да се регистрира во компјутер-
ската база на податоци, како и во регистарот за одгле-
дувалиште, заедно со кодот за идентификација доделен 
при пристигнување во првото одгледувалиште на исто-
вар во Република Македонија. 

(8) По исклучок од ставот (6) на овој член животно-
то од видовите овци и кози не е потребно да се иденти-
фикува  доколку директно се транспортира од гранич-
ниот премин до кланицата, каде што е извршен ветери-
нарен преглед и животното е заклано во рок од пет ра-
ботни дена по спроведувањето на прегледот.  

(9) Секое увезено животно кое потекнува од земја 
во која се применува системот за идентификација и ре-
гистрација на овци и кози на Европската унија ја задр-
жува неговата оригинална идентификација. 

(10) Средствата за идентификација не смеат да би-
дат отстранети или заменети без дозвола на надлежни-
от орган. Доколку средствата за идентификација се не-
читливи, сериозно оштетени или изгубени, мора во нај-
краток можен рок да се аплицира замена која има раз-
личен код од оригиналните средства за идентификација 
под услов следливоста да не е компромитирана, особе-
но во случај кога има животни кои се идентификувани 
согласно со ставот (4) од овој член. 

(11) Апликацијата на средствата за идентификација 
наведени во ставот (3) од овој член ја вршат овластени 
организации од членот 21 на овој закон. 

(12) По исклучок од ставот (11) на овој член одгле-
дувачот ја врши апликацијата на средствата за иденти-
фикација на животните од ставот (5) на овој член, во 
одгледувалишта кои чуваат повеќе од 50 овци и кози 
идентификувани со второ средство за идентификација 
од ставовите (3) и (4) на овој член. Одгледувачот ја вр-
ши апликацијата на средствата за идентификација иск-
лучиво на животните од своето одгледувалиште и не 
смее да ги продава или на било кој друг начин отуѓува 
задолжените средства за идентификација.    

(13) За животни увезени од земји кои го применува-
ат системот на електронска идентификација одобрен од 
Европската унија и во согласност со стандардите про-
пишани од министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, мора да се осигура дека индивидуал-
ниот број на електронската идентификација и каракте-
ристиките на употребеното средство се наведени во со-
одветниот сертификат. 

(14) Министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство ги пропишува периодот од раѓање или 
увоз до прво обележување, формата и содржината на 
средствата за идентификација, начинот на апликација и 
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замена на средствата за идентификација на животните 
од видовите овци и кози, како и висината на надоме-
стокот за издавање на замена  на средства за идентифи-
кација што треба да ја плати одгледувачот кој не може 
да биде повисок од објективно направените трошоци." 

 
Член 10 

Членот 11 се менува и гласи: 
"(1) Секој одгледувач на животни од видовите овци и 

кози, освен превозникот, мора да води тековно надопол-
нет регистар на одгледувалиште, кој ќе ги содржи најмал-
ку информациите пропишани од министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство, како и информациите 
од контролите спроведени од надлежниот орган.  

(2) Министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство може да бара одгледувачите во регистарот 
да внесуваат дополнителни информации покрај наведе-
ните во ставот (1) од овој член. 

(3) Регистарот на одгледувалиште од ставот (1) на 
овој член мора да биде во форма одобрен од надлежни-
от орган, кој се води рачно или компјутерски и на бара-
ње на надлежниот орган мора да е секогаш достапен на 
одгледувалиштето во минимален период одреден од 
надлежниот орган, но кој не може да биде пократок од 
три години од денот кога последното животно го напу-
штило одгледувалиштето. 

(4) По исклучок од ставот (1) на овој член министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство може 
да одобри регистарот на одгледувалиште да биде фа-
култативен, штом компјутерската база на податоци ќе 
биде оперативна. 

(5) Секој одгледувач мора да го извести надлежни-
от орган, на негово барање, со сите информации во вр-
ска со потеклото, идентификацијата и каде што е по-
требно, дестинацијата на животните кои одгледувачот 
ги поседувал, чувал, транспортирал или заклал во пос-
ледните три години. 

(6) По исклучок од ставот (1) на овој член министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство може 
да одобри во случаите од членот 4 став (3) на овој за-
кон да се продолжи максималниот период од појавува-
њето на настанот до внесувањето во регистарот или до 
известувањето на надлежниот орган, но не подолго од 
шест месеца. 

(7) Министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство ги пропишува формата, содржината, начи-
нот и постапката на водење на регистарот на одгледу-
валиште." 

 
Член 11 

Членот 12 се менува и гласи:  
"(1) Секое движење на животните од видовите овци 

и кози меѓу две одгледувалишта на територијата на Ре-
публика Македонија, мора да биде придружено со до-
кумент за движење пополнет и потпишан од одгледу-
вачот. 

(2) Министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство ги пропишува формата и содржината на до-
кументите за движење. 

(3) Надлежниот орган може да бара одгледувачите 
да внесуваат дополнителни информации во документот 
за движење, покрај пропишаните или да бара таквите 
информации да бидат додадени. 

(4) Одгледувачот на одредишното одгледувалиште мо-
ра да ги чува документите за движење во минимален пери-
од одреден од надлежниот орган, но кој не смее да биде по-
краток од три години. На барање на надлежниот орган одг-
ледувачот треба да достави копија од документот. 

(5) По исклучок од ставот (1) на овој член министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство може 
да одобри документот за движење да биде факултати-
вен, штом компјутерската база на податоци која ги со-
држи бараните информации, освен потписот на одгле-
дувачот, ќе биде оперативна." 

Член 12 
Членот 13 се менува и гласи: 
"(1) Надлежниот орган ќе воспостави компјутерска 

база на податоци која ги содржи податоците пропиша-
ни од министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

(2) Секој одгледувач на животни, со исклучок на 
превозници, мора, во период од 30 дена што се однесу-
ва на информациите поврзани со одгледувачот и во 
период од седум дена што се однесува на информации-
те поврзани со движење на животните,  да го извести  
надлежниот орган со:  

а) информациите за упис во централниот регистар 
на одгледувалишта на животни наведени во членот 5 
став (2) од овој закон и за воспоставување на базата на 
податоци наведена во ставот (1) од овој член; 

б) податоците за движењето при движење на жи-
вотните како што е наведено во документот за движе-
ње од членот 12 став (1) на овој член и  

в) дополнителни информации, доколку исклучокот 
наведен во ставот (4) од овој член се применува. 

(3) Надлежниот орган може, за свои потреби, да 
воспостави компјутерска база на податоци која ќе ги 
содржи минимум информациите кои се однесуваат за 
секое животно, пропишани од министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство. 

(4) Надлежниот орган може да бара одгледувачите 
да внесуваат дополнителни информации во компјутер-
ската база на податоци, наведени во ставовите (1) и (3) 
од овој член.  

(5) Податоците од ставот (1)  на  овој член мора да 
се чуваат во базата на податоци најмалку три години 
од смртта на животното, односно од моментот кога во 
одгледувалиштето повеќе нема животни. 

(6)  Министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство ги пропишува формата, содржината, начи-
нот и постапката на водење на компјутерската база на 
податоци." 

 
Член 13 

Во членот 17 ставот (2) се менува и гласи: 
"Министерот за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство може да спроведе соодветна обука и да да-
де инструкции и упатства за примена на релевантните 
одредби од овој закон и подзаконските акти донесени 
врз основа на овој закон."   

 
Член 14 

Во членот 18 ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:  
"Средствата за администрирање и одржување на си-

стемот за идентификација и регистрација на животните 
се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија, 
и тоа за:  

а) идентификација и регистрација на животните од 
видот говеда до 2008 година и 

б) идентификација и регистрација на животните од 
видовите овци и кози до 2010 година. 

Основните и оперативните трошоци за одржување 
на системот за идентификација и регистрација на жи-
вотните се на товар на одгледувачите и тоа за:  

а) животните од видот говеда:  
-  25 % во 2009 година, 
-  50 % во 2010 година, 
- 75% во 2011 година и 
- 100% во 2012 година и натаму и 
б) животните од видот овци и кози:  
- 25% во 2011 година, 
- 50% во 2012 година, 
- 75% во 2013 година и 
-100% во 2014 година и натаму." 

 
Член 15 

Во членот 19 став (1) зборовите: "Управата за вете-
ринарство" се заменуваат со зборовите: "надлежниот 
орган". 
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Член 16 
Членот 21 се менува и гласи: 
"(1) Идентификацијата и регистрацијата на живот-

ните, согласно со овој закон, ја вршат овластени орга-
низации кои претходно склучиле договор со Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво за спроведување на ветеринарно-санитарни мерки 
од јавен интерес согласно со прописите за ветеринарно 
здравство, по исклучок на животните од видовите овци 
и кози од членот 10 став (12) на овој закон.  

(2) Овластените организации од ставот (1) на овој 
член се должни: 

- да го  евидентираат раѓањето на новородено жи-
вотно во компјутерската база на податоци веднаш, но 
не подоцна од пет дена од денот на известувањето од 
страна на одгледувачот, 

- да ги пренесуват податоците и доставуваат доку-
ментите до надлежниот орган за промените на одгледу-
валиштата и животните веднаш, но не подоцна од пет 
дена од приемот на податоците, и тоа: а) за животни: 
идентификувани животни, движење, угинување и слич-
но и б) за одгледувалиште: промена на сопственост, ре-
гистрација на ново  одгледувалиште, прекин на работа 
на одгледувалиште, 

- да ги доставуваат документите од системот за 
идентификација и регистрација на животните до одгле-
дувачот, документи за движење, регистар на одгледу-
валиште, во рок од најмногу десет дена од приемот,  

- да го издаваат привремениот документ за движе-
ње во име на надлежниот орган и  

- совесно да ги чуваат и водат евиденција за задол-
жените ушни маркици и другите средства за идентифи-
кација, како и на другите документи од системот за 
идентификација и регистрација на животните."  

 
Член 17 

Во членот 22 став (1) зборовите: "Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа 
за ветеринарство" се заменуваат со зборовите: "над-
лежниот орган".  

 
Член 18 

Во  членот 23 став (2) алинеја 2  зборот "млекарни-
ци" се брише. 

 
Член 19 

Членот 24 се менува и гласи: 
"(1) Министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство го пропишува минималниот број на инс-
пекциски контроли кои треба да се спроведат со цел да 
се обезбеди правилно спроведување на системот за 
идентификација и регистрација на животните, пропи-
шан со овој закон. Инспекциските контроли секоја го-
дина мора да опфаќаат најмалку 10% од одгледували-
штата кои се наоѓаат на територијата на Република Ма-
кедонија. Минималната стапка на контроли мора да би-
де зголемена онаму каде што е утврдено дека иденти-
фикацијата и регистрацијата на животните не е во сог-
ласност со овој закон. 

(2) По исклучок на ставот (1) од овој член кога 
компјутерската база на податоци ќе биде целосно опе-
ративна, инспекциските контроли може да се намалат 
на најмалку 5% од одгледувалиштата.  

(3) Надлежниот орган ги спроведува инспекциските 
контроли врз основа на анализи на ризик, во кои ќе се 
земат предвид сите важни фактори, вклучувајќи ги и 
бројот на животните на едно одгледувалиште и бројот 
на животните идентификувани на едно одгледувалиште, 
здравјето на луѓето и здравјето на животните, значител-
ни промени во споредба со изминатите години, резулта-
тите од контролите спроведени во претходните години, 
а особено водење на регистрите на одгледувалиштата, 
правилно чување на пасошите на животните на одгледу-
валиштата и правилна комуникација со надлежниот ор-
ган и други критериуми кои ги пропишува министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

(4) Инспекциската контрола ги опфаќа сите живот-
ни на одгледувалиштето за кои е предвидена иденти-
фикација според овој закон.  

(5) По исклучок од ставот (4) на овој член доколку 
од практични причини не е можно да се соберат живот-
ните на одгледувалиштето во период од 48 часа, над-
лежниот орган може да обезбеди соодветен систем за 
избор, доколку се осигура задоволително ниво на кон-
трола. 

(6) Инспекциските контроли, по правило, претход-
но не се најавуваат. Во случај на нивно претходно наја-
вување, тие мора да се ограничат на што е можно по-
краток период кој не смее да надмине 48 часа. 

(7) За секоја извршена инспекциска контрола се со-
ставува стандардизиран записник пропишан од мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
во кој се наведуваат резултатите од контролите, причи-
ната за контролите и утврдените неправилности. На 
одгледувачот или неговиот претставник мора да му се 
даде можност да го потпише записникот и, каде што е 
соодветно, да се дадат нејзини/негови забелешки на со-
држината на истиот.  

(8) Надлежниот орган поднесува годишен извештај до 
30 април секоја година, давајќи податоци за следново: 

а) бројот на одгледувалишта во Република Македо-
нија; 

б) бројот на инспекциски контроли согласно со чле-
нот 23 од овој закон; 

в) бројот на животни врз кои е извршена контрола; 
г) прекршоци и  
д) изречени мерки согласно со членот 25 од овој за-

кон. 
(9) Министерот за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство ги пропишува општите правила за монито-
ринг и инспекциска контрола, за минимална зачесте-
ност на инспекциска контрола, за факторите кои треба 
да се земат предвид при спроведување на анализа на 
ризик, за животните кои треба да бидат опфатени, за 
дозволеното време за најава на инспекциската контро-
ла и за содржината и формата на записникот за инспек-
циска контрола и годишниот извештај."   

 
Член 20 

Во членот 25 ставови (1) и (4) зборот "член 4" се за-
менува со зборовите: "членовите 6, 7, 8, 10, 11 и 12". 

Во ставот (3) зборот "член 4" се заменува со зборо-
вите: "членовите 6, 7, 8, 10, 11 и 12", a зборот "само" се 
брише.  

Во ставот (4) зборот "член 4" се заменува со зборо-
вите: "членовите 6, 7, 8, 10, 11 и 12". 

Во ставот (5) зборовите: "Управа за ветеринарство" 
се заменуваaт со зборовите: "надлежен орган (или ов-
ластена организација)", a  зборовите: "член 7 и 11" се 
заменуваат со зборовите: "членовите 7, 9, 11 и 13". 

Во ставот (6) зборовите: "Управа за ветеринарство" 
се заменуваат со зборовите: "надлежен орган (или ов-
ластена организација)",  a  зборовите: "член 7 и 11" се 
заменуваат со зборовите: "членовите 7, 9 и 11". 

Во ставот (7) зборовите: "член 18" се заменуваат со 
зборовите: "член 6 став 11, член 8 став (10) и член 10 
став (14)", а зборовите: "Управата за ветеринарство" се 
заменуваат со зборовите: "надлежниот орган".  

 
Член  21 

Називот на Главата VII и членот 27 се менуваат и 
гласат: 

"VII. Прекршочни одредби 
 

Член 27 
(1) Глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на прав-
ното лице, ако:  

а)   не го идентификува животното согласно со чле-
нот 6 ставови (1) до (5) од овој закон;  
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б) ги отстранува или заменува средствата за иден-
тификација на животното без дозвола на надлежниот 
орган согласно со членот 6 став (10) од овој закон; 

в) не води и не го одржува тековно регистарот на 
одгледувалиште со податоците наведени во членот 7 од 
овој закон; 

г) не го известува надлежниот орган за секое дви-
жење во и од одгледувалиште и за сите раѓања и смрт 
на животни на одгледувалиштето согласно со членови-
те 7 став (1) и 9 став (2)  од овој закон; 

д) не го пополни и потпише, не го врати, односно 
предаде пасошот согласно со членот 8 ставови (1), (3), 
(4), (5) и (6) од овој закон; 

ѓ) не го потполни и потпише, не го врати или преда-
де привремениот документ за движење согласно со 
членот 8 ставови (8) и (9) од овој закон; 

е) го користи привремениот документ за движење 
повеќе од два пати, како што е пропишано во членот 8 
став (8) од овој закон; 

ж) не дозволи вршење на инспекциски надзор сог-
ласно со членовите 23 и 24 од овој закон и  

з) не ги извршува должностите согласно со членот 
21 став (2) алинеи од 1 до 5 од овој закон. 

(2) За прекршоците од ставот (1) на овој член ќе се 
изрече глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска 
противвредност за прекршок и на одговорното лице во 
правното лице. 

(3) За прекршоците од ставот (1) на овој член по-
крај глобата на правното лице прекршочниот орган за 
поведување и водење на прекршочната постапка може 
да изрече и прекршочна санкција, забрана на вршење 
на дејност за време од три дена до 15 дена. 

(4) За прекршоците од ставот (1) на овој член по-
крај глобата на одговорното лице во правното лице су-
дот ќе му изрече и прекршочна санкција, забрана за вр-
шење на професија или должност за време од шест ме-
сеца до една година."   

 
Член  22 

По членот 27 се додава нов член 27-а, кој гласи: 
 

"Член  27-а 
 (1) Глоба во износ од 500 до 700 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на прав-
ното лице, ако:  

а)   не го идентификува животното согласно со чле-
нот 10 ставови (1), (2), (3), (4), (5), (6), (9) и (12) од овој 
закон;  

б) ги отстранува или заменува средствата за иден-
тификација на животното без дозвола на надлежниот 
орган согласно со членот 10 став (10) од овој закон; 

в) не води и не го одржува тековно регистарот на 
одгледувалиштето со податоците наведени во членот 
11 од овој закон; 

г) не го известува надлежниот орган за потеклото, 
идентификацијата и дестинацијата на животните кој 
одгледувачот ги поседувал, чувал, транспортирал или 
заклал согласно со членот 11 став (5) од овој закон;  

д) не го пополни и потпише, не го врати, односно 
предаде документот за движење согласно со членот 12 
ставови (1) и (4) од овој закон и  

ѓ) не го извести надлежниот орган за секое движе-
ње во и од одгледувалиштето согласно со членот 13 
став (2) од овој закон. 

(2) За прекршоците од ставот (1) на овој член ќе се 
изрече глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска 
противвредност за прекршок и на одговорното лице во 
правното лице. 

(3) За прекршоците од ставот (1) на овој член по-
крај глобата на правното лице прекршочниот орган за 
поведување и водење на прекшочната постапка може 
да изрече и прекршочна санкција, забрана на вршење 
на дејност за време од три до 15 дена. 

(4) За прекршоците од ставот (1) на овој член по-
крај глобата на одговорното лице во правното лице су-
дот ќе му изрече и прекршочна санкција, забрана за вр-
шење на професија или должност за време од шест ме-
сеца до една година."  

 
Член  23 

Членот 28 се менува и гласи: 
"(1) Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на физич-
ко лице ако стори некое од дејствијата од членот 27 
став (1) точки б) и ж) на овој закон. 

(2) Глоба во износ од  50 до  150 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на физич-
ко лице ако стори некое од дејствијата од членот 27 
став (1) точка а) на овој закон. 

(3) Глоба во износ од 15 до  50 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на физич-
ко лице ако стори некое од дејствијата од членот 27 
став (1) точки в), г), д), ѓ) и е) на овој закон. 

(4) Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на физич-
ко лице ако стори некое од дејствијата од членот 28 
став (1) точка б) на овој закон. 

(5) Глоба во износ од  200 до  400 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на физич-
ко лице ако стори некое од дејствијата од членот 28  
став (1) точка а) на овој закон. 

(6) Глоба во износ од 15 до 50 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на физичко 
лице ако стори некое од дејствијата од членот 28 став 
(1) точки в), г), д) и ѓ) на овој закон." 

 
Член  24 

Членот 29 се менува и гласи:  
"Ветеринарниот инспектор може на одговорното 

лице во правното лице, да му изрече глоба на самото 
место за дејствијата од членот 27 став (1) на овој закон 
до 300 евра во денарска противвредност."   

 
Член  25 

По членот 30 се додава нов член 30-a, кој гласи: 
 

"Член 30-a 
(1) Прекршочен орган за поведување и водење на 

прекршочна постапка за прекршоците од членовите 27 
ставови (1), (2) и (3), 28 ставови (1), (2) и (3) и 29 на 
овој закон е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

(2) Постапката од ставот (1) на овој член ја води 
петчлена Комисија формирана од министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство."   

 
Член  26 

По членот 31 се додава нов член 31-a, кој гласи: 
 

"Член  31-a 
(1) За прекршоците пропишани во овој закон, пре-

кршочниот орган  може да спроведе постапка за посре-
дување и постигнување согласност со сторителот на 
прекршокот. 

(2) Постапката за посредување и постигнување сог-
ласност со сторителот на прекршокот ја води тричлена 
посебна Комисија за посредување составена од врабо-
тени лица во Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство." 

 
Член  27 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 
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L I G J 
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR 

IDENTIFIKIMIN DHE REGJISTRIMIN E 
KAFSHËVE 

  
Neni 1 

Në Ligjin për identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve 
(“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër  
69/2004), në nenin 2, në alinenë 8, në fund të fjalisë 
lidhëza “dhe” fshihet, ndërsa në alinenë 9, pika 
zëvendësohet me lidhëzën “dhe”. 

Pas alinesë 9 shtohet alineja e re 10, si vijon: 
“-“Organ kompetent” është Drejtoria e Veterinarisë.” 
 

Neni 2 
Në nenin 4 paragrafin (1) pikën 1, në fund të fjalisë 

pikëpresja fshihet dhe shtohen fjalët: “dhe mjetet për 
identifikimin grupor të kafshëve nga llojet e dhenve dhe të 
dhive”. 

Pas paragrafit (3), shtohet paragrafi i ri (4), si vijon:  
“(4) Rritësi është përgjegjës për identifikimin dhe 

regjistrimin me kohë të kafshëve, mbajtjen e regjistrave të 
vendeve të rritjes dhe dorëzimin e të dhënave në Regjistrin 
qendror të vendeve të rritjes së kafshëve dhe në bazën 
kompjuterike të të dhënave.”  

 
Neni 3 

Në nenin 5 paragrafi (1), pas fjalëve: “regjistrin e” 
shtohen fjalët: “të gjitha”, pas fjalëve: “vendet e rritjes” 
shtohen fjalët: “dhe rritësit”, ndërsa në fund të fjalisë pika 
zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “me përjashtim 
të transportuesve”. 

Në paragrafin (2) para alinesë 1, shtohet alineja e re, si 
vijon: 

“- koordinatat gjeografike ose treguesin përkatës, për 
lokalitetin gjeografik të vendit të rritjes”.  

Në paragrafin (3) fjalët: “Drejtorinë e Veterinarisë” 
zëvendësohen me fjalët: “Regjistrin qendror të vendeve të 
rritjes së kafshëve”, fjala “e cila” zëvendësohen me fjalën 
“i cili”.  

 
Neni 4 

Pas  nenit 5 shtohet neni  i ri 5-a si vijon: 
 

“Neni 5-a 
(1) Identifikimi elektronik është i obligueshëm për të 

gjitha llojet e kafshëve, duke filluar nga data e përcaktuar 
për çdo lloj të kafshëve, në pajtim me paragrafin (2) të këtij 
neni.  

(2) Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së 
Ujërave i përcakton mënyrën, procedurën dhe përmbajtjen 
e identifikimit elektronik, si dhe datën e fillimit të 
identifikimit elektronik për çdo lloj të kafshëve.”  

 
Neni 5 

Në titullin e nenit 6 fjalët: “- shenjat e veshëve” 
fshihen. 

Në nenin 6, paragrafi (1) ndryshon si vijon:  
“Secila kafshë nga lloji i gjedheve, doemos duhet të 

identifikohet me mjetet për  identifikim, të lejuara nga 
organi kompetent, edhe atë me:  

- shenjat e veshëve dhe/ose 
- identifikues elektronik.” 
Pas paragrafit (1), shtohet paragrafi i ri (2), si vijon: 
“(2) Nëse përdoren dy shenja të veshëve, ato vihen në 

secilin vesh.” 
Paragrafët (2) dhe (3) bëhen paragrafë (3) dhe (4). 
Në paragrafin (4), i cili bëhet paragraf (5), fjalët: 

“shenjat e veshëve” zëvendësohen me fjalët: “mjetet për 
identifikim”. 

Në paragrafin (5) i cili bëhet paragraf (6), fjalët: 
“shenjat e veshëve” zëvendësohen me fjalët “mjetet për 
identifikim”. 

Paragrafi (6) bëhet paragraf (7). 

Në paragrafin (7) i cili bëhet paragraf (8), fjalët: 
“paragrafi (5)” zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (6)”.  

Paragrafi (8) bëhet paragraf (9). 
Në paragrafin (9) i cili bëhet paragraf (10), në rreshtin e 

parë, të tretë, të dhjetë dhe të dymbëdhjetë, fjalët: “shenjat 
e veshëve” zëvendësohen me fjalët: “mjetet për 
identifikim”, ndërsa në rreshtin e dytë, të pestë dhe të tetë, 
fjalët: “Drejtoria e Veterinarisë” zëvendësohen me fjalët: 
“organi kompetent”.  

Paragrafi (10) i cili bëhet paragraf (11), ndryshon si 
vijon: 

“(11) Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së 
Ujërave e përcakton formën dhe përmbajtjen, afatin dhe 
mënyrën e aplikimit të mjeteve për identifikimin e 
kafshëve nga lloji i gjedheve, si dhe lartësinë e 
kompensimit për lëshimin e zëvendësimit të mjeteve për 
identifikim, që duhet ta paguajë rritësi i kafshëve, i cili nuk 
mund të jetë më i lartë se shpenzimet objektive të bëra.”    

 
Neni 6 

Në nenin 7 në paragrafët (1), (2) dhe (3) fjalët: 
“Drejtoria e Veterinarisë” zëvendësohen me fjalët: “organi 
kompetent”.  

 
Neni 7 

Neni 8  ndryshon si vijon:  
“(1) Për secilin gjedh që doemos duhet të identifikohet, 

organi kompetent lëshon pasaportë, në afat prej 35 ditësh 
pas njoftimit për lindjen e tij, ose në rastin e gjedhit të 
importuar në afatin prej 35 ditësh pas paraqitjes së 
identifikimit të përsëritur, përkatësisht regjistrimit. Rritësi i 
kafshëve është i obliguar që ta nënshkruajë pasaportën pas 
pranimit të tij. 

(2) Në rastet kur gjedhet e importuara janë të shënuara 
sipas rregullave ligjore për identifikimin dhe regjistrimin e 
gjedheve në Unionin Evropian, pasaporta që e shoqëron 
kafshën dorëzohet në organin kompetent, i cili të njëjtën e 
kthen në vendin që e ka lëshuar.  

(3) Gjedhi gjatë çdo qarkullimi, doemos duhet të 
shoqërohet me pasaportën e vet. Në rastin e furnizimit, 
rritësi është i obliguar që ta përditësojë pasaportën me 
futjen e të dhënave të tij, dhe të dhënave për vendin e tij të 
ruajtjes dhe të njëjtin ta nënshkruajë. 

(4) Në rastin e ngordhjes së gjedhit, rritësi doemos 
duhet ta shënojë datën e ngordhjes dhe t’ia kthejë 
pasaportën organit kompetent, në afat prej shtatë ditësh pas 
ngordhjes së gjedhit. Nëse gjedhi dërgohet në thertore, 
thertorja është përgjegjëse për shënimin e datës së therjes 
dhe kthimin e pasaportës në organin kompetent. 

(5) Gjatë eksportit të gjedheve, pasaporta e shoqëron 
gjedhin në vendin e importit. 

(6) Në rast se pasaporta humbet, dëmtohet, nuk lexohet, 
prishet ose vidhet, rritësi i gjedheve doemos duhet të 
kërkojë dublikatën e pasaportës, jo më vonë se shtatë ditë 
nga vërejtja e ndodhisë. Organi kompetent do ta lëshojë 
dublikatën e pasaportës, në afatin më të shkurtër të 
mundshëm, që nuk mund të jetë më i gjatë se shtatë ditë, në 
të cilin nuk shënohet numri rendor i dublikatës, ndërsa 
pasaporta origjinale nuk vlen më tej. Rritësi është i 
obliguar që ta nënshkruajë dublikatën e pasaportës pas 
pranimit të saj, ndërsa pasaportën e dëmtuar dhe të 
palexueshme, t’ia kthejë organit kompetent.  

(7) Nëse viçi më i ri se 42 ditë, lëviz nga një vend në 
vendin tjetër të rritjes dhe nëse për atë nuk është lëshuar 
pasaportë, organi kompetent për atë do të lëshojë 
dokumentin e përkohshëm, që do t’i përmbajë të dhënat që 
i përmban pasaporta.  

(8) Viçi i shoqëruar me dokumentin e përkohshëm për 
qarkullim, nuk guxon të lëvizë në më shumë se dy vende 
për rritjen e kafshëve. Lëvizja ndërmjet dy vendeve të 
rritjes përmes tregut të kafshëve ose qendrës për 
grumbullimin e viçave, konsiderohet si një lëvizje, me 
kusht që tregu i kafshëve ose qendra për grumbullimin e 
viçave, me kërkesë në organin kompetent, të mund të 
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paraqesë të dhëna të plota për transaksionet e kryera në 
kuadër të tregut ose të qendrës. Rritësi është i obliguar që 
ta përditësojë dokumentin e përkohshëm për qarkullim, me 
futjen e të dhënave të tij dhe të dhënave për vendin e tij të 
rritjes së kafshëve dhe të njëjtin ta nënshkruajë. 

(9) Rritësi është i obliguar që dokumentin nga paragrafi 
(7) i këtij neni, ta dorëzojë në organin kompetent kur viçi 
do t’i mbushë 42 ditë ose në afat prej shtatë ditësh në rastin 
e ngordhjes së viçit pa i mbushur 42 ditë. Nëse viçi ende 
është gjallë, organi kompetent do të lëshojë pasaportë në 
afatin prej 14 ditësh, pas pranimit të dokumentit të 
përkohshëm.  Në pasaportë regjistrohen të dhënat për të 
gjitha lëvizjet e viçit, të shënuara në dokumentin e 
përkohshëm.   

(10) Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së 
Ujërave e përcakton formën, përmbajtjen, mënyrën dhe 
procedurën për lëshimin dhe heqjen e dokumenteve për 
qarkullim, si dhe lartësinë e kompensimit për lëshimin e 
dublikatës së pasaportës nga paragrafi (6) i këtij neni, dhe 
të dokumentit të përkohshëm nga paragrafi (7) i këtij neni, 
që duhet ta paguajë rritësi i kafshëve, i cili nuk mund të 
jetë më i lartë se shpenzimet objektive të bëra.”    

 
Neni 8 

Në nenin 9, në paragrafin (1), fjalët: “Drejtoria e 
Veterinarisë” zëvendësohen me fjalët: “organi kompetent”. 

Pas paragrafit (1), shtohet paragrafi i ri (2), si vijon: 
“(2) Rritësi i kafshëve është i obliguar që ta njoftojë 

organin kompetent për të gjitha lëvizjet në dhe jashtë 
vendit të rritjes dhe për çdo lindje dhe ngordhje të kafshëve 
në vendin e rritjes, bashkë me datat e këtyre ngjarjeve, në 
afat prej shtatë ditësh nga ndodhja e ngjarjes. Ministri i 
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, mund ta 
vazhdojë periudhën maksimale dhe të sigurojë rregulla të 
veçanta të zbatueshme për lëvizjen e gjedheve kur shkojnë 
për verim në zona të ndryshme malore.”  

Pas paragrafit (2) i cili bëhet paragraf (3), shtohet 
paragrafi i ri (4), si vijon: 

“(4) Organi kompetent mund të përcaktojë që rritësit e 
kafshëve, të fusin të dhëna plotësuese në bazën 
kompjuterike të të dhënave për kafshët nga lloji i 
gjedheve.”  

Paragrafi (3) i cili bëhet paragraf (5), ndryshon si vijon:  
“(5) Të dhënat nga paragrafi 1 i këtij neni, doemos 

duhet të ruhen në periudhën minimale të përcaktuar nga 
ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, 
që përfshin së paku 3 vjet të kaluara pa kafshë në vendin e 
rritjes së kafshëve.”  

Paragrafi (4) bëhet paragraf (6). 
 

Neni 9 
Neni 10  ndryshon si vijon:  
“(1) Secila kafshë nga lloji i dhenve dhe dhive, doemos 

duhet të identifikohet me mjete për identifikim të lejuara 
nga organi kompetent, në pajtim me paragrafin (3) të këtij 
neni, në afatin prej gjashtë muajsh nga lindja, dhe në çdo 
rast para se kafsha ta lëshojë vendin e rritjes ku ka lindur.  

(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, ministri 
i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, mund ta 
lejojë vazhdimin e periudhës për kafshët e rritura në 
mënyrë ekstensive dhe që kanë kullotur të lira, por jo më 
gjatë se 12 muaj nga lindja.  

(3) Kafshët nga lloji i dhenve dhe i dhive, doemos 
duhet të identifikohen me:  

- shenjën e veshit si mjet i parë për identifikim, i lejuar 
nga organi kompetent, përveç në rastet kur kafshët nuk 
kanë veshë, ose ka veshë shumë të vegjël për vënien e 
shenjave të veshit, atëherë shfrytëzohen mjetet alternative 
për identifikim, të përcaktuara nga ministri i Bujqësisë, 
Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave; 

-  identifikues elektronik si mjet i dytë për identifikim, i 
lejuar nga ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së 
Ujërave dhe 

(4) Deri në aplikimin e identifikimit elektronik, sipas 
nenit 5-a të këtij ligji, mjet i dytë për identifikim është 
shenja e veshit, përveç në rastin kur kafshët nga lloji i 
dhenve dhe i dhive, janë të dedikuara për eksport, ose nuk 
kanë veshë, ose kanë veshë shumë të vegjël për vënien e 
shenjave të veshit. 

(5) Për kafshët e dedikuara për therje para moshës 12 
muajshe, dhe të cilat nuk janë të dedikuara për eksport, 
mënyra për identifikim doemos duhet të lejohet nga organi 
kompetent, si alternativë për mjetet e identifikimit të 
shënuara në paragrafët (3) dhe (4) të këtij neni. 

(6) Secila kafshë e importuar nga llojet e dhenve dhe të 
dhive, që e ka kaluar kontrollin e veterinarisë në 
inspeksionin kufitar të veterinarisë, në pajtim me Ligjin për 
shëndetësinë veterinere, dhe e cila mbetet në territorin e 
Republikës së Maqedonisë, në vendin e destinuar të rritjes 
së kafshëve, identifikohet në pajtim me paragrafin (2) të 
këtij neni, në periudhën jo më të gjatë se 14 ditë nga 
kontrolli veterinarik i inspeksionit veterinar, dhe në çdo 
rast para lëshimit të vendit të rritjes së kafshëve.  

(7) Identifikimi origjinal i vendosur nga vendi i 
origjinës, doemos duhet të regjistrohet në bazën 
kompjuterike të të dhënave, si dhe në regjistrin për vendin 
e rritjes së kafshëve, bashkë me kodin për identifikim, të 
ndarë gjatë arritjes në vendin e parë të rritjes nga zbarkimi 
në Republikën e Maqedonisë.  

(8) Me përjashtim nga paragrafi (6) i këtij neni, kafsha 
nga lloji i dhenve dhe i dhive, nuk ka nevojë të 
identifikohet nëse drejtpërdrejt transportohet nga 
vendkalimi kufitar deri në thertore, ku është kryer kontrolli 
veterinarik, dhe kafsha është therur në afatin prej pesë 
ditësh pune, pas kryerjes së kontrollit.  

(9) Secila kafshë e importuar e cila rrjedh nga vendi ku 
zbatohet sistemi për identifikimin dhe regjistrimin e 
dhenve dhe dhive, i Unionit Evropian, e mban regjistrimin 
e saj origjinal. 

(10) Mjetet për identifikim nuk guxojnë të mënjanohen 
ose të zëvendësohen pa lejen e organit kompetent. Nëse 
mjetet për identifikim janë të palexueshme, të dëmtuara 
seriozisht ose të humbura, doemos duhet që në afatin sa më 
të shkurtër të mundshëm, të aplikohet zëvendësimi që ka 
kod të ndryshëm nga mjetet origjinale për identifikim, me 
kusht që rrjedhoja të mos jetë e komprometuar, veçanërisht 
në rastin kur ka kafshë që janë të identifikuara në pajtim 
me paragrafin (4) të këtij neni. 

(11) Aplikimin e mjeteve për identifikim, të shënuara 
në paragrafin 3 të këtij neni, e kryejnë organizatat e 
autorizuara nga neni 21 i këtij ligji. 

(12) Me përjashtim nga paragrafi (11) i këtij neni, 
rritësi i kafshëve e kryen aplikimin e mjeteve për 
identifikimin e kafshëve nga paragrafi (5) i këtij neni, në 
vendet e rritjes që ruajnë më shumë se 50 dhen dhe dhi, të 
identifikuara me mjetin e dytë për identifikim nga 
paragrafët (3) dhe (4) të këtij neni. Rritësi i kafshëve, e 
kryen aplikimin e mjeteve për identifikim ekskluzivisht në 
kafshët nga vendi i tij i rritjes, dhe nuk guxon që t’i shesë 
ose në çfarëdo mënyre tjetër t’i tjetërsojë mjetet e 
identifikimit me të cilat është ngarkuar.     

(13) Për kafshët e importuara nga vendet që e zbatojnë 
sistemin e identifikimit elektronik të lejuar nga Unioni 
Evropian, dhe në pajtim me standardet e përcaktuara nga 
ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, 
doemos duhet të sigurohet se numri individual i 
identifikimit elektronik dhe karakteristikat e mjetit të 
përdorur, janë të shënuar në certifikatën përkatëse. 

(14) Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së 
Ujërave e përcakton periudhën nga lindja ose importi deri 
në shënimin e parë, formën dhe përmbajtjen e mjeteve për 
identifikimi, mënyrën e aplikimit dhe zëvendësimit të 
mjeteve për identifikimin e kafshëve nga lloji i dhenve dhe 
dhive, si dhe lartësinë e kompensimit për lëshimin e 
zëvendësimit të mjeteve për identifikim që duhet ta 
paguajë rritësi i kafshëve, i cili nuk mund të jetë më i lartë 
se shpenzimet objektive të bëra.”    
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Neni 10 
Neni 11,  ndryshon si vijon: 
“(1) Secili rritës i kafshëve nga llojet e dhenve dhe 

dhive, përveç transportuesit, doemos duhet ta mbajë 
regjistrin të plotësuar rrjedhës të vendit për rritjen e 
kafshëve, i cili do t’i përmbajë së paku informatat e 
përcaktuara nga ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Ekonomisë së Ujërave, si dhe informatat e kontrolleve të 
realizuara nga organi kompetent.   

(2) Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së 
Ujërave, mund të kërkojë që rritësit e kafshëve në regjistër 
të fusin informata plotësuese, krahas të shënuarave në 
paragrafin (1) të këtij neni. 

(3) Regjistri i vendit të rritjes së kafshëve nga paragrafi 
(1) i këtij neni, doemos duhet të jetë në formën e lejuar nga 
organi kompetent, i cili udhëhiqet me dorë ose në mënyrë 
kompjuterike, dhe me kërkesën e organit kompetent 
doemos duhet të jetë përherë i kapshëm në vendin e rritjes 
së kafshëve, në periudhën minimale të caktuar nga organi 
kompetent, por e cila nuk mund të jetë më e shkurtër se tre 
vjet nga dita kur kafsha e fundit e ka lëshuar vendin e 
rritjes.  

(4) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, ministri 
i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, mund të 
lejojë që regjistri i vendit të rritjes të jetë fakultativ sapo të 
bëhet operative baza kompjuterike e të dhënave. 

(5) Secili rritës doemos duhet ta njoftojë organin 
kompetent me kërkesën e tij, me të gjitha informatat lidhur 
me origjinën, identifikimin dhe ku ka nevojë, destinimin e 
kafshëve të cilat rritësi i ka poseduar, ruajtur, transportuar 
ose i ka therur, në tre vitet e fundit.  

(6) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, ministri 
i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave mund të 
lejojë, në rastet nga neni 4 paragrafi (3) i këtij ligji, të 
vazhdohet periudha maksimale nga paraqitja e ngjarjes deri 
në futjen në regjistër ose deri në njoftimin e organit 
kompetent, por jo më gjatë se 6 muaj. 

(7) Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së 
Ujërave e përcakton formën, përmbajtjen, mënyrën dhe 
procedurën e mbajtjes së regjistrit të vendit për ruajtjen e 
kafshëve.” 

 
Neni 11 

Neni 12  ndryshon si vijon:  
“(1) Secila lëvizje e kafshëve nga llojet e dhenve dhe 

dhive, ndërmjet dy vendeve të rritjes në Republikën e 
Maqedonisë, doemos duhet të shoqërohet me dokumentin 
për qarkullim, të plotësuar dhe të nënshkruar nga rritësi i 
kafshëve. 

(2) Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së 
Ujërave, e përcakton formën dhe përmbajtjen e 
dokumenteve për qarkullim. 

(3) Organi kompetent mund të kërkojë që rritësit të 
fusin informata plotësuese në dokumentin për qarkullim, 
krahas të përcaktuarave ose të kërkojë që informatat e atilla 
të shtohen. 

(4) Rritësi i kafshëve i vendit destinues të rritjes, 
doemos duhet t’i ruajë dokumentet për qarkullim në 
periudhën minimale të caktuar nga organi kompetent, por e 
cila nuk mund të jetë më e shkurtër se tre vjet. Me kërkesën 
e organit kompetent, rritësi duhet ta dorëzojë kopjen e 
dokumentit. 

(5) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, ministri i 
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave mund të lejojë 
që dokumenti për qarkullim të jetë fakultativ pasi që baza 
kompjuterike e të dhënave që i përmban informatat e 
kërkuara, përveç nënshkrimit të rritësit, do të bëhet operative.” 

 
Neni 12 

Neni 13  ndryshon si vijon: 
“(1) Organi kompetent do ta vendosë bazën 

kompjuterike të të dhënave, e cila i përmban të dhënat e 
përcaktuara nga ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Ekonomisë së Ujërave. 

(2) Secili rritës i kafshëve, me përjashtim të 
transportuesve, doemos duhet që në periudhën prej 30 
ditësh që ka të bëjë për informatat lidhur me ruajtësin e 
kafshëve, dhe në periudhën prej shtatë ditësh që ka të bëjë 
me informatat lidhur me lëvizjen e kafshëve, ta njoftojë 
organin kompetent me:    

a) informatat për regjistrimin në regjistrin qendror të 
vendeve të rritjes së kafshëve, të shënuara në nenin 5 
paragrafi (2) i këtij ligji, dhe për vendosjen e bazës së të 
dhënave, të shënuar në paragrafin (1) të këtij neni. 

b) të dhënat për qarkullimin gjatë qarkullimit të 
kafshëve, siç është shënuar në dokumentin për qarkullim 
nga neni 12 paragrafi (1) i këtij neni;  

v) informatat plotësuese, nëse përjashtimi i shënuar në 
paragrafin (4) të këtij neni, zbatohet. 

(3) Organi kompetent mundet që për nevojat e veta ta 
vendosë bazën kompjuterike të të dhënave, e cila do t’i 
përmbajë informatat minimale që kanë të bëjnë për secilën 
kafshë, të përcaktuara nga ministri i Bujqësisë, Pylltarisë 
dhe Ekonomisë së Ujërave. 

(4) Organi kompetent mund të kërkojë që rritësit të 
fusin informata plotësuese në bazën kompjuterike të të 
dhënave, të shënuara në paragrafët (1) dhe (3) të këtij neni.  

(5) Të dhënat nga paragrafi (1) i këtij neni, doemos 
duhet të ruhen në bazën e të dhënave, së paku tre vjet nga 
ngordhja e kafshës, përkatësisht nga momenti kur në 
vendin e rritjes së kafshëve nuk ka më kafshë.” 

(6) Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së 
Ujërave e përcakton formën, përmbajtjen, mënyrën dhe 
procedurën e udhëheqjes së bazës kompjuterike të të 
dhënave.” 

 
Neni 13 

Në nenin 17,  paragrafi (2) ndryshon si vijon: 
“Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së 

Ujërave mund të zbatojë trajnim përkatës dhe të japë 
instruksione dhe udhëzime për zbatimin e dispozitave 
relevante nga ky ligj dhe të akteve nënligjore të miratuara 
në bazë të këtij ligji.''   

 
Neni 14 

Në nenin 18 paragrafët (2) dhe (3) ndryshojnë si 
vijojnë:  

“Mjetet për administrim dhe mirëmbajtje të sistemit për 
identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve sigurohen nga 
Buxheti i Republikës së Maqedonisë edhe atë për:  

a) identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve nga lloji i 
gjedheve deri në vitin 2008 dhe 

b) identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve nga llojet e 
dhenve dhe dhive deri në vitin 2010.'' 

Shpenzimet themelore dhe operative për mirëmbajtjen 
e sistemit për identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve janë 
në barrë të rritësve të kafshëve edhe atë për: 

a) kafshët nga lloji i gjedheve 
- 25% në vitin 2009 
- 50% në vitin 2010 
- 75% në vitin 2011 
- 100% në vitin 2012 dhe më tutje, dhe 
b) kafshët nga lloji i dhenve dhe dhive 
- 25% në vitin 2011 
- 50% në vitin 2012 
- 75% në vitin 2013 dhe 
- 100% në vitin 2014 dhe më tutje''  

Neni 15 
Në nenin 19 paragrafin (1) fjalët: ''Drejtoria për 

veterinari'' zëvendësohen me fjalët: ''organi kompetent''.  
Neni 16 

Neni 21 ndryshohet si vijon: 
''(1) Identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve në pajtim 

me këtë ligj e bëjnë organizatat e autorizuara të cilat 
paraprakisht kanë lidhur marrëveshje me Ministrinë e 
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave për 
zbatimin e masave sanitare-veterinare me interes publik në 
pajtim me dispozitat për shëndetësi veterinare, me 
përjashtim të kafshëve nga llojet e dhenve dhe dhive nga 
neni 10 paragrafi (12) i këtij ligji.  
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(2) Organizatat e autorizuara nga paragrafi 1 i këtij neni 
janë të detyruara: 

- ta evidentojnë menjëherë kafshën e porsalindur në 
bazën kompjuterike të të dhënave, por jo më vonë se pesë 
ditë nga dita e njoftimit nga ana e rritësit të kafshëve, 

- t'i bartin të dhënat dhe t’ia dorëzojnë dokumentet 
organit kompetent për ndryshimet e vendit për rritjen e 
kafshëve dhe kafshët menjëherë, por jo më vonë së pesë 
ditë nga pranimi i të dhënave edhe atë: a) për kafshë: 
kafshë të identifikuara, lëvizje, ngordhje dhe ngjashëm; b) 
për vendin e rritjes së kafshëve: ndryshimin e pronësisë, 
regjistrimin e vendit të ri për rritjen e kafshëve, ndërprerjen 
e punës së vendit për rritjen e kafshëve, 

- t'ia dorëzojnë dokumentet nga sistemi për 
identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve rritësit të 
kafshëve, dokumentet për lëvizje, regjistrin e vendit për 
rritjen e kafshëve, në afat prej 10 ditësh nga pranimi, 

-  ta lëshojnë dokumentin e përkohshëm për lëvizje në 
emër të organit kompetent, dhe 

- me ndërgjegje t'i ruajë dhe të mbajë evidencë për 
shenjat e detyrueshme në veshë, si dhe të dokumenteve 
tjera për identifikimin nga sistemi për identifikim dhe 
regjistrimin e kafshëve.''  

 
Neni 17 

Në nenin 22 paragrafi (1) fjalët: ''Ministria e Bujqësisë, 
Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave - Drejtoria për 
veterinari'' zëvendësohen me fjalët: ''organi kompetent''.   

Neni 18 
Në nenin 23 paragrafi (2) alineja 2 fjala ''qumështore'' 

shlyhet. 
Neni 19 

Neni 24 ndryshon si vijon: 
''(1) ''Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së 

Ujërave e përcakton numrin minimal të kontrolleve të 
inspektimeve të cilat duhet të zbatohen me qëllim që të 
sigurohet zbatimi i drejtë i sistemit për identifikimin dhe 
regjistrimin e kafshëve, të përcaktuar me këtë ligj. 
Kontrollet e inspektimeve çdo vit doemos duhet të 
përfshijnë së paku 10% të vendeve për rritjen e kafshëve të 
cilat ndodhen në territorin e Republikës së Maqedonisë. 
Shkalla minimale e kontrolleve doemos duhet të rritet atje 
ku është vërtetuar se identifikimi dhe regjistrimi i kafshëve 
nuk është në pajtim me këtë ligj. 

(2) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, kur 
baza kompjuterike e të dhënave do të jetë plotësisht 
operative, kontrollet e inspektimeve mund të zvogëlohen së 
paku 5% të vendeve për rritjen e kafshëve.  

(3) Organi kompetent i zbaton kontrollet e 
inspektimeve në bazë të analizave të rrezikut, në të cilat do 
të merren parasysh të gjithë faktorët e rëndësishëm, duke 
përfshirë edhe numrin e kafshëve të një vendi për rritjen e 
kafshëve dhe numrin e kafshëve të identifikuara të një 
vendi për rritjen e kafshëve, shëndetin e njerëzve dhe 
shëndetin e kafshëve, ndryshimet e rëndësishme në 
krahasim me vitet e kaluara, e veçanërisht mbajtjen e 
regjistrave në vendin për rritjen e kafshëve, ruajtjen në 
mënyrë të rregullt pasaportave të kafshëve të vendeve për 
rritjen e kafshëve dhe komunikimin e drejtë me organin 
kompetent dhe kriteret tjera të cilat i përcakton ministri i 
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave. 

(4) Kontrolli për inspektim i përfshin të gjitha kafshët 
në vendin për rritjen e kafshëve për të cilat është paraparë 
identifikimi në bazë të këtij ligji.  

(5) Me përjashtim nga paragrafi (4) të këtij neni nëse 
për shkaqe praktike nuk është e mundshme të mblidhen 
kafshët e vendit për rritjen e kafshëve në periudhë prej 48 
orësh, organi kompetent mund të sigurojë sistem përkatës 
për zgjedhje, nëse sigurohet niveli i kënaqshëm i kontrollit. 

(6) Kontrollet e inspektimit sipas rregullit nuk 
paralajmërohen paraprakisht. Në rast të paralajmërimit të 
tyre paraprak, ato duhet të kufizohen në afat sa më të 
shkurtër të mundshëm i cili nuk guxon të tejkalojë 24 orë. 

(7) Për çdo kontroll inspektimi të kryer përpilohet 
procesverbal i standardizuar i përcaktuar nga ministri i 
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, në të cilin 

shënohen rezultatet nga kontrolloret, shkaku i kontrolleve dhe 
parregullsitë e vërtetuara. Rritësit të kafshëve ose përfaqësuesit 
të tij doemos duhet t'i jepet mundësia që ta nënshkruajë 
procesverbalin dhe, ku është në mënyrë përkatëse, të jepen 
vërejtjet e tyre/të tij në përmbajtjen e të njëjtit.  

(8) Organi kompetent  paraqet raport vjetor çdo vit deri 
më 30 prill, duke paraqitur të dhëna si vijon: 

a) numrin e vendeve për rritjen e kafshëve në 
Republikën e Maqedonisë; 

b) numrin e kontrolleve të inspektimeve në pajtim me 
nenin 23 të këtij ligji; 

v) numrin e kafshëve ndaj të cilave është bërë kontrolli; 
g) kundërvajtjet; 
d) masat e kumtuara në pajtim me nenin 25 të këtij 

ligji. 
(9) Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së 

Ujërave i  përcakton rregullat e përgjithshme për 
monitorimin dhe kontrollin e inspektimit, për kontrollin e 
inspektimit të shpeshtuar minimal, për faktorët të cilët 
duhen të merren parasysh gjatë zbatimit të analizës së 
rrezikut, për kafshët të cilat duhen të përfshihen, për kohën 
e lejuar për paralajmërimin e kontrollit të inspektimit dhe 
për përmbajtjen dhe formën e procesverbalit për kontrollin 
e inspektimit dhe raportin vjetor.''   

 
Neni 20 

Në nenin 25 në paragrafin (1) dhe (4) fjalët: ''neni 4'' 
zëvendësohen me fjalët: “nenet 6, 7, 8, 10, 11 dhe 12“. 

Në  paragrafin (3)  fjalët: ''neni 4'' zëvendësohen me fjalët: 
“nenet 6, 7, 8, 10, 11 dhe 12” ndërsa fjala ''vetëm'' shlyhet.  

Në  paragrafin (4)  fjalët: ''neni 4'' zëvendësohen me 
fjalët: ''nenet 6, 7, 8, 10, 11 dhe 12“  

Në paragrafin (5) fjalët: ,,Drejtoria për veterinari'' 
zëvendësohet me fjalët: ''organi kompetent (ose organizata 
e autorizuar)'' dhe fjalët: ''neni 7 dhe 11'' zëvendësohen me 
fjalët: ''nenet 7, 9, 11 dhe  13'' 

Në paragrafin (6) fjalët: ,,Drejtoria për veterinari'' 
zëvendësohet me fjalët: ''organi kompetent (ose organizata 
e autorizuar)'' dhe fjalët: ''neni 7 dhe 11'' zëvendësohen me 
fjalët: ''nenet 7, 9, dhe 11''. 

Në paragrafin (7) fjalët: ''neni 18'' zëvendësohen me 
fjalët: ''neni 6 paragrafi 11, neni 8 paragrafi (10) dhe neni 
10 paragrafi (14)'' dhe fjalët: ''Drejtoria për veterinari'' 
zëvendësohen me fjalët: ''organi kompetent''.  

 
Neni 21 

Titulli i Kreut VII dhe neni 27 ndryshohen si vijon: 
 

''VII. Dispozita për kundërvajtje 
 

Neni 27 
(1) Gjobë në shumë prej 800 deri në 1.000 euro me 

kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje 
personit juridik, nëse:  

a) nuk e identifikon kafshën në pajtim me nenin 6 
paragrafët (1) deri në (5) të këtij ligji; 

(b) i mënjanon ose zëvendëson mjetet për identifikimin 
e kafshës pa lejen e organit kompetent në pajtim me nenin 
6 paragrafi (10) të këtij ligji; 

(v) nuk e mban dhe nuk e mirëmban në vijimësi 
regjistrin e vendit për rritjen e kafshëve me të dhënat e 
theksuara në nenin 7 të këtij ligji; 

(g) nuk e njofton organin kompetent për çdo lëvizje në 
dhe nga vendi për rritjen e kafshëve dhe për të gjitha lindjet 
dhe ngordhjet e kafshëve në vendin për rritjen e kafshëve 
në pajtim me nenin 7 paragrafi (1) dhe nenin 9 paragrafi 
(2) të këtij ligji; 

(d) nuk e plotëson dhe nuk e nënshkruan, nuk e kthen, 
përkatësisht nuk e dorëzon pasaportën në pajtim me nenin 
8, paragrafët (1), (3), (4), (5)  dhe (6) të këtij ligji;  

(gj) nuk e plotëson dhe nuk e nënshkruan, nuk e kthen 
ose nuk e dorëzon dokumentin e përkohshëm për lëvizje në 
pajtim me nenin 8 paragrafi (8) dhe (9) të këtij ligji; 

(e) e shfrytëzon dokumentin e përkohshëm për lëvizje 
me tepër se dy herë, siç është përcaktuar në nenin 8 
paragrafi (8) i këtij ligji; 
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(zh) nuk lejon kryerjen e mbikëqyrjes së inspektimit në 
pajtim me nenet 23 dhe 24 të këtij ligji; 

(z) nuk i kryen detyrimet në pajtim me nenin 21, 
paragrafi (2), alineja prej 1 deri në 5 të këtij ligji. 

(2) Për kundërvajtjet nga paragrafi (1) të këtij neni do 
t'i kumtohet gjobë në shumë prej 300 deri në 500 euro me 
kundërvlerë në denarë për kundërvajtje edhe personit 
përgjegjës në personin juridik. 

(3) Për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni 
përveç gjobës personit juridik, organi për kundërvajtje për 
ngritjen dhe mbajtjen e procedurës për kundërvajtje mund 
të kumtojë edhe sanksion për kundërvajtje ndalesë për 
kryerjen e veprimtarisë për një kohë prej 3 deri në 15 ditë. 

(4) Për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni 
përveç gjobës, personit përgjegjës në personin juridik do t'i 
kumtohet edhe sanksion për kundërvajtje ndalesë për 
kryerjen e profesionit ose të detyrës për një kohë  prej 6 
muaj deri në 1 vit.   

 
Neni 22 

Pas nenit 27 shtohet nen i ri 27-a, si vijon: 
 

“Neni 27-a 
(1) Gjobë në shumë prej 500 deri në 700 euro me 

kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje 
gjobë personit juridik, nëse: 

 a) nuk e identifikon kafshën në pajtim me nenin 10 
paragrafët (1), (2),   (3), (4), (5), (6), (9) dhe (12) të këtij 
ligji; 

b) i mënjanon ose zëvendëson mjetet për identifikimin 
e kafshës pa lejen e organit kompetent në pajtim me nenin 
10 paragrafi (10) të këtij ligji; 

(v) nuk e mban dhe nuk e mirëmban në vijimësi 
regjistrin e vendit për rritjen e kafshëve me të dhënat e 
theksuara në nenin 11 të këtij ligji; 

 (g) nuk e njofton organin kompetent për prejardhjen, 
identifikimin dhe destinimin e kafshëve të cilat rritësi i 
kafshëve i ka poseduar, ruajtur, transportuar ose i ka therë, 
në pajtim me nenin 11, paragrafi (5) të këtij ligji; 

 (d) nuk e plotëson dhe nënshkruan, nuk e kthen, 
përkatësisht nuk e dorëzon dokumentin për lëvizje në 
pajtim me nenin 12 paragrafët (1) dhe (4) të këtij ligji dhe 

 (gj) nuk e njofton organin kompetent për çdo lëvizje 
në vend dhe nga vendi i rritjen e kafshëve në pajtim edhe 
me nenin 13, paragrafi (2) i këtij ligji. 

(2) Për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni do t'i 
kumtohet gjobë në shumë prej 300 deri në 500 euro me 
kundërvlerë në denarë për kundërvajtje edhe personit 
përgjegjës në personin juridik. 

(3) Për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni 
përveç gjobës, personit juridik organi për kundërvajtje për 
ngritjen dhe mbajtjen e procedurës për kundërvajtje mund 
të kumtojë edhe sanksion për kundërvajtje ndalesë për 
kryerjen e veprimtarisë për një kohë prej 3 deri në 15 ditë. 

(4) Për kundërvajtjet nga paragrafi (1) të këtij neni 
përveç gjobës, personit përgjegjës në personin juridik 
gjykata do t'i kumtojë edhe sanksion për kundërvajtje 
ndalesë për kryerjen e profesionit ose të detyrës për një 
kohë prej 6 muaj deri në 1 vit.  

      
Neni 23 

Neni 28 ndryshohet si vijon: 
''(1) Gjobë në shumë prej 300 deri në 500 euro me 

kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje 
personit fizik nëse bën njërin prej veprimeve nga neni 27 
paragrafi (1) pikat b) dhe zh) të këtij ligji. 

(2) Gjobë në shumë prej 50 deri në 150 euro me 
kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje 
personit fizik nëse bën njërin prej veprimeve nga neni 27 
paragrafi (1) pika a) e këtij ligji. 

(3) Gjobë në shumë prej 15 deri në 50 euro me 
kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje 
personit fizik nëse bën njërin prej veprimeve nga neni 27 
paragrafi (1) pikat v), g), d), gj) dhe e) të këtij ligji. 

(4) Gjobë në shumë prej 300 deri në 500 euro me 
kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje 
personit fizik nëse bën njërin prej veprimeve nga neni 28 
paragrafi (1) pika b) e këtij ligji. 

(5) Gjobë në shumë prej 200 deri në 400 euro me 
kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje 
personit fizik nëse bën njërin prej veprimeve nga neni 28 
paragrafi (1) pika a) e këtij ligji. 

(6) Gjobë në shumë prej 15 deri në 50 euro me 
kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje 
personit fizik nëse bën njërin prej veprimeve nga neni 28 
paragrafi (1) pikat v), g), d) dhe gj) të këtij ligji.'' 

 
Neni 24 

Neni 29 ndryshon si vijon: 
''Inspektori veterinar personit përgjegjës në personin 

juridik mund t'i kumtojë gjobë në vendin e ngjarjes për 
veprimet nga neni 27 paragrafi 1 të këtij ligji deri në 300 
euro me kundërvlerë në denarë.''   

 
Neni 25 

Pas nenit 30 shtohet nen i ri 30-a, si vijon: 
 

“Neni 30-a 
(1) Organ për kundërvajtje për ngritjen dhe mbajtjen e 

procedurës për kundërvajtje për kundërvajtjet nga neni 27 
paragrafët (1), (2) dhe (3), neni 28 paragrafët (1), (2) dhe 
(3) dhe neni 29 të këtij ligji është Ministria e Bujqësisë, 
Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave. 

(2) Procedurën nga paragrafi (1) të këtij neni e mban 
Komisioni pesë anëtarësh i formuar nga ministri i 
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.''   

 
Neni 26 

Pas nenit 31 shtohet nen i ri 31-a, si vijon: 
 

“Neni 31-a 
(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në këtë ligj, organi 

për kundërvajtje mund të zbatojë procedurë për 
ndërmjetësimin dhe arritjen e pajtimit me kryerësin e 
kundërvajtjes. 

(2) Procedurën për ndërmjetësim dhe arritjen e pajtimit 
me kryerësin e kundërvajtjes e mban komisioni i veçantë 
tre anëtarësh për ndërmjetësim i përbërë nga persona të 
punësuar në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Ekonomisë së Ujërave.'' 

 
Neni 27 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë prej ditës së shpalljes në 
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

___________ 
1017. 

Врз основа на член 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 ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВЕН 

ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ  
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за Државен пазарен инспекторат, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 19 јуни 2007 година. 

 
     Бр. 07-2864/1                                Претседател 
19 јуни 2007 година               на Република Македонија,                       
           Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ 

 
Член 1 

Во Законот за Државен пазарен инспекторат 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
24/2007), во членот 8 по ставот 3 се додава нов став 4, 
кој гласи: 

“Комисијата од ставот 3 на овој член одлучува за 
прекршоците утврдени со овој или друг закон и изре-
кува прекршочни санкции согласно со овој закон, Зако-
нот за прекршоците или со друг закон.”  

 
Член 2 

Во членот 9 став 1 по алинејата 2 се додава нова 
алинеја 3, која гласи:  

“- прекршочна комисија;”.   
Алинеите 3 и 4 стануваат алинеи 4 и 5. 
 

Член 3 
Во членот 12 по ставот 3 се додаваат седум нови 

става 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, кои гласат:  
“Проверката на знаењето на инспекторот за само-

стојно извршување на инспекцискиот надзор се спро-
ведува преку полагање на испит за проверка на знаење-
то, според Програмата за проверка на знаењето, што на 
предлог на директорот ја донесува министерот.  

Со испитот се утврдува дали инспекторот поседува 
стручни знаења за самостојно извршување на инспек-
цискиот надзор. 

Испитот за проверка на знаењето го спроведува Ко-
мисија за проверка на стручните знаења на инспекто-
рот, која ја формира министерот (во натамошниот 
текст: Испитната комисија). Испитната комисија брои 
пет члена со мандат од три години. 

Испитната комисија е составена од по еден раково-
ден државен службеник од Министерството за економи-
ја и Министерството за правда, два раководни државни 
службеника од Инспекторатот и еден член од високоо-
бразовна научна институција поврзана со надлежности-
те на Инспекторатот, сите со најмалку пет години работ-
но искуство во својата област.  Во зависност од потреба-
та Комисијата може да биде составена и од раководни 
државни службеници од другите министерства. 

Два члена на Испитната комисија треба да се дип-
ломирани правници. Претседателот на Испитната ко-
мисија е од редот на раководните државни службеници 
во Инспекторатот.  

Испитната комисија за својата работа донесува де-
ловник. 

На членовите на Испитната комисија им следува 
надоместок што го определува министерот.” 

Во ставот 4 кој станува став 11 по зборот “инспе-
кторот”  се додаваат зборовите: “и програмата за спро-
ведување на испитот”.  

 
Член 4 

По членот 12 се додаваат три нови члена 12-а, 12-б 
и 12-в, кои гласат:  

“Член 12- а 
Инспекторот кој не се согласува со оценката на  Ис-

питната комисија може веднаш, а најдоцна во рок од 
три дена по објавувањето на оценката да поднесе  при-
говор до Испитната  комисија. 

По приговорот инспекторот има право повторно да 
полага испит најдоцна во рок од три дена пред друга 
комисија формирана од министерот. 

Комисијата од ставот 2 на овој член е составена од 
претседателот на Испитната комисија и два нови члена 
кои треба да ги исполнуваат условите од членот 12 
став 7 на овој закон.   

За претседател на Комисијата од ставот 2 на овој 
член се определува еден од новите членови.  

Член 12- б 
Инспекторот кој на испитот е оценет позитивно до-

бива потврда дека го положил испитот (во натамошни-
от текст: потврдата).  

Потврдата ја потпишува претседателот на Комиси-
јата. 

Потврдата му се издава на инспекторот веднаш, по поло-
жувањето на испитот, или најдоцна во рок од осум дена. 

  
Член 12 -в 

Министерството води евиденција за спроведениот 
испит за секој  инспектор поединечно.  

Евиденцијата од  ставот 1 на овој член се чува трајно." 
 

Член 5 
По членот 13 се додаваат три  нови члена 13-а,  13-б 

и 13-в, кои гласат: 
  

“Член 13-а 
Министерот може да формира прекршочни коми-

сии кои ќе бидат надлежни за водење на прекршочна 
постапка за прекршоци од одделни области и за оддел-
ни подрачја во Република Македонија во согласност со 
надлежноста на апелационите судови определена со 
Законот за судовите. 

Прекршочните комисии (во натамошниот текст: 
Комисија) се составени од по пет члена и нивни заме-
ници од кои: 

- три дипломирани правника со пет години работно 
искуство во струката од кои еден со положен правосу-
ден испит и два члена со висока стручна подготовка со 
пет години работно искуство во струката. 

Комисијата се избира за времетраење од три години 
со право на реизбор на членовите.  

Претседател на Комисијата треба да биде лице со 
завршен правен факултет и положен правосуден испит. 

Комисијата донесува деловник за својата работа. 
Против решенијата на Комисијата со кои се изреку-

ва прекршочна санкција согласно со одредбите од овој 
закон, може да се поднесе тужба за поведување на 
управен спор пред надлежен суд. 

 
Член 13-б 

Комисијата има право да изведува докази и собира 
податоци кои се неопходни за утврдување на прекршо-
кот, како и да врши други работи и презема дејствија 
утврдени со овој закон, Законот за прекршоците или со 
друг закон. 

Членовите на Комисијата се самостојни и независ-
ни во работата на Комисијата и одлучуваат врз основа 
на своето стручно знаење и самостојно убедување. 

Комисијата одлучува со мнозинство гласови од 
вкупниот број на членови.  

Комисијата води единствена евиденција на прекр-
шоците, изречените санкции и донесените одлуки на 
начин пропишан од министерот за економија во сог-
ласност со министерот за правда.  

Со актот од ставот 4 на овој член се пропишува и 
начинот на пристап до информациите кои се содржани 
во евиденцијата. 

Надоместокот кој го плаќа сторителот согласно со 
Законот за прекршоците, го уплатува на соодветна сме-
тка во рамките на трезорската сметка и истиот е при-
ход на Буџетот на Република Македонија.  

 
Член 13-в 

Член на Комисија може да се разреши: 
1) со истекот на рокот за кој е именуван за член; 
2) по негово барање; 
3) со исполнување на условите за пензија согласно 

со  закон; 
4) ако е осуден со правосилна судска пресуда за 

кривично дело; 
5) ако  се утврди трајна неспособност за работа; 
6) ако се утврди прекршување на прописите за во-

дење на прекршочна постапка со правосилна одлука; 
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7) ако не ги исполнува обврските кои произлегуваат 
од работењето во  Комисијата и 

8) ако не пријавил постоење конфликт на интереси 
за предмети-случаи за кои решава Комисијата. 

Предлог за разрешување на член на Комисија за 
случаите од ставот 1 точки 3, 7 и 8 на овој член подне-
сува претседателот на Комисијата до министерот.” 

 
Член 6 

Во членот 34  став 3 по зборовите: “став 1” се дода-
ваат зборовите: “и став 2”. 

 
Член 7 

По Главата VI се додава нова Глава “VI-а” која гла-
си "ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ" и  се додаваат три но-
ви члена  37- а, 37- б и 37- в, кои гласат: 

 
"Постапка за порамнување 

  
Член 37-а 

Кога сторителот на прекршокот е согласен за пове-
дување на постапка за порамнување, државниот паза-
рен инспектор составува записник во кој се забележу-
ваат битните елементи на прекршокот, времето, место-
то и начинот на сторување на прекршокот, описот на 
дејствието на прекршокот и лицата затекнати на само-
то место.  

Во записникот може да се утврди начинот на кој ќе 
се отстранат последиците од прекршокот, како и начи-
нот на надминување на последиците од сторувањето на 
прекршокот. 

Државниот пазарен инспектор може во постапката 
за порамнување на сторителот на прекршокот да му да-
де платен налог. 

Доколку сторителот го прими платниот налог,  дол-
жен е истиот да го потпише. Примањето на платниот 
налог од сторителот на прекршокот се забележува во 
записникот. 

Кога како сторител на прекршок се јавува правно 
лице, записникот и платниот налог го потпишува служ-
беното, односно одговорното лице во правното лице 
кое се нашло на лице место при инспекцискиот надзор 
или друго службено или одговорно лице кое изјавило 
дека има право да го потпише записникот и да го при-
ми платниот налог. 

Изјавата од ставот 5 на овој член се забележува во 
записникот. 

Инспекторатот води евиденција за покренатите по-
стапки за порамнување и за нивниот исход.  

 
Посредување 

 
Член 37-б 

Кога сторителот на прекршокот е согласен за пове-
дување на постапка за посредување, инспекторот со-
ставува записник во кој се констатира согласноста на 
двете страни за покренување на постапка за посредува-
ње на кој се потпишува и сторителот на прекршокот.  

Постапката за посредување се покренува со барање 
од страна на инспекторот во рок од осум дена од денот 
кога е констатирано сторувањето на прекршокот. 

Согласноста за посредување треба да се постигне 
во рок од осум дена од денот кога е започната постап-
ката за посредување. 

Постапката за посредување се води пред Комисија 
за посредување формирана од министерот. 

Комисијата за посредување е составена од три чле-
на и нивни заменици, од кои еден член ја врши функ-
цијата на претседател. Членовите на Комисијата за по-
средување се избираат од редот на државните службе-
ници вработени во Министерството, од кои еден е дип-
ломиран правник. Членовите на Комисијата за посре-
дување имаат мандат од три години. 

Претседателот е должен да ја започне постапката на 
Комисијата за посредување во рок од 24 часа од денот 
кога е пристигнато барањето од ставот  2 на овој член. 

Комисијата за посредување работи на седница на 
која задолжително присуствуваат претставници на сто-
рителот на прекршокот и инспекторот . 

За постигнатата согласност  во постапката за посре-
дување се составува спогодба во која се констатира 
согласноста на двете страни. 

Во спогодбата се утврдуваат обврските на сторите-
лот на прекршокот, а особено: 

- висината и начинот на плаќањето на глобата, 
- висината и начинот на плаќањето на други давач-

ки и трошоци и 
- мерките кои треба да ги преземе сторителот со цел 

да ги отстрани последиците од прекршокот. 
Во случаите во кои е постигната согласност за по-

средување, глобата на сторителот може да биде нама-
лена најмногу за една половина од максимум пропиша-
ната глоба за прекршокот определена со закон. 

Комисијата за посредување е должна да води еви-
денција за поведените постапки за посредување и за 
нивниот исход. 

Спогодбата од ставот 9 на овој член има сила на из-
вршна исправа.  

Медијација 
 

Член 37-в 
За прекршоците определени со закон, пред да подне-

се барање за покренување на прекршочна постапка, инс-
пекторот може со сторителите на прекршок  да постигне 
согласност за започнување на постапка на медијација. 

Со медијацијата задолжително се утврдуваат обвр-
ските 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. 
Постапката за медијација се спроведува согласно со 

Законот за медијација. “  
Член 8 

Во членот 39 по ставот 3 се додаваат два нови  ста-
ва 4 и 5, кои гласат: 

“За дејствијата од ставот 1 на овој член, покрај гло-
бата на правното лице ќе му се изрече и прекршочна 
санкција привремена забрана за вршење на дејност во 
траење од 15 до 30 дена, а на одговорното лице во 
правното лице, односно на физичкото лице ќе му се 
изрече прекршочна санкција забрана за вршење на деј-
ност или должност во траење од три до 15 дена. 

Државниот пазарен инспектор може за прекршоци-
те од овој член  да му изрече на правното лице мандат-
на казна на самото место во износ од 500 евра во де-
нарска противвредност, а на одговорното лице во прав-
ното лице во износ од 200 евра во денарска против-
вредност, како и на физичкото лице во износ од 100 
евра во денарска противвредност.” 

Ставот 4 станува став 6.  
 

Член 9 
Прописите предвидени со овој закон ќе се донесат 

во рок од еден месец од денот на влегувањето  во сила 
на овој закон. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”. 

___________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR INSPEKTORATIN SHTETËROR TË TREGUT  
Neni 1 

Në Ligjin për Inspektoratin Shtetëror të Tregut 
(”Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 
24/2007) në nenin 8 pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4 
si vijon: 
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“Komisioni nga paragrafi 3 të këtij neni vendos për 
kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ose me ligj tjetër dhe 
kumton sanksione për kundërvajtje në pajtim me këtë ligj, 
Ligjin për kundërvajtje ose me ligj tjetër”. 

 
Neni 2 

Në nenin 9 paragrafi 1 pas alinesë 2 shtohet aline e re 3 
si vijon: 

“– komisioni për kundërvajtje“. 
Alinetë 3 dhe 4 bëhen aline 4 dhe 5. 
 

Neni 3 
Në nenin 12 pas paragrafit 3 shtohen shtatë paragrafë të 

rinj 4, 5, 6, 7, 8, 9 dhe 10 si vijojnë: 
“Kontrollimi i diturisë së inspektorit për kryerjen 

autonome të mbikëqyrjes inspektuese realizohet sipas 
dhënies së provimit për kontrollimin e diturisë, në bazë të 
Programit për kontrollin e diturisë, që me propozimin e 
drejtorit e miraton ministri. 

Me provimin vërtetohet se a zotëron inspektori dituri 
profesionale për kryerjen në mënyrë të pavarur të 
mbikëqyrjes inspektuese. 

Provimin për kontrollin e diturisë e realizon Komisioni 
për kontrollimin e diturive profesionale të inspektorit, të 
cilin e formon ministri (në tekstin e mëtutjeshëm: 
Komisioni i provimeve). Komisioni përbëhet prej pesë 
anëtarësh me mandat prej 3 vjetësh. 

Komisioni i provimeve përbëhet prej një udhëheqësi 
zyrtar shtetëror nga Ministria e Ekonomisë dhe Ministria e 
Drejtësisë, dy udhëheqësve zyrtarë shtetërorë nga 
Inspektorati dhe një anëtari nga institucioni i lartë shkencor 
i ndërlidhur me kompetencat e Inspektoratit, të gjithë me së 
paku pesë vjet përvojë pune në lëmin e tyre. Varësisht prej 
nevojës, Komisioni mund të përbëhet nga udhëheqës 
zyrtarë shtetërorë dhe nga ministritë e tjera. 

Dy anëtarët e Komisionit të provimeve duhet të jenë 
juristë të diplomuar. Kryetari i komisionit të provimeve 
është nga radhët e udhëheqësve zyrtarë shtetërorë në 
Inspektorat. 

Komisioni i provimeve për punën e tij miraton 
rregullore pune. 

Anëtarëve të Komisionit të provimeve u takon 
kompensim që e përcakton ministri.“ 

Në paragrafin 4 i cili mbetet paragraf 11 pas fjalës 
“inspektori” shtohen edhe fjalët: “dhe programi për 
zbatimin e provimit“.  

Neni 4 
Pas nenit 12 shtohen edhe tre nene të reja 12-a, 12-b 

dhe 12-v si vijojnë: 
“Neni 12-a 

Inspektori që nuk pajtohet me vlerësimin e Komisionit 
të provimeve menjëherë, e më së voni  në  afat prej 3 ditësh 
nga shpallja e vlerësimit mund t’i paraqesë kundërshtim 
Komisionit të provimeve. 

Pas kundërshtimit inspektori ka të drejtë sërish të japë 
provim më së voni në afat prej tri ditësh para komisionit 
tjetër të formuar nga ministri. 

Komisioni nga paragrafi 2 të këtij neni përbëhet nga 
kryetari i Komisionit të provimeve dhe dy anëtarëve të rinj 
të cilët duhet t’i plotësojnë kushtet nga neni 12 paragrafi 7 
nga ky ligj. 

Kryetar i komisionit nga paragrafi 2 të këtij neni 
caktohet njëri prej anëtarëve të rinj. 

 
Neni 12-b 

Inspektori i cili është vlerësuar pozitivisht në provim, 
merr vërtetim për provimin e dhënë (në tekstin e 
mëtutjeshëm: vërtetim). 

Vërtetimin e nënshkruan kryetari i Komisionit. 
Vërtetimi i jepet inspektorit menjëherë pas dhënies së 

provimit, ose më së voni në afat prej tetë ditësh. 
 

Neni 12-v 
Ministria mban evidencë për provimin e mbajtur për 

secilin inspektor veças. 
Evidenca nga paragrafi 1 të këtij neni ruhet për 

gjithmonë. 

Neni 5 
Pas nenit 13 shtohen edhe tre nene të tjera 13-a, 13-b 

dhe 13-v si vijojnë: 
 

“Neni 13-a 
Ministri mund të formojë komisione për kundërvajtje të 

cilat do të jenë kompetente për mbajtjen e procedurës për 
kundërvajtje për zona dhe rajone të caktuara në Republikën 
e Maqedonisë në pajtim me gjykatat e apelit të përcaktuar 
me Ligjin për gjyqet. 

Komisionet për kundërvajtje (në tekstin e mëtutjeshëm: 
Komisioni) përbëhen prej pesë anëtarësh dhe zëvendësve të 
tyre nga të cilët: 

- tre juristë të diplomuar me pesë vjet përvojë pune në 
profesion nga të cilët njëri me provimin e dhënë të 
jurisprudencës dhe dy anëtarë me përgatitje profesionale 
sipërore me pesë vjet përvojë pune në profesion. 

Komisioni zgjidhet në kohëzgjatje prej tre vjetësh me 
të drejtë rizgjedhjeje të anëtarëve. 

Kryetar i Komisionit duhet të jetë person me fakultet të 
mbaruar juridik dhe me provim të dhënë të judikaturës. 

Komisioni miraton rregullore për punën e vet. 
Kundër aktvendimeve të Komisionit me të cilat 

shqiptohet sanksioni për kundërvajtje në pajtim me 
dispozitat nga ky ligj, mund të paraqitet padi për ngritjen e 
kontestit administrativ para gjyqit kompetent. 

 
Neni 13-b 

Komisioni ka të drejtë të nxjerrë prova dhe të mbledhë 
të dhëna të cilat janë të domosdoshme për vërtetimin e 
kundërvajtjes, si dhe të kryejë punë tjera dhe ndërmarrë 
veprime të përcaktuara me këtë ligj, me Ligjin për 
kundërvajtje ose me tjetër ligj. 

Anëtarët e Komisionit janë të pavarur dhe të 
mëvetësishëm në punën e Komisionit dhe vendosin në bazë 
të diturisë së tyre profesionale dhe bindjes së tyre të 
pavarur. 

Komisioni vendos me shumicën e votave nga numri i 
përgjithshëm i anëtarëve. 

Komisioni mban evidencë unike të kundërvajtjeve, 
sanksioneve të kumtuara dhe vendimeve të marra në 
mënyrën e përcaktuar nga ministri i Ekonomisë në pajtim 
me ministrin e Drejtësisë. 

Me aktin nga paragrafi 4 të këtij neni përcaktohet edhe 
mënyra e qasjes tek informatat të cilat i përmban evidenca. 

Kompensimin të cilin e paguan kryerësi në pajtim me 
Ligjin për kundërvajtje, e paguan në llogari përkatëse në 
kuadrin e llogarisë së thesarit dhe të njëjtat janë të hyra të 
Buxhetit të Republikës së Maqedonisë. 

 
Neni 13-v 

Anëtari i Komisionit mund të shkarkohet: 
1. me kalimin e afatit për të cilin është emëruar anëtar; 
2. me kërkesën e tij; 
3. me plotësimin e kushteve për pension në pajtim me 

ligjin; 
4. nëse është dënuar me aktgjykim të plotfuqishëm 

gjyqësor për vepër penale; 
5. nëse vërtetohet paaftësia e përhershme për punë; 
6. nëse vërtetohet cenimi i dispozitave për mbajtjen 

procedurës për kundërvajtje me vendim të plotfuqishëm; 
7. nëse nuk i plotëson obligimet të cilat dalin nga puna 

në Komision; dhe  
8. nëse nuk e ka paraqitur ekzistimin e konfliktit të 

interesave për lëndët – raste për të cilat vendos Komisioni. 
Propozim për shkarkimin e anëtarit të Komisionit për 

rastet nga paragrafi 1 pikat 3, 7 dhe 8 të këtij neni kryetari i 
Komisionit i parashtron ministrit. 

 
Neni 6 

Në nenin 34 paragrafi 3 pas fjalëve: “paragrafi 1” 
shtohen edhe fjalët: “dhe paragrafi 2“. 

 
Neni 7 

Pas Kreut VI shtohet Kreu i ri “VI-a” si vijon: 
“DISPOZITA NDËSHKIMORE“ dhe shtohen tre nene të 
reja 37-a, 37-b dhe 37-v si vijojnë: 
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“Procedura për barazim 
 

Neni  37-a 
Kur kryerësi i kundërvajtjes pajtohet me ngritjen e 

procedurës për barazim, inspektori shtetëror i tregut 
përpilon procesverbal në të cilin theksohen elementet 
qenësore të kundërvajtjes, koha, vendi dhe mënyra e 
kryerjes së kundërvajtjes, përshkrimi i veprimit të 
kundërvajtjes dhe personat e hasur në vendin e ngjarjes. 

Në procesverbal mund të vërtetohet mënyra me të cilën 
evitohen pasojat nga kundërvajtja, si dhe mënyra e 
tejkalimit të pasojave nga kryerja e kundërvajtjes. 

Inspektori shtetëror i tregut në procedurën për barazim 
mund t’i japë kryerësit të kundërvajtjes urdhërpagesë. 

Nëse kryerësi e pranon urdhërpagesën, është i detyruar 
që të njëjtën ta nënshkruajë. Pranimi i urdhërpagesës nga 
kryerësi i kundërvajtjes shënohet në procesverbal. 

Nëse si kryerës i kundërvajtjes paraqitet person juridik, 
procesverbalin dhe urdhërpagesën e nënshkruan personi 
zyrtar, respektivisht personi përgjegjës te personi juridik, i 
cili ka ndodhur në vendin e ngjarjes gjatë mbikëqyrjes 
inspektuese ose person tjetër zyrtar ose person përgjegjës i 
cili ka deklaruar se ka të drejtë ta nënshkruajë 
procesverbalin dhe ta pranojë urdhërpagesën. 

Deklarata nga paragrafi 5 i këtij neni shënohet në 
procesverbal. 

Inspektorati mban evidencë për procedurat e ngritura 
për barazim dhe për rezultatin e tyre. 

 
Ndërmjetësimi 

 
Neni 37-b 

Kur kryerësi i kundërvajtjes pajtohet me ngritjen e 
procedurës për ndërmjetësim, inspektori përpilon 
procesverbal në të cilin konstatohet pajtueshmëria e të dy 
palëve për ngritjen e  procedurës për ndërmjetësim në të 
cilin nënshkruhet dhe kryerësi i kundërvajtjes. 

Procedura për ndërmjetësim ngrihet me kërkesën e 
inspektorit në afat prej tetë ditësh nga dita kur është 
konstatuar kryerja e kundërvajtjes. 

Pajtueshmëria për ndërmjetësim duhet të arrihet në afat 
prej tetë ditësh nga dita kur ka filluar procedura për 
ndërmjetësim. 

Procedura për ndërmjetësim mbahet para Komisionit 
për ndërmjetësim të formuar nga ministri. 

Komisioni për ndërmjetësim përbëhet prej tre anëtarësh 
dhe zëvendësve të tyre, prej të cilëve njëri anëtar kryen 
funksionin e kryetarit. Anëtarët e Komisionit për 
ndërmjetësim zgjidhen nga radhët e nëpunësve shtetërorë 
të punësuar në Ministri, prej të cilëve njëri është jurist i 
diplomuar. Anëtarët e Komisionit për ndërmjetësim kanë 
mandat prej tre vjetësh. 

Kryetari është i detyruar ta fillojë procedurën e 
Komisionit për ndërmjetësim në afat prej 24 orësh nga dita 
kur ka arritur kërkesa nga paragrafi 2 të këtij neni. 

Komisioni për ndërmjetësim në seancën në të cilën 
detyrimisht marrin pjesë përfaqësuesit e kryerësit të 
kundërvajtjes dhe inspektori. 

Për pajtueshmërinë e arritur në procedurën për 
ndërmjetësim përpilohet marrëveshje në të cilën 
konstatohet pajtueshmëria e të dy palëve. 

Në marrëveshje përcaktohen obligimet e kryerësit të 
kundërvajtjes, e veçanërisht: 

- lartësia dhe mënyra e pagesës së gjobës; 
- lartësia dhe mënyra e pagesës së dhënieve dhe 

shpenzimeve tjera; dhe 
- asat të cilat duhet t’i ndërmarrë kryerësi me qëllim që 

t’i mënjanojë pasojat e kundërvajtjes. 
Në rastet për të cilat është arritur pajtueshmëri për 

ndërmjetësim, gjoba kryerësit mund t’i zvogëlohet më së 
shumti për një gjysmë nga maksimumi i gjobës së 
përcaktuar për kundërvajtjen e caktuar me ligj. 

Komisioni për ndërmjetësim është i detyruar të mbajë 
evidencë për procedurat për ndërmjetësimin dhe rezultatin e 
tyre. 

Marrëveshja nga paragrafi 9 të këtij neni ka fuqinë e 
dokumentit përmbarues. 

Mediacioni 
 

Neni 37-v 
Për kundërvajtjet e përcaktuara me ligj, para se të 

paraqesë kërkesë për ngritjen e procedurës për 
kundërvajtje, inspektori me kryerësit e kundërvajtjes mund 
të arrijnë pajtueshmëri për fillimin e procedurës së 
mediacionit. 

Me mediacionin detyrimisht përcaktohen obligimet e 
kryerësit të kundërvajtjes, e veçanërisht: 

- lartësia dhe mënyra e pagesës së gjobës; 
- lartësia dhe mënyra e pagesës së dhënieve 

shpenzimeve tjera; dhe 
- masat të cilat duhet t’i ndërmarrë kryerësi, me qëllim 

që t’i mënjanojë pasojat nga kundërvajtja. 
Procedura  për mediacion zbatohet në pajtim me Ligjin 

për mediacion.” 
 

Neni 8 
Në nenin 39 pas paragrafit 3 shtohen edhe dy paragrafë 

të rinj 4 dhe 5 si vijojnë: 
 “Për veprimet nga paragrafi 1 të këtij neni përveç 

gjobës, personit juridik do t’i shqiptohet dhe sanksion për 
kundërvajtje ndalim i përkohshëm për kryerjen e 
veprimtarisë në kohëzgjatje prej pesëmbëdhjetë deri më 
tridhjetë ditë, kurse personit përgjegjës në personin juridik, 
respektivisht personit fizik do t’i shqiptohet sanksioni për 
kundërvajtje ndalim për kryerjen e veprimtarisë ose detyrës 
në kohëzgjatje prej tri deri më pesëmbëdhjetë ditë. 

Inspektori shtetëror i tregut për kundërvajtjet e këtij 
neni mund t’i kumtojë personit juridik dënim mandatar aty 
për aty në shumë prej 500 euro me kundërvlerë në denarë, 
kurse personit përgjegjës te personi juridik në shumë prej 
200 euro me kundërvlerë në denarë, si edhe personit fizik 
në shumë prej 100 euro me kundërvlerë në denarë“. 

Paragrafi 4, bëhet paragraf 6. 
 

Neni 9 
Dispozitat e parapara me këtë ligj do të miratohen në 

afat prej një muaji nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
 

Neni 10 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 

“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.  
___________ 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1018. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 7 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 19.06.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ ВО ПЕРИОДОТ 

 I-III 2007 ГОДИНА 
 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Извештајот за финансиското работење во пери-
одот I-III 2007 година усвоен со Одлука бр. 02-2591/1 
од 25.04.2007 година, донесена од Управниот одбор на 
ЈП Службен весник на Република Македонија на 12-та 
седницата одржана на 25.04.2007 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
 
     Бр. 19-2634/1              Заменик на претседателот 
19 јуни 2007 година               на Владата на Република 
          Скопје                          Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
1019. 

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на 
царинските квоти (“Службен весник на Република Македонија” бр.29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), 
Министерството за економија ги објавува листите на стоки за второ полугодие од 2007 година, за кои ќе се 
користи принципот на распределба “прв дојден, прв корисник” (first come, first served)  и тоа 

 
Л И С Т А 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ  СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА  

(НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ) 
 
                     Анекс II                                                          (наведено во член 27 (3) (б)) 
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Л И С Т А
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ  СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА  
(КОНЦЕСИИ ВО РАМКИ НА КВОТИ) 

 
                     Анекс III                                                          (наведено во член 27 (3) (в)) 

 

Л И С Т А
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 

ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА  
(НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИТЕ) 

 
                     Анекс IV                                                           
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Л И С Т А
НА ПРОИЗВОДИ  СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 

ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА ПО СПОГОДБАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЗАЕМНИ 
ТРГОВСКИ ПОВЛАСТИЦИ ЗА НЕКОИ ВИНА 

 
                     Анекс III                                                          (наведено во член 27 (3) (в)) 

 

Л И С Т А 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД АЛБАНИЈА КОИ СЕ 

УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 
ВО РАМКИТЕ НА ГОДИШНИ КВОТИ ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА 

 
Анекс I Табела 3 
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Л И С Т А 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ХРВАТСКА КОИ  

СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 
ВО РАМКИТЕ НА ГОДИШНИ КВОТИ ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА 

 
Анекс I на Протокол 48 
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Л И С Т А 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД МОЛДОВА КОИ  

СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 
ВО РАМКИТЕ НА ГОДИШНИ КВОТИ ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА 

 
Протокол II 
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Л И С Т А 
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ СО ПОТЕКЛО ОД ТУРЦИЈА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА  
 

Анекс А кон Протокол 1 
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Л И С Т А 
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ СО ПОТЕКЛО ОД  УКРАИНА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА  
 

(Анекс II на Протокол Б 
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Л И С Т А 
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ДАДЕНИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ШВАЈЦАРСКАТА 

КОНФЕДЕРАЦИЈА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА  
 

АНЕКС II  
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Л И С Т А 
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУВААТ  

ОД НОРВЕШКА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА  
 

Анекс 2 
 

     Бр. 10-5124/1  
19 јуни 2007 година                                   Министер за економија, 
         Скопје                                  Вера Рафајловска, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 
1020. 

Врз основа на член 155 од Законот за служба во Ар-
мијата на Република Македонија (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 62/02, 98/02, 25/03, 71/03 и 
112/05), министерот за одбрана донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ СПЕЦИЈАЛНОСТИ ОД 
ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА АРМИЈАТА НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА, РАБОТНИТЕ МЕСТА 
(ДОЛЖНОСТИТЕ) И ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА  

ДОДАТОКОТ НА ПЛАТАТА 
 

Член 1 
Во Правилникот за утврдување на посебните специ-

јалности од особено значење за Армијата на Република 
Македонија, работните места (должностите) и висина-
та на износот на додатокот на платата (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.40/03, 79/03 и 34/05), 
во членот 3, во точката 6, по потточката 6.4., се додава 
нова потточка 6.5., која  гласи: 

“6.5.  Припадници на Воената служба за безбедност 
и разузнавање во Министерството за одбрана и Арми-
јата на Република Македонија:  

-  раководител на Воената служба за безбедност и 
разузнавање.....................................................150 бодови; 

- помошници на раководителот на Воената служба 
за безбедност и разузнавање, началници на Г-2 во Ге-
нералштабот на АРМ и Здружената оперативна коман-
да и шеф на Отсек за безбедност и разузнавање во Вое-
ната академија…………………………….... 130 бодови; 

- началници на одделенија во Воената служба за 
безбезбедност и разузнавање, началници на одделенија 
во Г-2 во Генералштабот на АРМ и Здружената опера-
тивна команда, началник на Г-2 во Командата за логи-
стичка поддршка, офицер за контраразузнавање и без-
бедност во Командата за обука, началник на С-2 во 
бригада......………...……............................…120 бодови, 

-  началници на секции во Воената служба за без-
безбедност и разузнавање, А-2 и С-2 во баталјон, офи-
цер за разузнавање во Центарот за електронско извиду-
вање …………………….....…………...…….110 бодови, 

- други припадници на Воената служба за безбез-
бедност и разузнавање во Министерството за одбрана, 

секциите Г-2, А-2 и С-2 во Армијата на Република 
Македонија и Воената академија………….100 бодови”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во “Службен весник на Република Македонија”.  
 

      Бр. 01-3132/1           
12 јуни 2007 година                      Министер за одбрана, 
            Скопје                                Лазар Еленовски, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

1021. 
Врз основа на член 85 од Законот за основно обра-

зование (,,Сл. весник на Република Македонија” бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 
63/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06 и 51/07), министерот 
за образование и наука донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО, ФОРМАТА И СОДРЖИ-
НАТА НА ПЕДАГОШКАТА ЕВИДЕНЦИЈА И ДО-
КУМЕНТАЦИЈА ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на водењето, формата и 
содржината на педагошката евиденција и документаци-
ја во основното училиште („Службен  весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 56/02, 36/03, 77/05 и 50/07), во 
член 2 по зборовите ,,главна книга на учениците” се 
додаваат зборовите „(за учениците од I до III одделе-
ние и од VI до IX одделение)“. 

 
Член 2 

Во член 3 по зборот ,,одделение“ се додаваат зборо-
вите „лист за описно оценување на постигањата на уче-
никот/ученичката“. 

 
Член 3 

По член 4 се додава нов член 4-а, кој гласи: 
 

„Член 4-а 
Главната книга на учениците од I до III одделение 

на надворешната страна на корицата ги содржи грбот и 
името на Република Македонија, главна книга на уче-
ниците од I - III одделение на основното училиште, 
името на основното училиште, местото и општината. 
Првата страна ги содржи грбот и името на Република 
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Македонија, број на главната книга на учениците од I 
до III одделение на основното училиште, име на основ-
ното училиште, место, општина, од реден број до реден 
број во учебната година и податоци за директорот на 
училиштето. На одделните листови се внесуваат пода-
тоци за ученикот/ученичката, одделение и учебна годи-
на, редниот број во главната книга, име, презиме на 
ученикот/ученичката, име на таткото и мајката и зани-
мање, датум на раѓање, место на раѓање, општина, др-
жава, државјанство и адреса на ученикот/ученичката. 
Податоци за ученикот/ученичката кој преминал/а  во 
училиштето во текот на школувањето, име на учили-
штето од кое доаѓа ученикот, место и број на преведни-
цата, податоци за ученикот кој е испишан од учили-
штето и издадена преведница за запишување во друго 
училиште. Податоци за постигањата на ученикот/уче-
ничката со описна оценка по наставните предмети 
предвидени со наставниот план, како и други податоци 
за време на неговото школување.  

Главната книга на учениците од I до III одделение 
се води на Образец број 1-б со димензии 32,3 см х 33,7 
см. 

Листовите во главната книга се во корица со црвена 
боја и се сошиени. Вкупниот број на листовите во кни-
гата со потписот се заведува од страна на директорот 
на основното училиште.“ 

 
Член 4 

По член 7 се додава нов член 7-а кој гласи:  
  

„Член 7-а 
Листот за описно оценување на постигањата на уче-

никот/ученичката, содржи име на основното училиште, 
местото, име и презиме на ученикот/ученичката, одде-
ление/паралелка, учебна година, период на оценување, 
кратко појаснување за описното оценување, наставните 
предмети според наставниот план, место за потпис на 
одделенскиот наставник и родителот/старателот.   

Листот од став 1 на овој член  е прикажан на Обра-
зец број 4-а со димензии 20,7 см х 30 см. 

Со листот за описно оценување се известува учени-
кот/ученичката и родителот/старателот за постигањата 
на ученикот во одделни периоди на оценувањето во те-
кот на учебната година во согласност со одредбите од 
Правилникот за следење и оценување на постигањата 
на учениците во основното училиште.“ 

 
Член 5 

По член 10 се додава нов член 10-а кој гласи:  
 

„Член 10-а 
Одделенскиот дневник за работа на паралелките од 

I до III одделение на основното училиште се води за се-
која паралелка одделно.  

Надворешната страна на корицата ги содржи грбот 
и името на Република Македонија, како и податоци за 
името на основното училиште, местото, одделенски 
дневник, одделение и паралелка, учебна година  и име-
то на издавачот. Првата страна ги содржи грбот и име-
то на Република Македонија, податоци за името на ос-
новното училиште, местото, одделенски дневник за ра-
бота на паралелките од I - III одделение на основното 
училиште, одделение и паралелка, учебна година и име 
и презиме на одделенскиот наставник. Втората страна 
не содржи податоци. Страна 3 содржи план според кој 
се изведува наставата, страна 4 план за писменото про-
верување на постигањата на учениците, страна 5 распо-
ред на часовите, од страна 6 и 7 до страна 12 и 13 пода-
тоци за учениците и преглед на изостаноците, страна 
14 план за организирање истражувачка настава во при-
рода, екскурзии, посета на знаменитости и други 
активности и од страна 15 до страна 99 евиденција за 
наставата според наставниот план, од страна 100 до 
страна 105 евиденција за наставата и активностите (од 

областа на спортот, културата, екологијата и др.) што 
се одржуваат според годишната програма на учили-
штето, страна 106 евиденција за воннаставните актив-
ности и за ученичките натпревари, страна 107 евиден-
ција за општествено-корисната и хуманитарната работа 
на учениците, страна 108 евиденција за ученичките ек-
скурзии, посета на установи, знаменитости и др., стра-
на 109 евиденција за здравствената заштита на учени-
ците, страна 110 евиденција за соработката со локална-
та средина, страна 111 и 112 евиденција за состаноците 
на одделенскиот совет, страна 113 и 114 евиденција за 
соработката со родителите, страна 115 евиденција за 
реализираните часови и содржини, страна 116 преглед 
на учениците на крајот на учебната година и страна 
117 список на учениците кои примиле свидетелство. 

Одделенскиот дневник за работа на паралелката се 
води на Образец бр. 6-б со димении 34,3 см х 28,7 см 
од страна на одделенскиот наставник на паралелката.  

Кориците на дневникот имаат црвена боја.“ 
 

Член 6 
Во член 15 став 1 по зборовите „1-а“ се додаваат 

зборовите „1-б“, по бројот „4“ се додаваат зборовите 
„4-а“ а по зборовите „6-а“ се додаваат зборовите „6-б“. 

 
Член 7 

Овој  правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
     Бр. 07-5036/1  
22 јуни 2007 година                              Министер, 

   Скопје                           Сулејман Рушити, с.р. 
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1022. 
Врз основа на член 18 став 3 и член 19 став 3 од За-

конот за основното образование („Службен весник на 
Република Македонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 40/03, 42/03, 63/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06 и 
51/07), министерот за образование и наука  донесе 

      
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВЕРИФИКАЦИЈА  НА ОСНОВ-
НОТО УЧИЛИШТЕ И ЗА СОДРЖИНАТА, ФОРМА-
ТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТРИТЕ  

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на вери-

фикација на основното училиште и за содржината, 
формата и начинот на водењето на регистрите.  

 
Член 2 

Комисијата која извршува подготовка за работа на 
основното училиште доставува образложено писмено 
барање за верификација до Министерството за образо-
вание и наука (во натамошниот текст: Министерство-
то), најдоцна до 30 април во тековната, за наредната 
учебна година. 

Член 3 
Верификација на основното училиште врши Коми-

сија за верификација (во натамошниот текст: Комисија) 
што е формирана од страна на министерот за образова-
ние и наука (во натамошниот текст: министерот). 

Комисијата ја верификација на државно основно 
училиште ја сочинуваат три члена: по еден член од 
Министерството, Бирото за развој на образованието и 
Државниот просветен инспекторат. 

Комисијата ја верификација на општинско основно 
училиште ја сочинуваат четири члена: по еден член од 
Министерството, Бирото за развој на образованието, 
Државниот просветен инспекторат и од општината. 

Претседател на Комисијата е членот од Министерс-
твото. 

При утврдувањето на условите за верификација 
учествува и претставник од подносителот на барањето 
од член 2 на овој правилник.  

 
Член 4 

Комисијата преку непосреден увид ја утврдува ис-
полнетоста на условите за вршење на воспитно-образов-
ната дејност на основното училиште согласно законот.  

 
Член 5 

По извршениот увид Комисијата до Министерство-
то поднесува писмен извештај за исполнетоста на усло-
вите со предлог за верификација.   

 
Член 6 

Врз основа на поднесениот извештај и предлогот на 
Комисијата се донесува решение за верификација од 
страна на министерот.  

Решението за верификација на основното училиште 
се донесува најдоцна до 31 мај во тековната за наред-
ната учебна година. 

Решението се доставува до основното училиште 
што се верифицира, до основачот и до Државниот за-
вод за статистика на Република Македонија. 

  
Член 7 

Државното, односно општинското основно учили-
ште кое е верифицирано се запишува во регистарот 
што се води од страна на Министерството. 

Општинското основно училиште се запишува во ре-
гистарот што се води од страна на општината за основ-
ните училишта на своето подрачје.   

Во регистрите од став 1 и 2 на овој член  се внесу-
ваат податоци за организирање и остварување на ос-
новното образование. 

Член 8 
Податоци од регистрите на општините се доставу-

ваат до регистарот на Министерството од член 7 став 1 
на овој правилник.  

Член 9 
Регистарот на Министерството и регистрите на оп-

штините се водат во посебно тврдо подврзана книга со 
темно плава корица. Листовите на регистрите се нуме-
рирани и прошиени со емственик, чии два краја се пот-
печатени со црвен восок на внатрешната страна од зад-
ната корица на регистарот. 

Регистрите од став 1 на овој правилник се оверува-
ат на внатрешната страна од задната корица. 

Регистарот на Министерството и регистрите на оп-
штините се водат и во електронска форма. 

Регистарот на Министерството се води според 
Образец бр. 2 кој е составен дел на овој правилник. 

Регистарот на општината се води на Образец бр. 3 
кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 10 

Запишувањето во регистрите се врши со темно си-
но мастило.  

Во регистарот  на четири листа се внесуваат пода-
тоци за едно основно училиште. 

Организирањето на дејноста во подрачно учили-
ште, односно паралелки надвор од матичното учили-
ште се внесува во регистарот на листовите каде е запи-
шано основното училиште во кое се организира ваква 
дејност. 

Кога регистарските листови ќе се исполнат до крај, 
за наредните запишувања се користи нов регистарски 
лист кој се води под ист регистарски број.  

 
Член 11 

Запишувањето во регистрите се врши врз основа на 
поднесена писмена  пријава според Образец бр.1 кој е 
составен дел на овој правилник. 

Кон писмената пријава основното училиште подне-
сува акт за основање во заверен препис. 

 
Член 12 

Бришењето на основното училиште од регистрите се 
врши на тој начин што со црвено мастило се прецртува 
со права линија секој ред од запишувањето, а на крајот 
се наведува основот заради кој се врши бришењето. 

Во случај на погрешно запишување се врши испра-
вка на тој начин што преку погрешно запишаниот 
текст се повлекува тенка линија и над неа се внесува 
точниот текст. Исправката се врши со црвено мастило. 

Секое запишување во регистарот го потпишува 
службеното лице што го води регистарот.  

 
Член 13 

Писмената пријава за запишување во регистарот се 
поднесува и за позначајна измена што настанува во ос-
новното училиште (менување на статусот, називот, се-
диштето и др.).  

Врз основа на пријавата, запишувањето на настана-
тата измена се врши во соодветните рубрики од реги-
стрите.  

Член 14 
Пријавата за настанатата измена државното, однос-

но општинското основно училиште, ја доставува до 
Министерството најдоцна до 15 дена од настанатата 
измена. 

Пријавата за настанатата измена државното, однос-
но општинското основно училиште, ја доставува до ос-
новачот најдоцна до 15 дена од настанатата измена. 
Основачот, најдоцна до 30 дена од денот на запишува-
њето во регистарот доставува податоци до регистарот 
на Министерството. 

Член 15 
За секое основно училиште, односно друга устано-

ва во која се остварува основното образование и која е 
запишана во регистарот  се формира досие. 

  
Член 16 

Одредбите од овој правилник соодветно се приме-
нуваат кога основното училиште организира дејност за 
нови видови на образование.       
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Член 17 
Во регистрите се внесуваат податоци за основните 

училишта што се верифицирани пред влегувањето во 
сила на овој правилник.  

Член 18 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот на вери-
фикација на основното училиште (,,Службен весник на 
Република Македонија “ бр.54/98). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 19 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
 

      Бр. 10-1007/1  
21 јуни 2007 година                      Министер, 
          Скопје                          Сулејман Рушити, с.р. 
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1023. 

Врз основа на член 19 став 6 од Законот за средното 
образование („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 40/03, 42/03, 
67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07 и 49/07), министерот 
за образование и наука донесе 

      
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВЕРИФИКАЦИЈА  НА СРЕД-
НОТО УЧИЛИШТЕ И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕ-

ЊЕТО НА РЕГИСТРИТЕ  
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на вери-
фикација на средното училиште во целина, односно не-
гов дел (во натамошниот текст: средно училиште) и на-
чинот на водење на регистрите.  

 
Член 2 

Комисијата која извршува подготовка за работа на 
средното училиште доставува образложено писмено 
барање за верификација до Министерството за образо-
вание и наука (во натамошниот текст: Министерство-
то), најдоцна до 30 април во тековната, за наредната 
учебна година. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Верификација на средното училиште врши Комиси-

ја за верификација (во натамошниот текст: Комисија) 
што е формирана од министерот за образование и нау-
ка (во натамошниот текст: министерот). 

Комисијата за верификација на државно, односно 
приватно средно училиште ја сочинуваат три члена: по 
еден член од Министерството, Бирото за развој на 
образованието и Државниот просветен инспекторат. 

Комисијата за верификација на општинско, односно 
средно училиште на Град Скопје ја сочинуваат четири 
члена: по еден член од Министерството, Бирото за раз-
вој на образованието, Државниот просветен инспекто-
рат и од општината, односно од Градот Скопје. 

Претседател на Комисијата е членот од Министерс-
твото. 

При утврдувањето на условите за верификација 
учествува и претставник од подносителот на барањето 
од член 2 на овој правилник.  

 
Член 4 

Комисијата преку непосреден увид ја утврдува ис-
полнетоста на условите за вршење на воспитно-обра-
зовната дејност на средното училиште согласно зако-
нот.  
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Член 5 
По извршениот увид Комисијата до Министерство-

то поднесува писмен извештај за исполнетоста на усло-
вите со предлог за верификација.   

 
Член 6 

Врз основа на поднесениот извештај и предлогот на 
Комисијата се донесува решение за верификација од 
страна на министерот.  

Решението за верификација на средното училиште 
се донесува најдоцна до 31 мај во тековната за наред-
ната учебна година. 

Решението се доставува до средното училиште што 
се верифицира, до основачот и до Државниот завод за 
статистика на Република Македонија. 

  
Член 7 

Државното, односно приватното средно училиште 
кое е верифицирано се запишува во Централниот реги-
стар што се води од страна на Министерството. 

Општинското, односно средното училиште на Град 
Скопје се запишува во регистарот што се води од стра-
на на општината, односно Градот Скопје за средните 
училишта на своето подрачје.   

Во регистрите од став 1 и 2 на овој член  се внесу-
ваат податоци  за организирање и остварување на сред-
ното образование. 

  
Член 8 

Податоци од регистрите на општините, односно од 
регистарот на Градот Скопје се доставуваат до Цен-
тралниот регистар од член 7 став 1 на овој правилник.  

 
Член 9 

Централниот регистар и регистрите на општините, 
односно на Градот Скопје се водат во посебно тврдо 
подврзана книга со темно плава корица. Листовите на 
регистрите се нумерирани и прошиени со емственик, 
чии два краја се потпечатени со црвен восок на вна-
трешната страна од задната корица на регистарот. 

Регистрите од став 1 на овој правилник се оверува-
ат на внатрешната страна од задната корица. 

Централниот регистар и регистрите на општините, 
односно на Градот Скопје се водат и во електронска 
форма. 

Централниот регистар се води според Образец бр. 2 
кој е составен дел на овој правилник. 

Регистарот на општината, односно на Градот Скоп-
је се води на Образец бр. 3 кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 10 

Запишувањето во регистрите се врши со темно си-
но мастило.  

Во регистарот  на четири листа се внесуваат пода-
тоци за едно средно училиште. 

Организирањето на дејност во паралелки надвор од 
матичното училиште се внесува во регистарот на ли-
стовите каде е запишано средното училиште во кое се 
организира ваква дејност. 

Кога регистерските листови ќе се исполнат до крај, 
за наредните запишувања се користи нов регистарски 
лист кој се води под ист регистарски број.  

 
Член 11 

Запишувањето во регистрите се врши врз основа на 
поднесена писмена пријава според Образец бр.1 кој е 
составен дел на овој правилник. 

Кон писмената пријава средното училиште подне-
сува акт за основање, односно организирање, во заве-
рен препис. 

Организирање на дејност за нови видови и профили 
(занимања) на образование се внесува во регистрите на 
листовите каде што е запишано средното училиште. 

 
Член 12 

Бришењето на средното училиште од регистрите се 
врши на тој начин што со црвено мастило се прецртува 
со права линија секој ред од запишувањето, а на крајот 
се наведува основот заради кој се врши бришењето. 

Во случај на погрешно запишување се врши испра-
вка на тој начин што преку погрешно запишаниот 
текст се повлекува тенка линија и над неа се внесува 
точниот текст. Исправката се врши со црвено мастило. 

Секое запишување во регистарот го потпишува 
службеното лице што го води регистарот.  

 
Член 13 

 
Писмената пријава за запишување во регистарот се 

поднесува и за позначајна измена што настанува во 
средното училиште (менување на статусот, називот, се-
диштето и др.).  

Врз основа на пријавата, запишувањето на настана-
тата измена се врши во соодветните рубрики од реги-
стрите.  

 
Член 14 

Пријавата за настанатата измена државното, однос-
но приватното средно училиште, ја доставува до Мини-
стерството најдоцна до 15 дена од настанатата измена. 

Пријавата за настанатата измена општинското, од-
носно средното  училиште на Град Скопје, ја доставува 
до основачот најдоцна до 15 дена од настанатата изме-
на. Основачот, најдоцна до 30 дена од денот на запи-
шувањето во регистарот доставува податоци до Цен-
тралниот регистар. 

 
Член 15 

За секое средно училиште, односно друга установа 
во која се остварува средното образование и која е за-
пишана во регистарот  се формира досие. 

  
Член 16 

Одредбите од овој правилник соодветно се приме-
нуваат кога средното училиште организира дејност за 
нови видови на образование.       

 
Член 17 

Во регистрите се внесуваат податоци за средните 
училишта што се верифицирани пред влегувањето во 
сила на овој правилник. 

 
Член 18 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за начинот на верифи-
кација на средното училиште и водење на регистар 
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/96). 

 
Член 19 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 
 
      Бр. 11-4991/1 
21 јуни 2007 година                    Министер, 
          Скопје                         Сулејман Рушити, с.р.  
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АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ 

ОБВИНИТЕЛИ 
139. 

Врз основа на член 79, став 1 од Статутот на Акаде-
мија за обука на судии и јавни обвинители (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 99/06) и член 8 
од Правилникот за начинот и постапката за полагање и 
оценување на квалификацискиот тест во Академијата 
за обука на судии и јавни обвинители („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 51/07), Комисијата 
за квалификација и прием на кандидати во Академија-
та, на продолжението на првата седница одржана на 
27.06.2007 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
Член 1 

Квалификацискиот тест за прием на кандидати за 
следење на Програмата за почетна обука во Академи-
јата за обука на  судии и јавни обвинители  и нивни  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
заменици на Република Македонија за 2007/2008 годи-
на, ќе се одржи на 9 јули 2007 година, во 10.00 часот, 
на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила на денот на нејзиното 
донесување. 

 
Член 3 

Одлуката се објавува во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, во дневните весници „Утрински 
весник“ и „Lajm“, како и на интернет страницата и ог-
ласната табла на Академијата. 

 
     Бр. 07-251/3                        Претседател на 
27 јуни 2007 година             Комисија за квалификација 

    Скопје                            и прием на кандидати, 
                      Николчо Николовски, с.р. 
               судија на Врховен суд на  
               Република Македонија 
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