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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
4214.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА
НА ЖИВОТНИТЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за идентификација и регистрација на животните,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08-3888/1
26 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА
НА ЖИВОТНИТЕ
Член 1
Во Законот за идентификација и регистрација на
животните („Службен весник на Република Македонија“ број 95/12 и 27/14), членот 33 се менува и гласи:
„Жалба
Против решението на официјалниот ветеринар може да се изјави жалба во рок од осум дена од приемот
на решението до Државната комисија за одлучување во
втор степен во областа на инспекцискиот надзор и
прекршочната постапка.“
Член 2
Во членот 35 став (2) зборовите: „од 1.000 евра во
денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите:
„во износ од 30% од одмерената глоба за правното
лице од ставот (1) на овој член“.
Во ставот (5) бројот “500” се заменува со зборовите: “300 до 450”.
Член 3
Во членот 36 став (2) зборовите: „во износ од 300
евра во денарска противвредност“ се заменуваат со
зборовите: „во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице од ставот (1) на овој член“.
Во ставот (3) бројот “80” се заменува со зборовите:
“100 до 150”.

Член 4
Во членот 37 став (1) зборовите: „на самото место“
се бришат.
Во ставот (2) зборовите: „во износ од 100 евра во
денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите:
„во износ од 30% од одмерената глоба за правното
лице од ставот (1) на овој член“ и зборовите: „на самото место“ се бришат.
Во ставот (3) бројот “30” се заменува со зборовите:
“30 до 45” и зборовите: „на самото место“ се бришат .
По ставот (3) се додаваат шест нови става (4), (5),
(6), (7), (8) и (9), кои гласат:
„(4) За прекршоците од ставот (1) на овој член официјалниот ветеринар поведува мандатна постапка со
издавање на мандатен платен налог.
(5) Доколку мандатниот платен налог не се плати
истиот станува извршна исправа и официјалниот ветеринар ќе го достави до органот надлежен за присилно
извршување за негово извршување.
(6) Официјалниот ветеринар е должен да води евиденција за издадените мандатни платни налози и за
нивниот исход.
(7) Во евиденцијата од ставот (6) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве податоци име
и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште,
вид на прекршокот, број на мандатниот платен налог
кој му се издава и исходот на постапката.
(8) Личните податоци од ставот (7) на овој член се
чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
(9) Формата и содржината на мандатниот платен
налог ја пропишува директорот.“
Член 5
Во членот 38 став (9) зборовите: „тужба за поведување на управен спор пред надлежниот суд“ се заменуваат со зборовите: „жалба во рок од осум дена од денот
на приемот на одлуката преку прекршочниот орган до
Државната комисија за одлучување во втор степен во
областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка“.
Член 6
Членот 40 се менува и гласи:
“Постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог.
(1) За прекршоците од членовите 35 и 36 од овој закон, официјалниот ветеринар може на сторителот на
прекршокот да му издаде прекршочен платен налог,
пред да поднесе барање за поведување на прекршочна
постапка.
(2) Доколку сторителот го прими прекршочниот
платен налог, истиот треба да го потпише. Примањето
на прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се забележува во записникот.
(3) Во записникот се утврдува начинот на кој ќе се
отстранат штетните последици од прекршокот, како и
начинот на надминување на последиците од сторениот
прекршок.
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(4) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и прекршочниот платен налог го
потпишува службено, односно одговорното лице кое се
нашло на самото место при инспекцискиот надзор или
друго службено или одговорно лице кое изјавило дека
има право да го потпише записникот и да го прими
прекршочниот платен налог.
(5) Изјавата од ставот (4) на овој член се забележува во записникот.
(6) Официјалниот ветеринар е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за
нивниот исход.
(7) Во евиденцијата од ставот (6) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве податоци име
и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште,
вид на прекршокот, број на мандатниот/прекршочниот
платен налог кој му се издава и исходот на постапката.
(8) Личните податоци од ставот (7) на овој член се
чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
(9) Формата и содржината на прекршочниот платен
налог ја пропишува директорот.”
Член 7
По членот 140 се додава нов член 140-а, кој гласи:
„Член 140-а
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно со Законот за прекршоците.“
Член 8
Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се
донесат најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 9
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за безбедност на храната.
Член 10
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
_________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR
IDENTIFIKIM DHE REGJISTRIM TË KAFSHËVE
Neni 1
Në Ligjin për identifikim dhe regjistrim të kafshëve
(“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër
95/12 dhe 27/14), neni 33 ndryshohet si vijon:
“Ankesa
Kundër aktvendimit të veterinerit zyrtar mund të
parashtrohet ankesë në afat prej tetë ditëve nga dita e
pranimit të aktvendimit në Komisionin shtetëror për
vendosje në shkallë të dytë në fushën e mbikëqyrjes
inspektuese dhe procedurën për kundërvajtje".

Neni 2
Në nenin 35 në paragrafin (2) fjalët: “prej 1.000 euro
në kundërvlerë me denarin” zëvendësohen me fjalët: “në
shumë prej 30% të gjobës së përllogaritur për personin
juridik nga paragrafi (1) i këtij neni”.
Në paragrafin (5), numri “500” zëvendësohet me
numrin “300 deri 450”.
Neni 3
Në nenin 36 në paragrafin (2) fjalët: “në shumë prej
300 euro në kundërvlerë me denarin” zëvendësohen me
fjalët: “në shumë prej 30% të gjobës së përllogaritur për
personin juridik nga paragrafi (1) i këtij neni”.
Në paragrafin (3), numri “80” zëvendësohet me numrin
“100 deri 150”.
Neni 4
Në nenin 37 në paragrafin (1) fjalët: “në vendin e
ngjarjes” shlyhen.
Në paragrafin (2) fjalët: “në shumë prej 100 euro në
kundërvlerë me denarin” zëvendësohen me fjalët: “në
shumë prej 30% të gjobës së përllogaritur për personin
juridik nga paragrafi (1) i këtij neni” dhe fjalët: “në vendin
e ngjarjes” shlyhen.
Në paragrafin (3) numri “30” zëvendësohet me fjalët:
“30 deri 45” dhe fjalët: “në vend" shlyhen.
Pas paragrafit (3) shtohen gjashtë paragrafë të rinj (4),
(5), (6), (7) (8) dhe (9) si vijojnë:
“(4) Për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni
veterineri zyrtar nis procedurë mandati me lëshimin e
mandat-urdhërpagesës.
(5) Nëse mandat-urdhërpagesa nuk paguhet i njëjti
bëhet dokument i përmbatueshëm dhe veterineri zyrtar do
ta parashtrojë te organi kompetent për zbatim të
detyrueshëm për zbatimin e të njëjtit.
(6) Veterineri zyrtar është i obliguar të mbajë evidencë
për mandat-urdhërpagesat e lëshuara edhe për rezultatet e
të njëjtave.
(7) Në evidencën e paragrafit (6) të këtij neni
grumbullohen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim:
emri dhe mbiemri, përkatesisht emërtimi i kryerësit të
kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimit,
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i mandat-urdhër pagesës
që i lëshohet dhe rezultati i procedurës,
(8) Të dhënat personale nga paragrafi (7) i këtij neni
ruhen pesë vite nga dita e futjes në evidencën.
(9) Formën dhe përmbajtjen e mandat-urdhërpagesës e
përcakton drejtori”.
Neni 5
Në nenin 38 në paragrafin (9) fjalët: “padi për nisje të
kontestit administrativ pranë gjykatës kompetente”
zëvendësohen me fjalët: “ankesë në afat prej tetë ditëve
nga dita e pranimit të vendimit nëpërmjet organit për
kundërvajtje në Komisionin shtetëror për vendosje në
shkallë të dytë në fushën e mbikëqyrjes inspektuese dhe
procedurën për kundërvajtje”.
Neni 6
Neni 40 ndryshohet si vijon:
“Procedurë për barazim me lëshimin e urdhërpagesës
për kundërvajtje
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(1) Për kundërvajtjet nga nenet 35 dhe 36 të këtij ligji,
veterineri zyrtar, kryerësit të kundërvajtjes mund t’i lëshojë
urdhërpagesë për kundërvajtje, para se të parashtrojë
kërkesë për nisje të procedurës për kundërvajtje.
(2) Nëse kryerësi e pranon urdhërpagesën për
kundërvajtje, i njëjti duhet ta nënshkruajë. Pranimi i
urdhërpagesës për kundërvajtje nga kryerësi i kundërvajtjes
regjistrohet në procesverbalin.
(3) Në procesverbalin përcaktohet mënyra se si do të
mënjanohen pasojat e dëmshme të kundërvajtjes, si dhe
mënyra e tejkalimit të pasojave nga kundërvajtja e kryer.
(4) Kur si kryerës i kundërvajtjes paraqitet person
juridik, procesverbalin dhe urdhërpagesën e nënshkruan
zyrtarisht, përkatësisht personi përgjegjës i cili është takuar
në vend gjatë mbikëqyrjes inspektuese ose person tjetër
zyrtar ose person përgjegjës i cili ka deklaruar se ka të
drejtë të nënshkruajë procesverbalin dhe ta pranojë
urdhërpagesën për kundërvajtje.
(5) Deklarata nga paragrafi (4) i këtij neni regjistrohet
në procesverbalin.
(6) Veterineri zyrtar është i obliguar të mbajë evidencë
për urdhërpagesat e lëshuara edhe për rezultatet e të
njëjtave.
(7) Në evidencën e paragrafit (6) të këtij neni
grumbullohen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim:
emri dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të
kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi,
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i mandat-urdhërpagesës
që i lëshohet dhe rezultati i procedurës,
(8) Të dhënat personale nga paragrafi (7) i këtij neni
ruhen pesë vite nga dita e futjes në evidencën.
(9) Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës e
përcakton drejtori.”
Neni 7
Pas nenit 140 shtohet nen i ri 140-a si vijon:
“Neni 140-a
Përllogaritja e lartësisë së gjobës për personin juridik
bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet”.
Neni 8
Aktet nënligjore të caktuara me këtë ligj do të
miratohen në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji.
Neni 9
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për siguri të ushqimit.
Neni 10
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
4215.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
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УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА ЗА ЖИВОТНИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната за животни,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08-3889/1
26 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА
ЗА ЖИВОТНИ
Член 1
Во Законот за безбедност на храната за животни
(„Службен весник на Република Македонија“ брoj
145/10, 53/11, 1/12 и 33/15), во членот 101 став (2) зборовите: „во износ од 1.000 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите: „во износ
од 30% од одмерената глоба за правното лице од ставот (1) на овој член“.
Во ставот (3) бројот „1.500“ се заменува со зборовите: „500 до 750“.
Член 2
Во членот 102 став (2) зборовите: „во износ од 500
евра во денарска противвредност“ се заменуваат со
зборовите: „во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице од ставот (1) на овој член“.
Во ставот (3) бројот „1.000“ се заменува со зборовите: „200 до 300“.
Член 3
Во членот 103 став (2) зборовите: „во износ од 300
евра во денарска противвредност“ се заменуваат со
зборовите: „во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице од ставот (1) на овој член“.
Во ставот (3) бројот „500“ се заменува со зборовите: „100 до 150“.
Член 4
По членот 104 се додава нов член 104-а, кој гласи:
„Член 104-а
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно со Законот за прекршоците.“
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Член 5
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за ветеринарно здравство.
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4216.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
_________

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
СТОЧАРСТВОТО

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SIGURI TË USHQIMIT PËR KAFSHË

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за сточарството,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.

Neni 1
Në Ligjin për siguri të ushqimit për kafshë ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 145/10,
53/11, 1/12 dhe 33/15) në nenin 101 në paragrafin (2)
fjalët: “në shumë prej 1.000 euro në kundërvlerë me
denarë" zëvendësohen me fjalët: “ në shumë prej 30% nga
gjoba e matur për personin juridik nga paragrafi (1) nga ky
nen".
Në paragrafin (3) numri "1.500" zëvendësohen me
fjalët: “500 deri 750."
Neni 2
Në nenin 102 paragrafin (2) fjalët: “në shume prej 500
euro në kundërvlerë me denarë" zëvendësohen me fjalët: “
në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik
nga paragrafi (1) nga ky nen".
Në paragrafin (3) numri "1.000" zëvendësohen me
fjalët: “200 deri 300."
Neni 3
Në nenin 103 paragrafin (2) fjalët: “në shumë prej 300
euro në kundërvlerë me denarë" zëvendësohen me fjalët: “
ne shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik
nga paragrafi (1) nga ky nen".
Në paragrafin (3) numri "500" zëvendësohen me fjalët:
“100 deri 150."
Neni 4
Pas neni 104 shtohet nen i ri 104-a, si vijon:
"Neni 104-a
Matja e shumës së gjobës për personin juridik kryhet në
pajtim me ligjin për kundërvajtje."
Neni 5
Autorizohet Komisioni Juridik- Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për siguri të ushqimit për kafshë.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë.

Бр. 08-3890/1
26 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА СТОЧАРСТВОТО
Член 1
Во Законот за сточарството („Службен весник на
Република Македонија” брoj 07/2008, 116/2010 и
23/13), во членот 82 став 1 во воведната реченица зборовите: „1.500 до” се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице
во правното лице за прекршоците од ставот 1 на овој
член.“
Ставот 3 се менува и гласи:
„На одговорното лице во правното лице покрај глобата од став 2 на овој член ќе му се изрече прекршочна
санкција забрана за вршење должност во траење од 30
дена.“
По ставот 3 се додаваат четири нови става 4, 5, 6, и
7 кои гласат:
„Забраната од ставот 3 на овој член може да се замени со паричен надоместок само доколку прекршокот
е направен за прв пат.
Висината на паричниот надоместок од став 4 на
овој член изнесува двоен износ од износот на одмерената глоба пропишана во став 1 од овој член.
Паричниот надоместок од став 4 на овој член сторителот е должен да го плати во рок од три дена од денот кога му е определен со акт на надлежниот орган.
Ако сторителот не го плати паричниот надоместок
од став 4 од овој член во рок од три дена, забраната од
став 3 на овој член ќе се реализира.”.
Член 2
Во членот 83 став 1 во воведната реченица зборовите: „2.000 до“ се бришат
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Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот 1 на овој член“.
Член 3
Во членот 84 став 1 во воведната реченица зборовите: „2.000 до 3.500“ се заменуваат со зборовите:
„500 до 1.500”.
Член 4
По членот 85 се додава нов член 85-а, кој гласи:
„Член 85-а
Постапка за издавање на прекршочен платен налог
За прекршоците утврдени во овој закон, инспекторот може на сторителот на прекршокот да му издаде
прекршочен платен налог, пред да поднесе барање за
поведување на прекршочна постапка.
Доколку сторителот го прими прекршочниот платен налог, истиот треба да го потпише. Примањето на
прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се забележува во записникот.
Во записникот се утврдува начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторениот
прекршок.
Кога како сторител на прекршок се јавува правно
лице, записникот и прекршочниот платен налог го потпишува службено, односно одговорното 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 прими
прекршочниот платен налог.
Изјавата од ставот 4 на овој член се забележува во
записникот.
Инспекторот е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за нивниот исход.
Во евиденцијата од ставот 6 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и
презиме, односно назив на сторителот на прекршокот,
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид
на прекршокот, број на мандатниот/прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.
Личните податоци од ставот 7 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
Формата и содржината на прекршочниот платен
налог ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“
Член 5
Во членот 86 насловот се брише.
Ставот 1 се менува и гласи:
„Прекршочна постапка води и прекршочна санкација изрекува надлежен суд”.
Ставот 2 се брише.
Член 6
По членот 86 се додава нов член 86-а кој гласи:
„Член 86-а
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно Законот за прекршоците”.
Член 7
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 8
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“
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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR BLEGTORI
Neni 1
Me Ligjin për blegtori ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 07/2008, 116/2010 dhe 23/13) në nenin
82 paragrafi 1 në fjalinë hyrëse fjalët: "1.500 deri" shlyhen.
Paragrafi 2 ndryshon si vijon:
"Gjobë në shume prej 30% nga gjoba e llogaritur për
personin juridik, do ti shqiptohet edhe personit përgjegjës në
person juridik për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i këtij neni. “
Paragrafi 3 ndryshon si vijon:
"Personit përgjegjës në person juridik krahas gjobës
nga paragrafi 2 i këtij neni do ti shqiptohet sanksion për
kundërvajtje ndalesë për kryerjen e detyrës në kohëzgjatje
prej 30 ditësh."
Pas paragrafit 3 shtohen katër paragrafë të rinj 4, 5, 6,
dhe 7 si vijon:
"Ndalesa nga paragrafi 3 i këtij neni mund të
zëvendësohet me para vetëm nëse shkelja është bërë për
herë të parë.
Lartësia e kompensimit në para nga paragrafi 4 i këtij
neni arrin shumë të dyfishtë nga shuma e gjobës së matur
të përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni.
Kompensimin në para nga paragrafi 4 i këtij neni
kryerësi është i obliguar ta paguaj në afat prej tre ditësh
nga dita kur është përcaktuar me akt të organit kompetent.
Nëse kryerësi nuk e paguan kompensimin në para nga
paragrafi 4 i këtij neni në afat prej tre ditësh, ndalesa nga
paragrafi 3 i këtij neni do të realizohet."
Neni 2
Në nenin 83 paragrafi 1 në fjalinë hyrëse fjalët: "2.000
deri" shlyhen.
Paragrafi 2 ndryshon si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e llogaritur për
personin juridik, do ti shqiptohet edhe personit përgjegjës
ne person juridik për shkeljet nga paragrafi 1 i këtij neni".
Neni 3
Në nenin 84 paragrafi 1 ne fjalinë hyrëse fjalët "2.000
deri 3.500" zëvendësohet me fjalët "500 deri 1.500".
Neni 4
Pas nenit 85 shtohet nen i ri 85-a, si vijon:
"Neni 85-a
Procedura për lëshimin e urdhërpagesës kundërvajtëse
Për kundërvajtjet e përcaktuara në këtë ligj, inspektori
mundet kryerësit të kundërvajtjes ti lëshojë urdhërpagesë
kundërvajtëse, para se të parashtrojë kërkesë për ngritjen e
procedurës për kundërvajtje.
Nëse kryerësi e pranon urdhërpagesën kundërvajtëse, i
njëjti duhet ta nënshkruaj. Pranimi i urdhërpagesës
kundërvajtëse nga kryerësi i shkeljes vërehet në
procesverbal.
Në procesverbal përcaktohet mënyra në të cilën do të
mënjanohen pasojat e dëmshme të shkeljes, si dhe mënyra
e tejkalimit të pasojave të kryerësit të shkeljes.
Kur si kryerës i kundërvajtjes paraqitet personi juridik,
procesverbali dhe urdhërpagesën kundërvajtëse e
nënshkruan në mënyrë zyrtare, respektivisht personi
përgjegjës i cili ka ndodhur aty për aty gjatë mbikëqyrjes
inspektuese ose personi tjetër zyrtar ose përgjegjës i cili ka
deklaruar se ka të drejtë ta nënshkruaj procesverbalin dhe
ta pranojë urdhërpagesën kundërvajtëse.
Deklarata nga paragrafi 4 i këtij neni vërehet në
procesverbal.
Inspektori është i obliguar të mbajë evidencë për
urdhërpagesat e lëshuara kundërvajtëse dhe për rezultatin e
tyre.
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Në evidencën nga neni 6 i këtij neni grumbullohen,
përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe mbiemri,
respektivisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes,
vendbanimi, respektivisht vendqëndrimi, selia, lloji i
kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës kundervajtëse të
mandatit që i lëshohet edhe rezultati i procedurës.
Të dhënat personale nga paragrafi 7 i këtij neni ruhen
pesë vite nga dita e futjes në evidencë.
Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse
i përcakton ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë
së Ujërave."
Neni 5
Në nenin 86 titulli shlyhet.
Paragrafi 1 ndryshon si vijon:
"Procedurë për kundërvajtje mban dhe sanksion për
kundërvajtje shqipton gjykata kompetente".
Paragrafi 2 shlyhet.
Neni 6
Pas nenit 86 shtohet nen i ri 86-a si vijon:
"Neni 86-a
Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik kryhet
në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."
Neni 7
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes ne fuqi të këtij ligji.
Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
_________
4217.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО
Се прогласува Законот за изменување и дополнување
на Законот за нуспроизводи од животинско потекло,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08- 3891/1
26 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО
ПОТЕКЛО
Член 1
Во Законот за нуспроизводи од животинско потекло
(„Службен весник на Република Македонија“ број 113/2007
и 144/14), во членот 24 ставот (4) се менува и гласи:

„4) Против решението на инспекторот од ставот (2)
на овој член може да се поднесе жалба во рок од осум
дена од денот на приемот на решението до Државната
комисија за одлучување во втор степен во областа на
инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.“
Член 2
Во членот 25 ставот (3) се менува и гласи:
„Против решението на инспекторот од ставот (2) на
овој член може да се поднесе жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на
инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.“
Член 3
Во членот 29 став (1) во воведната реченица зборовите: „3.000 до“ се бришат.
Во ставот (2) зборовите: „во износ од 1.000 до 3.000
евра во денарска противвредност“ се заменуваат со
зборовите: „во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице од ставот (1) на овој член“.
Член 4
По членот 31 се додава нов член 31-а, кој гласи:
„Член 31-а
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно со Законот за прекршоците.“
Член 5
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за нуспроизводи од животинско потекло.
Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
_________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR
NUSPRODUKTE ME PREJARDHJE TË KAFSHËVE
Neni 1
Në Ligjin për nusprodukte me prejardhje të kafshëve
("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër
113/2007 dhe 144/14), në nenin 24 paragrafi (4)
ndryshohet si vijon:
„4) Kundër aktvendimit të inspektorit nga paragrafi
(2) i këtij neni, mund të parashtrohet ankesë në afat prej
tetë ditëve nga dita e pranimit të aktvendimit në
Komisionin Shtetëror për vendosje në shkallë të dytë në
fushën e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës për
kundërvajtje.”
Neni 2
Në nenin 25 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
„Kundër aktvendimit të inspektorit nga paragrafi (2) i
këtij neni, mund të parashtrohet ankesë në afat prej tetë
ditëve nga dita e pranimit të aktvendimit në Komisionin
Shtetëror për vendosje në shkallë të dytë në fushën e
mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës për kundërvajtje.”
Neni 3
Në nenin 29 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët “3.000
deri” shlyhen.
Në nenin (2) fjalët “në shumë prej 1.000 deri 3.000
euro në kundërvlerë me denarin” zëvendësohen me fjalët
“në shumë prej 30% të gjobës së përllogaritur për personin
juridik nga paragrafi (1) i këtij neni”.
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Neni 4
Pas nenit 31 shtohet nen i ri 31-a si vijon:
“Neni 31-a
Përllogaritja e lartësisë së gjobës për personin juridik
bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet”.
Neni 5
Autorizohet Komisioni Juridik-ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për nusprodukte me prejardhje të kafshëve.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
_________
4218.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ВИНОТО
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за виното,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08-3892/1
26 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНОТО
Член 1
(1) Во Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ број 50/10, 53/11, 6/12, 64/12,
23/13, 106/13 и 188/13 ), во членот 59 став (2) зборовите: „министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во втор степен во областа
на инспекциски надзор и прекршочната постапка“.
(2) Ставот (3) се брише.
(3) Ставот (4) станува став (3).
Член 2
Во членот 59-а став (8) по зборот „комисија“ се додаваат зборовите: „со издавање на прекршочен платен
налог“.
Член 3
(1) Во членот 59-г став (1) во воведната реченица
зборовите: „10.000 до“ и „физичко или“ се бришат, а
по зборовите: „правно лице“ се додаваат зборовите:
„односно трговец поединец“.
(2) Ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице, односно трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице, односно
на одговорното лице во трговец поединец за сторен
прекршок од ставот (1) на овој член.“

(3) Во ставот (3) зборот „шест“ се заменува со зборот „три“ и зборот „пет“ се заменува со зборот „три“.
(4) Во ставот (4) зборовите: „една до пет години“
се заменуваат со зборовите: „до една година“.
(5) По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Глоба во износ од 1.500 до 2.250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од
ставот (1) на овој член и на физичко лице.“
Член 4
(1) Во членот 60 став (1) во воведната реченица
зборовите: „2.500 до“ се бришат, а по зборовите: „правното лице“ се додаваат зборовите: „односно трговец
поединец“.
(2) Ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице, односно трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице, односно
на одговорното лице во трговец поединец за сторен
прекршок од ставот (1) на овој член.“
(3) Во ставот (3) зборот „шест“ се заменува со зборот „три“ и зборот „пет“ се заменува со зборот „три“.
(4) Во ставот (4) зборовите: „една до пет години“
се заменуваат со зборовите: „до една година“.
(5) Во ставот (5) зборовите: „600 до 1.000“се заменуваат со зборовите: „500 до 750“.
Член 5
(1) Во членот 61 став (1) во воведната реченица зборовите: „1.500 до“ се бришат, а по зборовите: „правното
лице“ се додаваат зборовите: „односно трговец поединец“.
(2) Ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице, односно трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице, односно
на одговорното лице во трговец поединец за сторен
прекршок од ставот (1) на овој член.“
(3) Во ставот (3) зборот „шест“ се заменува со зборот „три“ и зборовите: „една година“ се заменуваат со
зборовите: „три години“.
(4) Во ставот (4) зборовите: „200 до 400“се заменуваат со зборовите: „300 до 450“.
Член 6
(1) Во членот 62 став (1) во воведната реченица по
зборовите: „правното лице“ се додаваат зборовите:
„односно трговец поединец“.
(2) Ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице, односно трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице, односно
на одговорното лице во трговец поединец за сторен
прекршок од ставот (1) на овој член.“
(3) Во ставот (3) бројот „300“се заменуваат со зборовите: „100 до 150“.
Член 7
(1) Во членот 63-а став (1) зборовите: „7.500 до
10.000“ се заменуваат со зборовите: „500 до 1.000“.
(2) Во ставот (2) бројот „15.000“ се заменува со зборовите: „1.000 до 2.000“.
Член 8
(1) Во членот 63-б став (1) зборовите: „7.500 до
10.000“ се заменуваат со зборовите: „500 до 1.000“.
(2) Во ставот (2) бројот „15.000“ се заменува со зборовите: „1.000 до 2.000“.
Член 9
(1) Во членот 63-в став (1) зборовите: „7.500 до
10.000“ се заменуваат со зборовите: „500 до 1.000“.
(2) Во ставот (2) бројот „15.000“ се заменува со зборовите: „1.000 до 2.000“.
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Член 10
(1) Во членот 64 став (1) зборовите: „60 и 61“ се заменуваат со зборовите: „59-г, 60, 61, 63-а, 63-б и 63-в“.
(2) Ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Пред поднесување на барањето за поведување
прекршочна постапка за прекршоците предвидени со
овој закон, надлежниот инспектор може на сторителот
на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог.“
(3) По ставот (2) се додаваат девет нови става (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11), кои гласат:
„(3) Доколку сторителот го прими прекршочниот
платен налог, истиот треба да го потпише. Примањето
на прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се забележува во записникот.
(4) Во записникот се утврдува начинот на кој ќе се
отстранат штетните последици од прекршокот, како и
начинот на надминување на последиците од сторениот
прекршок.
(5) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и прекршочниот платен налог го
потпишува службено, односно одговорното лице кое се
нашло на самото место при инспекцискиот надзор или
друго службено или одговорно лице кое изјавило дека
има право да го потпише записникот и да го прими
прекршочниот платен налог.
(6) Изјавата од ставот (5) на овој член се забележува во записникот.
(7) Државниот земјоделски инспектор е должен да
води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за нивниот исход.
(8) Во евиденцијата од ставот (7) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве податоци име
и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште,
вид на прекршокот, број на мандатниот/прекршочниот
платен налог кој му се издава и исходот на постапката.
(9) Личните податоци од ставот (8) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
(10) Против одлуката на прекршочната комисија од
ставот (1) на овој член може да се поднесе жалба до
Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекциски надзор и прекршочната постапка.
(11) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за земјоделство,
шумарство и водостопанство.“
Член 11
По членот 64 се додава нов член 64-а, кој гласи:
„Член 64-а
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице, односно за трговец поединец се врши согласно со
Законот за прекршоците.“
Член 12
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 13
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR VERË
Neni 1
(1) Në Ligjin për verën ("Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë" numër 50/10, 53/11, 6/12, 64/12, 23/13,
106/13 dhe 188/13 ), në nenin 59 në paragrafin (2) fjalët:
“Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së
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Ujërave" zëvendësohen me fjalët: “Komisioni Shtetërorë
për vendimmarrje në shkallë të dytë në sferën e
mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës për kundërvajtje".
(2) Paragrafi (3) shlyhen.
(3) Paragrafi (4) behet paragraf (3).
Neni 2
Në nenin 59-a në paragrafin (8) pas fjalës "komision"
shtohen fjalët: “me lëshimin e urdhërpagesës
kundërvajtëse".
Neni 3
(1) Në nenin 59-g paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët:
“10.000 deri" dhe "fizik ose" shlyhen, ndërsa pas fjalëve
"person juridik" shtohen fjalët: “respektivisht tregtar
individ".
(2) Paragrafi (2) ndryshon si vijon:
"(2) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik, respektivisht e tregtarit individ do ti
shqiptohet personit përgjegjës në person juridik,
respektivisht personit përgjegjës në tregtar individ, për
shkeljen e kryer nga paragrafi (1) i këtij neni.".
(3) Në paragrafin (3) fjala "gjashtë" zëvendësohet me
fjalën "tre" dhe fjala "pesë"zëvendësohet me fjalën "tre".
(4) Në paragrafin (4) fjalët: “një deri pesë vite"
zëvendësohen me fjalët: “deri në një vit".
(5) Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5) si vijon:
"(5) Gjobë në shume prej 1.500 deri 2.250 euro në
kundërvlerë me denarë do ti shqiptohet si shkelje nga
paragrafi (1) i këtij neni dhe personit fizik."
Neni 4
(1) Në nenin 60 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët:
“2.500 deri" shlyhen, ndërsa pas fjalëve "personi juridik"
shtohen fjalët: “respektivisht tregtar individ".
(2) Paragrafi (2) ndryshon si vijon:
"(2) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik, respektivisht e tregtarit individ do ti
shqiptohet personit përgjegjës në person juridik,
respektivisht personit përgjegjës në tregtar individ, për
shkeljen e kryer nga paragrafi (1) i këtij neni.".
(3) Në paragrafin (3) fjala "gjashte" zëvendësohet me
fjalën "tre" dhe fjala "pese"zëvendësohet me fjalën "tre".
(4) Në paragrafin (4) fjalët: “një deri perse vite"
zëvendësohen me fjalët: “deri në një vit".
(5) Në paragrafin (5) fjalët: “600 deri „1.000
zëvendësohen me fjalët: “500 deri „750" .
Neni 5
(1) Në nenin 61 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët:
“1.500 deri" shlyhen, ndërsa pas fjalëve "personi juridik"
shtohen fjalët: “respektivisht tregtar individ".
(2) Paragrafi (2) ndryshon si vijon:
"(2) Gjoba në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik, respektivisht e tregtarit individ do ti
shqiptohet personit përgjegjës në person juridik,
respektivisht personit përgjegjës në tregtar individ, për
shkeljen e kryer nga paragrafi (1) i këtij neni.".
(3) Ne paragrafin (3) fjala "gjashtë" zëvendësohet me
fjalën "tre" dhe fjalët: “një vit"zëvendësohet me fjalët: “tre
vjet".
(4) Në paragrafin (4) fjalët: “200 deri 400"
zëvendësohen me fjalët: “300 deri 750" .
Neni 6
(1) Në nenin 62 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse pas
fjalëve "personi juridik" shtohen fjalët: “respektivisht
tregtar individ".
(2) Paragrafi (2) ndryshon si vijon:

1 септември 2015

"(2) Gjoba në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik, respektivisht e tregtarit individ do ti
shqiptohet personit përgjegjës në person juridik,
respektivisht personit përgjegjës në tregtar individ, për
shkeljen e kryer nga paragrafi (1) i këtij neni.".
(3) Në paragrafin (3) numri "300" zëvendësohet me
fjalët: “100 deri 150".
Neni 7
(1) Në nenin 63-a në paragrafin (1) fjalët: “7.500 deri
10.000" zëvendësohen me fjalët: “500 deri 1.000" .
(2) Në paragrafin (2) numri "15.000" zëvendësohet me
fjalët: “1000 deri 2.000".
Neni 8
(1) Në nenin 63-b në paragrafin (1) fjalët: “7.500 deri
10.000" zëvendësohen me fjalët: “500 deri 1.000" .
(2) Në paragrafin (2) numri "15.000" zëvendësohet me
fjalët: “1000 deri 2.000".
Neni 9
(1) Në nenin 63-v në paragrafin (1) fjalët: “7.500 deri
10.000" zëvendësohen me fjalët: “500 deri 1.000" .
(2) Në paragrafin (2) numri "15.000" zëvendësohet me
fjalët: “1000 deri 2.000".
Neni 10
(1) Në nenin 64 në paragrafin (1) fjalët: “60 dhe 61"
zëvendësohen me fjalët: “59-г, 60, 61, 63-а, 63-b dhe 63-v“.
(2) Paragrafi (2) ndryshon si vijon:
(2) Para parashtrimit të kërkesës për ngritjen e
procedurë për kundërvajtje për shkeljet e parapara me këtë
ligj, inspektori kompetent mundet kryerësit të
kundërvajtjes ti lëshoje urdhërpagesë kundërvajtëse."
(3) Pas paragrafit (2) shtohen nëntë paragrafë të rinj
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) dhe (11), si vijon:
"(3) Nëse kryerësi e pranon urdhërpagesën
kundërvajtëse, të njëjtën duhet ta nënshkruaj. Pranimi i
urdhërpagesës kundërvajtëse nga kryerësi i shkeljes
vërehet ne procesverbal.
(4) Në procesverbal përcaktohet mënyra në të cilën do
të mënjanohen pasojat e dëmshme të kundërvajtjes, si dhe
mënyra e tejkalimit të pasojave të kryerësit të
kundërvajtjes.
(5) Kur si kryerës i kundërvajtjes paraqitet personi
juridik, procesverbalin dhe urdhërpagesën kundërvajtëse e
nënshkruan në mënyrë zyrtare, respektivisht personi
përgjegjës i cili ka ndodhur aty për aty gjate mbikëqyrjes
inspektuese ose personi tjetër zyrtar ose përgjegjës i cili ka
deklaruar se ka të drejtë ta nënshkruaj procesverbalin dhe
ta pranojë urdhërpagesën kundërvajtëse.
(6) Deklarata nga paragrafi (5) i këtij neni vërehet në
procesverbal.
(7) Inspektori Shtetërorë i Bujqësisë është i obliguar të
mbaj evidencë për urdhërpagesat e lëshuara kundërvajtëse
dhe për rezultatin e tyre.
(8) Në evidencën nga neni (7) i këtij neni
grumbullohen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim:
emri dhe mbiemri, respektivisht emërtimi i kryerësit të
kundërvajtjes, vendbanimi, respektivisht vendqëndrimi,
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës
kundërvajtëse /mandatare qe i lëshohet edhe rezultati i
procedurës.
(9) Të dhënat personale nga paragrafi (8) i këtij neni
ruhen pesë vite nga dita e futjes ne evidencë.
(10) Kundër vendimit të Komisionit kundërvajtës nga
paragrafi (1) i këtij neni mund të parashtrohet ankesë te
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Komisioni Shtetërore për vendimmarrje ne shkallë të dytë
në sferën e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës për
kundërvajtje.
(11) Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës
kundërvajtëse i përcakton ministri i Bujqësisë, Pylltarisë
dhe Ekonomisë së Ujërave."
Neni 11
Pas nenit 64 shtohet nen i ri 64-a, si vijon
"Neni 64-a
Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik
respektivisht për tregtar individ kryhet në pajtim me Ligjin
për kundërvajtje."
Neni 12
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 13
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
4219.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЗАШТИТА И БЛАГОСОСТОЈБА НА
ЖИВОТНИТЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита и благосостојба на животните,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08- 3893/1
26 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И БЛАГОСОСТОЈБА НА
ЖИВОТНИТЕ
Член 1
Во Законот за заштита и благосостојба на животните („Службен весник на Република Македонија“ број
149/14), членот 62 се менува и гласи:
„Жалби
Против решението на официјалниот ветеринар може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на
приемот на решението до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот
надзор и прекршочната постапка.“
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Член 2
Членот 63 се менува и гласи:
“Постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог
(1) За прекршоците утврдени во овој закон, инспекторот може на сторителот на прекршокот да му издаде
прекршочен платен налог, пред да поднесе барање за
поведување на прекршочна постапка.
(2) Доколку сторителот го прими прекршочниот
платен налог, истиот треба да го потпише. Примањето
на прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се забележува во записникот.
(3) Во записникот се утврдува начинот на кој ќе се
отстранат штетните последици од прекршокот, како и
начинот на надминување на последиците од сторениот
прекршок.
(4) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и прекршочниот платен налог го
потпишува службено, односно одговорното лице кое се
нашло на самото место при инспекцискиот надзор или
друго службено или одговорно лице кое изјавило дека
има право да го потпише записникот и да го прими
прекршочниот платен налог.
(5) Изјавата од ставот (4) на овој член се забележува во записникот.
(6) Инспекторот е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за нивниот исход.
(7) Во евиденцијата од ставот (6) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве податоци име
и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште,
вид на прекршокот, број на мандатниот/прекршочниот
платен налог кој му се издава и исходот на постапката,
(8) Личните податоци од ставот (7) на овој член се
чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
(9) Директорот ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.”
Член 3
Членот 64 се менува и гласи:
„Прекршоци
(1) Глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно
лице, ако:
1) постапи спротивно со одредбите на членот 27
став (1) од овој закон;
2) не истакне табла со која недвосмислено се укажува на присуство на куче (член 27 став (2));
3) кога се на јавно место кучињата не ги држи врзани (член 27 став (3));
4) не го пријави леглото од своите животни во овластена ветеринарна амбуланта, клиника или болница,
не ги идентификуваат младенчињата пред да ги вдомат
и не ги пријават лицата кај кои ги вдомиле (член 26
став (5));
5) одгледувачниците на домашни миленици не водат евиденција за домашните миленици и истата не ја
чуваат три години и не е достапна на увид на барање
на Агенцијата (член 26 став (6));
6) продавниците на домашни миленици не водат
евиденција за домашните миленици и истата не ја чуваат три години и не е достапна на увид на барање на
Агенцијата (член 26 став (8));

7) продавниците на домашни миленици ставаат во
промет домашни миленици кои не се идентификувани
и регистрирани (член 26 став (10));
8) одгледувачите и/или сопствениците на животни
не поседуваат вештини за одгледување, грижа и нега
кон животните кои ги држат или не ангажират соодветно квалификувани лица (член 12 став (4)) и
9) одгледувачниците на домашни миленици и продавниците на домашни миленици не поднесат барање
за регистрација во регистар на одгледувачници и продавници на домашни миленици (член 26 став (11)).
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице од ставот (1) на овој член ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за прекршок
од ставот (1) на овој член.
(3) Глоба во износ од 10 до 15 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице за прекршок од ставот (1) на овој член.“
Член 4
Во членот 65 став (2) бројот “150” се заменува со
зборовите: “50 до 75”.
Во ставот (3) зборовите: „во износ од 250 евра во
денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите:
„во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице од ставот (1) на овој член“.
Член 5
Во членот 66 став (2) бројот “200” се заменува со
зборовите: “150 до 225”.
Во ставот (3) зборовите: „во износ од 600 евра во
денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите:
„во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице од ставот (1) на овој член“.
Член 6
Во членот 67 став (2) бројот “3.000” се заменува со
зборовите: “600 до 900”.
Во ставот (3) зборовите: „во износ од 4.000 евра во
денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите:
„во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице од ставот (1) на овој член“.
Член 7
По членот 67 се додава нов член 67-а, кој гласи:
„Член 67-а
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно со Законот за прекршоците.“
Член 8
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 9
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за безбедност на храната.
Член 10
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR
MBROJTJEN DHE MIRËQENIEN E KAFSHËVE
Neni 1
Në Ligjin për mbrojtjen dhe mirëqenien e kafshëve
(Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
149/14), neni 62 ndryshon si vijon:
"Ankesa
Kundër vendimit të veterinerit zyrtar mund të
deklarohet ankesë në afat prej tetë ditësh nga dita e
pranimit të vendimit te Komisioni Shtetërorë për
vendimmarrje në shkallë të dytë në sferën e mbikëqyrjes
inspektuese dhe procedurës për kundërvajtje."
Neni 2
Neni 63 ndryshohet dhe vijon:
"Procedurë për barazim me lëshimin e urdhërpagesës
kundërvajtëse
(1)Për shkeljet e përcaktuara në këtë ligj, Inspektori
mundet kryerësit të shkeljes ti lëshojë urdhërpagesë për
kundërvajtje para se të ngrit kërkesë për ngritjen e
procedurës kundërvajtëse .
(2) Nëse kryerësi e pranon urdhërpagesën
kundërvajtëse, i njëjti duhet ta nënshkruaj. Pranimi i
urdhërpagesës kundërvajtëse nga kryerësi i shkeljes
vërehet në procesverbal.
(3) Në procesverbal përcaktohet mënyra në të cilën do
të mënjanohen pasojat e dëmshme të shkeljes, si dhe
mënyra e tejkalimit të pasojave të kryerësit të shkeljes.
(4) Kur si kryerës i kundërvajtjes paraqitet personi
juridik, procesverbalin dhe urdhërpagesën kundërvajtëse e
nënshkruan në mënyrë zyrtare, respektivisht personi
përgjegjës i cili ka ndodhur aty për aty gjate mbikëqyrjes
inspektuese ose personi tjetër zyrtar ose përgjegjës i cili ka
deklaruar se ka të drejtë ta nënshkruaj procesverbalin dhe
ta pranoje urdhërpagesën kundërvajtëse.
(5) Deklarata nga paragrafi (4) i këtij neni vërehet në
procesverbal.
(6) Inspektori është i obliguar të mbajë evidencë për
urdhërpagesat e lëshuara kundërvajtëse dhe për rezultatin e
tyre.
(7) Në evidencën nga paragrafi (6) të këtij neni
mblidhen, përpunohet dhe ruhen të dhënat në vijim: emri
dhe mbiemri, respektivisht emërtimi i kryerësit të
kundërvajtjes, vendbanimi, respektivisht vendqëndrimi,
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhër pagesës
kundërvajtëse e cila i lëshohet dhe rezultati i procedurës.
(8) Të dhënat personale nga paragrafi (7) të këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
(9)Drejtori e përcakton formën dhe përmbajtjen e
urdhër pagesës kundërvajtëse."
Neni 3
Neni 64 ndryshohet dhe vijon:
"Kundërvajtje
(1) Gjobë në shumë prej 100 euro në kundërvlerë me
denarë do të shqiptohet për kundërvajtje të personit juridik
nëse:
1) vepron në kundërshtim me dispozitat e nenit 27
paragrafi (1) të këtij ligji;
2)nuk thekson tabelë me të cilën pa dyshim sugjerohet
për prezencën e qenit (neni 27 paragrafi (2));
3) kur janë në publik qentë nuk i mbajnë lidhur (neni
27 paragrafi (3));
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4) nuk e paraqet stallën e kafshëve të veta në
ambulancën e autorizuar veterinare, klinikë ose spital, nuk
i identifikojnë të vegjlit para se t'i vendosin dhe nuk i
paraqesin personat te të cilët i kanë vendosur (neni 26
paragrafi (5));.
5) vendet për rritjen e kanakarëve nuk mbajnë evidencë
për kanakarët dhe të njëjtën nuk e tre vite dhe nuk ka qasje
për mbikëqyrje me kërkesë të Agjencisë (neni 26 paragrafi
(6));
6) shitoret për kanakarë nuk mbajnë evidencë për
kanakarët dhe të njëjtën nuk e ruajnë tre vite dhe nuk ka
qasje për mbikëqyrje me kërkesë të Agjencisë (neni 26
paragrafi (8));
7) Shitoret për kanakarë vënë në qarkullim kanakarë të
cilët nuk janë identifikuar dhe nuk janë regjistruar (neni 26
paragrafi (10));
8)Ruajtësit dhe/ose pronarët e kafshëve nuk posedojnë
aftësi për mbikëqyrje, kujdes drejt kafshëve të cilat i
mbajnë ose nuk angazhojnë persona adekuat të kualifikuar
(neni 12 paragrafi (4)) dhe
9) ruajtësit e kanakarëve dhe shitoret e kanakarëve nuk
parashtrojnë kërkesë për regjistrim në regjistrin e
përkujdesësve dhe në shitoret e kanakarëve (neni 26
paragrafi (11)).
(2) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik nga paragrafi (1) i këtij neni do t'i
shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik për
shkeljen nga paragrafi (1) i këtij neni.
(3) Gjobë në shumë prej 10 deri 15 euro në kundërvlerë
me denarë do t'i shqiptohet në personin fizik për
kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni."
Neni 4
Në nenin 65 në paragrafin (2) numri “150”
zëvendësohen me fjalët: “50 deri 75” .
Në paragrafin (3) fjalët: "në shumë prej 250 euro në
kundërvlerë me denarë" zëvendësohen me fjalët: "në
shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik nga
paragrafi (1) nga ky nen".
Neni 5
Në nenin 66 në paragrafin (2) numri “200”
zëvendësohen me fjalët: “150 deri 225” .
Në paragrafin (3) fjalët: “në shumë prej 600 euro në
kundërvlerë me denarë" zëvendësohen me fjalët: “ në
shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik nga
paragrafi (1) nga ky nen".
Neni 6
Në nenin 67 ne paragrafin (2) numri “3.000”
zëvendësohen me fjalët: “600 deri 900” .
Në paragrafin (3) fjalët: “në shumë prej 4.000 euro në
kundërvlerë me denarë" zëvendësohen me fjalët: “në
shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik nga
paragrafi (1) nga ky nen".
Neni 7
Pas neni 67 shtohet nen i ri 67-a, si vijon:
"Neni 67-a
Matja e shumës së gjobës për personin juridik kryhet në
pajtim me ligjin për kundërvajtje."
Neni 8
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
më së voni në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi
të këtij ligji.
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Neni 9
Autorizohet Komisioni Juridik- Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për mbrojtje dhe mirëqenie të kafshëve.
Neni 10
Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë.
__________
4220.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за органско земјоделско производство,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08- 3894/1
26 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСКО
ПРОИЗВОДСТВО
Член 1
Во Законот за органско земјоделско производство
(„Службен весник на Република Македонија“ брoj
146/2009 и 53/11) во членот 53 став (7) зборовите „комисија за жалби формирана согласно Законот за
Државниот инспекторат за земјоделство“ се заменуваат
со зборовите: „Државната комисија за одлучување во
втор степен во областа на инспекцискиот надзор и
прекршочна постапка“.
Во ставот (8) зборовите: „комисија за жалби формирана од директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство согласно Законот за безбедност на храна“ се
заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот
надзор и прекршочна постапка“.
Член 2
Во членот 57 став (2) зборовите: „Законот за Државен инспекторат за земјоделство“ се заменуваат со зборовите: „Законот за прекршоците“.
По ставот (2) се додаваат десет нови става (3), (4),
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) и (12), кои гласат:
„(3) За прекршоците утврдени во овој закон,
инспекторот може на сторителот на прекршокот да му
издаде прекршочен платен налог, пред да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка.

(4) Доколку сторителот го прими прекршочниот
платен налог, истиот треба да го потпише. Примањето
на прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се забележува во записникот.
(5) Во записникот се утврдува начинот на кој ќе се
отстранат штетните последици од прекршокот, како и
начинот на надминување на последиците од сторениот
прекршок.
(6) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и прекршочниот платен налог го
потпишува службено, односно одговорното 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 прими
прекршочниот платен налог.
(7) Изјавата од ставот (6) на овој член се забележува во записникот.
(8) Инспекторот е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за нивниот исход.
(9) Во евиденцијата од ставот (8) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име
и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште,
вид на прекршокот, број на мандатниот/прекршочниот
платен налог кој му се издава и исходот на постапката.
(10) Личните податоци од ставот (9) на овој член се
чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
(11) Против одлуката на прекршочната комисија од
став (1) на овој член може да се поднесе жалба до
Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекциски надзор и прекршочната постапка.
(12) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за земјоделство,
шумарство и водостопанство.“
Член 3
Во членот 58 став 1 во воведната реченица зборовите: „3000 евра до“ се бришат.
Во ставот (2) зборовите: „1500 до 2000 евра во денарска противредност“ се заменуваат со зборовите: „во
износ од 30% од одмерената глоба за правното лице“.
Член 4
Во членот 58-а, став (1) во воведната реченица зборовите: „2 000 евра до“ се бришат.
Во ставот (2) зборовите: „1000 до 1500 евра во денарска противредност“ се бришат се заменуваат со зборовите: „во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице“.
Член 5
Во членот 58-б став (2) зборовите: „од 500 евра во
денарска противредност“ се заменуваат со зборовите:
„во износ од 30% од одмерената глоба за правното
лице“.
Член 6
Во членот 59-б став (1) зборовите: „од 300 евра во
денарска противредност“ се заменуваат со зборовите:
„од 30 евра до 45 евра“.
Член 7
По членот 60 се додава нов член 60-а, кој гласи:
„Член 60-а
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно Законот за прекршоци.“
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Член 8
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 9
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PRODHIMTARI ORGANIKE BUJQËSORE
Neni 1
Në Ligjin për prodhimtari organike bujqësore (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 146/2009 dhe
53/11) në nenin 53 në paragrafin (7) fjalët: “komision për
ankesa i formuar në pajtim me Ligjin për Inspektoratin
Shtetërorë për Bujqësi” zëvendësohen me fjalët: “Komisioni
Shtetëror për vendimmarrje në shkallë të dytë në sferën e
mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurë kundërvajtëse”.
Në paragrafin (8) fjalët: “komisioni për ankesa i
formuar nga drejtori i Agjencisë për ushqim dhe veterineri
në pajtim me Ligjin për siguri të ushqimit” zëvendësohen
me fjalët: “Komisioni Shtetërorë për vendimmarrje në
shkallë të dytë në sferën e mbikëqyrjes inspektuese dhe
procedurë kundërvajtëse”.
Neni 2
Në nenin 57 në paragrafin (2) fjalët: “Ligji për
Inspektoratin Shtetërorë për Bujqësi” zëvendësohen me
fjalët: “Ligji për kundërvajtjet”.
Pas paragrafit (2) shtohen dhjetë paragrafë të ri (3), (4),
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) dhe (12) si vijojnë:
(3) Për kundërvajtjet e përcaktuara në këtë ligj,
inspektori mundet kryerësit të kundërvajtjes t’i jep
urdhërpagesë kundërvajtëse, para se të parashtrojë kërkesë
për ngritje të procedurës kundërvajtëse.
(4) Nëse kryerësi e pranon urdhërpagesën
kundërvajtëse, të njëjtën duhet ta nënshkruaj. Pranimi i
urdhërpagesës kundërvajtëse nga kryerësi i kundërvajtjes
shënohet në procesverbal.
(5) Në procesverbalin u përcaktua mënyra në të cilën
do të hiqen pasojat e dëmshme, si dhe mënyra e tejkalimit
të pasojave nga kundërvajtja e bërë.
(6) Kur si kryerës të kundërvajtjes paraqitet person
juridik, procesverbalin dhe urdhërpagesën kundërvajtëse e
nënshkruan personi zyrtarë, përkatësisht personi përgjegjës
i cili është gjetur aty për aty gjatë mbikëqyrjes inspektuese
apo person tjetër zyrtarë apo përgjegjës i cili ka deklaruar
se ka të drejtë ta nënshkruajë procesverbalin dhe ta pranojë
urdhërpagesën kundërvajtëse.
(7) Deklarata nga paragrafi (6) i këtij neni shënohet në
procesverbalin.
(8) Inspektori është i detyruar të mbajë evidencë për
urdhërpagesat kundërvajtëse të dhëna dhe për rezultatin tyre.
(9) Në evidencën nga paragrafi (8) i këtij neni mblidhen,
përpunohen dhe ruhen këto të dhëna: emri dhe mbiemri,
përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi,
përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i
urdhërpagesës mandatare/kundërvajtëse e cila i jepet dhe
rezultati i procedurës.
(10) Të dhënat personale nga paragrafi (9) i këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencën.
(11) Kundër vendimit të komisionit kundërvajtës nga
paragrafi (1) i këtij neni mund të parashtrohet ankesë te
Komisioni Shtetërorë për Vendimmarrje në Shkallë të dytë
në sferën e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës
kundërvajtëse.
(12) Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës
kundërvajtëse i përcakton ministri i Bujqësisë, Pylltarisë
dhe Ekonomisë së Ujërave."
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Neni 3
Në nenin 58 paragrafin 1 në fjalinë hyrëse fjalët:
“3.000 euro deri” shlyhen.
Në paragrafin (2) fjalët: “1500 deri 2000 euro në
kundërvlerë me denarë” zëvendësohen me fjalët: “në
shumë prej 30 % nga gjoba e matur për personin juridik”.
Neni 4
Në nenin 58-a, paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët:
“2000 euro deri” shlyhen.
Në paragrafin (2) fjalët: “1000 deri 1500 euro në
kundërvlerë me denarë” shlyhen zëvendësohen me fjalët:
“në shumë prej 30 % nga gjoba e matur për personin
juridik”.
Neni 5
Në nenin 58-b, në paragrafin (2) fjalët: “prej 500 euro
në kundërvlerë me denarë” zëvendësohen me fjalët: “në
shumë prej 30 % nga gjoba e matur për personin juridik”.
Neni 6
Në nenin 59-b në paragrafin (1) fjalët: “prej 300 euro
në kundërvlerë me denarë” zëvendësohen me fjalët: “prej
30 euro deri 45 euro”.
Neni 7
Pas nenit 60 shtohet neni i ri 60-a si vijon:
“Neni 60-a
Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.”
Neni 8
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
më së voni në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji.
Neni 9
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
4221.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ветеринарно-медицински препарати,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08- 3895/1
26 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ
ПРЕПАРАТИ
Член 1
Во Законот за ветеринарно-медицински препарати
(„Службен весник на Република Македонија“ број
42/2010 и 136/11), во членот 60 став (3) зборовите: „до
директорот на Агенцијата“ се заменуваат со зборовите:
„во рок од осум дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка“.
Член 2
Во членот 61 став (3) зборовите: „до директорот на
Агенцијата“ се заменуваат со зборовите: „во рок од осум
дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на
инспекцискиот надзор и прекршочната постапка“.
Член 3
Во членот 66 став (1) во воведната реченица зборовите: „2.500 до“ се бришат.
Во ставот (2) зборовите: „во износ од 1.000 до 2.000
евра во денарска противвредност“ се заменуваат со
зборовите: „во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице од ставот (1) од овој член“.
Член 4
По членот 70 се додава нов член 70-а, кој гласи:
„Член 70-а
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно Законот за прекршоците.“.
Член 5
Се овластува Законодавно - правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за ветеринарно-медицински
препарати.
Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR
PREPARATE MJEKËSORE VETERINARE
Neni 1
Në Ligjin për preparate mjekësore veterinare ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë " numër 42/2010 dhe
136/11), nën nenin 60 në paragrafin (3) fjalët: “ deri te
drejtori i Agjencisë" zëvendësohen me fjalët: “ në afat prej
tetë ditësh nga dita e pranimit të vendimeve deri te
Komisioni Shtetëror për vendimmarrje në shkallë të dytë
në sferë e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedura
kundërvajtëse".
Neni 2
Në nenin 61 në paragrafin (3) fjalët: “ deri te drejtori i
Agjencisë" zëvendësohen me fjalët: “ në afat prej tetë
ditësh nga dita e pranimit të vendimeve deri te Komisioni
Shtetëror për vendimmarrje në shkallë të dytë në sferë e
mbikëqyrjes inspektuese dhe procedura kundërvajtëse".
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Neni 3
Në nenin 66 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët:
“2.500 deri " shlyhen.
Në paragrafin (2) fjalët: “ne shume prej 1.000 deri
2.000 euro në kundërvlerë me denarë" zëvendësohen me
fjalët: “ ne shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin
juridik nga paragrafi (1) nga ky nen".
Neni 4
Pas neni 70 shtohet nen i ri 70-a, si vijon:
"Neni 70-a
Matja e shumës së gjobës për presonin juridik kryhet në
pajtim me ligjin për kundërvajtje.".
Neni 5
Autorizohet Komisioni Juridik- Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për preparate mjekësore veterinare.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë.
__________
4222.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЗДРАВЈЕТО НА РАСТЕНИЈАТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравјето на растенијата,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08-3896/1
26 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВЈЕТО НА РАСТЕНИЈАТА
Член 1
Во Законот за здравјето на растенијата („Службен
весник на Република Македонија“ број 29/2005,
81/2008, 20/2009, 57/2010, 17/11, 148/11, 69/13, 43/14 и
158/14) во членот 79-в став 2 зборовите: „согласно Законот за Државниот инспекторат за земјоделство“ се
заменуваат со зборовите: „и издава прекршочен платен
налог“.
По ставот 2 се додаваат пет нови става 3, 4, 5, 6 и 7,
кои гласат:
„Фитосанитарен инспектор е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за
исходот на покренатите постапки.
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Во евиденцијата од ставот 3 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и
презиме, односно назив на сторителот на прекршокот,
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид
на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој
му се издава и исходот на постапката.
Личните податоци од ставот 4 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
Против одлуката на прекршочната комисија од ставот 1 на овој член може да се поднесе жалба до Државна комисија за одлучување во втор степен во областа
на инспекциски надзор и прекршочната постапка.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“
Член 2
Насловот на членот 80 се брише.
Во став 1 во воведната реченица зборовите: „5000
до“ се бришат.
Во ставот 3 зборот: „пет“ се заменува со зборот
„три“.
Ставот 4 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице
во правното лице за прекршоците од став (1) на овој
член. “
Во ставот 5 зборовите: „5.000 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „1.000 до 1.500“.
Член 3
Во членот 8 ставот 4 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице
во правното лице за прекршоците од став (1) на овој
член“.
Во ставот 5 бројот „3.000“ се заменуваат со зборовите: „300 до 450“.
Член 4
Во членот 82 ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице
во правното лице за прекршоците од став (1) на овој
член “.
Во ставот 3 бројот „1.500“ се заменува со зборовите: „150 до 230“.
Член 5
По членот 82 се додава нов член 82-а кој гласи:
„Член 82-а
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно Законот за прекршоците.“
Член 6
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 7
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SHËNDETIN E BIMËVE
Neni 1
Në Ligjin për shëndetin e bimëve (“Gazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 29/2005, 81/2008,
20/2009, 57/2010, 17/11, 148/11, 69/13, 43/14 dhe 158/14)
në nenin 79-v në paragrafin 2 fjalët: “në pajtim me Ligjin
për Inspektoratin Shtetëror për bujqësi” zëvendësohen me
fjalët: “dhe lëshon urdhërpagesë për kundërvajtje”.
Pas paragrafit (2) shtohen pesë paragrafë të rinj (3), (4),
(5), (6) dhe (7) si vijojnë:
“Inspektori fitosanitar është i obliguar të mbajë
evidencë për urdhërpagesat e lëshuara dhe për rezultatin e
procedurave të filluara.
Në evidencën e paragrafit 3 të këtij neni grumbullohen,
përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe
mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes,
vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimit, selia, lloji i
kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës që i lëshohet dhe
rezultati i procedurës.
Të dhënat personale nga paragrafi 4 i këtij neni ruhen
pesë vite nga dita e futjes në evidencën.
Kundër vendimit të komisionit për kundërvajtje mund
të parashtrohet ankesë në Komisionin Shtetëror për
vendosje në shkallë të dytë në fushën e mbikëqyrjes
inspektuese dhe procedurën për kundërvajtje.
Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës për
kundërvajtje i përcakton ministri për bujqësi, pylltari dhe
ekonomi të ujërave.“
Neni 2
Titulli i nenit 80 shlyhet.
Në paragrafin 1 në fjalinë hyrëse fjalët: “5000 deri”
shlyhen.
Në paragrafin 3 fjalët: “pesë” zëvendësohen me fjalët:
“tre”.
Paragrafi 4 ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së përllogaritur
për personin juridik do t’i shqiptohet edhe personit
përgjegjës në personin juridik për kundërvajtjet nga
paragrafi (1) i këtij neni. “
Në paragrafin 5 fjalët: “5.000 deri 10.000”
zëvendësohen me fjalët: “1.000 deri 1.500”.
Neni 3
Në nenin 8 paragrafi 4 ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së përllogaritur
për personin juridik do t’i shqiptohet edhe personit
përgjegjës në personin juridik për kundërvajtjet nga
paragrafi (1) i këtij neni”.
Në paragrafin 5 numri: “3.000” zëvendësohen me
fjalët: “300 deri 450”.
Neni 4
Në nenin 82 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së përllogaritur
për personin juridik do t’i shqiptohet edhe personit
përgjegjës në personin juridik për kundërvajtjet nga
paragrafi (1) i këtij neni”.
Në paragrafin 3 numri: “1.500” zëvendësohen me
fjalët: “150 deri 230”.
Neni 5
Pas nenit 82 shtohet nen i ri 82-a si vijon:

Стр. 18 - Бр. 149

1 септември 2015

“Neni 82-a
Përllogaritja e lartësisë së gjobës për personin juridik
bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet”. “
Neni 6
Akti nënligjor i caktuar me këtë ligj do të miratohet më
së voni në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji.
Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
4223.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКА ДЕЈНОСТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за хидрометеоролошка дејност,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08-3897/1
26 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКА ДЕЈНОСТ
Член 1
Во Законот за хидрометеоролошка дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 103/2008,
53/11, 51/15), членот 36 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правно лице
и трговец поединец, ако:
- врши работи од член 8 и 9 од овој закон, без претходно овластување од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- не доставува податоци, податоците ги доставува вон
утврдените рокови, доставува неточни податоци согласно
член 10 став (8) и член 11 став (2) од овој закон;
- постапува спротивно од одредбите на член 12 од
овој закон;
- попречува вршење на работи на хидрометеоролошко бдеење од член 24 на овој закон;
- поставува пречки, емисиони уреди, градежни објекти, далноводи или други уреди и објекти кои можат
да ја попречат работата на техничките средства, уреди,
инструменти за хидрометеоролошки мерења и набљудувања, согласно член 24 од овој закон и
- оневозможува овластените стручни лица од член
33 од овој закон, да извршат стручен надзор согласно
членот 32 од овој закон.

(2) Глоба во износ од 30 % од одмерената глоба на
правното лице, односно трговец поединец ќе му се
изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на
одговорното лице во правното лице односно на одговорното лице во трговец поединец.
(3) Глоба во износ од 300 до 450 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на физичко лице за
прекршокот од ставот (1) на овој член.“
Членот 37 се брише.

Член 2

Член 3
Членот 39 се менува и гласи:
„(1) За сторен прекршок под услови пропишани со
овој закон, овластените лица за вршење на стручен
надзор при констатирање на прекршокот должни се на
сторителот на прекршокот да му предложат постапка
за издавање на прекршочен платен налог, пред да го
поднесат барањето за прекршочна постапка.
(2) Постапката за порамнување со издавање на
прекршочен платен налог од став 1 на овој член се
врши согласно Законот за прекршоците.
(3) Овластените лица се должни да водат евиденција на издадените прекршочни платни налози од ставот
(1) на овој член и за исходот на покренатите постапки.
(4) Во евиденцијата од ставот (3) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име
и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.
(5) Податоците од став (4) на овој член се чуваат
пет години од денот на внесување во евиденцијата.
(6) Формата и содржината на прекршочниот платен
налог од ставот (1) на овој член ја пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“.
Член 4
По членот 39 се додава нов член 39-а, кој гласи:
“Член 39-а
Одмерувањето на висината на глобата за правно лице и трговец поединец се врши согласно Законот за
прекршоците.“
Член 5
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
___________
L I GJ
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR
VEPRIMTARI HIDROMETEOROLOGJIKE
Neni 1
Në Ligjin për veprimtari hidrologjike ( "Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 103/2008,
53/11, 51/15), neni 36 ndryshohet dhe vijon:
" (1) Gjobë në shumë prej 3.000 euro në kundërvlerë
me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit
juridik dhe tregtarit individ nëse:
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- kryen punë nga neni 8 dhe 9 të këtij ligji, pa autorizim
paraprak nga ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Ekonomisë së ujërave;
- nuk dorëzon të dhëna, të dhënat i dorëzon jashtë nga
afatet e përcaktuara, dorëzon të dhëna të pasakta në pajtim
me nenin 10 paragrafi (8) dhe neni 11 paragrafi (2) të këtij
ligji;
- vepron në kundërshtim me nenin 12 nga ky ligj;
- pengon në kryerjen e punëve hidrometeorologjike nga
neni 24 të këtij ligji;
- vendosjen e pengesave, pajisjeve të emisionit, objekte
ndërtimore, largpërçues dhe pajisje dhe objekte tjera të
cilat mund ta pengojnë punën e mjeteve teknike,
instrumentet për matje hidrometeorologjike dhe
mbikëqyrje, në pajtim me nenin 24 të këtij ligji dhe
- pamundëson personat e autorizuar profesional nga
neni 33 të këtij ligji, të kryejnë mbikëqyrje profesionale në
pajtim me nenin 32 nga ky ligj.
(2) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik respektivisht për tregtarin individual do të
shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni
dhe personit përgjegjës në personin juridik respektivisht
tregtar individual.
(3) Gjobë në shumë prej 300 deri 450 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit fizik për
kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni."
Neni 2
Neni 37 shlyhet
Neni 3
Neni 39 ndryshohet dhe vijon:
(1) Për kundërvajtje të kryer me kushtet e përcaktuar
me këtë ligj, personat e autorizuar për kryerjen e
mbikëqyrjes profesionale gjatë konstatimit të kundërvajtjes
janë të obliguar kryerësit të kundërvajtjes t'i propozojnë
procedurë për lëshimin e urdhër pagesës kundërvajtëse,
para se të parashtrojnë kërkesë për procedurë
kundërvajtëse.
(2) Procedura për barazim me lëshimin e urdhër
pagesës kundërvajtëse nga paragrafi 1 të këtij neni kryhet
në pajtim me ligjin për kundërvajtje.
(3) Personat e autorizuar janë të obliguar të mbajnë
evidencë për urdhër pagesa e lëshuara kundërvajtëse nga
paragrafi (1) të këtij neni dhe për epilogun e procedurave të
ngritura.
(4) Në evidencën nga paragrafi (3) të këtij neni
mblidhen, përpunohet dhe ruhen të dhënat në vijim: emri
dhe mbiemri, respektivisht emërtimi i kryerësit të
kundërvajtjes, vendbanimi, respektivisht vendqëndrimi,
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhër pagesës
kundërvajtëse e cila i lëshohet dhe rezultati i procedurës.
(5) Të dhënat personale nga paragrafi (4) të këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
(6) Formën dhe përmbajtjen e urdhër pagesës
kundërvajtëse nga paragrafi (1) të këtij neni e përcakton
ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave".
Neni 4
Pas neni 39 shtihet nen i ri 39-a, si vijon:
" Neni 39-a
Matja e shumës së gjobës për personin juridik dhe
tregtarin individual kryhet në pajtim me Ligjin për
kundërvajtje."

Neni 5
Akti nënligjor miratimi i të cilit është përcaktuar me
këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditëve nga dita e
hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë.
__________
4224.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ
ПРОИЗВОДИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за квалитетот на земјоделските производи,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08- 3898/1
26 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ
ПРОИЗВОДИ
Член 1
Во Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на Република Македонија“ број
140/10, 53/11, 55/12, 106/13 и 116/15), во членот 169
став (1) во воведната реченица зборовите: „15.000 до“
се бришат, a по зборот „лице’’ се додават зборовите:
„односно трговец поединец’’.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице односно трговец поединец ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице односно
трговец поединец за прекршоците од ставот (1) на овој
член.“
Ставот (4) се менува и гласи:
„На одговорното лице во правното лицеодносно трговец поединецпокрај глобата од ставот (2) на овој
член ќе му се изрече прекршочна санкција забрана за
вршење определенадолжност во траење до една година.’’.
Член 2
Во членот 169-а став (1) зборовите: „4.000 до“ се
бришат.
Во ставот (2) зборовите: „500 до“ се бришат.
Во ставот (3) зборовите: „4.000 до“ се бришат.

Стр. 20 - Бр. 149

Член 3
Во членот 170 став (1) во воведната реченица зборовите: „10.000 евра до“ се бришат, a по зборот „лице’’
се додават зборовите: „односно трговец поединец’’.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице односно трговец поединец ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице односно
трговец поединец за прекршоците од ставот (1) на овој
член. “
Член 4
Во членот 171 ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лицеодносно трговец поединец ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице односно трговец поединецза прекршоците од ставот (1) на овој
член.“.
Член 5
Во членот 172 став (1) во воведната реченица зборовите: „500 до 1.000“ се заменуваат со зборовите:
„100 до 300“.
Член 6
Во членот 173 став (1) во воведната реченица зборовите: „од 400 “ се заменуваат со зборовите: „од 100
до 200“.
Член 7
Во членот 174 став (1) во воведната реченица зборовите: „од 300“ се заменуваат со зборовите: „од 100
до 150“.
Член 8
Во членот 175 во ставот (2) се менува и гласи:
„Пред поднесување барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд, за прекршоците
од членовите 169, 170, 171, 172, 173 и 174 од овој закон, државниот инспектор за земјоделство и официјалниот ветеринар спроведуваат постапка на порамнување
и издаваат прекршочен платен налог согласно Законот
за прекршоци.’’
По ставот (2) се додаваат четири нови става (3), (4),
(5) и (6) кои гласат:
„(3) Државниот инспектор за земјоделство и фитосанитарниот инспектор се должни да водат евиденција
за издадените прекршочни платни налози и за исходот
на покренатите постапки.
(4) Во евиденцијата од ставот (1) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име
и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште,
вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.
(5) Личните податоци од ставот (2) на овој член се
чуваат пет години од денот на внесувањето во евиденцијата.“
(6) Формата и содржината на прекршочниот платен
налог ја пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“
Член 9
По членот 175 се додава нов член 175-а кој гласи:
„Член 175-а
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице односно трговец поединец се врши согласно со
Законот за прекршоците.’’
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Член 10
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 11
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
_________
L I GJ
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR
KUALITETIN E PRODHIMEVE BUJQËSORE
Neni 1
Në Ligjin për kualitetin e prodhimeve bujqësore
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
140/10, 53/11, 55/12, 106/13 dhe 116/15 ) neni 169
paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët: “15.000 deri" shlyhen,
kurse pas fjalës " personi" shtohen fjalët: “ respektivisht
tregtar individual".
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik respektivisht për tregtarin individual do të
shqiptohet në personin përgjegjës në personin juridik
respektivisht tregtar individual për veprimet nga paragrafi
(1) të këtij neni."
Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:
"Personi përgjegjës në personin juridik respektivisht
tregtari individual krahas gjobës nga paragrafi (2) të këtij
neni do të shqiptohet sanksion kundërvajtës ndalesë për
kryerjen e detyrës në kohëzgjatje deri një viti".
Neni 2
Në nenin 169-a në paragrafin (1) fjalët: “4000 deri "
shlyhen.
Në paragrafin (2) fjalët: “500 deri " shlyhen.
Në paragrafin (3) fjalët: “4.000 deri " shlyhen.
Neni 3
Në nenin 170 në paragrafin (1) në fjalinë hyrëse fjalët:
“10.000 euro deri" shlyhen, kurse pas fjalës "person"
shtohen fjalët: “ respektivisht tregtar individual".
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik respektivisht për tregtarin individual do të
shqiptohet në personin përgjegjës në personin juridik
respektivisht tregtar individual për kundërvajtje nga
paragrafi (1) të këtij neni."
Neni 4
Në nenin 171 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik respektivisht për tregtarin individual do të
shqiptohet në personin përgjegjës në personin juridik
respektivisht tregtar individual për kundërvajtje nga
paragrafi (1) të këtij neni."
Neni 5
Në nenin 172 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët "500
deri 1.000" zëvendësohet me fjalët: “100 deri 300".
Neni 6
Në nenin 173 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët: “
prej 400" zëvendësohet me fjalët: “100 deri 200".
Neni 7
Në nenin 174 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët: “
prej 300" zëvendësohet me fjalët: “prej 100 deri 150".
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Neni 8
Në nenin 175 paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon:
"Para parashtrimit të kërkesë për ngritjen e procedurës
kundërvajtëse para gjykatës kompetent, për kundërvajtje
nga nenet 169, 170, 171, 172, 173 dhe 174 të këtij ligji,
inspektori shtetëror i bujqësisë dhe veteriner oficial zbaton
procedurë të barazimit dhe lëshimin e urdhër pagesës
kundërvajtës në pajtim me ligjin për kundërvajtëse."
Pas paragrafit (2) shtohen katër paragrafë të të rinj
(3),(4),(5) dhe (6) si vijon:
"(3) Inspektori Shtetëror për Bujqësi dhe inspektori
fitosanitar janë të obliguar të mbajnë evidencë për urdhër
pagesa e lëshuara kundërvajtëse dhe për epilogun e
procedurave të ngritura.
(4) Në evidencën nga paragrafi (1) të këtij neni
mblidhen, përpunohet dhe ruhen të dhënat në vijim: emri
dhe mbiemri, respektivisht emërtimi i kryerësit të
kundërvajtjes, vendbanimi, respektivisht vendqëndrimi,
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës
kundërvajtëse e cila i lëshohet dhe rezultati i procedurës.
(5) Të dhënat personale nga paragrafi (2) të këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë."
(6) Formën dhe përmbajtjen e urdhër pagesës
kundërvajtëse e përcakton ministri i Bujqësisë, Pylltarisë
dhe Ekonomisë së Ujërave."
Neni 9
Pas neni 175 shtohet nen i ri 175-a, si vijon:
"Neni 175-a
Matja e shumës së gjobës për personin juridik,
respektivisht tregtar individual kryhet në pajtim me Ligjin
për kundërvajtje."
Neni 10
Akti nënligjor miratimi i të cilit është përcaktuar me
këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditëve nga dita e
hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 11
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
4225.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Државниот инспекторат за земјоделство,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08- 3899/1
26 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Член 1
Во Законот за Државниот инспекторат за земјоделство („Службен весник на Република Македонија“ брoj
20/2009, 53/11, 164/13, 43/14, 33/15 и 88/15), во членот
25 ставот 1 се менува и гласи:
„За одделни прекршоци кога тоа е определено со
закон, инспекторот води постапка за порамнување и
постапка за спогодување, согласно Законот за прекршоците."
Член 2
Во членот 26 ставот 5 се менува и гласи:
„Против одлуката на прекршочната комисија може
да се поднесе жалба до Државна комисија за одлучување во втор степен од областа за инспекциски надзор и
прекршочната постапка, согласно Законот за прекршоците."
По ставот 5 се додава нов став 6 кој гласи:
„Против одлуката за прекршок што ја донела
Државна комисија за одлучување во втор степен од областа за инспекциски надзор и прекршочната постапка,
може да се поднесе тужба за поведување на управен
спор пред надлежен суд, согласно Законот за прекршоците."
Член 3
Членовите 29, 30, 31 и 32 се бришат.
Член 4
Во членот 33 став 1 во воведната реченица зборовите: „3500 до “ се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице
во правното лице за прекршоците од ставот (1) на овој
член. “
Член 5
Во членот 33-а став 1 зборовите: „до 1.500“ се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице
во правното лице за прекршоците од ставот 1 на овој
член.“
Член 6
Во членот 33-б став 1 бројот „1.500“ се заменува со
бројот: „500“
Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице
во правното лице за прекршоците од ставот (1) на овој
член. “
Член 7
Во членот 33-в во ставот 1 зборовите: „7.500 до
10.000“ се заменуваат со бројот „100“.
Во ставот 2 бројот „15.000“ се заменува со бројот
„300“.
Член 8
Во членот 34-а во ставот 1 зборовите „500 до 800“
се заменуваат со зборовите: „200 до 400“.
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Член 9
Во членот 34-б ставот 2 се брише.
Член 10
По членот 34-б се додава нов член 34-в, кој гласи:
„Член 34-в
Одмерувањето на висината на глобите на правните
лица се врши согласно одредбите на Законот за прекршоците”.
Член 11
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
_________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR INSPEKTORATIN SHTETËROR PËR BUJQËSI
Neni 1
Në Ligjin për Inspektoratin Shtetëror të Bujqësisë
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër
20/2009, 53/11, 164/13, 43/14 33/15 dhe 88/15), neni 25
paragrafi 1 ndryshohet si vijon:
,,Për kundërvajtje të caktuara kur kjo është përcaktuar
me ligj, inspektori mban procedurë për barazim dhe
procedurë për marrëveshje, në pajtim me Ligjin për
kundërvajtje."
Neni 2
Në nenin 26 paragrafi 5 ndryshohet dhe vijon:
"Kundër vendimit të komisionit kundërvajtës mund të
parashtrohet ankesë deri te Komisioni Shtetëror për
vendimmarrje në shkallë të dytë në sferën e mbikëqyrjes
inspektuese dhe procedurë kundërvajtëse, në pajtim me
ligjin për kundërvajtje."
Pas paragrafit 5 shtohet paragraf i ri 6 si vijon:
"Kundër vendimit të komisionit kundërvajtës për
vendimmarrje në shkallë të dytë nga sfera e mbikëqyrjes
inspektuese dhe procedurë kundërvajtëse,
mund të
parashtrohet padi për ngritjen e kontestit administrativ
para gjykatës kompetente, në pajtim me Ligjin për
kundërvajtje."
Neni 3
Nenet 29, 30, 31 dhe 32 shlyhen.
Neni 4
Në nenin 33 paragrafi 1 në fjalinë hyrëse fjalët: "3500
deri " shlyhen.
Paragrafi 2 ndryshohet dhe vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi 1 të këtij neni për personit përgjegjës në personin
juridik".
Neni 5
Në nenin 33-a në paragrafin 1 fjalët: "1.500 deri "
shlyhen.
Paragrafi 2 ndryshohet dhe vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi 1 të këtij neni për personit përgjegjës në personin
juridik".
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Neni 6
Në nenin 33-b në paragrafin 1 numri "1.500"
zëvendësohen me numrin: „500“
Paragrafi 2 ndryshohet dhe vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) të këtij neni për personit përgjegjës në
personin juridik. “
Neni 7
Në nenin 33-v në paragrafin 1 fjalët "7.500 deri
10.000" zëvendësohen me numrin: „100“.
Në paragrafin 2 numri "15.000" zëvendësohen me
numrin „300“.
Neni 8
Në nenin 34-a në paragrafi 1 fjalët "500 deri 800 euro"
zëvendësohen me fjalët: "200 deri 400".
Neni 9
Në nenin 34-b paragrafi 2 shlyhet.
Neni 10
Pas neni 34-b shtohet nen i ri 34-v, si vijon:
"Neni 34-v
"Matja e gjobave për persona juridikë do të kryhet në
pajtim me ligjin për kundërvajtje."
Neni 11
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
4226.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ШУМАРСКА И ЛОВНА ИНСПЕКЦИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за шумарска и ловна инспекција,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08- 3900/1
26 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМАРСКА И ЛОВНА ИНСПЕКЦИЈА
Член 1
Во Законот за шумарска и ловна инспекција
(„Службен весник на Република Македонија“ брoj
88/08, 06/10, 36/11, 74/12, 164/13, 43/14 и 33/15), во членот 25 став (2) зборовите: „управна постапка и поста-
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пка од работен однос во втор степен“ се заменуваат со
зборовите: „втор степен во областа на инспекцискиот
надзор и прекршочната постапка“.
Член 2
Членот 29 се менува и гласи:
(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното
лице ако:
1) на инспекторот не му овозможи непречено вршење на надзорот (член 22 став 1);
2) на инспекторот не му овозможи во определениот
рок пристап до просториите, производите, документите
или кое било друго средство кое е предмет на инспекцискиот надзор (член 22 став 2) и
3) не постапи по барањето,односно наредбата на
инспекторот (член 24 став 3).
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице
во правното лице, за прекршоците од ставот (1) на овој
член.
(3) Глоба во износ од 300 до 450 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на службено лице за
прекршоците од став (1) на овој член.
(4) Глоба во износ од 300 до 450 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на физичко лице за
прекршоците од ставот (1) на овој член.
Член 3
Членот 30 се менува и гласи:
„(1) За прекршоците од членот 29 на овој закон,
пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд, инспекторите ќе
спроведат постапка за порамнување.
(2) Доколку сторителот го признае прекршокот
инспекторот на сторителот ќе му издаде прекршочен
платен налог заради наплата на глоба предвидена за
прекршокот. Со потпис на прекршочниот платен налог
се смета дека сторителот на прекршокот се согласува
да ја плати предвидената глоба.
(3) Сторителот на прекршоците од ставот (1) на
овој член е должен да ја плати глобата во рок од осум
дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметка на Буџетот на Република Македонија означена во прекршочниот платен налог. Сторителот кој
ќе ја плати глобата во дадениот рок ќе плати само половина од изречената глоба утврдена во прекршочниот
платен налог.
(4) Ако сторителот на прекршокот од ставот (1) на
овој член не ја плати глобата во рокот определен во
ставот (3) на овој член инспекторот ќе поднесе барање
за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд.
(5) Инспекторите се должни да водат евиденција за
издадените прекршочни платни налози и за исходот од
покренатите постапки.
(6) Во евиденцијата од ставот (5) на овој член, се
собираат, обработуваат и чуваат следните податоци:
име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, бројот на прекршочниот
платен налог кој му се издава и исходот од постапката.
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(7) Личните податоци од ставот (6) на овој член се
чуваат пет години од денот на внесувањето во евиденцијата.
(8) Формата и содржината на прекршочниот платен
налог ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“
Член 4
По член 32 се додава нов член 32-а кој гласи:
„Член 32-а
Одмерувањето на висината на глобата за правните
лица се врши согласно Законот за прекршоци.“
Член 5
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето на сила
на овој закон.
Член 6
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен
текст на Законот за шумарска и ловна инспекција.
Член 7
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.”
________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR INSPEKSION TË PYLLTARISË DHE GJUETISË
Neni 1
Në Ligjin për inspeksion të pylltarisë dhe gjuetisë
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër
88/2008; 06/10; 36/11; 74/12 ; 164/13; 43/14 dhe 33/15),
në nenin 25 në paragrafin 2 fjalët: Procedurë administrative
dhe procedura nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë"
zëvendësohen me fjalët: "shkallë të dytë në sferën e
mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës kundërvajtëse."
Neni 2
Neni 29 ndryshohet si vijon:
“(1) Gjobë në shumë prej 3.000 euro në kundërvlerë
me denarë do të shqiptohet për kundërvajtje të personit
juridik nëse:
1) inspektorit të cili i është pamundësuar kryerja e
papenguar së mbikëqyrje ( neni 22 paragrafi 1);
2) inspektorit t'i pamundësojë në afatin e përcaktuar
qasje deri te hapësirat, prodhimet, dokumentet ose cili do
mjet tjetër i cili është lëndë e mbikëqyrjes inspektuese (
neni 22 paragrafi 2) dhe
3) nuk vepron me kërkesë, respektivisht urdhër i
inspektorit ( neni 24 paragrafi 3).
(2) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës në
personin juridik për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij
neni.
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(3) Gjobë në shumë prej 300 deri 450 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet në personin zyrtar
për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni.
(4) Gjobë në shumë prej 300 deri 450 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet në personin fizik
për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni.”
Neni 3
Neni 30 ndryshohet si vijon:
"(1) Për kundërvajtjet nga neni 29 të këtij ligji para
parashtrimit të kërkesës për ngritjen e procedurës
kundërvajtëse para gjykatës kompetente, inspektorët do të
zbatojnë procedurë për barazim.
(2) Nëse kryerësi e pranon kundërvajtjen, inspektori do
t' lëshojë kryerësit të urdhër pagesë kundërvajtëse për
pagesë të gjobës paraparë për kundërvajtjen. Me nënshkrim
të urdhërpagesës kundërvajtës llogaritet se kryerësi i
kundërvajtëse është pajtuar ta paguaj gjobën e paraparë.
(3) Kryerësi i kundërvajtjes nga paragrafi (1) të këtij
neni është i obliguar ta paguaj gjobën në afat prej tetë
ditësh nga pranimi i urdhërpagesës kundërvajtëse në llogari
të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë shënuar në urdhër
pagesën kundërvajtëse. Kryerësi i cili do ta paguaj gjobën
në afatin e dhënë do të paguaj vetëm gjysmën nga gjoba e
shqiptuar përcaktuar në urdhër pagesën kundërvajtëse.
(4) Nëse kryerësi i kundërvajtjes nga paragrafi (1) të
këtij neni nuk e paguan gjobën në afatin e përcaktuar në
paragrafin (3) të këtij neni inspektori do të parashtrojë
kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse para
gjykatës kompetente.
(5) Inspektorët janë të obliguar të mbajnë evidencë për
urdhër pagesa e lëshuara kundërvajtëse dhe për epilogun e
procedurave të ngritura.
(6) Në evidencën nga paragrafi (5) të këtij neni
mblidhen, përpunohet dhe ruhen të dhënat në vijim: Emri
dhe mbiemri, respektivisht emërtimi i kryerësit të
kundërvajtjes, vendbanimi, respektivisht vendqëndrimi,
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhër pagesës
kundërvajtëse e cila i lëshohet dhe rezultati i procedurës.
(7) Të dhënat personale nga paragrafi (6) të këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
(8)Formën dhe përmbajtjen e urdhër pagesës
kundërvajtëse e përcakton ministri i Bujqësisë, Pylltarisë
dhe Ekonomisë së Ujërave."
Neni 4
Pas neni 32 shtohet nen i ri 32-a, si vijon:
"Neni 32-a
Matja e shumës së gjobës për personin juridik kryhet në
pajtim me ligjin për kundërvajtje."
Neni 5
Akti nënligjor miratimi i të cilit është përcaktuar me
këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditëve nga dita e
hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 6
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të ligjit për
inspeksion të pylltarisë dhe gjuetisë.
Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
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4227.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
КОНТРОЛА НА ОПОЈНИ ДРОГИ И
ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08- 3901/1
26 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА КОНТРОЛА НА ОПОЈНИ ДРОГИ И
ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ
Член 1
Во Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија“, брoj 103/2008, 124/2010 и 164/13), во членот
89 став 2 зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во
втор степен“ се заменуваат со зборовите: „Државната
комисија за одлучување во втор степен во областа на
инспекцискиот надзор и прекршочната постапка“.
Член 2
Во членот 92 став 1 во воведната реченица зборовите: „15.000 до“ се бришат.
Ставот 3 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на
овој член и на одговорното лице во правното лице.“
Член 3
Во член 95 ставот 2 се брише.
Член 4
По членот 95 се додаваат два нови члена 95-а и 95б, кои гласат:
„Член 95-а
За прекршоците утврдени во членовите 92 и 93 од
овој закон, овластеното лице од Министерството за
здравство е должно на сторителот на прекршокот да му
издаде прекршочен платен налог, согласно Законот за
прекршоците.
Овластеното лице од Министерството за здравство е
должно да води евиденција за издадените прекршочни
платни налози и за исходот од покренатите постапки.
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Во евиденцијата од ставот 2 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и
презиме, односно назив на сторителот на прекршокот,
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид
на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој
му се издава и исходот на постапката.
Личните податоци од ставот 3 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за здравство.
Член 95-б
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно со Законот за прекршоците.“
Член 5
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR KONTROLL TË DROGAVE DEHËSE DHE
SUBSTANCAVE PSIKOTROPIKE
Neni 1
Në Ligjin për kontroll të drogave dehëse dhe
substancave psikotropike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 103/2008, 124/2010 dhe 164/13), në
nenin 89 në paragrafin 2 fjalët: "Komisioni Shtetëror për
Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë
të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë"
zëvendësohen me fjalët: "Komisioni Shtetëror për
Vendimmarrje në Shkallë të Dytë në Sferën e Mbikëqyrjes
Inspektuese dhe Procedurës së Kundërvajtjes".
Neni 2
Në nenin 92 paragrafi 1 në fjalinë hyrëse fjalët: "15.000
deri më" shlyhen.
Paragrafi 3 ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për personin
juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij
neni edhe personit përgjegjës në personin juridik."
Neni 3
Në nenin 95 paragrafi 2 shlyhet.
Neni 4
Pas nenit 95 shtohen dy nene të reja 95-a dhe 95-b si
vijojnë:
"Neni 95-a
Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 92 dhe 93 të
këtij ligji, personi i autorizuar nga Ministria e Shëndetësisë
detyrohet kryerësit të kundërvajtjes t'i lëshojë urdhërpagesë
të kundërvajtjes, në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.
Personi i autorizuar nga Ministria e Shëndetësisë detyrohet
të mbajë evidencë për urdhëratpagesat e kundërvajtjes të
lëshuara dhe për rezultatin nga procedurat e ngritura.
Në evidencën nga paragrafi 2 i këtij neni mblidhen,
përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe
mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes,
vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i
kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës së kundërvajtjes që i
lëshohet dhe rezultati i procedurës.
Të dhënat personale nga paragrafi 3 i këtij neni ruhen
pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës së
kundërvajtjes e përcakton ministri i Shëndetësisë.
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Neni 95-b
Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtje.“
Neni 5
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
4228.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЗЕМАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ НА ДЕЛОВИ НА
ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за земање и пресадување на делови на
човечкото тело заради лекување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08- 3902/1
26 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ НА ДЕЛОВИ НА ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за земање и пресадување на делови на човечкото тело заради лекување („Службен весник на Република Македонија“ брoj 47/11, 136/11, 91/13, 164/13,
27/14, 112/14, 144/14 и 124/15), во член 70 став (1) во воведната реченица зборовите: „7.000 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
здравствената установа ќе му се изрече за прекршоците
од став 1 на овој член и на одговорното лице во здравствената установа. “
Член 2
Членот 73 се менува и гласи:
„(1) За прекршоците утврдени во членовите 70, 71 и
72 од овој закон, државниот санитарен и здравствен
инспектор е должен на сторителот на прекршокот да
му издаде прекршочен платен налог, согласно Законот
за прекршоците.
(2) Државниот санитарен и здравствен инспектор е
должен да води евиденција за издадените прекршочни
платни налози и за исходот од покренатите постапки.
(3) Во евиденцијата од ставот (2) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име
и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште,
вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и за исходот на постапката.
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(4) Личните податоци од ставот 3 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
(5) Формата и содржината на прекршочниот платен
налог ги пропишува министерот за здравство. “

Neni 73-b
Procedurën e kundërvajtjes për kundërvajtjet e paraparë
në këtë ligj e udhëheq dhe sanksione për kundërvajtje
shqipton gjykata kompetente."

Член 3
По членот 73 се додаваат два нови члена 73-а и 73-б,
кои гласат:

Neni 4
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

„Член 73-а
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно Законот за прекршоците.

Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
4229.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

Член 73-б
Прекршочната постапка за прекршоците предвидени во овој закон ја води и прекршочни санкции изрекува надлежниот суд.“
Член 4
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 5
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR MARRJEN DHE TRANSPLANTIMIN E PJESËVE
TË TRUPIT TË NJERIUT PËR MJEKIM
Neni 1
Në Ligjin për marrjen dhe transplantimin e pjesëve të
trupit të njeriut për mjekim ("Gazeta zyrtare e Republikës
së Maqedonisë", numër 47/11, 136/11, 91/13, 164/13,
27/14, 112/14, 144/14, 124/15), në nenin 70 në paragrafin
(1) në fjalinë hyrëse fjalët: "7.000 deri në" shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shume prej 30% të gjobës së matur për
institucionin shëndetësor do t'i shqiptohet për kundërvajtje
nga paragrafi 1 i këtij neni personit përgjegjës në
institucionin shëndetësor. “
Neni 2
Neni 73 ndryshohet si vijon:
"(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 70, 71 dhe
72 të këtij ligji, inspektorati shtetëror sanitar dhe
shëndetësor është i detyruar që kryerësit të kundërvajtjes t'i
lëshojë urdhërpagesë për kundërvajtje, në pajtim me Ligjin
për kundërvajtje.
(2) Inspektorati shtetëror sanitar është i detyruar që të
mbajë evidencë për urdhërpagesat e lëshuara për
kundërvajtje dhe për rezultatin nga procedurat e ngritura.
(3) Në evidencën nga paragrafi (2) i këtij neni
mblidhen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri
dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit te
kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi,
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës për
kundërvajtje që i lëshohet dhe rezultati i procedurës.
(4) Të dhënat personale nga paragrafi 3 i këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
(5) Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës për
kundërvajtje i përcakton ministri i shëndetësisë.“
Neni 3
Pas nenit 73 shtohen dy nenë të reja 73-a dhe 73-b, si
vijojnë:
"Neni 73-a
Matja e lartësisë së gjobës për person juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ХЕМИКАЛИИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за хемикалии,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08- 3903/1
26 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ХЕМИКАЛИИ
Член 1
Во Законот за хемикалии („Службен весник на Република Македонија“ брoj 145/10, 53/11, 164/13 и
116/15), во членот 142 став (1) во воведната реченица
зборовите: „3.000 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од став (1) на
овој член и на одговорното лице во правното лице. “
Член 2
Член 144 се менува и гласи:
„Прекршочната постапка за прекршоците предвидени во овој закон ја води и прекршочни санкции изрекува надлежниот суд.“
Член 3
Член 145 се менува и гласи:
„(1) За прекршоците утврдени во членовите 142 и
143 од овој закон, инспекторот за хемикалии е должен
на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен
платен налог, согласно Законот за прекршоците.
(2) Инспекторот за хемикалии е должен да води
евиденција за издадените прекршочни платни налози и
за исходот од покренатите постапки.
(3) Во евиденцијата од ставот (2) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име
и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште,
вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и за исходот на постапката.
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(4) Личните податоци од ставот (3) на овој член се
чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
(5) Формата и содржината на прекршочниот платен
налог ги пропишува министерот за здравство. “
Член 4
По членот 145 се додава нов член 145-а, кој гласи:
„Член 145-а
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно Законот за прекршоците. “
Член 5
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
_________
L I GJ
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR
KIMIKALE
Neni 1
Në ligjin për kimikale ( "Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë" numërr 145/10, 53/11, 164/13 dhe
116/15), në nenin 142 në paragrafin (1) në fjalinë hyrëse
fjalët "3.000 deri" shlyhet.
Paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon:
Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) të këtij neni i personit përgjegjës në personin
juridik. “
Neni 2
Neni 144 ndryshohet dhe vijon:
"Procedura kundërvajtëse për kundërvajtje të parapara
në këtë ligj, e mban edhe sanksionin kundërvajtës e
shqipton gjykata kompetente."
Neni 3
Neni 145 ndryshohet dhe vijon:
"(1) Për kundërvajtje përcaktuar në nenet 142 dhe 143
nga ky ligj, inspektori për kimikale është i obliguar
kryerësit të kundërvajtjes t'i lëshojë urdhër pagesë
kundërvajtëse, në pajtim me ligjin për kundërvajtje.
(2) Inspektori për kimikale është i obliguar të mbajnë
evidencë për urdhër pagesa e lëshuara kundërvajtëse dhe
për epilogun e procedurave të ngritura.
(3) Në evidencën nga paragrafi (2) të këtij neni
mblidhen, përpunohet dhe ruhen të dhënat në vijim: Emri
dhe mbiemri, respektivisht titulli i kryerësit të
kundërvajtjes, vendbanimi, respektivisht vendqëndrimi,
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhër pagesës
kundërvajtëse e cila i lëshohet dhe rezultati i procedurës.
(4) Të dhënat personale nga paragrafi (3) të këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
(5)Formën dhe përmbajtjen e urdhër pagesës
kundërvajtëse e përcakton ministri i Shëndetësisë. “
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Neni 4
Pas neni 145 shtihet nen i ri 145-a, si vijon:
"Neni 145-a
Matja e shumës së gjobës për personit juridik kryhet në
pajtim me ligjin për kundërvajtje. “
Neni 5
Aktet nënligjore miratimi i secilës është përcaktuar me
këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditëve nga dita e
hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë.
__________
4230.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за прекинување на бременоста,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08-3904/1
26 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА
Член 1
Во Законот за прекинување на бременоста („Службен весник на Република Македонија“ број 87/13,
164/13 и 144/14), во членот 33 став 1 во воведната реченица зборовите „25.000 до“ се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршоците од став
1 на овој член и на одговорното лице во правното
лице.“
Член 2
Во член 35 ставот 1 се менува и гласи:
„Прекршочната постапка за прекршоците предвидени во овој закон ја води и прекршочни санкции изрекува надлежниот суд.“
Ставот 2 се брише.
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Член 3
По членот 35 се додаваат два нови члена 35-а и 35б, кои гласат:
„Член 35-а
За прекршоците утврдени во членовите 33 и 34 од
овој закон, Државниот санитарен и здравствен инспектор е должен на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог, согласно Законот за прекршоците.
Државниот санитарен и здравствен инспектор е
должен да води евиденција за издадените прекршочни
платни налози и за исходот од покренатата постапка.
Во евиденцијата од ставот 2 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и
презиме, односно назив на сторителот на прекршокот,
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид
на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој
му се издава и за исходот на постапката.
Личните податоци од ставот 3 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
Формата и содржината на прекршочниот платен
налог ги пропишува министерот за здравство.
Член 35-б
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно Законот за прекршоците. “
Член 4
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 5
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
_________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR NDËRPRERJE TË SHTATZËNISË
Neni 1
Në Ligjin për ndërprerje të shtatzënisë (“Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë” numër 87/13, 164/13 dhe
144/14), në nenin 33 paragrafi 1 në fjalinë hyrëse fjalët:
“25.000 deri” shlyhen.
Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t’i shqiptohet për kundërvajtjet nga
paragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin
juridik. “
Neni 2
Në nenin 35 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:
“Procedurën kundërvajtëse për kundërvajtjet e
parapara në këtë ligj e mban dhe sanksione kundërvajtëse
shqipton gjykata kompetente.”
Paragrafi 2 shlyhet.
Neni 3
Pas nenit 35 shtohen dy nene të reja 35-a dhe 35-b, si
vijojnë:
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“Neni 35-a
Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 33 dhe 34 nga
ky ligj, Inspektori shtetërorë sanitarë dhe shëndetësorë
është i detyruar kryerësit të kundërvajtjes t’i jep
urdhërpagesë kundërvajtëse, në pajtim me Ligjin për
kundërvajtje.
Inspektori shtetërorë sanitarë dhe shëndetësorë është i
detyruar të mbajë evidencë për urdhërpagesat
kundërvajtëse të lëshuara dhe për rezultatin nga procedurat
e ngritura.
Në evidencën nga paragrafi 2 i këtij neni mblidhen,
përpunohen dhe ruhen këto të dhëna: emri dhe mbiemri,
përkatësisht emri i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi,
përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes,
numri i urdhërpagesës kundërvajtëse e cila i jepet dhe
rezultati i procedurës.
Të dhënat personale nga paragrafi 3 i këtij neni ruhen
pesë vjet nga dita e futjes në evidencën.
Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse
i percakton ministri i Shëndetësisë.
Neni 35-b
Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtjet. “
Neni 4
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
4231.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ПРЕКУРЗОРИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за прекурзори,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08-3905/1
26 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

1 септември 2015

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКУРЗОРИ
Член 1
Во Законот за прекурзори („Службен весник на Република Македонија“ брoj 37/2004, 40/2007 и 53/11),
во членот 26 став 1 во воведната реченица зборовите:
„2.500 до“ се бришат.
Ставот 3 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното
лице.“
Член 2
Во членот 27 став 1 во воведната реченица зборовите: „1.800 до“ се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното
лице.“
Член 3
По членот 27 се додаваат три нови члена 27-а, 27-б
и 27-в, кои гласат:
„Член 27-а
„За прекршоците утврдени во членовите 26 и 27 од
овој закон, надлежниот инспектор е должен на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен
налог, согласно Законот за прекршоците.
Надлежниот инспектор е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот од прекршочната постапка.
Во евиденцијата од ставот 2 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и
презиме, односно назив на сторителот на прекршокот,
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид
на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој
му се издава и за исходот на постапката.
Личните податоци од ставот 3 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
Формата и содржината на прекршочниот платен
налог ги пропишува министерот за здравство, директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства,
односно министерот за животна средина и просторно
планирање.
Член 27-б
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно Законот за прекршоците.
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Член 5
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
_________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PREKURSORË
Neni 1
Në Ligjin për prekursorë (“Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë” numër 37/2004, 40/2007 dhe 53/11), në
nenin 26 paragrafi 1 në fjalinë hyrëse fjalët: “2.500 deri”
shlyhen.
Paragrafi 3 ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t’i shqiptohet për kundërvajtjet nga
paragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin
juridik. “
Neni 2
Në nenin 27 paragrafin 1 në fjalinë hyrëse fjalët:
“1.800 deri” shlyhen.
Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t’i shqiptohet për kundërvajtjet nga
paragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin
juridik. “
Neni 3
Pas nenit 27 shtohen tre nene të reja 27-a, 27-b dhe 27v, si vijojnë:
“Neni 27-a
“Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 26 dhe 27
nga ky ligj, inspektori kompetent është i detyruar kryerësit
të kundervajtjes t’i jep urdhërpagesë kundërvajtëse, në
pajtim me Ligjin për kundërvajtje.
Inspektori kompetent është i detyruar të mbajë
evidencë për urdhërpagesat kundërvajtëse të lëshuara dhe
për rezultatin e procedurave të ngritura.
Në evidencën nga paragrafi 2 i këtij neni mblidhen,
përpunohen dhe ruhen këto të dhëna: emri dhe mbiemri,
përkatësisht emri i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi,
përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes,
numri i urdhërpagesës kundërvajtëse e cila i jepet dhe
rezultati i procedurës.
Të dhënat personale nga paragrafi 3 i këtij neni ruhen
pesë vjet nga dita e futjes në evidencën.
Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse
i përcakton ministri i Shëndetësisë, drejtori i Agjencisë për
barna dhe mjete mjekësore, përkatësisht ministri i mjedisit
jetësorë dhe planifikimit hapësinorë.

Член 27-в
За прекршоците утврдени со овој закон прекршочна
постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежниот суд.“

Neni 27-b
Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.

Член 4
Подзаконските акти утврден со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Neni 27-v
Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj procedurë
kundërvajtëse mban dhe sanksion kundërvajtës shqipton
gjykata kompetente.”
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Neni 4
Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të
miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji.
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
4232.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавно здравје,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08-3906/1
26 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
Член 1
Во Законот за јавно здравје („Службен весник на
Република Македонија“ брoj 22/10, 136/11 и 144/14), во
член 43 став (1) во воведната реченица зборовите:
„1.000 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„ Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршоците од став
(1) на овој член и на одговорното лице во правното
лице.“
Член 2
Членот 46 се менува и гласи:
„(1) За прекршоците утврдени во членовите 43 и 44
од овој закон, Државниот санитарен и здравствен
инспектор должен е на сторителот на прекршокот да
му издаде прекршочен платен налог, согласно Законот
за прекршоците.
(2) Државниот санитарен и здравствен инспектор
е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот од покренатите
постапки.

(3) Во евиденцијата од ставот (2) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име
и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште,
вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.
(4) Личните податоци од ставот (3) на овој член се
чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
(5) Формата и содржината на прекршочниот платен
налог ги пропишува министерот за здравство. “
Член 3
По членот 46 се додава нов член 46-а, кој гласи:
„Член 46-а
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно Законот за прекршоците.“.
Член 4
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 5
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
_________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SHËNDET PUBLIK
Neni 1
Në Ligjin për shëndet publik (“Gazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 22/10, 136/11 dhe
144/14), në nenin 43 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët:
“1.000 deri" shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
„(2) Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së
përllogaritur për personin juridik për kundërvajtjet nga
paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në
personin juridik.”
Neni 2
Neni 46 ndryshohet si vijon:
“(1) Për kundërvajtjet e caktuara në nenet 43 dhe 44 të
këtij ligji, inspektori shtetëror sanitar dhe shëndetësor është
i obliguar kryerësit të kundërvajtjes t’i lëshojë
urdhërpagesë për kundërvajtje, në pajtim me Ligjin për
kundërvajtjet.
(2) Inspektori Shtetëror sanitar dhe shëndetësor është i
obliguar të mbajë evidencë për urdhërpagesat e lëshuara
për kundërvajtje dhe për rezultatin e procedurave të
filluara.
(3) Në evidencën e paragrafit (2) të këtij neni
grumbullohen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim:
emri dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të
kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimit,
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës që i
lëshohet dhe rezultati i procedurës.
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(4) Të dhënat personale nga paragrafi (3) të këtij neni
ruhen pesë vite nga dita e futjes në evidencën.
(5) Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës për
kundërvajtje i përcakton ministri i shëndetësisë.”
Neni 3
Pas nenit 46 shtohet nen i ri 46-a si vijon:
“Neni 46-a
Përllogaritja e lartësisë së gjobës për personin juridik
bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet. “.
Neni 4
Akti nënligjor i caktuar me këtë ligj do të miratohet në
afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
4233.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ И
РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08-3907/1
26 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗИРАЧКО
ЗРАЧЕЊЕ И РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ
Член 1
Во Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност („Службен весник на Република
Македонија“ број 48/2002, 135/2007, 53/11, 164/13 и
43/14), во членot 31 став 1 во воведната реченица зборовите: „3.000 до“ се бришат.
Ставот 3 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице
во правното лице за прекршоците од став 1 на овој
член, како и прекршочна санкција забрана на вршење
на дејност во траење до една година.“
Член 2
Во членот 32 став 1 зборовите: „2.000 до“ се бришат.
Ставот 3 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице
во правното лице за прекршоците од став 1 на овој
член, како и прекршочна санкција забрана на вршење
на професија, дејност или должност во траење од една
до три години. “
Член 3
Членот 33-а се менува и гласи:
„За прекршоците утврдени во членовите 31, 32 и 33
од овој закон, инспекторот за радијациона сигурност е
должен на сторителот на прекршокот да му издаде
прекршочен платен налог, согласно Законот за прекршоците.
Инспекторот за радијациона сигурност е должен да
води евиденција за издадените прекршочни платни налози од ставот 1 на овој член и за исходот на постапката.
Во евиденцијата од ставот 2 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и
презиме, односно назив на сторителот на прекршокот,
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид
на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој
му се издава и за исходот на постапката.
Личните податоци од ставот 3 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува директорот на Дирекцијата. “
Член 4
По членот 33-а се додаваат два нови члена 33-б и
33-в, кои гласат:
„Член 33-б
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно со Законот за прекршоците.
Член 33-в
Прекршочната постапка за прекршоците предвидени во овој закон ја води и прекршочни санкции изрекува надлежниот суд.“
Член 5
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR MBROJTJE NGA RREZATIMI JONIZUES
DHE SIGURI NGA RADIACIONI
Neni 1
Në Ligjin për mbrojtje nga rrezatimi jonizues dhe
siguri nga radiacioni ("Gazeta zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 48/2002, 135/2007, 53/11, 164/13
dhe 43/14), në nenin 31 në paragrafin 1 në fjalinë hyrëse
fjalët "3.000 deri në" shlyhen.
Neni 3 ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës
për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i këtij neni, si dhe
sanksion për kundërvajtje ndalim të kryerjes së
veprimtarisë në kohëzgjatje deri në një vit."
Neni 2
Në nenin 32 në paragrafin 1 fjalët "2.000 deri në"
shlyhen.
Neni 3 ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës
në personin juridik për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i këtij
neni, si dhe sanksion për kundërvajtje ndalim te kryerjes së
profesionit, veprimtarisë ose detyrës në kohëzgjatje prej
një deri në tre vite."
Neni 3
Neni 33-a ndryshohet si vijon:
"Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 31, 32 dhe 33
të këtij ligji, inspektorati për siguri të radiacionit është i
detyruar që kryerësit të kundërvajtjes t'i lëshojë
urdhërpagesë për kundërvajtje, në pajtim me Ligjin për
kundërvajtje.
Inspektori për siguri të radiacionit është i detyruar që të
mbajë evidencë për urdhërpagesat e lëshuara për
kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni dhe për rezultatin e
procedurës.
Në evidencën nga paragrafi 2 i këtij neni mblidhen,
përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe
mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes,
vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i
kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës për kundërvajtje qe i
lëshohet dhe rezultati i procedurës.
Të dhënat personale nga paragrafi 3 i këtij neni ruhen
pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës për
kundërvajtje i përcakton drejtori i Drejtorisë.“
Neni 4
Pas nenit 33-a shtohen tre nene të reja 33-b dhe 33-v, si
vijojnë:
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Neni 5
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi te këtij ligji.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
zyrtare të Republikës se Maqedonisë".
__________

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
4234.
УКАЗ бр.20
од 31.08.2015 година
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот
за одбрана („Службен весник на Република Македонија” бр.42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006,
110/2008, 51/2011 и 151/2011), член 74, 75 и 80 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012, 29/2014 и
33/2015)
СЕ УПАТУВА
Генерал потполковник
ГОРАНЧО

КОТЕСКИ

Ванчо

ЗА: СОВЕТНИК ЗА ВОЕНИ ПРАШАЊА НА
ВРХОВНИОТ КОМАНДАНТ
НА ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ
ДО СЕГА: Началник на Генералштабот на Армијата на Република Македонија
Овој Указ да се изврши со ден 1.9.2015 година.
Бр. 08-1302/1
Претседател
31 август 2015 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4235.
Врз основа на член 15 став 7 од Законот за спортската академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/14 и 129/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.8.2015 година,
донесе

"Neni 33-b
Matja e lartësisë së gjobës për person juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА ПОСЕБНИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ТРЕНЕР НА
УЧЕНИЦИ ВО СПОРТСКА АКАДЕМИЈА

Neni 33-v
Procedurën e kundërvajtjes për kundërvajtjet e paraparë
në këtë ligj e udhëheq dhe sanksione për kundërvajtje
shqipton gjykata kompetente."

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот
за посебните критериуми за тренер на ученици во
спортска академија бр. 20-13470/2 од 20.8.2015 година.

1 септември 2015

Бр. 149 - Стр. 33

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-9030/1
25 август 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
4236.
Врз основа на член 144 став 2 од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11,
136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14 и 88/15), министерот за здравство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА
ИЗДАВАЊЕТО И ОДЗЕМАЊЕТО НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината, како и
начинот на издавањето и одземањето на легитимацијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.
156/08), во член 3 ставовите 2, 3 и 4, се менуваат и гласат:
„Во средината на првиот внатрешен дел на кожниот
повез со златна боја е отпечатен грбот на Република
Македонија. Под него со златни букви е отпечатен текстот "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", „АГЕНЦИЈА ЗА
ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА“.
Во вториот внатрешен дел на кожниот повез кој е
во форма на пластичен џеб е сместен образецот на легитимацијата и на него на првата страна на горниот
дел со црвена боја е отпечатено логото на Агенцијата
за лекови и медицински средства, а под него со црвени букви е отпечатен текстот „МАЛМЕД - АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА ", а
на средината е отпечатен текстот "СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА", а под него има место за име и презиме и звање, на левата страна има место за фотографија со димензии 25 мм х 30 мм, а под него место за
потпис и број на легитимацијата, a на долниот дел од
десната страна има место за печат и потпис на директорот на Агенцијата.

Во третиот внатрешен дел на кожниот повез кој е
во форма на пластичен џеб, е сместена втората страна
на образецот и на неа со црни букви е отпечатен текстот:
„Врз основа на член 147 од Законот за лековите и
медицинските средства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11,
11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14 и 88/15): „Правните
лица чијашто работа подлежи на надзор согласно со
овој закон се должни да овозможат непречено вршење
на надзорот, бесплатно да им стават на располагање на
органите за надзор утврдени со овој закон потребен
број мостри на лекови со кои располагаат, како и потребните податоци во врска со предметот на надзорот.
При вршење на инспекциски надзор, фармацевтскиот инспектор има право да изврши увид на деловните и
другите простории, опремата, процесот на работа, производите и други стоки, документите за идентификација и други документи, да одземе производи, документи
или примероци со цел за обезбедување на докази и податоци, како и да преземе други активности во рамките
на овластувањата.
Фармацевтскиот инспектор во вршењето на инспекцискиот надзор има право да влезе во просториите на
производителите, правните лица за промет на големо и
мало и носителите на одобренијата за ставање во промет без оглед на работното време, во нивно присуство
и без нивна дозвола.
Фармацевтскиот инспектор има право да побара
асистенција од полиција ако е потребно.“
Член 2
Во член 4 зборовите: „министерот за здравство“ се
заменуваат со зборовите: „директорот на Агенцијата за
лекови и медицински средства“.
Член 3
Во член 7 во ставовите 1 и 2 зборовите: „министерот за здравство“ се заменуваат со зборовите: „директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства“.
Член 4
Образецот бр. 1 се заменува со нов Образец бр. 1,
кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.17-7669/3
27 август 2015 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 34 - Бр. 149

1 септември 2015

1 септември 2015

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА
4237.
Врз основа на член 15 став 7 од Законот за спортската академија („Службен весник на Република Македонија” бр. 115/14 и 129/15), министерот за образование и наука, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОСЕБНИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ТРЕНЕР
НА УЧЕНИЦИ ВО СПОРТСКА АКАДЕМИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат посебните критериуми за тренер на ученици во спортска академија.
Член 2
Посебни критериуми за тренери на ученици во паралелките за фудбал во спортска академија се:
- да поседува потврда за најмалку две години клупска работа во соодветната категорија за која е кандидат
во последните пет години, или потврда за најмалку пет
години работен стаж како тренер со соодветна Б, А или
ПРО диплома издадена од Фудбалската федерација на
Македонија,
- да поседува потврда дека не му е изречена дисциплинска мерка од страна на дисциплински орган на
Фудбалската федерација на Македонија во последните
пет години,
- да поседува комуникациски, организациски и менаџерски способности, како и способности за пренесување на знаења и вештини и
- да има постигнати резултати во неговата професионална кариера, односно освоено првенство, куп или
настап во евро куповите.
Член 3
Посебни критериуми за тренери на ученици во паралелките за кошарка во спортска академија се:
- да е член на Здружението на кошаркарски тренери
на Македонија,
- да има освоени титули во првенства и натпреварувања признати од Меѓународната кошаркарска федерација,
- да работел со сениорска или младинска репрезентација на минимум едно натпреварување во рамките на
Меѓународната кошаркарска федерација,
- да има најмалку пет години работно искуство како
тренер во Република Македонија или во странство, во
кошаркарска лига призната од Меѓународната кошаркарска федерација и
- да поседува комуникациски, организациски и менаџерски способности, како и способности за пренесување на знаења и вештини.
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Член 4
Посебни критериуми за тренери на ученици во паралелките за ракомет во спортска академија се:
- да поседува стручни и професионални знаења во
струката, при што се зема во предвид задолжително
поседување на меѓународни сертификати,
- да поседува трета категорија евидентирана во
Здружението на ракометни тренери на Македонија согласно РИНЦК Конвенцијата за меѓусебно признавање
на стандарди и сертификати во областа на образованието на тренерите за ракомет во Европа,
- да поседува потврда за најмалку две години клупска работа во соодветната категорија за кој е кандидат
во последните пет години или најмалку десет години
работа во Ракометната репрезентација на Македонија,
- да поседува потврда за минимум пет години работен стаж како тренер,
- да поседува комуникациски, организациски и менаџерски способности, како и способности за пренесување на знаења и вештини и
- да има постигнати резултати во неговата професионална кариера, односно освоено првенство, куп или
настап во евро куповите.
Член 5
Посебни критериуми за тренери на ученици во паралелките за тенис во спортска академија се:
- да поседува ниво на тренерска едукација кое се
докажува со сертификат од Македонската тениска федерација или друг тренерски сертификат/лиценца која е
верифициран/а од Тренерскиот комитет при Македонската тениска федерација.
- да има најмалку три години работно искуство со
врвни јуниори на возраст од 12 до 18 години или професионални играчи над 18 години, кое се докажува со
потврда од матичен клуб член на Македонската тениска федерација и потврда од Македонската тениска федерација;
- да поседува лиценца за тренер од Македонската
тениска федерација;
- да поседува комуникациски, организациски и менаџерски способности, како и способности за пренесување на знаења и вештини и
- да има постигнати резултати во неговата професионална кариера, односно освоено првенство, куп или
настап во евро куповите.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена
согласност од Владата на Република Македонија.
Бр.20-13470/2
20 август 2015 година
Скопје

Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ
4238.
Врз основа на член 76 став (3) од Законот за воздухопловство (“Службен весник на Република Македонија” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12,
155/12, 42/14 и 97/15), министерот за транспорт и врски
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ, ГРАДБА И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ, ИНСТАЛАЦИИ И УРЕДИ ВО
ЗОНАТА НА АЕРОДРОМОТ, ОБЈЕКТИ И УРЕДИ
ЗА КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕТО, И ОБЈЕКТИ
НАДВОР ОД ЗОНАТА НА АЕРОДРОМОТ КОИШТО МОЖАТ ДА ВЛИЈААТ НА БЕЗБЕДНОСТА НА
ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ И УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОБРАБОТКА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО
ЗОНАТА НА АЕРОДРОМОТ И ЗЕМЈИШТЕТО ВО
НЕГОВА НЕПОСРЕДНА БЛИЗИНА
Член 1
Во Правилникот за условите за поставување, градба
и обележување на објекти инсталации и уреди во зоната на аеродромот, објекти и уреди за контрола на летањето, и објекти надвор од зоната на аеродромот коишто можат да влијаат на безбедноста на воздушниот сообраќај и условите и начинот на обработка на земјиштето во зоната на аеродромот и земјиштето во негова
непосредна близина (“Службен весник на Република
Македонија” бр. 130/07 и 156/12) членот 4 се менува и
гласи:
„Како препреки за воочување во дневни и ноќни услови се обележуваат сите издвоени антенски столбови
кои доминират во радиус од 100м во околината, и чија
височина е поголема од 15м, на следниот начин:
а) за воочување во дневни услови со боење на столбот во полиња со црвена и бела боја (при што најгорното и најдолното поле се со црвена боја): четири црвени
и три бели полиња за столбови со височина од 15м до
45м, и пет црвени и четири бели полиња за столбови со
височина над 45м и
б) за воочување во ноќни услови со поставување на
едно светло за препреки на највисокиот дел од столбот
доколку височината на столбот изнесува до 45м и дополнителни светла за препреки на еднакви растојанија
по висината на столбот ако столбот е повисок од 45м.“
Член 2
Членот 5 се менува и гласи:
„Покрај објектите од членовите 3 и 4 на овој правилник, како препреки за воочување во дневни и ноќни
услови, се обележуваат и следните објекти:
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а) оџаци со височина поголема од 30м,
б) далноводи под напон над 100 КВ на преминот
преку автопат,
в) мерни станици за ветер и ветерници и
г) сите други објекти со височина поголема од
100м.”
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 40-12383
Министер,
21 август 2015 година
за транспорт и врски
Скопје
Владо Мисајловски, с.р.
__________
4239.
Врз основа на член 83 став (4) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13 и
44/15), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
СТЕПЕНОТ НА УРЕДУВАЊЕTO НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИ НА КОМУНАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УРЕДУВАЊЕТО ВО ЗАВИСНОСТ ОД СТЕПЕНОТ НА
УРЕДЕНОСТ
Член 1
Во Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на
уреденост („Службен весник на Република Македонија“ бр.93/11, 65/12, 75/12, 98/12, 133/13, 155/13,
96/14, 107/14 и 115/14) во член 4 став (1) по точката 9
се додава нова точка 10 која гласи:
“10. За објекти за терцијална здравствена заштита:
- сите простории, 0,05 ;“
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-12518/1
26 август 2015 година
Скопје

Министер,
за транспорт и врски
Владо Мисајловски, с.р.

1 септември 2015

Бр. 149 - Стр. 37

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
4240.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 31.8.2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Љубе Ѓорѓиески, судија на Основниот суд Гостивар,
поради навршени 64 години.
Решението влегува во сила од 31.8.2015 година.
Бр.02-1480/1
31 август 2015 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.
_________

4241.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 31.8.2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Климентина Савеска, судија на Основниот суд Струга,
поради навршени 64 години.
Решението влегува во сила од 31.8.2015 година.
Бр.02-1481/1
31 август 2015 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

4242.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 31.8.2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Голубинка Козовска, судија на Основниот суд Берово,
поради навршени 64 години.
Решението влегува во сила од 31.8.2015 година.
Бр.02-1482/1
31 август 2015 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.
_________

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
4243.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и
43/14) и член 14 став 5 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр.
34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 188/13
и 97/15), Советот на Народната банка на Република
Македонија, донесе
ОДЛУКА
ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ ВО СТРАНСТВО ВО КОИ МОЖЕ ДА ВЛОЖУВА
ОВЛАСТЕНА БАНКА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Со оваа одлука се определуваат условите што
треба да ги исполнуваат хартиите од вредност во
странство во кои може да вложува овластена банка во
свое име и во своја сметка.
За потребите на оваа одлука, како хартии од вредност се сметаат и уделите во инвестициски фондови.
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II. УСЛОВИ ЗА ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД
ВРЕДНОСТ ВО СТРАНСТВО
2. Хартиите од вредност во странство, во кои банките можат да вложуваат во свое име и за своја сметка
треба:
- да се во дематеријализирана форма;
- за хартијата од вредност, со исклучок на деривативните финансиски инструменти коишто се тргуваат
на пазарите преку шалтер, да постои одобрение или регистрација за нејзиното издавање, воведување или тргување издадено од супервизорски, регулаторен или
друг соодветен надлежен орган од државата во која се
вложува во хартијата од вредност; и
- банката слободно да располага со хартиите од
вредност.
3. Овластена банка може да вложува во хартии од
вредност во странство, во свое име и за своја сметка,
ако се исполнети следните услови:
3.1. За обичните акции, приоритетните акции, акциите издадени од инвестициски фондови, потврдите за
странски сопственички хартии од вредност или други
финансиски инструменти што даваат право на конвертирање во акции (со исклучок на конвертибилните обврзници):
- хартиите од вредност се тргуваат на овластен регулиран пазар на хартии од вредност (берза); и
- хартијата од вредност или издавачот на хартијата
од вредност, се оценети со долгорочен кредитен рејтинг од најмалку „БББ“ (согласно со рејтингот на
„Стандард и Пурс“ или „Фич“) или „Баа2“ (согласно со
рејтингот на „Мудис“).
3.2. За уделите во отворени инвестициски фондови:
- отворениот инвестициски фонд е основан со одобрение од супервизорски, регулаторен или друг соодветен надлежен орган во земја којашто е оценета со долгорочен кредитен рејтинг од најмалку „БББ“ (согласно
со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или
„Баа2“ (согласно со рејтингот на „Мудис“);
- цената на уделите се објавува на дневна основа; и
- отворениот инвестициски фонд има чувар на имот
- банка или специјализирана депозитарна институција
– со соодветно одобрение од супервизорски, регулаторен или друг соодветен надлежен орган за вршење таква дејност којшто е оценет со долгорочен кредитен рејтинг од најмалку „БББ“ (согласно со рејтингот на
„Стандард и Пурс“ или „Фич“) или „Баа2“ (согласно
со рејтингот на „Мудис“).
3.3. За обврзниците и другите долгорочни должнички инструменти:
- хартијата од вредност, издавачот или гарантот се
оценети со долгорочен кредитен рејтинг од најмалку
„БББ“ (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“
или „Фич“) или „Баа2“ (согласно со рејтингот на „Мудис“).
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3.4 За инструментите на пазарот на пари и другите
краткорочни должнички инструменти:
- хартијата од вредност, издавачот или гарантот, се
оценети со краткорочен кредитен рејтинг од најмалку
„А-2“ (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“),
„F3“ (согласно со рејтингот на „Фич“) или „P-3“ (согласно со рејтингот на „Мудис“).
3.5. За деривативните финансиски инструменти за
кои трансакциите се склучуваат на овластен регулиран
пазар (берзи):
- банката има склучено договор за порамнување
(англ. Clearing agreement) со овластен учесник на пазарот, оценет со долгорочен кредитен рејтинг од најмалку „БББ“ (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“
или „Фич“) или „Баа2“ (согласно со рејтингот на „Мудис“).
3.6. За деривативните финансиски инструменти за
кои трансакциите се склучуваат на пазар преку шалтер:
- трансакцијата е пријавена во трговски репозитар
(англ. trade repository) и клирингот на трансакцијата се
врши преку централна друга договорна страна (анг.
central counterparty), при што и двете институции се овластени за таков вид активности од надлежен супервизорски, регулаторен или друг соодветен орган; или
- другата договорна страна на трансакцијата е банка
или друга финансиска институција, оценета со долгорочен кредитен рејтинг од најмалку „А-“ (согласно со
рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или „А3“
(согласно со рејтингот на „Мудис“); или
- другата договорна страна на трансакцијата е банка
или финансиска институција којашто е поврзано лице
со овластената банка, согласно со Законот за банките.
Во случаите од потточките 3.5 и 3.6 од оваа точка,
кога овластена банка склучува трансакција за деривативен финансиски инструмент чијашто цена директно
или индиректно зависи од цената на определена хартија од вредност, таквата хартија од вредност или нејзиниот издавач или гарант, треба да бидат оценети со
долгорочен кредитен рејтинг од најмалку „БББ" (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“)
или „Баа2“ (согласно со рејтингот на „Мудис“).
Доколку за одредена хартија од вредност постојат
повеќе различни кредитни рејтинзи од институциите за
кредитен рејтинг предвидени со оваа точка, таа хартија
од вредност ги исполнува критериумите од оваа точка
само доколку сите рејтинзи се најмалку во висина на
пропишаниот кредитен рејтинг.
4. По исклучок на точката 3 од оваа одлука, овластената банка може да вложува во хартии од вредност
во странство, во свое име и за своја сметка, ако хартијата од вредност е класифицирана како финансиско
средство по објективна вредност преку билансот на успех, согласно со регулативата за методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки
и за подготовка на финансиските извештаи и банката
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утврдува и располага со капитал потребен за покривање на пазарните ризици, согласно со регулативата за
методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.
5. Доколку условите определени во точките 3 и 4 од
оваа одлука престанат да бидат исполнети, банката е
должна да ги продаде или на друг начин да ги отуѓи
хартиите од вредност, или да ги затвори позициите во
деривативните финансиски инструменти, во рок не подолг од три месеци од датумот на престанување на исполнувањето на условите.
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
6. Условите за вложување во хартии од вредност во
странство предвидени со оваа одлука, не се применуваат на вложувањата на банките во давателите на платежни услуги во странство кои се поврзани со вршењето
платен промет со странство, со работењето со платежни картички и слично.
7. Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за определување на видот на хартии од вредност кои овластените банки можат да ги купуваат и продаваат во странство („Службен весник на
Република Македонија" бр. 163/08 и бр. 46/12).
8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
О. бр. 02-15/XIII-3/2015
27 август 2015 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.
_________

4244.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и
43/14) и член 37 став 1 од Законот за девизно работење
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01,
49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 188/13 и
97/15), Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ПОСЕБНИ
ЗАШТИТНИ МЕРКИ
1. Во Одлуката за воведување посебни заштитни
мерки („Службен весник на Република Македонија“
бр. 107/15), во точка 2 став 2 потточка 1), се бришат
зборовите: „кредитно осигурување,“.

Во потточка 3), по зборот: „точка“ се додаваат запирка и зборовите: „со исклучок на плаќањето аванс на
дивиденда од ставот 5 од оваа точка“.
По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:
„Забраната за одлив на капитал не се однесува на
плаќањето аванс на дивиденда коешто се врши во согласност со закон, за што правното лице - резидент на
Република Македонија коешто им исплаќа аванс на дивиденда на лицата од ставот 1 од оваа точка доставува
соодветен доказ до овластената банка.“
2. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
О. бр. 02-15/XIII-4/2015
27 август 2015 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.
_________

4245.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и
43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за
начинот, постапката за издавање, формата, содржината
и располагањето со кованите пари за колекционерски
цели („Службен весник на Република Македонија“ бр.
121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на
Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели од серијата „Ден на Ангел“, со име „Александар“.
2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 5000
(петилјади) парчиња ковани пари за колекционерски
цели „Александар“, изработени од сребро Ag925, со тежина на среброто од 28,28 г, чистота на среброто од
26,16 г, во овална форма со димензии 30 х 50 мм, полирана со тампон печатење и вметнат кристал „сваровски“ со димензиja 2,6 мм.
3. Кованата пара за колекционерски цели од точка
1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):
- на аверсот е претставен ангел наведнат над дете
во моментот на крштевањето. Претставени се обоени,
златни ѕвезди околу ангелот и три свеќи околу детето.
Во средишниот дел од аверсот на монетата е прикажан
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грбот на Република Македонија. На десната страна, по
должината на периметарот, се прикажани натписите:
„Република Македонија“ и „100 денари“ на македонски
јазик, како и годината на издавање „2015“.
- на реверсот, во средината на кованата пара е прикажан ликот на свети Александар Невски, кнез на Новгород, велики кнез на Киев и велики кнез на Владимир,
еден од најголемите руски херои во историјата, прогласен за светец од страна на Руската православна црква
во 1547 година. Во долниот дел на кованата пара е прикажана црквата на свети Александар Невски во Дмитров (Московски регион - Русија). На левата страна се
прикажани лисја и плодови од костен - симболот на
името Александар. На десната страна е вметнат кристал „сваровски“ кој наликува на александрит - среќниот камен на Александар. Натписи: „Александар“ (на
македонски и руски јазик), „Ден на Ангел“ (на македонски јазик) и ознаката „Ag 925“.
4. Продажната цена по која Народната банка ги
продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир
од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот,
производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.
5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата парa за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата
на Република Македонија.
6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
О. бр. 02-15/XIII-9/2015
27 август 2015 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.
_________

4246.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и
43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за
начинот, постапката за издавање, формата, содржината
и располагањето со кованите пари за колекционерски
цели („Службен весник на Република Македонија“ бр.
121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на
Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели од серијата „Ден на Ангел“, со име „Ана“.

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 5000
(петилјади) парчиња ковани пари за колекционерски
цели „Ана“, изработени од сребро Ag925, со тежина на
среброто од 28,28 г, чистота на среброто од 26,16 г, во
овална форма со димензии 30 х 50 мм, полирана со
тампон печатење и вметнат кристал „сваровски“ со димензиja 2,6 мм.
3. Кованата пара за колекционерски цели од точка
1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):
- на аверсот е претставен ангел наведнат над дете
во моментот на крштевањето. Претставени се обоени,
златни ѕвезди околу ангелот и три свеќи околу детето.
Во средишниот дел од аверсот на монетата е прикажан
грбот на Република Македонија. На десната страна, по
должината на периметарот, се прикажани натписите:
„Република Македонија“ и „100 денари“ на македонски
јазик, како и годината на издавање „2015“.
- на реверсот, во средината на кованата пара е прикажан ликот на света Ана Кашинска, руска кнегиња канонизирана во 1650 година. Во долниот дел на кованата пара е прикажана црквата на старите верници, света
Ана Кашинска во Михаиловскаја слобода (Московска
област, село Раменски - Русија). На десната страна се
прикажани лисја и плодови на оскоруша - симболот на
името Ана. На левата страна е вметнат кристал „сваровски“ кој наликува на рубин - среќниот камен на
Ана. Натписи: „Ана“ (на македонски и руски јазик),
„Ден на Ангел“ (на македонски јазик) и ознаката „Ag
925“.
4. Продажната цена по која Народната банка ги
продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир
од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот,
производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.
5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата парa за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата
на Република Македонија.
6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
О. бр. 02-15/XIII-10/2015
27 август 2015 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

1 септември 2015

4247.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и
43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за
начинот, постапката за издавање, формата, содржината
и располагањето со кованите пари за колекционерски
цели („Службен весник на Република Македонија“ бр.
121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на
Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели од серијата „Ден на Ангел“, со име „Димитар“.
2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 5000
(петилјади) парчиња ковани пари за колекционерски
цели „Димитар“, изработени од сребро Ag925, со тежина на среброто од 28,28 г, чистота на среброто од 26,16
г, во овална форма со димензии 30 х 50 мм, полирана
со тампон печатење и вметнат кристал „сваровски“ со
димензиja 2,6 мм.
3. Кованата пара за колекционерски цели од точка
1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):
- на аверсот е претставен ангел наведнат над дете
во моментот на крштевањето. Претставени се обоени,
златни ѕвезди околу ангелот и три свеќи околу детето.
Во средишниот дел од аверсот на монетата е прикажан
грбот на Република Македонија. На десната страна, по
должината на периметарот, се прикажани натписите:
„Република Македонија“ и „100 денари“ на македонски
јазик, како и годината на издавање „2015“.
- на реверсот, во средината на кованата пара е прикажан ликот на Димитар Донски, кнез на Москва (од
1359 година) и велики кнез на Владимир (1363-1389 година). Неговиот прекар, Донски (според реката Дон),
потекнува од неговата победа против Татарите во битката кај Куликово (1380 година), која се водела по течението на реката Дон. Во долниот дел на кованата пара е прикажана црквата Димитар Донски во Тјумењ
(Сибир, Русија). На десната страна е прикажан цветот
хризантема - симболот на името Димитар. На левата
страна е вметнат кристал „сваровски“ кој наликува на
лапис лазули - среќниот камен на Димитар. Натписи:
„Димитар“ (на македонски и руски јазик), „Ден на Ангел“ (на македонски јазик) и ознаката „Ag 925“.
4. Продажната цена по која Народната банка ги
продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир
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од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот,
производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.
5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата парa за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата
на Република Македонија.
6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
О. бр. 02-15/XIII-11/2015
27 август 2015 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.
_________

4248.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и
43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за
начинот, постапката за издавање, формата, содржината
и располагањето со кованите пари за колекционерски
цели („Службен весник на Република Македонија“ бр.
121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на
Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели од серијата „Ден на Ангел“, со име
„Елена“.
2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 5000
(петилјади) парчиња ковани пари за колекционерски
цели „Елена“, изработени од сребро Ag925, со тежина
на среброто од 28,28 г, чистота на среброто од 26,16 г,
во овална форма со димензии 30 х 50 мм, полирана со
тампон печатење и вметнат кристал „сваровски“ со димензиja 2,6 мм.
3. Кованата пара за колекционерски цели од точка
1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):
- на аверсот е претставен ангел наведнат над дете
во моментот на крштевањето. Претставени се обоени,
златни ѕвезди околу ангелот и три свеќи околу детето.
Во средишниот дел од аверсот на монетата е прикажан
грбот на Република Македонија. На десната страна, по
должината на периметарот, се прикажани натписите:
„Република Македонија“ и „100 денари“ на македонски
јазик, како и годината на издавање „2015“.
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- на реверсот, во средината на кованата пара е прикажан ликот на света Елена (света Елена или Флавија
Јулија Елена Августа), мајката на императорот Константин Велики. Таа е важна личност во историјата на
христијанството поради големото влијание коешто го
имала врз нејзиниот син и поради нејзиниот придонес
за сместувањето на христијанството во срцето на западната цивилизација. Во долниот дел на кованата пара е прикажана црквата Свети Константин и Елена во
Кривој Рог. На левата страна е прикажан јасен и неговите цветови - симболот на името Елена. На десната
страна е вметнат кристал „сваровски“ кој наликува на
калцедон - среќниот камен на Елена. Натписи: „Елена“
(на македонски јазик), „Ден на Ангел“ (на македонски
јазик) и ознаката „Ag 925“.
4. Продажната цена по која Народната банка ги
продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир
од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот,
производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.
5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата парa за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата
на Република Македонија.
6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
О. бр. 02-15/XIII-12/2015
27 август 2015 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.
_________

4249.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и
43/14) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за
издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА
ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за
колекционерски цели од серијата „Ден на Ангел“, со
име „Александар“, со белезите утврдени во Одлуката
за издавање на кована пара за колекционерски цели
О.бр.02-15/XIII-9/2015 од 27 август 2015 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
149/15).

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1
на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавувањето на Одлуката за пуштање во оптек на кована пара
за колекционерски цели О бр.02-15/XIII-13/2015 од 27
август 2015 година во „Службен весник на Република
Македонија“.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
О. бр. 02-15/XIII-13/2015
27 август 2015 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.
_________

4250.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и
43/14) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за
издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА
ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за
колекционерски цели од серијата „Ден на Ангел“, со
име „Ана“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање на кована пара за колекционерски цели О.бр.0215/XIII-10/2015 од 27 август 2015 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 149/15).
2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1
на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавувањето на Одлуката за пуштање во оптек на кована пара
за колекционерски цели О бр.02-15/XIII-14/2015 од 27
август 2015 година во „Службен весник на Република
Македонија“.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
О. бр. 02-15/XIII-14/2015
27 август 2015 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ
4251.
Врз основа на член 8 став (1) од Уредбата за условите, критериумите и начинот на доделување на
категорија спортист – Спортска надеж („Службен весник на Република Македонија“ бр. 127/08 и 107/12),
директорот на Агенцијата за млади и спорт, на ден 26 август 2015 година, донесе
ЛИСТА
НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ – СПОРТСКА НАДЕЖ
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Бр. 08-1455/2
26 август 2015 година
Скопје

Бр. 149 - Стр. 55

Директор,
м-р Марјан Спасески, с.р.

Стр. 56 - Бр. 149
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