Број 21

2 февруари 2018, петок

www.slvesnik.com.mk

година LXXIV
contact@slvesnik.com.mk

СОДРЖИНА
Стр.
284.

285.
286.

287.

288.

289.

290.

Закон за престанување на важењето на Законот за националниот
уметник на Република Македонија..................................................
Закон за дополнување на Законот
за извршување на санкциите............
Закон за изменување и дополнување на Законот за јавнообвинителска служба..........................................
Закон за изменување на Законот за
користење и располагање со стварите во државна сопственост и со
стварите во општинска сопственост...................................................
Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско
осигурување.......................................
Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата.................................................
Закон за изменување на Законот за
инспекцијата на труд.........................

Стр.
291.

5
292.
5
293.
6

294.
8
295.
296.
9
297.
10
298.
12

Закон за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и
осигурување во случај на невработеност..................................................
Закон за изменување и дополнување на Законот за спречување и заштита од дискриминација....................
Закон за изменување на Законот за
продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија..........
Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации .........................................
Закон за дополнување на Законот
за класифицирани информации........
Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи.................................................
Закон за изменување и дополнување на Законот за полиција................
Закон за изменување и дополнување на Законот за полиција................

13

14

15

16
17

18
19
23

Стр. 2 - Бр. 21

2 февруари 2018

Стр.
299.

300.

301.

302.

303.

304.

305.

306.

307.

308.

309.

310.

311.

Закон за изменување и дополнување на Законот за учебници за основно и средно образование.............
Уредба за поблиските критериуми
за директни плаќања, корисниците
на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година...............................
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движни
ствари на Државниот студентски
дом ,,Н.Х Орде Чопела“ - Прилеп....
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движни
ствари на Државниот студентски
дом ,,Кочо Рацин“ - Битола...............
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движни
ствари на Државниот студентски
дом „Скопје“ - Скопје........................
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движни
ствари на Државниот студентски
дом ,,Браќа Миладиновци“ Штип...................................................
Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на
Општина Македонски Брод..............
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движни
ствари на Државниот студентски
дом „Пелагонија“ – Скопје...............
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движни
ствари на Државниот студентски
дом „Никола Карев“ – Охрид...........
Одлука за давање согласност на
Годишната програма за работа на
Фондот за иновации и технолошки
развој за 2018 година.........................
Одлука за давање согласност на
Годишниот финансиски план на
Фондот за иновации и технолошки
развој за 2018 година.........................
Одлука за формирање на Совет за
борба против перење пари и финансирање на тероризам.........................
Oдлука за давање согласност на
Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерство за труд и социјална политика...............................

Стр.
312.

24

28

313.
40

40

41
314.

43

44

315.

316.

44

317.

44

318.

45
319.
45

45

320.

321.
46

Одлука за престанок на важење на
концесијата за експлоатација за
потребите за изградба на автопат
„А2, делница Кичево - Охрид, подделница Подвис-Пресека од км.
10+424,89 до км 22+426,05 и подделница Пресека - Песочани од км
22+426,05 до км 33+744,67“ на минерална суровина-дијабаз на локалитетот „Врбјани“, Општина Дебарца....................................................
Одлука за престанок на важење на
концесијата за експлоатација за
потребите за изградба на автопат
„А2, делница Кичево - Охрид, подделница Песочани - Требеништа од
стационажа
км
33+744,67
(0+000,00)
до
км
46+443,39
(12+698,39)“ на минерална суровина - варовник на локалитетот „Ново
Село“, Општина Дебарца..................
Одлука за потврдување на Финансискиот план на Фондот за
осигурување на депозити за 2018
година.............................................
Одлука за давање согласност на
Годишната програма за работење
на Агенцијата за планирање на
просторот - Скопје во 2018 година.................................................
Одлука за давање согласност на
Годишниот финансиски план на
Агенцијата за планирање на просторот - Скопје за 2018 година...........
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движна
ствар на Медицинскиот симулациски центар - Скопје..............................
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движни
ствари на Јавната здравствена установа - Универзитетска клиника
за гинекологија и акушерство Скопје...............................................
Одлука за давање согласност на
Годишната програма за работа и
развој на Јавното претпријатие македонска радиодифузија – Скопје за
2018 година.........................................
Одлука за давање согласност на
Годишната програма за реализација
на стратешкиот план на Агенцијата
за катастар на недвижности за 2018
година..................................................
Одлука за продажба на движни
ствари..................................................

46

47

47

47

48

48

48

49

49
49

2 февруари 2018

Бр. 21 - Стр. 3

Стр.
322.

323.

324.

325.

326.

327.

328.

Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти
со намена Г2-лесна и незагадувачка
индустрија КО Трубарево, Општина Гази Баба........................................
Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти
со намена А4-времено сместување
КО Д. Соње-вон г.р., Општина Сопиште..................................................
Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичка планска документација за изградба на објект
со намена А4-времено сместување
КО Мирковци, Општина Чучер
Сандево...............................................
Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско
во градежно земјиште за изработка
на проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за МХЕЦ Тополка со
реф.бр. 315 и придружни објекти
КО Д. Јаболчиште, Општина
Чашка................................................
Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект
со намена Г4-стоваришта КО Глуво
Бразда, Општина Чучер Сандево.....
Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект
со намена Б5-хотелски комплекс
КО Глуво Бразда, Општина Чучер
Сандево...............................................
Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Урбанистички план за село Грдовци за изградба на објекти со намена
А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции,
Г-производство, дистрибуција и
сервиси, Д-зеленило и рекреација и
Е-инфраструктура КО Грдовци,
Општина Кочани................................

Стр.
329.

50
330.

50

51

331.

332.

333.

51

334.

335.

52

336.
337.
338.

52

339.

340.

53

Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско
во градежно земјиште за изработка
на Локална урбанистичка планска
документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување КО Добри Дол, Општина Сопиште................................................
Одлука за давање на согласност за
спроведување на постапка за избор
на правно лице кое врши дејност
или поседува дозвола за собирање
и/или транспортирање, преработка,
рециклирање и уништување на отпад.......................................................
Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичкa планска документација за изградба на објекти
со намена А1-домување во станбени куќи КО Штип-вон г.р., Општина Штип..............................................
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на недвижна
ствар на Националната установа
Театар за деца и младинци Скопје...............................................
Одлука за давање на времено користење на недвижнa ствар на
Здружението на филигранисти на
Македонија - Скопје..........................
Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на
Град Скопје.........................................
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движни
ствари на Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје...........
Одлука за продажба на движна
ствар....................................................
Одлука за продажба на движна
ствар....................................................
Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти
со основна класа на намена А1-домување во станбени куќи КО Средно Коњари, Општина Петровец........
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на недвижна
ствар на Агенцијата за управување
со одземен имот.................................
Одлука за изменување на Одлуката
за висината на надоместокот за издавање на контролните марки за означување на брашно.........................

53

54

54

54

55

55

56
56
57

57

58

58

Стр. 4 - Бр. 21

2 февруари 2018

Стр.
341.

342.

343.

344.

345.

346.

347.

348.

349.

350.

Одлука за престанок на важење на
концесијата за експлоатација на минерална суровина – минерална вода
и гас СО2 на локалитетот кај с.
Брод и с. Бач, Општина Новаци.......
Одлука за давање согласност за
спроведување постапка за избор на
правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање
и/или транспортирање, преработка,
рециклирање и уништување на отпад.......................................................
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движни
ствари на Општина Новаци..............
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движна
ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија................................
Одлука за давање согласност на
Правилникот за дополнување на
Правилникот за начинот на издавање на сертификатот за безбедност, формата и содржината на
образецот на барањето за издавање
на сертификатот, образецот на сертификатот за безбедност и висината на трошоците во постапката за
издавање на сертификатот за безбедност..............................................
Одлука за давање на согласност на
Годишната програма со финансиски план за 2018 година на Дирекцијата за технолошки индустриски
развојни зони......................................
Одлука за давање на трајно користење движни ствари на Службата за
општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.........
Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци................................................
Решение за исправка на Решението
за именување в.д. директор на
Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството-Битола.......
Решение за именување членови
на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.............................................

Стр.
351.

352.
58
353.

354.
59
355.
59
356.

60
357.

358.

359.
60

360.
60
361.
61

61

61

62

362.

Годишна програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2018 година...............................
Програма за промоција и поддршка на туризмот за 2018 година...............................................
Програма за поддршка на домашен
туризам за работници со ниски
приходи...............................................
Програма за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и
иновативноста на малите и средните претпријатија во 2018 година.......
Програма за управување, уредување и одржување на објектите на
граничните премини за патен сообраќај за 2018 година...........................
Програма за користење на средства за изградба на Спомен-обележјето Плоштад Скендербег во
Скопје, за 2018 година.......................
Програма за работа на Институтот
за акредитација на Република Македонија за 2018 година....................
Одлука за изменување на Одлуката
за запирање на исплата на средства
за редовно годишно финансирање
од Буџетот на Република Македонија на политички партии.................
Правилник за изменување на Правилникот за начинот на бодирање
на првиот и вториот дел од испитот
за вештаци и формата и содржината
на уверението за положен испит за
вештаци...............................................
Решение од Комисијата за хартии
од вредност на Република Македонија......................................................
Решение за изменување на Решението за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз во Република Македонија......................................................
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и местото на обележување на
воздухоплови регистрирани и евидентирани во Република Македонија со знаците за државна припадност, регистарските ознаки и другите ознаки.........................................
Огласен дел.......................................

62

65

67

73

74

77

78

83

84

86

86

95
1-80

2 февруари 2018

Бр. 21 - Стр. 5

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
284.
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 ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА НАЦИОНАЛНИОТ УМЕТНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Се прогласува Законот за престанување на важењето на Законот за националниот уметник на Република
Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2018 година.
Бр. 08-751/1
30 јануари 2018 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ
ЗА НАЦИОНАЛНИОТ УМЕТНИК НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со овој закон престанува да важи Законот за националниот уметник на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ број 47/11).
Член 2
Лицата кои до денот на влегувањето во сила на овој
закон, согласно со Законот за националниот уметник
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 47/11), се стекнале со титулата
национален уметник со денот на влегувањето во сила
на овој закон ќе продолжат да го остваруваат правото
на месечен паричен надоместок во износ од две просечни месечни плати исплатени во Република Македонија во претходната година, за тековната година, до
крајот на нивниот живот.
Член 3
Лицата кои до денот на влегувањето во сила на овој
закон, согласно со Законот за националниот уметник
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 47/11), се стекнале со титулата
национален уметник со денот на влегувањето во сила
на овој закон ќе продолжат да го остваруваат правото
со средства од Буџетот на Репбулика Македонија да им
се издаде монографија за нивното творештво, во рок од
една година од денот на влегувањето во сила на овој
закон, а врз основа на претходно донесено решение од
министерот за култура.

Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој закон постапките за доделување на титулата национален уметник започнати согласно со Законот за националниот
уметник на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ број 47/11), се запираат.
Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR SHFUQIZIMIN E LIGJIT PËR ARTIST
NACIONAL TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
Neni 1
Me këtë ligj shfuqizohet Ligji për artist nacional të
Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë" numër 47/11).
Neni 2
Personat të cilët deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij
ligji, në pajtim me Ligjin për artist nacional të Republikës
së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 47/11), kanë marrë titullin artist
nacional me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të
vazhdojnë ta realizojnë të drejtën e kompensimit mujor në
para në shumë prej dy rrogave mesatare mujore të paguara
në Republikën e Maqedonisë në vitin paraprak, për vitin
rrjedhës, deri në fund të jetës së tyre.
Neni 3
Personat të cilët deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij
ligji, në pajtim me Ligjin për artist nacional të Republikës
së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 47/11) kanë marrë titullin artist
nacional me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të
vazhdojnë ta realizojnë të drejtën me mjete nga Buxheti i
Republikës së Maqedonisë, t'u botohet monografi për
krijimtarinë e tyre, në afat prej një viti nga dita e hyrjes në
fuqi të këtij ligji, e në bazë të aktvendimit të miratuar
paraprakisht nga ministri i Kulturës.
Neni 4
Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, procedurat për
ndarjen e titullit artist nacional të filluara në pajtim me
Ligjin për artist nacional të Republikës së Maqedonisë
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
47/11), ndërpriten.
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës se Maqedonisë".
__________
285.
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 ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ
Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за извршување на санкциите,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2018 година.
Бр. 08-752/1
30 јануари 2018 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
НА САНКЦИИТЕ
Член 1
Во Законот за извршување на санкциите („Службен
весник на Република Македонија“ број 2/2006, 57/10,
170/13, 43/14, 166/14, 33/15, 98/15 и 11/16), по членот
54-ќ, се додава нов член 54-у, кој гласи:
„Член 54-у
По добиено сознание за постоење основи на сомневање дека припадник на затворската полиција сторил
кривично дело при вршење на службено дејствие или
за кривично дело извршено вон службата со употреба
на сериозна закана, сила или средства за присилба што
за последица има смрт, тешка телесна повреда, телесна
повреда, противправно лишување од слобода, мачење
и друго сурово, нечовечко или понижувачко постапување и казнување, доколку со закон е предвидено кривично гонење по службена должност, казнено-поправните и воспитно-поправните установи или Управата за
извршување на санкциите без одлагање го известуваат
одделението за истражување и гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција во Основното јавно
обвинителство за гонење на организиран криминал и
корупција“.
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот денот од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR ZBATIMIN E
SANSKIONEVE
Neni 1
Në Ligjin për zbatimin e sanksioneve ("Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë" numër 2/2006, 57/10,
170/13, 43/14, 166/14, 33/15, 98/15 dhe 11/16), pas nenit
54-q, shtohet nen i ri 54-u, si vijon:

"Neni 54-u
Pas njohurisë së marrë për ekzistimin e bazave për
dyshim se pjesëtari i policisë së burgut ka kryer vepër
penale gjatë kryerjes së veprimit zyrtar ose për vepër
penale të kryer jashtë shërbimit me përdorimin e
kërcënimit serioz, forcës ose mjeteve për detyrim që për
pasojë ka vdekjen, lëndim të rëndë trupor, lëndim trupor,
privim nga jeta në mënyrë kundërligjore, torturim ose
veprim tjetër të ashpër, johuman ose nënçmues dhe dënim,
nëse me ligj është parashikuar ndjekje penale me detyrë
zyrtare, institucionet ndëshkuese-përmirësuese dhe
edukuese-përmirësuese ose Drejtoria për Zbatimin e
Sanksioneve pa prolongim e njoftojnë seksionin për hetim
dhe ndjekje të veprave penale të kryera nga persona me
autorizime policore dhe pjesëtarë të policisë së burgut në
Prokuorinë Publike Themelore për Ndjekjen e Krimit të
Organizuar dhe Korrupcionit".
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
286.
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 ЈАВНООБВИНИТЕЛСКА СЛУЖБА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавнообвинителска служба,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2018 година.
Бр. 08-753/1
30 јануари 2018 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЈАВНООБВИНИТЕЛСКА СЛУЖБА
Член 1
Во Законот за јавнообвинителска служба („Службен весник на Република Македонија” број 62/15,
231/15 и 11/16), во членот 8 став (1) зборовите: „В1 виш јавнообвинителски советник, јавнообвинителски
советник, советник;“, се заменуваат со зборовите: „В1 виш јавнообвинителски советник, јавнообвинителски
советник, јавнообвинителски советник-истражител,
советник;“.
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Член 2
Во членот 11 став (2) точка 1) во алинејата 1 сврзникот „и“ се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „јавнообвинителски советник-истражител и“.
Член 3
Во членот 28 став (1) во алинејата 3 точката се заменува со запирка и се додава нова алинеја 4, која
гласи:
„- при вработување во Одделението за истражување
и гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција во Основното јавно обвинителство за гонење на
организиран криминал и корупција, еден член од
Јавното обвинителство на Република Македонија и два
члена од Одделението за истражување и гонење на
кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција“.
Член 4
Во членот 42 став (1) во алинеите 1, 2 и 3, зборот
„вработување“ се заменува со зборот „унапредување“.
Во алинејата 3 точката се заменува со запирка и се
додава нова алинеја 4, која гласи :
„- при унапредување во Одделението за истражување и гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција во Основното јавно обвинителство за гонење на
организиран криминал и корупција, еден член од
Јавното обвинителство на Република Македонија и два
члена од Одделението за истражување и гонење на
кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција.“.
Член 5
Во членот 69 став (3) зборовите: „В1 - виш јавнообвинителски советник 352 бодови“ се заменуваат со зборовите: „В1 - виш јавнообвинителски советник, јавнообвинителски советник-истражител 352 бодови“.
Член 6
Во членот 100 став (1) во алинејата 3 точката се заменува со запирка и се додава нова алинеја 4, која
гласи:
„- за утврдување на дисциплинска одговорност
на јавнообвинителски службеник-истражител вработен во Одделението за истражување и гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања
и припадници на затворската полиција во Основното
јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, два члена од Јавното обвинителство
на Република Македонија, еден член од Основното
јавно обвинителство за организиран криминал и корупција и два члена од Одделението за истражување и
гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција.“.
Член 7
Во членот 106 став (2) во алинејата 3 точката се заменува со запирка и се додава нова алинеја 4, која
гласи:
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„- за утврдување на материјална одговорност на јавнообвинителски службеник-истражител вработен во
Одделението за истражување и гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција во Основното јавно
обвинителство за гонење на организиран криминал и
корупција, еден член од Јавното обвинителство на Република Македонија и два члена од Одделението за истражување и гонење на кривични дела сторени од лица
со полициски овластувања и припадници на затворската полиција.“.
Член 8
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SHËRBIMIN E PROKURORISË PUBLIKE
Neni 1
Në Ligjin për shërbimin e prokurorisë publike ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 62/15, 231/15
dhe 11/16), në nenin 8 paragrafi (1) fjalët: "V1 – këshilltar
i lartë i prokurorisë publike, këshilltar i prokurorisë
publike, këshilltar", zëvendësohen me fjalët: "V1 këshilltar i lartë i prokurorisë publike, këshilltar i
prokurorisë publike, këshilltar-hetues i prokurorisë publike,
këshilltar;".
Neni 2
Në nenin 11 paragrafi (2) pika 1) në alinenë 1 lidhëza
"dhe" zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët:
"këshilltar-hetues i prokurorisë publike dhe".
Neni 3
Në nenin 28 paragrafi (1) në alinenë 3 pika
zëvendësohet me presje dhe shtohet aline e re 4, si vijon:
"- gjatë punësimit në Seksionin për hetim dhe ndjekje
të veprave penale të kryera nga persona me autorizime
policore dhe pjesëtarë të policisë së burgut në Prokurorinë
themelore publike për ndjekje të krimit të organizuar dhe
korrupsionit, një anëtar i Prokurorisë Publike të Republikës
së Maqedonisë dhe dy anëtarë të Seksionit për hetim dhe
ndjekje të veprave penale të kryera nga persona me
autorizime policore dhe pjesëtarë të policisë së burgut.".
Neni 4
Në nenin 42 paragrafi (1) në alinetë 1, 2 dhe 3 fjala
"punësim" zëvendësohet me fjalën "avancim".
Ne alinenë 3 pika zëvendësohet me presje dhe shtohet
aline e re 4, si vijon:
"- gjatë avancimit në Seksionin për hetim dhe ndjekje
të veprave penale të kryera nga persona me autorizime
policore dhe pjesëtarë të policisë së burgut në Prokurorinë
themelore publike për ndjekje të krimit të organizuar dhe
korrupsionit, një anëtar i Prokurorisë Publike të Republikës
së Maqedonisë dhe dy anëtarë të Seksionit për hetim dhe
ndjekje të veprave penale të kryera nga persona me
autorizime policore dhe pjesëtarë të policisë së burgut.".
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Neni 5
Në nenin 69 paragrafi (3) fjalët: "V1 - këshilltar i lartë i
prokurorisë publike 352 pikë" zëvendësohen me fjalët: "V1
- këshilltar i lartë i prokurorisë publike, këshilltar-hetues i
prokurorisë publike 352 pikë".

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2018 година.

Neni 6
Në nenin 100 paragrafi (1) në alinenë 3 pika
zëvendësohet me presje dhe shtohet aline e re 4, si vijon:
"- për përcaktim të përgjegjësisë disiplinore të
nëpunësit-hetuesit të prokurorisë publike i punësuar në
Seksionin për hetim dhe ndjekje të veprave penale të
kryera nga persona me autorizime policore dhe pjesëtarë të
policisë së burgut në Prokurorinë themelore publike për
ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit, dy anëtarë
nga Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë, një
anëtarë nga Prokuroria themelore publike për krim të
organizuar dhe korrupsion dhe dy anëtarë të Seksionit për
hetim dhe ndjekje të veprave penale të kryera nga persona
me autorizime policore dhe pjesëtarë të policisë së
burgut.".

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.

Neni 7
Në nenin 106 paragrafi (2) në alinenë 3 pika
zëvendësohet me presje dhe shtohet aline e re 4, si vijon:
"- për përcaktim të përgjegjësisë materiale të nëpunësithetuesit të prokurorisë publike i punësuar në Seksionin për
hetim dhe ndjekje të veprave penale të kryera nga persona
me autorizime policore dhe pjesëtarë të policisë së burgut
në Prokurorinë themelore publike për ndjekje të krimit të
organizuar dhe korrupsionit, një anëtar nga Prokuroria
Publike e Republikës së Maqedonisë dhe dy anëtarë të
Seksionit për hetim dhe ndjekje të veprave penale të kryera
nga persona me autorizime policore dhe pjesëtarë të
policisë së burgut.".
Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
287.
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
НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ
СО СТВАРИТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ И
СО СТВАРИТЕ ВО ОПШТИНСКА СОПСТВЕНОСТ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост,

Бр. 08-754/1
30 јануари 2018 година
Скопје

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

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ
И РАСПОЛАГАЊЕ СО СТВАРИТЕ ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ И СО СТВАРИТЕ ВО ОПШТИНСКА
СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Во Законот за користење и располагање со стварите
во државна сопственост и со стварите во општинска
сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), во Главата II
Поглавје Д, Одделот 2 и членот 30 се бришат.
Член 2
Членовите 68 и 69 се бришат.
Член 3
Започнатите постапки до денот на влегувањето во
сила на овој закон за набавка, продажба и закуп на недвижни ствари согласно со членот 30 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(„Службен весник на Република Македонија“ број
78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), ќе завршат согласно со
овој закон.
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SHFRYTËZIM
DHE DI S PONIM ME SENDET NË PRONË SI
SHTETËRORE DHE ME SENDET NË PRONËSI
KOMUNALE
Neni 1
Në Ligjin për shfrytëzim dhe disponim me sendet në
pronësi shtetërore dhe me sendet në pronësi komunale
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
78/15; 106/15; 153/15 dhe 190/16), në Kreun II Kapitulli
D, Seksioni 2 dhe neni 30 shlyhen.
Neni 2
Nenet 68 dhe 69 shlyhen.
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Neni 3
Procedurat e filluara deri në ditën e hyrjes në fuqi të
këtij ligji për furnizim, shitje dhe qira të sendeve të
patundshme në pajtim me nenin 30 të Ligjit për shfrytëzim
dhe disponim me sendet në pronësi shtetërore dhe me
sendet në pronësi komunale ("Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë" numër 78/15, 106/15, 153/15 dhe 190/16),
do të përfundojnë në pajtim me këtë ligj.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
288.
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 ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2018 година.
Бр. 08-755/1
30 јануари 2018 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А З АДОЛ ЖИТ Е ЛНО КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2002, 85/2003, 40/2004,
113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/10, 171/10,
36/11, 98/12, 13/13, 164/13, 44/14, 192/15 и 30/16), во
членот 51 став (1) точка д) во алинејата 5 на крајот на
реченицата се додава сврзникот „или“.
По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
„- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2)“.
Точката ѓ) се брише.
Член 2
Одредбите од членот 51 став (1) точка д) од Законот
за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“

број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007,
88/2008, 48/2009, 50/10, 171/10, 36/11, 98/12, 13/13,
164/13, 44/14, 192/15 и 30/16), и одредбите од членот 1
од овој закон со кој членот 51 став (1) точка д) се дополнува со нова алинеја 6, нема да се применуваат од
денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.
Член 3
Членот на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на
странски јазик најдоцна во рок од една година од денот
на неговото именување.
На членот на Советот на експерти на Агенцијата за
супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување кој нема да го исполни условот за познавање
на странски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој
член му престанува мандатот.
Член 4
Се овластува Законодавно - правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за задолжително капитално
финансирано пензиско осигурување.
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 SIGURIM TË DETYRUESHËM PENSIONAL
ME FINANCIM KAPITAL
Neni 1
Në Ligjin për sigurim të detyrueshëm pensional me
financim kapital ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005,
29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/10, 171/10, 36/11, 98/12,
13/13, 164/13, 44/14, 192/15 dhe 30/16), në nenin 51
paragrafi (1) pika d) në alinenë 5 në fund të fjalisë shtohet
lidhëza "ose".
Pas alinesë 5 shtohet aline e re 6, si vijon:
"-APTIS (APTIS)- së paku nivel B2 (B2)".
Pika gj) shlyhet.
Neni 2
Dispozitat nga neni 51 paragrafi (1) pika d) të Ligjit për
sigurim të detyrueshëm pensional me financim kapital
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008,
48/2009, 50/10, 171/10, 36/11, 98/12, 13/13, 164/13,
44/14, 192/15 dhe 30/16), dhe dispozitat nga neni 1 i këtij
ligji me të cilin neni 51 paragrafi (1) pika d) plotësohet me
aline të re 6, nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi e
këtij ligji deri më 1 shtator 2018.
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Neni 3
Anëtari i Këshillit të ekspertëve të Agjencisë për
Supervizion të sigurimin pensional me financim kapital i
cili është emëruar në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi e
këtij ligji deri më 1 shtator 2018, është i obliguar ta
plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës së huaj më së voni
në afat prej një viti nga dita e emërimit të tij.
Anëtarit të Këshillit të ekspertëve të Agjencisë për
Supervizion të sigurimit pensional me financim kapital i
cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës së huaj
në afatin e përcaktuar nga paragrafi 1 të këtij neni i pushon
mandati.
Neni 4
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për sigurim të detyrueshëm pensional me financim
kapital.
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
289.
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
НА ДЕЦАТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2018 година.
Бр. 08-756/1
30 јануари 2018 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА
Член 1
Во Законот за заштита на децата („Службен весник
на Република Македонија” број 23/13, 12/14, 44/14,
144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16 и 163/17),
насловот на главата VII. се менува и гласи: „ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ ЗГРИЖУВАЊЕ НА ДЕЦА
ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ“.

Член 2
Во член 84 по ставот (1) се додава нов став (2), кој
гласи:
„(2) Згрижувањето и воспитанието на децата од
предучилишна возраст од ставот (1) на овој член може
да се врши во домот на родителите на детето, во домот
на физичкото лице или во друг соодветен станбен/деловен простор кој ги исполнува условите согласно со
овој закон.“.
Член 3
Во членовите 85 и 86 зборовите: „во сопствениот
дом“ се бришат.
Член 4
Во членот 87 став (1) алинејата 6 се менува и гласи:
„- ако детето се згрижува во домот на физичкото
лице или во друг соодветен станбен/деловен простор
кој ги исполнува условите согласно со овој закон,
просторијата каде што ќе престојува детето согласно со
членовите 85 и 86 од овој закон, треба да има површина од најмалку 15 м2, а просториите во кои ќе се
одвиваат активностите со децата треба да се функционално поврзани и одвоени од просториите кои ги користи семејството.“.
По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4),
кои гласат:
„(3) Две физички лица, можат да го организираат
своето работење во заеднички простории со површина
од најмалку 30 м2 заради заедничко покривање на трошоците. Секое од нив ќе ја врши дејноста одвоено и на
своја одговорност, без едното да одговара за постапките на другиот.
(4) Физичко лице кое самостојно врши одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на деца како професионална дејност, може да ангажира и волонтер согласно со закон, кој доколку волонтира во делот
на одредени работи од дејноста згрижување и воспитание, треба да поседува и соодветна лиценца за неговател и да го извести писмено Министерството за труд и
социјална политика за неговото ангажирање со прилог
договор за волонтирање.“.
Во ставот (3) кој станува став (5) зборот „работа“ се
заменува со зборот „неговател“.
Ставот (4) станува став (6).
Член 5
Во членот 89 став (1) по зборот „видот“ се става запирка и се додаваат зборовите: „надоместок за извршената услуга“.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Физичкото лице од членот 84 од овој закон, одредените работи може да ги врши само како единствена
дејност.“.
Член 6
Во членот 90 став (1) во алинејата 2 по зборот
„престанок“ се додаваат зборовите: „за вршење на одредени работи од дејноста“.
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Во став (2) во алинејата 4 по зборот „лично“ се додаваат зборовите: „или од страна на ангажиран волонтер од член 87 став (4) од овој закон“.

На директорот кој нема да го исполни условот за
познавање на англиски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 7
По членот 90 се додава нов член 90-а, кој гласи:

Член 15
Се овластува Законодавно - правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за заштита на децата.

„Член 90-а
Физичкото лице одговара за настанатата штета која
ќе ја причини лично, како и за штетата причинета од
ангажираниот волонтер, во согласност со закон.“.
Член 8
Во членот 120 ставови (2) и (3) зборовите: „има положено психолошки тест и тест за интегритет“ се заменуваат со зборовите: „односно АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2)“.
Член 9
Во членот 177 став (1), членот 177-а став (1), членот
179 и членот 182 зборовите: „во сопствениот дом и во
домот на родителите на детето“ се бришат.
Член 10
Во членот 206 став (1) алинејата 8 се менува и
гласи:
„- поседува потврда за познавање на компјутерски
програми за канцелариско работење и“.
Алинејата 9 се брише.
Член 11
Во членот 228 став (4) по алинејата 2 се додаваат
две нови алинеи, кои гласат:
„- започне со работа и врши дејност, а не ги исполнува утврдените услови, односно ако врши дејност без
решение на надлежен орган (член 87),
- не овозможи вршење на надзор (член 212 став
(5))“.
Член 12
Во членот 229-а став (2) зборовите: „во сопствениот
дом“ се бришат.
Член 13
Одредбите од членот 120 ставови (2) и (3) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ број 23/13, 12/14, 44/14, 144/14,
10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16 и 163/17), и одредбите од членот 8 од овој закон, кои се однесуваат на условот за поседување меѓународно признат сертификат
или уверение за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години нема да се применуваат од
денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.
Член 14
Директорот кој е избран, односно именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон
до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни
условот за познавање на англиски јазик најдоцна во
рок од една година од денот на неговиот избор, односно именување.

Член 16
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR MBROJTJE TË FËMIJËVE
Neni 1
Në Ligjin për mbrojtje të fëmijëve ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 23/13, 12/14, 44/14,
144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16 dhe 163/17),
titulli në kapitullin VII. ndryshohet si vijon: "PERSONA
FIZIKË TË CILËT KRYEJNË PËRKUJDESJE TË
FËMIJËVE TË MOSHËS PARASHKOLLORE".
Neni 2
Në nenin 84 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2),
si vijon:
"(2) Përkujdesja dhe edukimi i fëmijëve të moshës
parashkollore nga paragrafi (1) i këtij neni mund të kryhet
në shtëpinë e prindërve të fëmijës, në shtëpinë e personit
fizik ose në ndonjë hapësirë tjetër përkatëse
banesore/afariste, që i plotëson kushtet në pajtim me këtë
ligj.".
Neni 3
Në nenet 85 dhe 86 fjalët: "në shtëpinë e vet" shlyhen.
Neni 4
Në nenin 87 paragrafi (1) alineja 6 ndryshohet si vijon:
"- nëse fëmija përkujdeset në shtëpinë e personit fizik
ose në ndonjë hapësirë tjetër përkatëse banesore/afariste që
i plotëson kushtet në pajtim me këtë ligj, hapësira në të
cilën do të qëndrojë fëmija në pajtim me nenet 85 dhe 86 të
këtij ligji, duhet të ketë sipërfaqe më së paku prej 15 m2,
ndërsa hapësirat në të cilat do të zhvillohen aktivitetet
duhet të jenë funksionalisht të lidhura dhe të ndara nga
hapësirat të cilat i shfrytëzon familja.“.
Pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe
(4), si vijojnë:
"(3) Dy persona fizikë, mund ta organizojnë punën e
vet në hapësira të përbashkëta me sipërfaqe prej më së
paku 30 m2 për shkak të mbulimit të përbashkët të
harxhimeve. Secili prej tyre do ta kryejë veprimtarinë
ndaras dhe me përgjegjësi të vet, pa u përgjigjur njëri për
veprimet e tjetrit.
(4) Personi fizik i cili në mënyrë të pavarur kryen punë
të caktuara nga veprimtaria e përkujdesjes dhe edukimit të
fëmijëve si veprimtari profesionale, mund të angazhojë
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edhe vullnetar në pajtim me ligjin, i cili nëse bënë punë
vullnetare në pjesën e punëve të caktuara nga veprimtaria e
përkujdesjes dhe edukimit, duhet të posedojë edhe licencë
përkatëse për përkujdesës dhe ta informojë me shkrim
Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale për angazhimin e
vet me marrëveshje shtojcë për punë vullnetare.".
Në paragrafin (3) i cili bëhet paragraf (5) fjala "puna"
zëvendësohet me fjalën "përkujdesës".
Paragrafi (4) bëhet paragraf (6).
Neni 5
Në nenin 89 paragrafi (1) pas fjalës "lloji" vihet presje
dhe shtohen fjalët: "kompensim për shërbimin e kryer".
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Personi fizik nga neni 84 i këtij ligji, punët e
përcaktuara mund t'i kryejë vetëm si veprimtari të vetme.".
Neni 6
Në nenin 90 paragrafi (1) në alinenë 2 pas fjalës
"ndërprerje" shtohen fjalët: "për kryerjen e punëve të
caktuara të veprimtarisë".
Në paragrafin (2) në alinenë 4 pas fjalës "personalisht"
shtohen fjalët: "ose nga ana e vullnetarit të angazhuar nga
neni 87 paragrafi (4) të këtij ligji".
Neni 7
Pas nenit 90 shtohet neni i ri 90-a, si vijon:
"Neni 90-a
Personi fizik përgjigjet për dëmin e shkaktuar të cilin
do ta shkaktojë vetë, si dhe për dëmin e shkaktuar nga
vullnetari i angazhuar, në pajtim me ligjin.".
Neni 8
Në nenin 120 paragrafët (2) dhe (3) fjalët: "e ka të
dhënë provimin psikologjik dhe testin e integritetit"
zëvendësohen me fjalët: "përkatësisht APTIS (APTIS) - së
paku nivelin B2 (B2)".
Neni 9
Në nenin 177 paragrafi (1), nenin 177-a paragrafi (1),
nenin 179 dhe nenin 182 fjalët: "në shtëpinë e vet dhe në
shtëpinë e prindërve të fëmijës" shlyhen.
Neni 10
Në nenin 206 paragrafi (1) alineja 8 ndryshohet si
vijon:
"-posedon vërtetim për njohjen e programeve
kompjuterike për punë në zyrë dhe".
Alineja 9 shlyhet.
Neni 11
Në nenin 228 paragrafi (4) pas alinesë 2 shtohen dy
aline të reja, si vijojnë:
"-fillon me punë dhe kryen veprimtari, e nuk i plotëson
kushtet e përcaktuara, përkatësisht nëse kryen veprimtari
pa aktvendim të organit kompetent (neni 87),
- nuk mundëson kryerjen e mbikëqyrjes (neni 212
paragrafi (5))".

2 февруари 2018

Neni 12
Në nenet 229-a paragrafi (2) fjalët: "në shtëpinë e vet"
shlyhen.
Neni 13
Dispozitat e nenit 120 paragrafët (2) dhe (3) të Ligjit
për mbrojtjen e fëmijëve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15,
25/15, 150/15, 192/15, 27/16 dhe 163/17) dhe dispozitat e
nenit 8 të këtij ligji, të cilat kanë të bëjnë me kushtin për
posedim të certifikatës së njohur ndërkombëtarisht ose
dëshmisë për njohjen aktive të gjuhës angleze jo më të
vjetër se pesë vjet nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në
fuqi të këtij ligji deri në 1 shtator 2018.
Neni 14
Drejtori i cili është i zgjedhur, përkatësisht i emëruar
në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më
1 shtator 2018, është i obliguar që ta plotësojë kushtin për
njohjen e gjuhës angleze me së voni deri në afat prej një
viti nga dita e zgjedhjes së tij, përkatësisht emërimit.
Drejtorit i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohjen e
gjuhës angleze në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të
këtij neni i ndërpritet mandati.
Neni 15
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për mbrojtje të fëmijëve.
Neni 16
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
290.
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 НА ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУД
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
инспекцијата на труд,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2018 година.
Бр. 08-757/1
30 јануари 2018 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУД
Член 1
Во Законот за инспекцијата на труд („Службен весник на Република Македонија” број 35/1997, 29/2002,
36/11, 164/13, 44/14, 33/15 и 147/15), во членот 3-а став
5 во точката 4) точката и запирката се заменуваат со
сврзникот „и“.
Во точка 5) во алинејата 6 сврзникот „и“се заменува со точка.
Точката 6) се брише.
Член 2
Одредбите од членот 3-а став 5 точка 5) од Законот
за инспекцијата на труд („Службен весник на Република Македонија” број 35/1997, 29/2002, 36/11, 164/13,
44/14, 33/15 и 147/15), нема да се применуваат од денот
на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември
2018 година.
Член 3
Директорот кој е именуван во периодот од денот на
влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018
година, е должен да го исполни условот за познавање
на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување.
На директорот кој нема да го исполни условот за
познавање на странски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.
Член 4
Се овластува Законодавно - правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за инспекцијата на труд.
Член 5
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR INSPEKSION TË
PUNËS
Neni 1
Në Ligjin për inspeksion të punës ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 35/1997, 29/2002,
36/11, 164/13, 44/14, 33/15 dhe 147/15), në nenin 3-a
paragrafi 5 në pikën 4) pikëpresja zëvendësohet me
lidhëzën "dhe".
Në pikën 5) në alinenë 6 lidhëza "dhe" zëvendësohet
me pikë.
Pika 6) shlyhet.
Neni 2
Dispozitat e nenit 3-a paragrafi 5 pika 5) të Ligjit për
inspeksion të punës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 35/1997, 29/2002, 36/11, 164/13,
44/14, 33/15 dhe 147/15), nuk do të zbatohen nga dita e
hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.
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Neni 3
Drejtori i cili është i emëruar në periudhën nga dita e
hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, është i
obliguar që ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës së
huaj më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të
tij.
Drejtorit i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohjen e
gjuhës së huaj në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij
neni, i ndërpritet mandati.
Neni 4
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për inspeksion të punës.
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
291.
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 ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА
НЕВРАБОТЕНОСТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2018 година.
Бр. 08-758/1
30 јануари 2018 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО
СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ
Член 1
Во Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република
Македонија” број 37/1997, 25/2000, 101/2000, 50/2001,
25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008,
161/2008, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12,
39/14, 44/14, 113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 154/15, 27/16
и 119/16), во членот 91 став 4 во точката 4) точката и
запирката се заменуваат со сврзникот „и“.
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Во точка 5) во алинејата 5 по зборот „бода“ се додава сврзникот „или“.
По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
„- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2)“.
Точката 6) се брише.
Член 2
Одредбите од членот 91 став 4 точка 5) од Законот
за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија”
број 37/1997, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003,
37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008,
50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14, 44/14,
113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 154/15, 27/16 и 119/16), и
одредбите од членот 1 од овој закон со кој членот 91
став 4 точката 5) се дополнува со нова алинеја 6, нема
да се применуваат од денот на влегувањето во сила на
овој закон до 1 септември 2018 година.
Член 3
Директорот кој е именуван во периодот од денот на
влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018
година, е должен да го исполни условот за познавање
на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување.
На директорот кој нема да го исполни условот за
познавање на странски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.
Член 4
Се овластува Законодавно - правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност.
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 PUNËSIM DHE SIGURIM NË RAST TË
PAPUNËSISË
Neni 1
Në Ligjin për punësim dhe sigurim në rast të
papunësisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
numër 37/1997, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003,
37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008,
50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14, 44/14,
113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 154/15, 27/16 dhe 119/16),
në nenin 91 paragrafi 4 në pikën 4) pikëpresja
zëvendësohet me lidhëzën " dhe".
Në pikën 5) në alinenë 5 pas fjalës " pikë" shtohet
lidhëza "ose".
Pas alinesë 5 shtohet aline e re 6, si vijon:
"-APTIS (АPTIS) - së paku niveli B2(B2)".
Pika 6) shlyhet.
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Neni 2
Dispozitat nga neni 91 paragrafi 4 pika 5) nga Ligji për
punësim dhe sigurim në rast të papunësisë ("Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë" numër 37/1997, 25/2000,
101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006,
29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12,
80/12, 114/12, 39/14, 44/14, 113/14, 56/15, 129/15,
147/15, 154/15, 27/16 dhe 119/16), dhe dispozitat nga
neni 1 të këtij ligji me të cilin neni 91 paragrafi 4 pika 5)
plotësohet me aline të re 6, nuk do të zbatohen nga dita e
hyrjes në fuqi e këtij ligji deri më 1 shtator 2018.
Neni 3
Drejtori i cili është emëruar në periudhën nga hyrja në
fuqi e këtij ligji deri në 1 shtator 2018, është i obliguar ta
plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës së huaj më së voni
në afat prej një viti nga dita e emërimit të tij.
Drejtorit i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohjen e
gjuhës së huaj në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij
neni i pushon mandati.
Neni 4
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë.
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
292.
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
СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за спречување и заштита од дискриминација,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2018 година.
Бр. 08-759/1
30 јануари 2018 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.

2 февруари 2018

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА
ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА
Член 1
Во Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“
број 50/10, 44/14, 150/15 и 31/16), во член 18 во точката
4) запирката се заменува со сврзникот „и“.
Во точката 5) алинеја 4 сврзникот „или“ се заменува со запирка.
Во алинејата 5 по зборот „бода“ се додава сврзникот „или“.
По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
„- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2)“.
Точката 6) се брише.
Член 2
Одредбите од членот 18 точка 5) од Законот за
спречување и заштита од дискриминација („Службен
весник на Република Македонија“ број 50/10, 44/14,
150/15 и 31/16), и одредбите од членот 1 од овој закон
со кој членот 18 точка 5) се дополнува со нова алинеја
6, нема да се применуваат од денот на влегувањето во
сила на овој закон до 1 септември 2018 година.
Член 3
Членовите на Комисијата кои се именувани во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон
до 1 септември 2018 година, се должни да го исполнат
условот за познавање на англиски јазик најдоцна во
рок од една година од денот на нивното именување.
На членовите на Комисијата кои нема да го исполнат условот за познавање на англиски јазик во рокот
утврден во ставот 1 на овој член им престанува мандатот.
Член 4
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 PENGIM DHE MBROJTJE NGA DISKRIMINIMI
Neni 1
Në Ligjin për pengim dhe mbrojtje nga diskriminimi
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
50/10, 44/14, 150/15 dhe 31/16), në nenin 18 në pikën 4)
presja zëvendësohet me lidhëzën "dhe".
Në pikën 5) në alinenë 4 lidhëza "ose" zëvendësohet
me presje.
Në alinenë 5 pas fjalës "pikë" shtohet lidhëza "ose".
Pas alinesë 5 shtohet aline e re 6, si vijon:
"-APTIS (APTIS) - së paku niveli B2 (B2)".
Pika 6) shlyhet.
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Neni 2
Dispozitat nga neni 18 pika 5) të Ligjit për pengim dhe
mbrojtje nga diskriminimi ("Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë" numër 50/10, 44/14, 150/15 dhe 31/16),
dhe dispozitat nga neni 1 i këtij ligji me të cilin neni 18
pika 5) plotësohet me aline të re 6, nuk do të zbatohen nga
dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.
Neni 3
Anëtarët e Komisionit të cilët janë të emëruar në
periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1
shtator 2018, janë të obliguar ta plotësojnë kushtin për
njohjen e gjuhës angleze më së voni në afat prej një viti
nga dita e emërimit të tyre.
Anëtarëve të Komisionit të cilët nuk do ta plotësojnë
kushtin për njohjen e gjuhës angleze në afatin e përcaktuar
në paragrafin 1 të këtij neni, u ndërpritet mandati.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
293.
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 НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА И ДАВАЊЕ ПОД
ЗАКУП НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ И ДЕЛОВНИТЕ
ПРОСТОРИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2018 година.
Бр. 08-760/1
30 јануари 2018 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА
И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ
И ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ брoj 13/13, 69/13, 27/14, 42/14, 178/14, 180/14,
51/15, 61/15, 129/15, 6/16 и 106/16), членовите 6-а, 11-а
и 11-б се бришат.
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Член 2
Започнатите постапки до денот на влегувањето во
сила на овој закон за продажба и давање под закуп на
деловен простор согласно со членот 6-а од Законот за
продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 13/13,
69/13, 27/14, 42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15,
6/16 и 106/16), ќе завршат согласно со овој закон.
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што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2018 година.
Бр. 08-761/1
30 јануари 2018 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.

Член 3
Овој закон влегува во сила oсмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SHITJE DHE
DHËNIE ME QIRA TË NDËRTESAVE AFARISTE
DHE HAPËSIRAVE AFARISTE TË REPUBLIKËS
SË MAQEDONISË

Член 1
Во Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 39/14,
188/14, 44/15 и 193/15), во членот 168 став (2) зборовите: „членовите 175 и 176 од овој закон“ се заменуваат со зборовите: „членот 176 од овој закон и Законот за
следење на комуникациите“.

Neni 1
Në Ligjin për shitje dhe dhënie me qira të ndërtesave
afariste dhe hapësirave afariste të Republikës së
Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 13/13, 69/13, 27/14, 42/14, 178/14,
180/14, 51/15, 61/15, 129/15, 6/16 dhe 106/16), nenet 6-a,
11-a dhe 11-b shlyhen.
Neni 2
Procedurat e filluara deri në ditën e hyrjes në fuqi të
këtij ligji për shitjen dhe dhënien me qira të hapësirës
afariste në pajtim me nenin 6-a nga Ligji për shitje dhe
dhënie me qira të ndërtesave afariste dhe hapësirave
afariste të Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 13/13, 69/13, 27/14,
42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15, 6/16 dhe
106/16), do të përfundojnë në pajtim me këtë ligj.
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
294.
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
ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации,

Член 2
Во членот 169 став (1) зборовите: „членовите 175 и
176 од овој закон“ се заменуваат со зборовите: „членот
176 од овој закон и Законот за следење на комуникациите“.
Член 3
Членот 175 се брише.
Член 4
Во членот 178 по ставот (5) се додава нов став (6),
кој гласи:
„(6) Операторите се должни да ги задржуваат податоците за моменталната географска, физичка или логичка локација на терминалната опрема на своите претплатници, односно корисници независно од нивната
комуникациска активност. Операторите ги задржуваат
овие податоци за последните 72 часа.“.
Член 5
Во членот 181 став (1) точките 42), 43), 44), 45), 46),
47), 48) и 49) се бришат.
Точките 50), 51), 52), 53), 54), 55) и 56) стануваат
точки 42), 43), 44), 45), 46), 47) и 48).
По точката 57) која станува точка 49) се додаваат
две нови точки 50) и 51), кои гласат:
„50) не ги задржува видовите на податоци утврдени
во членот 178 став (6) од овој закон и
51) не ги задржува податоците во временски период
согласно со членот 178 став (6) од овој закон.“.
Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува со денот на започнувањето на примената на Законот за следење на
комуникациите.
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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR KOMUNIKIME ELEKTRONIKE
Neni 1
Në Ligjin për komunikime elektronike ("Gazeta
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" numër 39/14,
188/14, 44/15 dhe 193/15), në nenin 168 paragrafi (2)
fjalët: "nenet 175 dhe 176 të këtij ligji" zëvendësohen me
fjalët: " nenin 176 të këtij ligji dhe Ligjin për ndjekje të
komunikimeve".
Neni 2
Në nenin 169 paragrafi (1) fjalët: "nenet 175 dhe 176 të
këtij ligji" zëvendësohen me fjalët: "nenin 176 të këtij ligji
dhe Ligjin për ndjekje të komunikimeve".
Neni 3
Neni 175 shlyhet.
Neni 4
Në nenin 178 pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6),
si vijon:
"(6) Operatorët janë të detyruar të mbajnë të dhëna për
lokacionin momental gjeografik, fizik ose logjik të pajisjes
terminale të parapaguesve të tyre, përkatësisht
shfrytëzuesve, pavarësisht nga aktiviteti i tyre i
komunikimit. Operatorët i mbajnë këto të dhëna për 72 orët
e fundit.".
Neni 5
Në nenin 181 paragrafi (1) pikat 42), 43), 44), 45), 46),
47), 48) dhe 49) shlyhen.
Pikat 50), 51), 52), 53), 54), 55) dhe 56) bëhen pika
42), 43), 44), 45), 46), 47) dhe 48).
Pas pikës 57) e cila bëhet pikë 49) shtohen dy pika të
reja 50) dhe 51), si vijojnë:
"50) nuk i mban llojet e të dhënave të përcaktuara në
nenin 178 paragrafi (6) të këtij ligji dhe
51) nuk i mban të dhënat në periudhë kohore në pajtim
me nenin 178 paragrafi (6) të këtij ligji.".
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", kurse do
të fillojë të zbatohet me ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit
për ndjekje të komunikimeve.
__________
295.
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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КЛАСИФИЦИРАНИ
ИНФОРМАЦИИ
Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за класифицирани информации,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2018 година.
Бр. 08-762/1
30 јануари 2018 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ
Член 1
Во Законот за класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“ број 9/2004,
113/2007, 145/10, 80/12 и 41/14), во член 51 по ставот
1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:
„По исклучок од ставот 1 на овој член, постапката
за безбедносна проверка од трет степен за лицата назначени во надзорните тела кои вршат надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите,
како и за ангажираните акредитирани национални и
меѓународни технички експерти од тие тела, согласно
со Законот за следење на комуникациите, трае еден месец од денот на поднесување на барањето.
По исклучок од ставот 1 на овој член, постапката за
безбедносна проверка од втор степен за лицата пред
засновање на работен однос во Оперативно – техничката агенција, согласно со Законот за Оперативно – техничка агенција, трае еден месец од денот на поднесување на барањето.“.
Ставот 2 станува став 4.
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR INFORMATA TË
KLASIFIKUARA
Neni 1
Në Ligjin për informata të klasifikuara ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
9/2004,
113/2007, 145/10, 80/12 dhe 41/14), në nenin 51 pas
paragrafit 1 shtohen dy paragrafë të rinj 2 dhe 3, si vijojnë:
"Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, procedura
për kontroll të sigurisë të shkallës së tretë për personat e
emëruar në trupat mbikëqyrës që kryejnë mbikëqyrje të
zbatimit të masave për ndjekje të komunikimeve, si dhe për
ekspertët e angazhuar të akredituar nacionalë dhe
ndërkombëtarë teknikë nga ato trupa, në pajtim me Ligjin
për ndjekje të komunikimeve, zgjat një muaj nga dita e
parashtrimit të kërkesës.
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Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, procedura
për kontroll të sigurisë të shkallës së dytë për personat para
themelimit të marrëdhënies së punës në Agjencinë
Operative - Teknike, në pajtim me Ligjin për Agjencinë
Operative-Teknike, zgjat një muaj nga dita e parashtrimit
të kërkesës.”.
Paragrafi 2 bëhet paragraf 4.
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
296.
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 ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2018 година.
Бр. 08-763/1
30 јануари 2018 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Во Законот за внатрешни работи („Службен весник
на Република Македонија“ број 42/14, 116/14, 33/15,
33/15, 5/16, 127/16, 142/16 и 190/16), по членот 64 се
додава нов член 64-а, кој гласи:
„Известување на Одделението за истражување и гонење на кривични дела сторени од лица со полициски
овластувања и припадници на затворската полиција во
Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.
Член 64-а
По прием на кривична пријава или добиено сознание дека работник на Министерството со статус на полициски службеник или овластено службено лице за
безбедност и контраразузнавање со полициски овластувања извршил кривично дело при вршење на службено дејствие или извршил кривично дело вон службата
со употреба на сериозна закана, сила или средства за

присилба што за последица има смрт, тешка телесна
повреда, телесна повреда, противправно лишување од
слобода, мачење и друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување и казнување, доколку со закон е
предвидено кривично гонење по службена должност,
Министерството без одлагање го известува Одделението за истражување и гонење на кривични дела сторени
од лица со полициски овластувања и припадници на
затворската полиција во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.
Министерството заедно со известувањето ги доставува
до Одделението сите извори на сознанија за стореното
кривично дело, сторителот и жртвата и други извори на
информации со кои располага.“.
Член 2
Во Глава „X. ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ“, насловот на членот 184 се менува и гласи:
„Причини за дисциплинска одговорност“.
Член 3
Во членот 184 став (7) се брише.
Член 4
По членот 184 се додаваат два нови члена 184-а и
184-б, кои гласат:
„Дисциплинска одговорност на работник по иницијатива на Народниот правобранител.
Член 184-а
Постапка за утврдување на дисциплинска одговорност на работник во Министерството може да се поведе и по иницијатива покрената од Народниот правобранител.
Случаи кога дисциплинската одговорност не се исклучува.
Член 184-б
Одговорноста за сторено кривично дело, односно
прекршок не ја исклучува дисциплинската одговорност
на работникот во Министерството.“.
Член 5
Во член 196 по ставот (4) се додава нов став (5), кој
гласи:
„(5) По исклучок од ставот (3) на овој член, во случај кога е известено Одделението за истражување и гонење на кривични дела сторени од лица со полициски
овластувања и припадници на затворската полиција во
Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција согласно со членот 64-а од
овој закон, решението за изрекување на дисциплинска
мерка за тој работник министерот е должен да го донесе во рок од 12 месеци од денот на приемот на одобрението на јавниот обвинител од Одделението за истражување и гонење на кривични дела сторени од лица со
полициски овластувања и припадници на затворската
полиција во Основното јавно обвинителство за гонење
на организиран криминал и корупција, утврдено со посебен закон.“.
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Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PUNË TË BRENDSHME
Neni 1
Në Ligjin për punë të brendshme ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë numër 42/14, 116/14, 33/15,
33/15, 5/16, 127/16, 142/16 dhe 190/16), pas nenit 64
shtohet nen i ri 64-a, si vijon:
"Njoftimi i Seksionit për hetim dhe ndjekje të veprave
penale të kryera nga persona me autorizime policore dhe
pjesëtarë të policisë së burgut në Prokurorinë themelore
publike për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit
Neni 64-a
Pas pranimit të kallëzimit penal ose njohurisë së marrë
se punëtori i Ministrisë me status të nëpunësit policor ose
personi i autorizuar zyrtar për siguri dhe kundërzbulim me
autorizime policore ka kryer vepër penale gjatë kryerjes së
veprimit zyrtar ose ka kryer vepër penale jashtë shërbimit
me përdorim të kërcënimit serioz, forcës ose mjetit për
detyrim që për pasojë ka vdekje, lëndim të rëndë trupor,
lëndim trupor, privim kundërligjor nga liria, torturim dhe
veprim tjetër të ashpër, johuman ose nënçmues dhe dënim
nëse me ligj është paraparë ndjekje penale me detyrë
zyrtare, Ministria pa prolongim e njofton Seksionin për
hetim dhe ndjekje të veprave penale të bëra nga persona
me autorizime policore dhe pjesëtarë të policisë së burgut
në Prokurorinë themelore publike për ndjekje të krimit të
organizuar dhe korrupsionit. Ministria bashkë me njoftimin
i dorëzon te Seksioni të gjitha burimet e njohurive për
vepër të kryer penale, kryerësin dhe viktimën dhe burimet
tjera të informatave me të cilat disponon.".
Neni 2
Në Kapitullin "X. PËRGJEGJËSIA DISIPLINORE",
titulli i nenit 184 ndryshohet si vijon: "Shkaqe për
përgjegjësi disiplinore".
Neni 3
Në nenin 184 paragrafi (7) shlyhet.
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Neni 184-b
Përgjegjësia për vepër të kryer penale, përkatësisht
kundërvajtje nuk e përjashton përgjegjësinë disiplinore të
punëtorit në Ministri.".
Neni 5
Në nenin 196 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5),
si vijon:
"(5) Me përjashtimin nga paragrafi (3) të këtij neni, në
rast kur është njoftuar Seksioni për hetim dhe ndjekje të
veprave penale të kryera nga persona me autorizime
policore dhe pjesëtarë të policisë së burgut në Prokurorinë
themelore publike për ndjekje të krimit të organizuar dhe
korrupsionit në pajtim me nenin 64-a të këtij ligji,
aktvendimin për shqiptim të masës disiplinore për atë
punëtor ministri është i obliguar ta miratojë në afat prej 12
muajsh nga dita e pranimit të lejes së prokurorit publik të
Seksionit për hetim dhe ndjekje të veprave penale të kryera
nga persona me autorizime policore dhe pjesëtarë të
policisë së burgut në Prokurorinë themelore publike për
ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit, të
përcaktuar me ligj të veçantë.".
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
297.
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 ПОЛИЦИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за полиција,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2018 година.
Бр. 08-764/1
30 јануари 2018 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.

Neni 4
Pas nenit 184 shtohen dy nene të reja 184-a dhe 184-b,
si vijojnë:
"Përgjegjësia disiplinore e punëtorit me iniciativë të
Avokatit të Popullit

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА

Neni 184-a
Procedurë për përcaktim të përgjegjësisë disiplinore të
punëtorit në Ministri mund të ngritet edhe me iniciativë të
ngritur nga Avokati i Popullit.
Raste kur përgjegjësia disiplinore nuk përjashtohet.

Член 1
Во Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ број 114/2006, 6/2009, 145/12,
41/14, 33/15, 31/16, 106/16 и 120/16), во член 7 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
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„(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, барањето за обезбедување на транспорт на пари и други вредносни пратки, односно предмети од вредност, надлежниот орган го поднесува до Полицијата во писмена
форма, најдоцна 36 часа пред почетокот на транспортот, освен во итни случаи кои не трпат одлагање
кога барањето може да го достави во рок од шест часа
пред почетокот на транспортот.“.
Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).
Член 2
Во членот 43 став (3) се брише.
Во ставот (4) кој станува став (3) зборовите: „ќе се
јави на поканата или било присилно доведено“ се заменуваат со зборовите: „се јавува на поканата“.
Во ставот (5) кој станува став (4) зборовите: „или
присилно доведено“ се бришат.
Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (5) и (6).
Член 3
Во членот 50-а зборот „осум“ се заменува со бројот
„12“.
Член 4
Во членот 61 став (5) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „без заштитна
маска.“.
Член 5
Во членот 65 став (1) зборот „траен“ се брише.
Член 6
Во членот 69 став (1) во точката 25) на крајот на реченицата точката се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова точка 26, која гласи:
„26) привремено одземени и пронајдени електронски уреди.“.
Член 7
Во членот 69-б став (4) во алинејата 5 зборовите:
„покани за наплата на глоба“ се заменуваат со зборовите: „мандатни платни налози“.
Во алинејата 6 по зборот „издадени” се додава зборот „прекршочни“.
Во алинејата 7 зборовите: „прекршочни пријави“ се
бришат.
Во алинејата 8 зборовите: „и прекршочни пријави“
се бришат.
По ставот (11) се додава нов став (12), кој гласи:
„(12) Евиденцијата од членот 69 став (1) точка 26)
од овој закон може да биде структурирана врз основа
на полициските работи и полициските овластувања
што ги врши Полицијата и да се води како:
- евиденција за привремено одземени и пронајдени
електронски уреди и
- евиденција за анализи и вештачења на електронски уреди.“.
Член 8
Во членот 75 став (1) во алинејата 3 зборовите: „точката 7)“ се заменуваат со зборовите: „точките 7) и 26)“.
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Член 9
Во членот 86 став (1) во точката 3) на крајот на реченицата сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.
Во точката 4) точката на крајот на реченицата се заменува со сврзникот „и“.
По точката 4) се додава нова точка 5), која гласи:
„5) спречување на натамошно движење на лице со
возило кое претходно најмалку два пати последователно било запирано од страна на полициски службеник и
притоа истото не го запрело возилото, односно не ја
почитувало изречената наредба.“.
Член 10
Во членот 88 се додава нов став (1), кој гласи:
„(1) Под хемиски средства во смисла на овој закон
се сметаат солзавците, кои по престанок на дејството
не оставаат последици по психофизичкото и општото
здравје, како и хемиски материи со послабо дејство од
солзавците.“.
Во ставот (1) кој станува став (2) зборовите: „хемиски средства“ се заменуваат со зборовите: „хемиските средства од ставот (1) на овој член“.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Хемиските средства од ставот (1) на овој член
не се употребуваат спрема лица кои се наоѓаат во близина на експлозивно-запаливи материи, детски и старечки домови, болници, основни училишта, мостови и
други места каде не е безбедно извлекување на луѓето.“.
Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите: „хемиски средства“ се заменуваат со зборовите: „хемиските средства од ставот (1) на овој член“.
Член 11
По членот 90 се додава нов член 90-а, кој гласи:
„Член 90-а
Средствата за присилба не смеат да се употребат
кон деца, очигледно болни, стари и изнемоштени лица,
лица со тежок инвалидитет и жени со видлива бременост, освен ако истите се неопходни за лицето да се
приведе или задржи и полицискиот службеник не може
поинаку да го совлада неговиот отпор или да одбие напад или ако лицето го загрозува својот живот, животот
на луѓето, имотот или ако заради други околности неговиот живот и здравје се непосредно загрозени.“.
Член 12
Членот 91 се менува и гласи:
„(1) Во случај кога се воспоставува нарушен јавен
ред и мир во поголем обем може да се употребат средствата за присилба од членот 80 став 2 од овој закон, и
тоа: физичка сила, полициска палка, средства за врзување на лица, уред за присилно запирање на возила и
службено куче.
(2) Покрај средствата за присилба од ставот (1) на
овој член, може да се употребат и:
1) специјални возила за јавен ред и мир;
2) пиротехничко-експлозивни средства и
3) хемиски средства.
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Член 13
Членот 91-а се менува и гласи:
„(1) Специјални возила за јавен ред и мир од членот
91 став (2) точка 1) од овој закон се возила со специјални решетки за блокирање на простор, за ограничување
на движење, потиснување на толпа и употреба на хемиски средства, како и специјални возила за контрола
на толпа со воден млаз.
(2) Пиротехничко-експлозивни средства од членот
91 став (2) точка 2) од овој закон се средства со светлосен, звучен и чаден ефект кои се употребуваат за воспоставување на нарушен јавен ред и мир, извлекување
на лица од затворен простор, одвлекување на внимание
или решавање на заложнички ситуации.
(3) Хемиските средства од членот 91 став (2) точка
3) од овој закон соодветно се употребуваат согласно со
членот 88 од овој закон.“.
Член 14
Членот 91-б се менува и гласи:
„(1) Средствата за присилба од членот 91 став (1)
од овој закон, можат да се употребат само по наредба
на полицискиот службеник кој ја раководи акцијата.
(2) Средствата за присилба од членот 91 став (2) од
овој закон, можат да се употребат исклучиво по наредба на директорот на Бирото или од него овластен полициски службеник.
(3) Пред употреба на средствата за присилба од
членот 91 став (2) од овој закон, полициските службеници на насобраната група мора да и наредат да престане да го нарушува јавниот ред и мирно да се разотиде, како и да ја предупредат групата за употреба на
средства за присилба, доколку не се почитува наредбата.
(4) Хемиските средствата и пиротехничко-експлозивни средства можат да се употребат без наредбата
од ставот (2) на овој член и без предупредувањето од
ставот (3) на овој член, во случај на терористички дејствувања, кога основано се очекува вооружен отпор,
киднапирање или лишување од слобода на лица кои
пружаат активен отпор, напаѓаат, поставуваат барикади или на друг начин го оневозможуваат извршувањето на полициските работи.
(5) Хемиските средства и пиротехничко-експлозивните средства не смеат да се насочуваат или распрснуваат директно кон деловите од телото од витално значење, како што се главата, вратот и гениталиите, освен
кога е нужно заради директно загрозување на животот
на полицискиот службеник или други лица.”.
Член 15
По членот 91-б се додава нов член член 91-в, кој
гласи:
„Член 91-в
При употреба на средствата за присилба од членот
91 од овој закон соодветно се применуваат одредбите
од членовите 80, 81 и 82 од овој закон.“.
Член 16
Во членот 128 став (1) алинејата 11 се брише.
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Во ставот (2) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „од член
93-а од овој закон.“.
Член 17
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR POLICI
Neni 1
Në Ligjin për polici (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë“ numër 114/2006, 6/2009, 145/12, 41/14,
33/15, 31/16, 106/16 dhe 120/16), në nenin 7 pas paragrafit
(2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:
"(3) Me përjashtim nga paragrafi (2) i këtij neni,
kërkesën për sigurim të transportit të parave dhe dërgesave
të tjera të vlefshme, përkatësisht të sendeve me vlerë,
organi kompetent e paraqet në Polici në formë të shkruar,
më së voni 36 orë para fillimit të transportit, përveç në
raste urgjente që nuk pësojnë prolongim kur kërkesa mund
të paraqitet në afat prej gjashtë orëve para fillimit të
transportit.”.
Paragrafët (3) dhe (4) bëhen paragrafë (4) dhe (5)
Neni 2
Në nenin 43 paragrafi (3) shlyhet .
Në paragrafin (4) i cili bëhet paragraf (3) fjalët: “do të
paraqitet në thirrje ose ka qenë i sjellë me detyrim”
zëvendësohen me fjalët: “i përgjigjet thirrjes”.
Në paragrafin (5) i cili bëhet paragraf (4) fjalët: “ose i
sjellë me detyrim” shlyhen.
Paragrafët (6) dhe (7) bëhen paragrafë (5) dhe (6)
Neni 3
Në nenin 50-a fjala "tetë" zëvendësohet me numrin
“12”.
Neni 4
Në nenin 61 paragrafi (5) pika në fund të fjalisë shlyhet
dhe shtohen fjalët: “pa maskë mbrojtëse.”.
Neni 5
Në nenin 65 paragrafi (1) fjala “përhershëm” shlyhet.
Neni 6
Në nenin 69 paragrafi (1) në pikën 25) në fund të fjalisë
pika zëvendësohet me lidhëzën “dhe” dhe shtohet pikë e re
26, si vijon:
"26) aparate elektronike përkohësisht të marra dhe të
gjetura.".
Neni 7
Në nenin 69-b paragrafi (4) në alinenë 5 fjalët: “thirrje
për arkëtim të gjobës” zëvendësohet me fjalët:
"urdhërpagesa të mandatit”.
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Në alinenë 6 pas fjalëve: “të lëshuara” shtohet fjala
“kundërvajtëse”.
Në alinenë 7 fjalët: “fletëparaqitje kundërvajtëse”
shlyhen.
Në alinenë 8 fjalët: “dhe fletëparaqitje kundërvajtëse”
shlyhen.
Pas paragrafit (11) shtohet paragraf i ri (12), si vijon:
"(12) Evidenca nga neni 69 paragrafi (1) pika 26) të
këtij ligji mund të strukturohet në bazë të punëve policore
dhe autorizimeve policore që i kryen Policia dhe të
udhëhiqet si:
- evidencë për aparate elektronike përkohësisht të
marra dhe të gjetura dhe
- evidencë për analiza dhe ekspertiza të aparateve
elektronike.".
Neni 8
Në nenin 75 paragrafi (1) në alinenë 3 fjalët: “pika 7)”
zëvendësohen me fjalët: “pikat 7) dhe 26)”.
Neni 9
Në nenin 86 paragrafi (1) në pikën 3) në fund të fjalisë
lidhëza “dhe” zëvendësohet me pikëpresje.
Në pikën 4) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me
lidhëzën "dhe".
Pas pikës 4) shtohet pikë e re 5), si vijon:
"5) pengimi i lëvizjes së mëtejshme të personit me
automjet i cili paraprakisht së paku dy herë të
njëpasnjëshme ka qenë i ndaluar nga ana e nëpunësit
policor dhe me këtë rast i njëjti nuk e ka ndalur automjetin,
përkatësisht nuk e ka respektuar urdhrin e shqiptuar.".
Neni 10
Në nenin 88 shtohet paragraf i ri (1), si vijon:
"(1) Me mjete kimike në kuptim të këtij ligji
konsiderohen gazrat lotsjellëse, të cilat pas përfundimit të
veprimit nuk lënë pasoja për shëndetin psikofizik dhe të
përgjithshëm, si dhe materiet kimike me efekt më të dobët
nga gazrat lotsjellëse.".
Në paragrafin (1) i cili bëhet paragraf (2) fjalët: “mjete
kimike” zëvendësohen me fjalët: “mjetet kimike nga
paragrafi (1) i këtij neni”.
Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:
"(3) Mjetet kimike nga paragrafi (1) i këtij neni nuk
përdoren ndaj personave që gjenden në afërsi të materieve
ndezëse-shpërthyese, shtëpive të fëmijëve dhe pleqve,
spitaleve, shkollave fillore, urave dhe vendeve të tjera ku
nuk është e garantuar nxjerrja e njerëzve.".
Në paragrafin (3) i cili bëhet paragraf (4) fjalët: “mjete
kimike” zëvendësohen me fjalët: “mjetet kimike nga
paragrafi (1) i këtij neni.”
Neni 11
Pas nenit 90 shtohet nen i ri 90-a, si vijon:
“Neni 90-a
Mjetet për detyrim nuk guxojnë të përdoren ndaj
fëmijëve, personave të sëmurë dikshëm, pleqve dhe
personave të pamundur, personave me invaliditet të rëndë
dhe femrave me shtatzëni të dukshme, përveç nëse ato janë
të nevojshme për personin që të privohet ose të mbahet dhe
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nëpunësi policor nuk mundet ndryshe ta mposhtë
rezistencën e tij ose të refuzojë sulm, ose nëse personi e
rrezikon jetën e tij, jetën e njerëzve, pronën, ose nëse për
shkak të rrethanave të tjera jeta dhe shëndeti i tij janë të
rrezikuara drejtpërdrejt.“.
Neni 12
Neni 91 ndryshon si vijon:
"(1) Në rast kur krijohet prishje e rendit dhe qetësisë
publike në vëllim më të madh mund të përdoren mjete për
detyrim nga neni 80 paragrafi 2 të këtij ligji, edhe atë:
forcë fizike, shkop policor, mjete për lidhje të personave,
mjet për ndalim me forcë të automjeteve dhe qen zyrtar.
(2) Përveç mjeteve për detyrim nga paragrafi (1) të
këtij neni, mund të përdoren edhe:
1) automjete speciale për rend dhe qetësi publike;
2) mjete piroteknike – eksplozive dhe
3) mjete kimike.
Neni 13
Neni 91–a ndryshon si vijon:
"(1) Automjetet speciale për rend dhe qetësi publike
dhe nga neni 91 paragrafi (2) pika 1) të këtij ligji janë
automjete me grila speciale për bllokimin e hapësirës, për
kufizimin e lëvizjes, zmbrapsjen e turmës dhe përdorimin e
mjeteve kimike, si dhe automjete speciale për kontrollin e
turmës me vrull uji.
(2) Mjetet piroteknike-eksplozive nga neni 91 paragrafi
(2) pika 2) të këtij ligji janë mjetet me efekt ndriçues,
akustik dhe me tym që përdoren për vendosjen e rendit dhe
qetësisë publike, nxjerrjen e personave nga hapësira e
mbyllur, tërheqjen e vëmendjes apo zgjidhjen e situatave të
pengjeve.
(3) Mjetet kimike nga neni 91 paragrafi (2) pika 3) të
këtij ligji në mënyrë përkatëse përdoren në pajtim me nenin
88 të këtij ligji. “.
Neni 14
Neni 91-b ndryshon si vijon.
“(1) Mjetet për detyrim nga neni 91 paragrafi (1) të
këtij ligji, mund të përdoren vetëm me urdhër të nëpunësit
të policisë i cili e udhëheq aksionin.
(2) Mjetet për detyrim nga neni 91 paragrafi (2) të këtij
ligji, mund të përdoren ekskluzivisht me urdhër të drejtorit
të Byrosë ose nga nëpunësi policor i autorizuar nga ai.
(3) Para përdorimit të mjeteve për detyrim nga neni 91
paragrafi (2) të këtij ligji, nëpunësit policorë grupit të
mbledhur doemos duhet t’i urdhërojnë që ta ndërpres
prishjen e rendit dhe qetësisë publike dhe në mënyrë
paqësore të shpërndahet, si dhe ta paralajmërojnë grupin
për përdorimin e mjeteve për detyrim, nëse urdhri nuk
respektohet.
(4) Mjetet kimike dhe mjetet piroteknike-eksplozive
mund të përdoren pa urdhrin nga paragrafi (2) i këtij neni
dhe pa paralajmërimin nga paragrafi (3) i këtij neni, në rast
të veprimeve terroriste, kur në mënyrë të bazuar pritet
rezistencë e armatosur, rrëmbim ose privim nga liria e
personave që ofrojnë rezistencë aktive, sulmojnë, vendosin
barrikada apo në mënyrë tjetër e pamundësojnë kryerjen e
punëve policore.
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(5) Mjetet kimike dhe piroteknike-eksplozive nuk
mund të drejtohen ose shpërndahen drejtpërdrejt ndaj
pjesëve të trupit me rëndësi vitale, siç janë: koka, qafa dhe
organet gjenitale, përveç kur është e domosdoshme për
shkak të rrezikimit të drejtpërdrejtë të jetës së nëpunësit
policor ose personave të tjerë. “.
Neni 15
Pas nenit 91-b, shtohet nen i ri neni 91-v, si vijon:
“Neni 91-v
Gjatë përdorimit të mjeteve për detyrim nga neni 91 të
këtij ligji në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat nga
nenet 80, 81 dhe 82 të këtij ligji.”.
Neni 16
Në nenin 128 paragrafi (1) alineja 11 shlyhet.
Në paragrafin (2) pika në fund të fjalisë zëvendësohet
me presje dhe shtohen fjalët: “nga neni 93-a të këtij ligji.”.
Neni 17
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
298.
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 ПОЛИЦИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за полиција,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2018 година.
Бр. 08-765/1
30 јануари 2018 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА
Член 1
Во Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ број 114/2006, 6/2009, 145/12,
41/14, 33/15, 31/16, 106/16 и 120/16), во членот 81 став
(2) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „како и за употреба на
сила или средства за присилба што за последица има
смрт или тешка телесна повреда.“.
Стaвот (3) се брише.

Член 2
По членот 81 се додава нов член 81-а, кој гласи:
„Член 81-а
По прием на кривична пријава или добиено сознание дека полициски службеник извршил кривично дело
при вршење на службено дејствие или извршил кривично дело вон службата со употреба на сериозна закана, сила или средства за присилба што за последица
има смрт, тешка телесна повреда, телесна повреда,
противправно лишување од слобода, мачење и друго
сурово, нечовечно или понижувачко постапување и
казнување, доколку со закон е предвидено кривично
гонење по службена должност за кое Министерството е
должно без одлагање да го извести Одделението за истражување и гонење на кривични дела сторени од лица
со полициски овластувања и припадници на затворската полиција во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, организациската единица во Министерството надлежна за внатрешна контрола и професионални стандарди презема дејствија заради иницирање на дисциплинска постапка за
тој работник, по одобрение на јавниот обвинител од
Одделението за истражување и гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција во Основното јавно
обвинителство за гонење на организиран криминал и
корупција, за што изготвува извештај со мислење што
го доставува до министерот.“.
Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR POLICI
Neni 1
Në Ligjin për polici ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 114/2006, 6/2009, 145/12, 41/14,
33/15, 31/16, 106/16 dhe 120/16), në nenin 81 në
paragrafin (2) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me
presje dhe shtohen fjalët: "si dhe për përdorim të forcës ose
mjetit për detyrim që për pasojë ka vdekje ose lëndim të
rëndë trupor.".
Paragrafi (3) shlyhet.
Neni 2
Pas nenit 81 shtohet nen i ri 81-a, si vijon:
"Neni 81-a
Pas pranimit të kallëzimit penal ose njohurisë së marrë
se nëpunësi policor ka kryer vepër penale gjatë kryerjes së
veprimit zyrtar ose ka kryer vepër penale jashtë shërbimit
me përdorim të kërcënimit serioz, forcë ose mjetit për
detyrim që për pasojë ka vdekje, lëndim të rëndë trupor,
lëndim trupor, privim kundërligjor nga liria, torturim dhe
veprim tjetër të ashpër, johuman ose nënçmues dhe dënim
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nëse me ligj është paraparë ndjekje penale me detyrë
zyrtare për të cilën Ministria është e obliguar pa prolongim
ta njoftojë Seksionin për hetim dhe ndjekje të veprave
penale të bëra nga persona me autorizime policore dhe
pjesëtarë të policisë së burgut në Prokurorinë themelore
publike për ndjekje të krimit të organizuar dhe
korrupsionit, njësia organizative në Ministrinë kompetente
për kontroll të brendshëm dhe standarde profesionale
ndërmerr veprime për inicim të procedurës disiplinore për
atë punëtor, pas aprovimit të prokurorit publik nga
Seksioni për hetim dhe ndjekje të veprave penale të bëra
nga persona me autorizime policore dhe pjesëtarë të
policisë të burgut në Prokurorinë themelore publike për
ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit, për çka
përpilon raport me mendim të cilin e dorëzon te ministri.".
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
299.
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 УЧЕБНИЦИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за учебници за основно и средно образование,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2018 година.
Бр. 08-770/1
30 јануари 2018 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕБНИЦИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО
ОБРАЗОВАНИЕ
Член 1
Во Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република Македонија“
број 98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13,
120/13, 29/14, 146/15, 217/15 и 30/16), во членот 6 по
ставот 1 се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Издавачот има право да го пушти во слободна
продажба одобрениот учебник, по цена по која Министерството го откупува истиот.”.

Член 2
Членот 10 се менува и гласи:
„(1) Автор на учебник е лице со завршено најмалку
високо образование од областа на која припаѓа наставниот предмет за кој е наменет учебникот и кој има најмалку десет години работно искуство како наставник
или соработник во високо образование, односно како
наставник во основно или средно образование по соодветниот наставен предмет за кој е наменет учебникот.
(2) Автор на учебник може да биде и лице со најмалку високо образование кое е соодветно според наставната програма за предметот за кој е наменет учебникот и кој има најмалку десет години работно искуство
како наставник или соработник во високото образование, односно како наставник во основно или средно образование соодветно според наставната програма за
предметот за кој е наменет учебникот.”.
Член 3
Членот 13 се менува и гласи:
„(1) Педагошката служба објавува јавен повик за
доставување барања за одобрување учебник по странски јазик на својата веб страна и на веб страната на
Министерството.
(2) Јавниот повик од став (1) на овој член трае најмалку десет дена, а најмногу три месеци, од денот на
неговото објавување.
(3) За употреба на учебник по странски јазик одобрение може да побара домашен издавач, како и издавач
од друга држава во која е регистриран за издавачка дејност, преку законски застапници во Република Македонија.
(4) Одобрение за употреба на учебник по странски
јазик дава Педагошката служба.
(5) Министерството може да откупи потребен број
на одобрени учебници по странски јазици, заради обезбедување на бесплатни учебници во основното и средното образование.
(6) Ако одобрениот учебник за странски јазик е заменет со ново издание од страна на издавачот, а измените не претставуваат повеќе од 30% од содржината на
учебникот и се во согласност со наставната програма,
за новото издание на учебникот може да се издаде ново
решение за употреба на учебникот.
(7) За употреба на учебникот од став (6) на овој
член, издавачот поднесува барање до Педагошката
служба, по што директорот на Педагошката служба
формира комисија која треба да даде мислење дали во
учебникот има измени повеќе од 30% од содржината
на учебникот и дали измените се во согласност со наставната програма.
(8) Комисијата од ставот (7) на овој член е составена од:
- еден наставник од факултетите од областа на
наставниот предмет за кој е наменет учебникот со најмалку десет години работно искуство како наставник
односно соработник во високото образование и
- двајца наставници од основното, односно средното образование соодветно за наставниот предмет за кој
е наменет учебникот со најмалку десет години работно
искуство во настава.
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(9) На членовите на комисијата од ставот (8) на
овој член им следи надомест чија висина со посебен
акт ја пропишува министерот, врз основа на обемот и
сложеноста на работата по учебник.
(10) Комисијата од ставот (8) на овој член мислењето го доставува најдоцна во рок од 15 дена од денот
на нејзиното формирање, до директорот на Педагошката служба.
(11) Врз основа на мислењето на комисијата од ставот (10) на овој член, директорот на Педагошката
служба донесува решение за употреба на новото издание на учебникот од ставот (6) на овој член, односно
донесува решение со кое се одбива барањето на издавачот.
(12) Против одобрението од ставот (4) на овој член,
односно решението од ставот (11) на овој член може
да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос
во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот
на одобрението, односно решението.
(13) Начинот на давање на одобрението од ставот
(4) на овој член го пропишува министерот.”.
Член 4
По членот 13-в се додава нов член 13-г, кој гласи:
„Член 13-г
(1) Директорот на Педагошка служба има право да
објави јавен конкурс за одобрување на учебник на кој
можат да конкурираат издавачки куќи со адаптиран
учебник од странство или со подготвен учебник да
конкурираат автор, односно автори од Република Македонија.
(2) Конкурсот од ставот (1) на овој член трае најмалку еден, а најмногу до шест месеци, од денот на неговото објавување.
(3) На конкурсот издавачките куќи со адаптиран
учебник од странство, односно автор/автори од Република Македонија со подготвен учебник, приложуваат
документација наведена во членот 13-б од овој закон и
документација наведена во членот 15 од овој закон.
(4) За одобрување на учебник по објавениот конкурс од став (1) на овој член се формира рецензентска
комисија согласно член 16 од овој закон и се спроведува постапка согласно член 17 од овој закон.
(5) Доколку по објавениот конкурс од ставот (1) на
овој член не се донесе решение за одобрување на учебник, министерот одлучува дали постапката ќе продолжи согласно членот 13-а од овој закон или согласно
членот 17-а од овој закон.“.
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носно авторите да предложат исправки и/или дополнувања во текстот на учебникот во рок од 30 дена од денот на добивање на барањето.
(2) Ако во одобрените учебници се потребни одредени исправки или дополнувања од стручен, методолошки, технички аспект, како и од аспект на превод и
адаптирање, а истите не претставуваат повеќе од 30%
од содржината на учебникот, авторите или издавачот
можат да предложат исправки и/или дополнувања до
Педагошката служба, без претходно барање од страна
на Педагошката служба.
(3) Директорот на Педагошката служба формира
комисија за давање на мислење по доставените предлози за исправки и/или дополнувања од ставовите (1) и
(2) на овој член, составена од:
- еден наставник од факултетите од областа на наставниот предмет за кој е наменет учебникот со најмалку десет години работно искуство како наставник или
соработник во високото образование и
- двајца наставници од основното, односно средното образование соодветни за наставниот предмет за кој
е наменет учебникот и кои имаат најмалку десет години работно искуство во настава.
(4) На членовите на комисијата од ставот (3) од овој
член им следи надомест чија висина со посебен акт ја
пропишува министерот, врз основа на обемот и сложеноста на работата по учебник.
(5) Комисијата од ставот (3) на овој член мислењето
го доставува најдоцна во рок од 15 дена, од денот на
нејзиното формирање, до директорот на Педагошката
служба.
(6) Ако комисијата од ставот (5) на овој член даде
позитивно мислење, министерот донесува решение со
кое потврдува дека продолжува да важи одлуката за
употреба на учебникот.
(7) Врз основа на решението од ставот (6) на овој
член, издавачот е должен да го издаде учебникот со исправките или дополнувањата или да испечати додаток
на учебникот во кој се содржани исправките односно
дополнувањата на сите јазици на кои е издаден учебникот.
(8) Ако издавачот, односно авторот не постапи согласно ставовите (1) и (7) на овој член, одобрението за
употреба на учебникот се одзема.“.

Член 5
По членот 14 се додава нов член 14-а, кој гласи:

Член 6
Во членот 16 став (6) се менува и гласи:
„Начинот на изборот, именувањето и разрешувањето на членовите на рецензентската комисија, начинот
на работа на рецензентската комисија, како и висината
на надоместокот кој им следи на членовите на рецензентската комисија врз основа на обемот и сложеноста
на работата по учебник, ги пропишува министерот.“.

„Член14-а
(1) Ако се констатира дека во одобрените учебници
се потребни одредени исправки или дополнувања од
стручен, методолошки, технички аспект, како и од аспект на превод и адаптирање, а истите не претставуваат повеќе од 30% од содржината на учебникот, Педагошката служба ќе достави барање до издавачите, од-

Член 7
Во членот 23 став (1) се менува и гласи:
„Секој учебник може да биде во употреба пет учебни години, освен учебниците во кои има содржини кои
ученикот ги пополнува со пишување, боење, сечење и
лепење, како и учебниците за прво, второ и трето одделение.“.
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По ставот (1) се додава нов став 2, кој гласи:
„(2) Педагошка служба утврдува список на учебници кои се употребуваат пет учебни години и список на
учебници кои се заменуваат секоја учебна година и истите се објавуваат на веб страната на Педагошката
служба и на веб страната на Министерството.”.
Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) и (5).
Член 8
Во членот 26 по ставот (4) се додава нов став (5),
кој гласи:
„(5) На членовите на комисијата од ставот (3) на
овој член им следи надоместок чија висина со посебен
акт ја пропишува министерот, а врз основа на обемот и
сложеноста на работата по учебник.”.
Член 9
Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се
донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето
во сила на овој закон.
Член 10
Учебниците кои се одобрени за употреба во основните и средните училишта пред денот на влегувањето
во сила на овој закон, продолжуваат да се користат во
основните и средните училишта.
Член 11
Започнатите постапки до денот на влегувањето во
сила на овој закон ќе завршат според одредбите од Законот за учебници за основно и средно образование
(„Службен весник на Република Македонија“ број
98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13,
120/13, 29/14, 146/15, 217/15 и 30/16).
Член 12
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR LIBRA SHKOLLORË PËR ARSIMIN FILLOR
DHE TË MESËM
Neni 1
Në Ligjin për libra shkollorë për arsimin fillor dhe të
mesëm ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
numër 98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12,
24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15 dhe 30/16), në nenin
6 shtohet paragraf i ri (2), si vijon:
"(2) Botuesi ka të drejtë ta lëshojë në shitje të lirë librin
e aprovuar shkollor, me çmim me të cilin Ministria e blen
të njëjtin.".
Neni 2
Neni 10 ndryshohet si vijon:
"(1) Autor i librit shkollor është personi me së paku
arsim të lartë të kryer nga sfera të cilës i përket lënda
mësimore për të cilën është dedikuar libri shkollor dhe i

2 февруари 2018

cili ka së paku dhjetë vite përvojë pune si mësimdhënës ose
bashkëpunëtor në arsimin e lartë, përkatësisht si
mësimdhënës në arsimin fillor ose të mesëm në lëndën
mësimore përkatëse për të cilin është dedikuar libri
shkollor.
(2) Autor i librit shkollor mund të jetë edhe personi me
së paku arsim të lartë të kryer që është adekuat me
programin mësimor për lëndën për të cilën është dedikuar
libri shkollor dhe i cili ka së paku dhjetë vite përvojë pune
si mësimdhënës ose bashkëpunëtor në arsimin e lartë,
përkatësisht si mësimdhënës në arsimin fillor ose të mesëm
që është adekuat me programin mësimor për lëndën për të
cilën është dedikuar libri shkollor.".
Neni 3
Neni 13 ndryshohet si vijon:
"(1) Shërbimi Pedagogjik shpall thirrje publike për
dorëzim të kërkesave për miratimin e librit shkollor për
gjuhë të huaj në ueb faqen e tij ose në ueb faqen e
Ministrisë.
(2) Thirrja publike nga paragrafi (1) i këtij neni zgjat së
paku dhjetë ditë, ndërsa më së shumti tre muaj, nga dita e
publikimit të saj.
(3) Për përdorimin e librit shkollor për gjuhë të huaj
leje mund të kërkojë botuesi vendor, si dhe botuesi nga
shteti tjetër në të cilin është i regjistruar për veprimtari
botuese, përmes përfaqësuesve ligjorë në Republikën e
Maqedonisë.
(4) Leje për përdorimin e librit shkollor për gjuhën e
huaj jep Shërbimi Pedagogjik.
(5) Ministria mund të blejë numër të nevojshëm të
librave të miratuar shkollorë për gjuhë të huaj, për
sigurimin e librave shkollorë falas në arsimin fillor dhe të
mesëm.
(6) Nëse libri shkollor i miratuar për gjuhë të huaj është
zëvendësuar me botim të ri nga ana e botuesit, ndërsa
ndryshimet nuk paraqesin më shumë se 30% të përmbajtjes
së librit shkollor dhe janë në pajtim me programin
mësimor, për botimin e ri të librit shkollor mund të
lëshohet aktvendim i ri për përdorimin e librit shkollor.
(7) Për përdorimin e librit shkollor nga paragrafi (6) i
këtij neni, botuesi dorëzon kërkesë në Shërbimin
Pedagogjik, me ç’rast drejtori i Shërbimit Pedagogjik
formon komision i cili duhet të japë mendim nëse në librin
shkollor ka ndryshime më shumë se 30% të përmbajtjes së
librit shkollor dhe nëse ndryshimet janë në pajtim me
programin mësimor.
(8) Komisioni nga paragrafi (7) i këtij neni përbëhet
prej:
- një mësimdhënës nga fakultetet nga sfera e lëndës
mësimore për të cilën është dedikuar libri shkollor me së
paku dhjetë vite përvojë pune si mësimdhënës përkatësisht
bashkëpunëtor në arsimin e lartë dhe
- dy mësimdhënës nga arsimi fillor, përkatësisht i
mesëm adekuat për lëndën mësimore për të cilën është
dedikuar libri shkollor me së paku dhjetë vite përvojë pune
në mësim.
(9) Anëtarëve të Komisionit nga paragrafi (8) i këtij
neni u takon kompensim lartësinë e të cilit me akt të
veçantë e përcakton ministri, në bazë të vëllimit dhe
ndërlikueshmërisë së punës për libër shkollor.
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(10) Komisioni nga paragrafi (8) i këtij neni mendimin
e dorëzon më së voni në afat prej 15 ditësh nga dita e
formimit të tij, te drejtori i Shërbimit Pedagogjik.
(11) Në bazë të mendimit të komisionit nga paragrafi
(10) i këtij neni, drejtori i Shërbimit Pedagogjik miraton
aktvendim për përdorimin e botimit të ri të librit shkollor
nga paragrafi (6) i këtij neni, përkatësisht miraton
aktvendim me të cilin refuzohet kërkesa e botuesit.
(12) Kundër lejes nga paragrafi (4) i këtij neni,
përkatësisht aktvendimit nga paragrafi (11) i këtij neni
mund të parashtrohet ankesë te Komisioni Shtetëror për
Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë
të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë, në afat prej
15 ditësh nga dita e pranimit të lejes, përkatësisht
aktvendimit.
(13) Mënyrën e lëshimit të lejes nga paragrafi (4) i këtij
neni e përcakton ministri.".
Neni 4
Pas nenit 13-v shtohet nen i ri 13-g, si vijon:
"Neni 13-g
(1) Drejtori i Shërbimit Pedagogjik ka të drejtë të
shpallë konkurs publik për miratimin e librit shkollor ku
mund të konkurrojnë shtëpi botuese me libër të adaptuar
shkollor nga vend i huaj ose me libër të përgatitur shkollor
të konkurrojnë autor, përkatësisht autorë nga Republika e
Maqedonisë.
(2) Konkursi nga paragrafi (1) i këtij neni zgjat së paku
një ditë, ndërsa më së shumti deri në gjashtë muaj, nga dita
e shpalljes së tij.
(3) Në konkurs shtëpitë botuese me libër të adaptuar
shkollor nga vendi i huaj, përkatësisht autori/autorët nga
Republika e Maqedonisë me libër të përgatitur shkollor, e
paraqesin dokumentacionin e theksuar në nenin 13-b të
këtij ligji dhe dokumentacionin e theksuar në nenin 15 të
këtij ligji.
(4) Për miratimin e librit shkollor pas konkursit të
shpallur nga paragrafi (1) i këtij neni formohet komision
recensues në pajtim me nenin 16 të këtij ligji dhe zbatohet
procedurë në pajtim me nenin 17 të këtij ligji.
(5) Nëse pas konkursit të shpallur nga paragrafi (1) i
këtij neni nuk miratohet aktvendim për miratimin e librit
shkollor, ministri vendos nëse procedura do të vazhdojë në
pajtim me nenin 13-a të këtij ligji ose në pajtim me nenin
17-a të këtij ligji.".
Neni 5
Pas nenit 14 shtohet nen i ri 14-a, si vijon:
“Neni 14-a
(1) Nëse konstatohet se në librat e miratuar shkollorë
nevojiten korrigjime ose plotësime të caktuara nga aspekti
profesional, metodologjik, teknik, si dhe nga aspekti i
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përkthimit dhe adaptimit, ndërsa të njëjtat nuk paraqesin
më shumë se 30% nga përmbajtja e librit shkollor,
Shërbimi Pedagogjik do të dorëzojë kërkesë te botuesit,
përkatësisht autorët që të propozojnë korrigjime dhe/ose
plotësime të tekstit të librit shkollor në afat prej 30 ditësh
nga dita e marrjes së kërkesës.
(2) Nëse në librat e miratuar shkollorë nevojiten
korrigjime ose plotësime të caktuara nga aspekti
profesional, metodologjik, teknik, si dhe nga aspekti i
përkthimit dhe adaptimit, ndërsa të njëjtat nuk paraqesin
më shumë se 30% nga përmbajtja e librit, autorët ose
botuesi mund të propozojnë korrigjime dhe/ose plotësime
te Shërbimi Pedagogjik, pa kërkesë paraprake nga ana e
Shërbimit Pedagogjik.
(3) Drejtori i Shërbimit Pedagogjik formon komision
për dhënien e mendimit për propozimet për korrigjime dhe
dhe/ose plotësime të dorëzuara nga paragrafët (1) dhe (2) të
këtij neni, të përbërë nga:
- një mësimdhënës nga fakultetet nga sfera e lëndës
mësimore për të cilën është dedikuar libri shkollor me së
paku dhjetë vjet përvojë pune si mësimdhënës ose
bashkëpunëtor në arsimin e lartë dhe
- dy mësimdhënës nga arsimi fillor, përkatësisht i
mesëm, adekuat për lëndën mësimore për të cilën është
dedikuar libri shkollor dhe të cilët kanë së paku dhjetë vjet
përvojë pune në arsim.
(4) Anëtarëve të Komisionit nga paragrafi (3) i këtij
neni, u takon kompensim lartësinë e të cilit me akt të
posaçëm e përcakton ministri, në bazë të vëllimit dhe
ndërlikueshmërisë së punës për libër shkollor.
(5) Komisioni nga paragrafi (3) i këtij neni, mendimin
e dërgon më së voni në afat prej 15 ditësh nga dita e
formimit të tij, te drejtori i Shërbimit Pedagogjik.
(6) Nëse komisioni nga paragrafi (5) i këtij neni jep
mendim pozitiv, ministri miraton aktvendim me të cilin
konfirmon se vazhdon të vlejë vendimi për përdorimin e
librit shkollor.
(7) Në bazë të aktvendimit nga paragrafi (6) të këtij
neni, botuesi obligohet që ta botojë librin me korrigjimet
ose plotësimet ose të shtypë shtesë të librit shkollor në të
cilin janë të përmbajtura korrigjimet përkatësisht
plotësimet në të gjitha gjuhët në të cilat është botuar libri
shkollor.
(8) Nëse botuesi, përkatësisht autori nuk vepron në
pajtim me paragrafët (1) dhe (7) të këtij neni, leja për
përdorimin e librit shkollor hiqet.".
Neni 6
Në nenin 16 paragrafi (6) ndryshohet si vijon:
“Mënyrën e zgjedhjes, emërimit dhe shkarkimit të
anëtarëve të komisionit recensues, mënyrën e punës
recensuese, si dhe lartësinë e kompensimit i cili u takon
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anëtarëve të komisionit recensues në bazë të vëllimit dhe
ndërlikueshmërisë së punës për libër shkollor, i përcakton
ministri.”.

2 февруари 2018

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
300.
Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјо-

Neni 7
Në nenin 23 paragrafi (1) ndryshon si vijon:
“Çdo libër shkollor mund të jetë në përdorim pesë vite
shkollore, përveç librave shkollorë në të cilët ka përmbajtje
të cilat nxënësi i plotëson me shkrim, ngjyrosje, prerje dhe
ngjitje, si dhe librat shkollorë për klasën e parë, të dytë dhe
të tretë.".
Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri 2, si vijon:
“(2) Shërbimi Pedagogjik përcakton listë të librave
shkollorë të cilat përdoren pesë vite shkollore dhe listë të
librave shkollorë të cilat zëvendësohen çdo vit shkollor dhe
të njëjtat publikohen në ueb faqen e Shërbimit Pedagogjik
dhe në ueb faqen e Ministrisë.".
Paragrafët (2), (3) dhe (4) bëhen paragrafë (3), (4) dhe
(5).
Neni 8
Në nenin 26 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5),
si vijon:
“(5) Anëtarëve të komisionit nga paragrafi (3) i këtij
neni u takon kompensim lartësinë e të cilit me akt të
posaçëm e përcakton ministri, e në bazë të vëllimit dhe
ndërlikueshmërisë së punës për libër shkollor.”.
Neni 9
Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të
miratohen në afat prej tre muajve nga dita e hyrjes në fuqi
të këtij ligji.
Neni 10
Librat shkollorë që janë miratuar për përdorim në
shkollat fillore dhe të mesme para ditës së hyrjes në fuqi të
këtij ligji vazhdojnë të shfrytëzohen në shkollat fillore dhe
të mesme.
Neni 11
Procedurat e filluara deri në ditën e hyrjes në fuqi të
këtij ligji do të përfundojnë sipas dispozitave të Ligjit për
libra shkollorë për arsimin fillor dhe të mesëm ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 98/2008,
99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13,
29/14, 146/15, 217/15 dhe 30/16).
Neni 12
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

делство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16,
120/16, 163/16 и 74/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.1.2018 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ
ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА,
МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА
ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2018 ГОДИНА
Член 1
Предмет на уредување
Со оваа уредба се пропишуваат поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните
плаќања за 2018 година.
Член 2
Поблиски критериуми по површина земјоделско
земјиште, единица земјоделски производ и грло добиток, висина на директни плаќања
(1) Поблиските критериуми по површина земјоделско земјиште, единица земјоделски производ и
грло добиток, како и висината на директните плаќања во зависност од видот на културата, класата и
квалитетот на земјоделскиот производ и видот на добитокот, се утврдуваат по области согласно подмерките утврдени согласно дел II и дел III од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за
2018 година.
(2) Поблиските критериуми во растителното производство од дел II од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година по површина
земјоделско земјиште, единица земјоделски производ и
висината на директните плаќања во зависност од видот
на културата се следни:
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(3) Поблиските критериуми во сточарското производство од дел III од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година по грло добиток и висината на директните плаќања во зависност од видот на добитокот се следни:
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(4) Поблиските критериуми за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за
производство од дел II, код на мерка 211 и за органското производство од дел II, код на мерка 214 и 215 од
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година, како и висината на директните плаќања се следни:
1) За директни плаќања за вршење на земјоделска
дејност во подрачја со ограничени можности за производство:
-Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои вршат земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за производство и се корисници од
подмерките 1.1., 1.2, 1.3., 1.4., 1.5., 1.7., 1.9., 1.10. и
1.12. од став (2) и подмерките 2.1., 2.4., 2.6., 2.7., 2.9.,
2.11., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17. и 2.18.. од став (3)
од овој член.
-Висината на директни плаќања за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности
за производство е 15% од директни плаќања утврдени
во оваа уредба и се доделува на следниот начин:
-директни плаќања по површина обработено земјоделско земјиште кај сите пријавени парцели кои се наоѓаат на надморска висина поголема од 700 метри согласно Системот за идентификација на земјишни парцели за подмерките 1.1., 1.2., 1.3., 1.4, 1.5, 1.9. и 1.12. од
став (2) од овој член.
-директни плаќања по единица земјоделски производ од растително потекло кој е произведен на земјоделско земјиште кај сите пријавени парцели кои се наоѓаат на надморска висина поголема од 700 метри согласно Системот за идентификација на земјишни парцели за подмерки 1.7. и 1.10. од став (2) и точка 4) од овој
став.
-директни плаќања по грло добиток, несилка и
пчелно семејство за регистрирани одгледувалишта во
населени места со надморска висина поголема од 700
метри или со број на жители помал од 100 за подмерките 2.1., 2.4., 2.6., 2.7., 2.9., 2.11., 2.13., 2.14., 2.15.,
2.16., 2.17. и 2.18. од став (3) од овој член.
2) За дополнителни директни плаќања за подмерките од ставовите (2) и (3) на овој член сертифицирани
како растително и сточарско органско производство и
производство во преод.
- Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои имаат сертифицирано растително и сточарско органско производство и производство во преод
согласно Законот за органско земјоделско производство.
-Висината на директните плаќања се зголемува за
30% во однос на директните плаќања предвидени во
подмерките 1.3., 1.4., 1.8., 1.15., 1.16., 1.17. и 1.18 од
став (2) на овој член.
-Висината на директните плаќања се зголемува за
50% во однос на директните плаќања предвидени во
подмерка 1.1. од став (2) алинеја 3 на овој член и подмерките 2.1., 2.4., 2.7., 2.9., 2.11., 2.13., 2.14., 2.15.,
2.16. и 2.18 од ставот (3) на овој член.
- Висината на директните плаќања се зголемува за
70% во однос на директните плаќања предвидени во
подмерките 1.9., 1.10., 1.11., 1.12. и 1.13. од став (2) на
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овој член за овоштарското и лозарското производство
висината на директните плаќања се пресметува скалесто и тоа: од 0,1 ха до 10 ха 100%, од 10,1 ха до 40 ха
60%, од 40,1 ха до 60 ха 30% и над 60 ха 10%.
- Висината на директните плаќања се зголемува за
100% во однос на директните плаќања предвидени во
подмерките 1.5. и 1.6 од ставот (2) на овој член.
3) За директни плаќања за површини наменети за
зелено ѓубрење или угар во плодоред
-Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои имаат површини наменети за зелено ѓубрење
или угар во плодоред.
-Оваа мерка се однесува за површини на кои се одгледуваат тревни смеси кои служат за зелено ѓубрење
или пак површините не се користат за земјоделско производство (се оставаат за угар во плодоред), со исклучок на површините на кои угарот се применува повеќе
од една година на иста површина.
-Висината на директните плаќања изнесува 3.500
денари по хектар.
4) За директни плаќања за преработка на органски
производи и органски производи во преод од домашно
потекло (вклучително за доработка и пакување на самоникнати видови со органско потекло).
- Корисници на оваа мерка се земјоделски стопанства и/или откупувачи запишани во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи кои имаат произведено преработки од примарни земјоделски органски
производи или производи во преод од домашно потекло или пак имаат извршено доработка и пакување на
самоникнати видови со органско потекло и истите ги
имаат продадено.
- Висината на директните плаќања изнесува 2% од
вредноста на произведените и продадени производи со
максимален износ до 150.000,00 денари по оператор.
5) За директни плаќања за трговија или извоз на
свежи и преработени органски производи и органски
производи во преод од домашно потекло.
- Корисници на оваа мерка се земјоделски стопанства и/или откупувачи запишани во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи кои вршат трговија
или извоз на свежи и преработени органски производи
и органски производи во преод од домашно потекло.
- Висината на директните плаќања изнесува 5% од
вредноста на продадени/извезени производи со максимален износ до 150.000денари по оператор.
6) За посебни директни плаќања за стручна контрола и сертификација
- Корисници на оваа мерка се земјоделски стопанства и/или откупувачи запишани во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи од областа на органското земјоделско производство кои имаат добиено
сертификат од овластено тело во 2018 година.
- Висината на директните плаќања изнесува 50% од
трошоците за добиен сертификат издаден од овластено
тело во 2018 година.
7) За посебни директни плаќања за анализа на својства на почва и производ кај земјоделски стопанства
кои имаат извршени агрохемиски, педолошки или анализи на остатоци од пестициди, тешки метали и др. материи на почва и во органски производи во 2018 година.
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- Корисници на оваа мерка се земјоделски стопанства и/или откупувачи запишани во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи кои имаат извршени агрохемиски, педолошки или анализи на остатоци
од пестициди, тешки метали и др. материи на почва и
во органски производи во 2018 година.
- Висината на директните плаќања изнесува 70% од
трошоците за анализа без данок на додадена вредност,
но не повеќе од 9.000 денари по земјоделско стопанство.
8) Директни плаќања за грла говеда од автохтона
раса Буша.
-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат говеда од расата Буша и имаат
најмалку пет уматичени грла говеда од расата Буша
обележани и евидентирани во Регистарот на одгледувалишта на говеда и запишани во матична книга на Призната организација на одгледувачи на говеда од расата
Буша на денот на поднесувањето на барањето;
-Земјоделските стопанства да се членови на Призната организација на одгледувачи на говеда од расата
Буша и во 2017 година да ги спроведувале мерките и
активностите од одгледувачката Програма на Признатата организација на одгледувачи на говеда од расата
Буша;
-Висината на директните плаќања изнесува 2.000
денари и се исплаќа за уматичено грло говедо од расата
Буша и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.12.2018 година.
9) Директни плаќања за грла овци од автохтона раса Праменка (Овчеполка, Шарпланинска и Каракачанска)
-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои се одгледувачи на овци од расата Праменка (Овчеполка, Шарпланинска и Каракачанска) и имаат
минимум 50 уматичени грла овци од расата Праменка
(Овчеполка, Шарпланинска и Каракачанска), обележани и евидентирани во Регистарот на одгледувалишта
на овци и запишани во матична книга на Призната организација на одгледувачи на овци од расата Праменка
(Овчеполка, Шарпланинска и Каракачанска) на денот
на поднесувањето на барањето;
-Земјоделските стопанства да се членови на Призната организација на одгледувачи на овци од расата
Праменка (Овчеполка, Шарпланинска и Каракачанска)
и во 2017 година да ги спроведувале мерките и активностите од одгледувачката Програма на Призната организација на одгледувачи на овци од расата Праменка
(Овчеполка, Шарпланинска и Каракачанска);
-Висината на директните плаќања изнесува 550 денари по грло и се исплаќа за уматичено грло овца и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.12.2018 година.
10) Директни плаќања за грла кози од автохтона раса Балканска коза.
-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои се одгледувачи на кози од расата Балканска коза и имаат минимум 50 уматичени грла кози од
расата Балканска коза, обележани и евидентирани во
Регистарот на одгледувалишта на овци и кози и запи-
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шани во матична книга на Призната организација на
одгледувачи на кози од расата Балканска коза на денот
на поднесувањето на барањето;
-Земјоделските стопанства да се членови на Призната организација на одгледувачи на кози од расата
Балканска коза и во 2017 година да ги спроведувале
мерките и активностите од одгледувачката Програма
на Призната организација на одгледувачи на кози од
расата Балканска коза;
-Висината на директните плаќања изнесува 550 денари по грло и се исплаќа за уматичено грло кози и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.12.2018 година.
11) Директни плаќања за одгледување на стопанско
корисно автохтоно овчарско куче Шарпланинец.
-Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои одгледуваат овци и кози, кои поседуваат
најмалку 50 грла овци и/или кози евидентирани во Регистарот на овци и кози, и се сопственици на педигрирани кучиња од расата Шарпланинец на кои е извршена идентификација со микрочип на денот на поднесување на барањето;
-Максимален број е седум пријавени кучиња по
земјоделско стопанство;
-Висината на директните плаќања изнесува 3.000
денари по куче и се исплаќа за куче од расата Шарпланинец кое е на возраст над шест месеци на 30.09.2018
година.
12) Директни плаќања за грла говеда од родот Бивол.
-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат говеда од раса Бивол, ги имаат обележано и евидентирано во Регистарот на одгледувалишта на говеда и истите ќе ги чуваат најмалку до
31.12.2018 година;
-Висината на директните плаќања изнесува 4.500
денари по грло.
(5) Утврдениот минимум површина земјоделско
земјиште и број на минимум грла добиток вклучително
и минимум пчелни семејства во оваа уредба се намалува за 50% и тоа:
-За земјоделски стопанства кај кои сите пријавени
парцели се наоѓаат на надморска висина поголема од
700 метри согласно Системот за идентификација на
земјишни парцели и се применува за подмерките 1.1.,
1.5., 1.9. и 1.12. од став (2) од овој член.
-За земјоделски стопанства кај кои сите пријавени
одгледувалишта се регистрирани во населени места со
надморска висина поголема од 700 метри или со број
на жители помал од 100 и се применуваат за подмерките 2.7. и 2.9. од став (3) на овој член, со исклучок на
подмерка 2.13. од став (3) од овој член за која утврдениот минимум е 2 грла и подмерка 2.18. од став (3) од
овој член за која утврдениот минимум е 15 пчелни семејства.
(6) Корисници на директни плаќања се земјоделски
стопанства кои ги исполнуваат барањата согласно Правилникот за Листа на посебни минимални услови за
добра земјоделска пракса и заштита на животната средина.
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(7) Во случај на несообразност со задолжителните
барања или условите и посебните минимални услови за
вкрстена сообразност од членот 49 на Законот за земјоделство и рурален развој, намалувањата или исклучувањата на корисниците од директните плаќања ќе се
врши согласно член 57 од Законот за земјоделство и
рурален развој.
Член 3
Начин на директни плаќања
(1) Директните плаќања во земјоделството за 2018
година ќе се извршуваат според поднесени барања за
финансиска поддршка и рокови за поднесување на барањата со исклучок на подмерката 1.14. од член 2 став
(2) од оваа уредба.
(2) Реализацијата на подмерката 1.14. од член 2 став
(2) од оваа уредба ќе се врши според податоци за откупени количини необработен тутун од реколта 2017 година, внесени во Електронскиот систем за евиденција
на тутун (ИСЕТ) најдоцна до 31.03.2018 година од
страна на правни лица регистрирани во Регистарот на
откупувачи на тутун.
(3) Административните проверки и контроли потребни за реализација на директните плаќања се вршат
врз основа на податоци евидентирани во Единствениот
регистар на земјоделски стопанства.
(4) Спроведување на мерките за директни плаќања
по површина се врши врз основа на барања кои треба
да содржат податоци за површината на катастарските
парцели евидентирани во Единствениот регистар на
земјоделски стопанства. Максималната дозволена површина на катастарските парцели за кои се поднесува
барање дополнително е ограничена со површината евидентирана во Системот за идентификација на земјишните парцели со утврдена употреба на земјоделско земјиште на земјоделското стопанство. Административните проверки се вршат врз основа на податоците за површината на катастарските парцели евидентирани во
Единствениот регистар на земјоделски стопанства со
состојба на 15 март 2018 година и со податоците за
површините евидентирани во Системот за идентификација на земјишните парцели со состојба на 15 март
2018 година. При контролата на самото место утврдувањето на големината на површината на декларираната
култура се врши на целокупната парцела евидентирана
во Системот за идентификација на земјишните (СИЗП)
и за сите СИЗП парцели, кои како подлога целосно или
делумно ги имаат катастарските парцели евидентирани
во Единствениот регистар на земјоделски стопанства и
кои се наведени во барањето.
(5) Спроведување на мерките на директните плаќања во поглед на утврдување на бројната состојба на говеда, овци, кози и презимени пчелни семејства се вршат врз основа на податоци од Регистарот за идентификација и регистрација на домашни животни на денот
на поднесување на барањето, а утврдување на бројна
состојба на маторици и несилки врз основа на потврди
издадени од регистрирани ветеринарни друштва.
(6) Спроведување на директните плаќања за подмерката 2.12. од член 2 став (3) на оваа уредба, во поглед на утврдување на бројната состојба на уматичени
грла – маторици се врши врз основа на податоци од
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Матичната книга на Признатата организација на одгледувачи на свињи запишана во Регистарот на Признати
организации на одгледувачи на добиток, потврдени од
Признатата организација на одгледувачи на свињи, а
заверени од вршител на јавна услуга за спроведување
на мерки и активности од Заедничката Основна Програма за Одгледување на Добиток (ЗОПОД).
(7) Спроведување на подмерката 2.15. од член 2
став (3) на оваа уредба се врши врз основа на:
- влезен ветеринарен документ издаден од официјален ветринар на граничен премин и ветеринарен здравствен сертификат издаден од надлежни служби на земјата на потекло при увоз на несилки и
- документ за движење на животните издаден од
страна на овластено ветеринарно друштво за несилките
продадени на територијата на Република Македонија,
како и за несилките одгледани од еднодневни пилиња
на самото стопанство при нивно префрлање од објект
за одгледување на јарки во објект за одгледување на
кокошки несилки.
(8) Спроведување на подмерката 2.19. од член 2
став (3) на оваа уредба се врши врз основа на податоци
од Регистарот на одгледувалишта на пчели во Агенцијата за храна и ветеринарство, Регистарот на одобрени
институции– Одгледувалишта на пчелни матици во
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и податоци потврдени од вршителот на јавна
услуга за спроведување на мерки и активности од Заедничката Основна Програма за Одгледување на Добиток
(ЗОПОД).
(9) Кога барателот ги нема намирено финансиските
обврски кон Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта по основ на користење на пасишта во државна сопственост и подружниците на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија по основ на неплатен воден надоместок ќе се овозможи меѓусебно пребивање на ненамирените финансиски обврски со одобрениот износ на финансиска поддршка, по претходна согласност набарателот со поднесена изјава заверена на нотар дека е согласен ненамирените обврски да се пребијат со одобрената финансиска поддршка.
(10) Изјавата од став (10) на овој член барателот е
должен да ја достави до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во рок од
20 дена од денот на доставување на известувањето за
ненамирени финансиски обврски од став (10) на овој
член од страна на Агенцијата за финансиска поддршка
во земјоделството и руралниот развој.
(11) Во случај кога барателот нема да достави согласност во рокот од став (10) од овој член, на истиот не
му се исплаќа одобрениот износ на финансиска поддршка.
(12) Доколку одобрениот износ на финансиска поддршка на корисникот не е доволна за подмирување на
сите обврски на корисникот утврдени во став (10) од
оваа уредба, подмирувањето на обврските се врши по
следниот редослед:
1. неплатена закупнина за користење на државно
земјоделско земјиште,
2. склучени договори за користење на средства од
компензациони фондови од странска помош за кои е
надлежно Министерството за земјоделство, шумарство
и водостопанство,
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3. обврски по однос на неплатен воден надомест и
4. неплатен надоместок за користење на државни
пасишта.
(13) Министерството за земјоделство, шумарство
и водостопанство доставува до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој податоци за ненамирени финансиски обврски со
состојба на 15 јануари 2018 година за следните основи:
- неплатена закупнина за користење на државно
земјоделско земјиште и
-склучени договори за користење на средства од
компензациони фондови од странска помош за кои е
надлежно Министерството за земјоделство, шумарство
и водостопанство.
(14) Подружниците на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија доставуваат до
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството
и руралниот развој податоци за ненамирени финансиски обврски со состојба на 15 јануари 2018 година по
основ за неплатен воден надоместок.
(15) Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта доставува до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој податоци
за ненамирени финансиски обврски со состојба на 15
јануари 2018 година за неплатен надоместок за користење на државни пасишта.
(16) Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство, Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта и подружниците на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија податоците од ставовите (13), (14) и (15) наовој член ги доставуваат до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по електронски пат во
рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила наоваа
уредба.
(17) Ажурирањето на внесените податоци врз основа на извршена уплата и/или технички грешки при пријавувањето на податоците за ненамирени финансиски
обврски ќе го вршат Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство и Јавното претпријатие за
стопанисување со пасишта и подружниците на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија.
(18) Податоците од ставовите (14), (15) и (16) од
овој член кои ги доставуваат: Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта и подружниците
на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија до Агенцијата за финансиска поддршка
во земјоделството и руралниот развој треба да ги содржат видот на обврската, висината на обврската (главен долг и камата), основот од кој произлегува обврската, податоци за должникот (име и презиме/назив,
ЕМБГ/ЕМБС), податоци за сметка на субјектот на која
треба да се изврши исплатата на обврската и истите
треба да бидат целосни, комплетни и валидни за да се
сметаат за основ за вршење на пребивање.
(19) Спроведувањето на директните плаќања од
точките 8), 9) и 10) од член 2 став (4) на оваа уредба, во
поглед на утврдување на бројната состојба на говеда,
овци и кози се вршат врз основа на податоци од Матичната книга на Признатата организација на одгледу-

Бр. 21 - Стр. 37

вачи, а заверени од вршител на јавна услуга за спроведување на мерки и активности од Заедничката Основна
програма за Одгледување на добиток (ЗОПОД).
(20) Спроведување на директните плаќања точка
11) од член 2 став (4) на оваа уредба се врши врз основа на податоци од педигрето издадено од Кинолошки
сојуз на Република Македонија.
(21) Спроведување на директните плаќања точка
12) од член 2 став (4) на оваа уредба се врши врз основа на податоци добиени од Регистарот на одгледувалишта на животни.
(22) Вкупниот максимален износ на директни плаќања по корисник пресметан во зависност од големината на површината на земјоделско земјиште, единицата
земјоделски производ и бројот на грла добиток од подмерките од оваа уредба не може да биде поголем од
18.450.000 денари по корисник.
Член 4
Рокови за поднесување на барања
Крајните рокови за поднесување на барањата од
член 3 на оваа уредба по одделни подмерки од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за
2018 година се следни:
1. До 15 мај 2018 година за следните подмерки: 1.1.,
1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.8., 1.9.,1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15,
1.16., 1.17. и 1.18. од член 2 став (2), подмерки: 2.1.,
2.2., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12.,
2.13., 2.14., 2.16., 2.17., 2.18., 2.19. и 2.20. од член 2
став (3), точки: 1), 2), 3), 8), 9), 10), 11) и 12) од член 2
став (4) од оваа уредба.
2. До 31 октомври 2018 година за подмерка 1.2. од
член 2 став (2) од оваа уредба.
3. До 25 декември 2018 година за подмерките 1.7. и
1.10. од член 2 став (2):, точките: 4), 5), 6) и 7) од член
2 став (4) од оваа уредба.
4. За подмерките 2.3. и 2.15. од член 2 став (3) од
оваа уредба крајните рокови за поднесување на барања
се според следните периоди:
- до 16 мај 2018 година во период од 1 октомври
2017 година до 31 декември 2017 година,
- до 15 јуни 2018 година во период од 1 јануари
2018 година до 31 април 2018 година и
- до 5 ноември 2018 година во период од 1 мај 2018
година до 30 септември 2018 година.
Член 5
Правните лица кои се занимаваат со откуп, преработка и трговија на примарни земјоделски производи и
услуги за колење, потребните податоци за реализирање
на директните плаќања согласно Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година, на
барање на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги доставуваат во рок
од 15 дена од денот на приемот на барањето.
Член 6
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-698/1
30 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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301.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.1.2018 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ
СТУДЕНТСКИ ДОМ ,,Н.Х ОРДЕ ЧОПЕЛА“ - ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот студентски дом ,,Н.Х Орде Чопела“ - Прилеп.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Државниот студентски дом ,,Н.Х
Орде Чопела“ - Прилеп, со кој се уредуваат правата и
обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-86/1

Претседател на Владата

30 јануари 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.
__________

302.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“

бр. 78/15,

106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.1.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ
СТУДЕНТСКИ ДОМ ,,КОЧО РАЦИН“ - БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот студентски дом ,,Кочо Рацин“ – Битола.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Државниот студентски дом „Кочо
Рацин“ - Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-87/1

Претседател на Владата

30 јануари 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.
__________

303.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30.1.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ
СТУДЕНТСКИ ДОМ ,,СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Државниот студентски дом „Скопје“ - Скопје.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Државниот студентски дом
„Скопје“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-89/1

Претседател на Владата

30 јануари 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.
Член 2

__________

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат

304.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост

на трајно користење без надомест на Државниот студентски дом „Браќа Миладиновци“ – Штип.

и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 30.1.2018 година, донесе

ОДЛУКА

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Државниот студентски дом ,,Браќа Миладиновци” - Штип, со кој се уредуваат правата и
обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ
СТУДЕНТСКИ ДОМ ,,БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ШТИП

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Бр. 44-91/1

Претседател на Владата

30 јануари 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

Стр. 44 - Бр. 21

305.
Врз основа на член 9-а, став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11,
84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 30.1.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ
БРОД
Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат, без надомест,
15.000 литри Екстра лесно масло ЕЛ-1 на Општина Македонски Брод, за обезбедување греење за потребите
на СОУ „Св. Наум Охридски“ во количина од 10.000
литри и за Ученичкиот дом во состав на СОУ „Св. Наум Охридски“ во количина од 5.000 литри.
Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортните и
манипулативните трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати од член 1 од оваа одлука паѓаат на
товар на Општина Македонски Брод.
Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-93/1
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
306.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.1.2018 година донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ
СТУДЕНТСКИ ДОМ ,,ПЕЛАГОНИЈА“ – СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Државниот студентски дом „Пелагонија“ – Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Државниот студентски дом „Пелагонија“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-98/1
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
307.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30.1.2018 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ
СТУДЕНТСКИ ДОМ „НИКОЛА КАРЕВ“ – ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-102/1
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
309.
Врз основа на член 30, став 6, алинеја 4 од Законот
за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2013, 137/2013, 41/2014, 44/2015,
6/2016, 53/2016 и 190/2016) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.1.2018 година,
донесе
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Државниот студентски дом „Никола Карев“ – Охрид.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ
ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗА 2018 ГОДИНА

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Државниот студентски дом „Никола Карев“ - Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот
финансиски план на Фондот за иновации и технолошки
развој за 2018 година бр. 01-561/6, донесен од Управниот oдбор на Фондот за иновации и технолошки развој, на седница одржана на 28.12.2017 година.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-100/1
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
308.
Врз основа на член 28, став 2 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2013, 137/2013, 41/2014, 44/2015, 6/2016,
53/2016 и 190/2016) Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 30.1.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗА 2018 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
програма за работа на Фондот за иновации и технолошки развој за 2018 година бр. 01-561/5 донесена од
Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки
развој, на седницата одржана на 28.12.2017 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-102/2
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
310.
Врз основа на член 88 став 2 од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
130/2014, 192/2015 и 27/2016), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 30.1.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТ ЗА БОРБА ПРОТИВ
ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ
Член 1
Со оваа одлука се формира Совет за борба против
перење пари и финансирање на тероризам (во понатамошниот текст: Советот) заради унапредување на ме-
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ѓуинституционалната соработка согласно целите на Законот за спречување на перење пари и финансирање на
тероризам.
Член 2
Советот се состои од претседател - директорот на
Управата за финансиско разузнавање и четиринаесет
членови и тоа: Министерство за внатрешни работи државен секретар, Министерство за правда - државен
секретар, Министерство за финансии - државен секретар, Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција - претседател, Управа за
финансиска полиција-директор, Царинска управа - директор, Управа за јавни приходи-директор, Народна
банка на Република Македонија - гувернер, Комисија
за хартии од вредност-претседател, Агенција за супервизија на осигурување - претседател, Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - директор, Агенција за пошти - директор, како
и претставници на Адвокатската комора на Република
Македонија - претседател и Нотарската комора на Република Македонија-претседател.
Советот може, по потреба, во својата работа да
вклучи и претставници од други надлежни органи и
институции.
Член 3
Советот за својата работа ја известува Владата на
Република Македонија еднаш годишно, а по потреба и
почесто.
Член 4
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за формирање на Совет
за борба против перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија"
број 159/2011).
Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-103/1
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
311.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13,187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
30.1.2018 година донесе
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OДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерство за труд и социјална политика
бр. 09-44/2 од 16.1.2018 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-140/1
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
312.
Врз основа на член 50, став (3) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
30.1.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА АВТОПАТ “А2, ДЕЛНИЦА КИЧЕВООХРИД, ПОДДЕЛНИЦА ПОДВИС - ПРЕСЕКА ОД
КМ. 10+424,89 ДО КМ. 22+426,05 И ПОДДЕЛНИЦА
ПРЕСЕКА-ПЕСОЧАНИ ОД КМ 22+426,05 ДО КМ
33+744,67“ НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ДИЈАБАЗ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ВРБЈАНИ“, ОПШТИНА
ДЕБАРЦА
1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација за
потребите за изградба на автопат А2, делница КичевоОхрид, подделница Подвис-Пресека од км. 10+424,89
до км. 22+426,05 и подделница Пресека-Песочани од
км 22+426,05 до км 33+744,67“ на минерална суровина- дијабаз на локалитетот “Врбјани“, општина Дебарца, доделена со Договор за концесијата за експлоатација за потребите за изградба на автопат А2, делница
Кичево-Охрид, подделница Подвис-Пресека од км.
10+424,89 до км. 22+426,05 и подделница Пресека-Песочани од км 22+426,05 до км 33+744,67“ на минерална
суровина- дијабаз на локалитетот “Врбјани“, општина
Дебарца бр.24-540/1 од 18.01.2016 година на Јавното
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претпријатие за државни патишта престанува да важи
заради истек на рокот за периодот на кој е доделена
концесијата.
2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-222/1
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
313.
Врз основа на член 50 став (3) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
30.1.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА АВТОПАТ „А2, ДЕЛНИЦА КИЧЕВООХРИД, ПОДДЕЛНИЦА ПЕСОЧАНИ - ТРЕБЕНИШТА ОД СТАЦИОНАЖА КМ. 33+744,67
(0+000,00) ДО КМ. 46+443,39 (12+698,39)“ НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „НОВО СЕЛО“, ОПШТИНА ДЕБАРЦА
1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација за
потребите за изградба на автопат „А2, делница КичевоОхрид, подделница Песочани - Требеништа од стационажа км. 33+744,67 (0+000,00) до км. 46+443,39
(12+698,39)“ на минерална суровина - варовник на локалитетот „Ново Село“, општина Дебарца, доделена со
Договор за концесијата за експлоатација за потребите
за изградба на автопат „А2, делница Кичево-Охрид,
подделница Песочани - Требеништа од стационажа км.
33+744,67 (0+000,00) до км. 46+443,39 (12+698,39)“ на
минерална суровина - варовник на локалитетот „Ново
Село“, општина Дебарца, бр.24-1791/1 од 24.2.2016 година на Јавното претпријатие за државни патишта
престанува да важи заради истек на рокот за периодот
на кој е доделена концесијата.
2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-223/1
30 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

314.
Врз основа на член 15, став 3 од Законот за Фондот
за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 29/02, 43/02, 49/03,
81/08, 158/10, 43/14, 15/15, 153/15 и 27/16), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
30.1.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН
НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ
ЗА 2018 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се потврдува Финансискиот план на
Фондот за осигурување на депозити за 2018 година,
УО. број 02-446 од 28.12.2017 година, усвоен од
Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити, на седницата одржана на 28.12.2017 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-224/1
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
315.
Врз основа на член 65 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и
163/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.1.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ПРОГРАМА ЗА РАБОТЕЊЕ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ - СКОПЈЕ ВО
2018 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
програма за работење на Агенцијата за планирање на
просторот - Скопје во 2018 година, бр. 0102-19/2 од
3.1.2018 година, донесена од Управниот одбор на
оваа агенција, на седницата, одржана на 3.1.2018 година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-232/1
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
316.
Врз основа на член 65 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и
163/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.1.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ
ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ - СКОПЈЕ ЗА
2018 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот
Финансиски план на Агенцијата за планирање на просторот - Скопје за 2018 година, бр. 0501-20/2 од 3.1.2018
година, донесен од Управниот одбор на оваа агенција,
на седницата, одржана на 3.1.2018 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-232/2
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
317.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 30.1.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МЕДИЦИНСКИОТ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната
здравствена установа Универзитетска клиника за хирургија на лице, вилици и врат - максилофацијална хирургија - Скопје му престанува користењето на движнaта ствар и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Медицинскиот симулациски центар - Скопје.
Член 3
Директорот на Јавната здравствена установа - Универзитетска клиника за хирургија на лице, вилици и
врат - максилофацијална хирургија – Скопје, склучува
договор со директорот на Медицинскиот симулациски
центар – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движнaта ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-289/1
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
318.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 30.1.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
- СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари и тоа:

2 февруари 2018

Бр. 21 - Стр. 49

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа - Универзитетска клиника за гинекологија
и акушерство – Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје,
со кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-290/1
30 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

__________
319.
Врз основа на член 11 алинеја 3 од Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98,
98/00 и 48/09), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 30.1.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА ЈАВНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА
– СКОПЈЕ ЗА 2018 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
програма за работа и развој на Јавното претпријатие
Македонска радиодифузија - Скопје за 2018 година бр.
02-86/1 oд 29.1.2018 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана
на 29.1.2018 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-415/1
30 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

320.
Врз основа на член 4, став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15,
192/15, 61/16 и 172/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.1.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТРАТЕШКИОТ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ ЗА 2018 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
програма за реализација на Стратешкиот план на
Агенцијата за катастар на недвижности за 2018 година, бр. 1415-592/1 од 5.1.2018 година, донесена од
Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-418/1
30 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

__________
321.
Врз основа на член 47, став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15 и 190/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.1.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ
Член 1
Да се изврши продажба на движни ствари - патнички моторни возила чиј корисник е Агенцијата за катастар на недвижности, сопственост на Република Македонија и тоа:

Стр. 50 - Бр. 21
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА
КО ТРУБАРЕВО, ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и
незагадувачка индустрија КО Трубарево, Општина
Член 2
Продажбата за движните ставри од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии –Управа за имотно-правни работи, со проценета вредност утврдена согласно проценката на Економско правно биро КОМПАНИЈА НМ, Процена
бр.П016/17 од 17.5.2017 година, во која е проценетa
вкупната вредност на движните ствари во износ од
119.792,00 денари.
Почетната цена на електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 119.792,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-458/1
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
322.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.1.2018
година, донесе

Гази Баба.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-729/1

Претседател на Владата

30 јануари 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.
__________

323.
Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 30.1.2018 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А4ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО Д. СОЊЕ-ВОН Г.Р.,
ОПШТИНА СОПИШТЕ

Бр. 21 - Стр. 51

тација за изградба на објект со намена А4-времено
сместување КО Мирковци, Општина Чучер Сандево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена А4-времено сместување
КО Д. Соње-вон г.р., Општина Сопиште.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-734/1
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
324.
Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 30.1.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО МИРКОВЦИ, ОПШТИНА
ЧУЧЕР САНДЕВО
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска докумен-

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-736/1
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
325.
Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 30.1.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКА
ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА ЗА МХЕЦ ТОПОЛКА СО РЕФ.БР. 315 И ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ
КО Д ЈАБОЛЧИШТЕ, ОПШТИНА ЧАШКА
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска
инфраструктурна градба за МХЕЦ Тополка со реф.бр.
315 и придружни објекти КО Д Јаболчиште, општина
Чашка.

Стр. 52 - Бр. 21
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Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 2843 м2,
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-738/1
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
326.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.1.2018
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г4-СТОВАРИШТА КО ГЛУВО БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР
САНДЕВО
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Глуво
Бразда, општина Чучер Сандево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Бр. 44-739/1
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
327.
Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.1.2018
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Б5-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС КО ГЛУВО БРАЗДА, ОПШТИНА
ЧУЧЕР САНДЕВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објект со намена Б5 - хотелски комплекс
КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 3516м2, ги
има следните катастарски индикации:
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-744/1
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
328.
Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13,
164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15,
7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.1.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ГРДОВЦИ ЗА ИЗГРАДБА НА
ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ
ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА
И Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО ГРДОВЦИ, ОПШТИНА
КОЧАНИ

Бр. 21 - Стр. 53

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-747/1
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
329.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 30.1.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО ДОБРИ ДОЛ, ОПШТИНА
СОПИШТЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Грдовци за изградба
на објекти со намена А - домување, Б - комерцијални и
деловни намени, В-јавни институции, Г-производство,
дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Еинфраструктура КО Грдовци, Општина Кочани.

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објект со намена А4-времено сместување
КО Добри Дол, општина Сопиште.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 13298 м2,
ги има следните катастарски индикации:

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-753/1
30 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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330.
Врз основа на член 42, став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
30.1.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКA ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ КО ШТИП-ВОН
Г.Р., ОПШТИНА ШТИП

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА
ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА
ОТПАД

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичкa планска документација за
изградба на објекти со намена А1-домување во станбени куќи КО Штип-вон г.р., општина Штип.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на ЈЗУ Здравствена станица „Железара“ - Скопје да спроведе
постапка за избор на правно лице кое врши дејност
или поседува лиценца за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на
отпад на движни ствари-опрема, кои немаат вредност односно се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се продадат или
разменат како такви, согласно Одлуката за расходување на ЈЗУ Здравствена станица „Железара“ –
Скопје, бр. 0201-351 од 10.6.2015 година, донесена
од Управниот одбор на ЈЗУ Здравствена станица
„Железара“ - Скопје.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 133605 м2,
ги има следните катастарски индикации:

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-850/1
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
331.
Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 30.1.2018 година, донесе

Бр. 44-912/1
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
332.
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.1.2018 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ТЕАТАР ЗА ДЕЦА И
МЛАДИНЦИ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на
недвижната ствар – деловен простор со површина од
83м2, во зграда бр.1, влез 01, кат ПР, број 02, која се
наоѓа на улица „11-ти Октомври“ бр.2 во Скопје, на КП
бр.12004, КО Центар 1, запишана во Имотен лист бр.
95968, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава
на трајно користење, без надомест на Националната установа Театар за деца и младинци - Скопје.
Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за
култура и Националната установа Театар за деца и младинци - Скопје, во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-958/1
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
333.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.1.2018 година, донесе
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на оваа одлука, без надомест, недвижна ствар – просторија број 16, со површина од 15 м2, во зграда бр.1, влез
001, кат ПР, која се наоѓа на ул.: „Градиште“ бр.14 во
Скопје, на КП бр.9359, КО Центар 1, запишана во Имотен лист бр.54779, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-962/1
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
334.
Врз основа на член 9-а, став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/08, 35/11, 84/12 и 43/14) Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 30.1.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест
150.000 литри Еуродизел БС на Град Скопје.
Нафтените деривати до став 1 на овој член се отстапуваат на Град Скопје, а за потребите на Јавното сообраќајно претпријатие Скопје за извршување на работи
од нивната дејност – услуги за превоз на патници во
јавниот градски и приградски сообраќај на подрачјето
на Град Скопје.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА
НЕДВИЖНA СТВАР НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА
ФИЛИГРАНИСТИ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортните и
манипулативните трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати, од член 1 на оваа одлука, паѓаат на товар на Јавното сообраќајно претпријатие –
Скопје.

Член 1
Со оваа одлука на Здружението на филигранисти на
Македонија - Скопје се дава на времено користење, за
период од пет години од денот на влегувањето во сила

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-1176/1
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
335.
Врз основа на член 44, став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015,
106/2015, 153/2015 и 190/2016), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 30.1.2018 година, донесе

Бр. 44-2154/1-17
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
336.
Врз основа на член 47 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 30.1.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МАКЕДОНСКА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ АД
СКОПЈЕ

ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, му
престанува користењето на движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Македонска банка
за поддршка на развојот АД Скопје.
Член 3
Претседателот на Комисијата за хартии од вредност
на Република Македонија склучува договор со Главниот извршен директор на Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа
одлука.

Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар – моторно
возило сопственост на Република Македонија – корисник Основен суд – Велес, и тоа:
- Патничко моторно возило марка MERCEDES, тип
BENZ 190, број на шасија WDB2010231A489755, број
на мотор 10292410055490, година на производство
1989, боја на каросерија бела 01, со регистарски број
VE-433-BB, заведено во Сообраќајна дозвола број MK
1158623 издадена од СВР Велес на ден 20.2.2007 година на име Основен суд – Велес.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно
наддавање, преку електронскиот систем за јавно
наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи,
со проценета вредност, утврдена согласно со проценката бр.54/17-Т од 20.10.2017 година на овластен
проценител Трговец-поединец ПРОЦЕНА ПЛУС
Глигор Васил Ивановски ТП Штип, во којашто е
проценета вкупната вредност на движната ствар на
износ од 25.830,00 денари.
Почетната цена за електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 25.830,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-5977/1-17
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
337.
Врз основа на член 47 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 30.1.2018 година, донесе

Бр. 44-5977/2-17
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
338.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.1.2018
година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар – моторно
возило сопственост на Република Македонија – корисник Основен суд – Велес, и тоа:
- Патничко моторно возило марка OPEL, тип
OMEGA A 24 I, број на шасија W0L000067HI036349,
број на мотор C24NE01060069, година на производство
1992, боја на каросерија сива 06, со регистарски број
VE-963-BL, заведено во Сообраќајна дозвола број MK
1462545 издадена од СВР Велес на ден 30.6.2009 година на име на Република Македонија Основен суд – Велес.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно
наддавање, преку електронскиот систем за јавно
наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи,
со проценета вредност, утврдена согласно со проценката бр.54/17-Т од 20.10.2017 година на овластен
проценител Трговец-поединец ПРОЦЕНА ПЛУС
Глигор Васил Ивановски ТП Штип, во којашто е
проценета вкупната вредност на движната ствар на
износ од 24.600,00 денари.
Почетната цена за електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 24.600,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО ОСНОВНА КЛАСА
НА НАМЕНА А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ КО СРЕДНО КОЊАРИ, ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со основна класа на намена А1-домување во станбени куќи КО Средно Коњари, Општина Петровец.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6619/1-17
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
339.
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 30.1.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Судскиот
совет на Република Македонија му престанува користењето на недвижна ствар - дел од објект, на приземје,
на десната страна од главниот влез, со вкупна површина од 156м2, лоцирана на ул. Македонија бб Скопје,
КП бр.12058, КО Центар 1, запишана во Имотен лист
бр. 95860, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава
на трајно користење без надомест на Агенцијата за управување со одземен имот.
Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Судски совет на
Република Македонија и Агенцијата за управување со
одземен имот, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6675/1-17
30 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

340.
Врз основа на член 16-г став (6) од Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник
на Република Македонија“ бр.140/10, 53/11, 55/12,
106/13, 116/15, 149/15, 193/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
30.1.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
КОНТРОЛНИТЕ МАРКИ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА
БРАШНО
Член 1
Во Одлуката за висината на надоместокот за издавање на контролните марки за означување на брашно
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
145/13) во членот 2 во алинејата 1 износот „0,5“ се заменува со износот „0,2“.
Во алинејата 2 износот „1,5“ се заменува со износот
„0,2“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7315/1-17
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
341.
Врз основа на член 50, став (3) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
30.1.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА И ГАС СО2 НА
ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С. БРОД И С. БАЧ, ОПШТИНА
НОВАЦИ
1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација на
минерална суровина – минерална вода и гас СО2 на локалитетот кај с. Брод и с. Бач, Општина Новаци, доделена со Договор за концесија за експлоатација на мине-
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рална суровина – минерална вода и гас СО2 на локалитетот кај с.Брод и с.Бач, општина Новаци бр.24-7458/1
од 06.12.2013 година на Друштвото за производство и
трговија БУСЕ МАК ДООЕЛ Битола престанува да важи заради истек на рокот за периодот на кој е доделена
концесијата.
2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-8007/1-17
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
342.
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.1.2018 година, донесе
О Д Л У КА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ,
ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ
НА ОТПАД
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Агенцијата за
вработување на Република Македонија да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање и/или транспортирање,
преработка, рациклирање и уништување на отпад на
движни ствари – опрема кои немаат вредност односно
се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и
неможат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката за усвојување на Извештајот на Централната пописна комисија за извршениот попис на
имотот на Агенцијата за вработување на Република
Македонија со состојба 31.12.2014 година, број 02-331
од 18.2.2015 година и Одлуката за усвојување на Извештајот на Централната пописна комисија за извршениот попис на имотот на Агенцијата за вработување на
Република Македонија со состојба 31.12.2015 година,
број 02-307 од 19.2.2016 година, донесени од Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република
Македонија.

Бр. 21 - Стр. 59

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8163/1-17
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
343.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15 и 190/16) Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 30.1.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
НОВАЦИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Новаци.
Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување
склучува договор со градоначалникот на Општина Новаци со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8315/1-17
30 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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344.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.1.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБАТА
ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:
Вид: Патничко моторно возило
Марка: Volkswagen
Tип: Golf variant 1.9 TDI
Број на шасија: WVWZZZ1JZ1W501441
Регистерски број: SK-192-SC
Година на производство: 2001
Број на мотор: 423806
Работна зафатнина на мотор: 1896 цм3
Боја на каросерија: бела/01
Сила на мотор: 66 kw.

345.
Врз основа на член 13 став (6) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија” бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14,
72/15, 129/15, 213/15 и 39/16), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 30.1.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
СЕРТИФИКАТОТ, ОБРАЗЕЦОТ НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
СЕРТИФИКАТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот
за дополнување на Правилникот за начинот на издавање на сертификатот за безбедност, формата и содржината на образецот на барањето за издавање на сертификатот, образецот на сертификатот за безбедност и висината на трошоците во постапката за издавање на сертификатот за безбедност бр. 02-3945/3 од 21.11.2017 го-

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Службата за општи и
заеднички работи на Владата на Република Македонија.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Службата за општи и заеднички
работи на Владата на Република Македонија, со кој се
уредуваат правата и обврските за движната ствар од
член 1 од оваа одлукa.

дина.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8766/1-17

Претседател на Владата

30 јануари 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.
__________

346.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-8622/1-17
30 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник
на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08
139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15,
173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 30.1.2018 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ПРОГРАМА СО ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2018
ГОДИНА НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
програма со Финансиски план за 2018 година на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
бр.01-1448/1 од 26.12.2017 година, донесена од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски
развојни зони, на седницата, одржана на 26.12.2017 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-8776/1-17
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
347.
Врз основа на член 3 од Законот за користење и
располагање со стварите во државна сопственост и со
стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и
190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.1.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ
СТВАРИ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на Службата за општи и заеднички
работи на Владата на Република Македонија и се даваат на трајно користење без надомест следните движни
ствари и тоа:

Бр. 21 - Стр. 61

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8833/1-17
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
348.
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014,
44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015,
104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016 и
163/2017) и член 36 став 6 од Законот за Владата на
Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010,
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на
Република Македонија на седницата одржана на 26
декември 2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР
НА ЈУ MЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА КАВАДАРЦИ
1. За член на Органот за надзор на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци, се именува
Костадин Младенов.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-760/1
26 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

349.
Врз основа на член 4 од Законот за основање
Агенција за поттикнување на рaзвојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
3/1998 и 43/2014) и член 97 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), Владата на Република Македонија,
донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ
В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТОБИТОЛА
1. Во решението за именување в.д. директор на
Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола бр.24-184/1 од 26 декември 2017 година („Службен весник на Република Македонија“
бр.4/2018), се врши исправка така што во точка 1 од решението наместо зборовите: „Андреја Соколовски“
треба да стои „Андреа Соколовски“.
2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој
има правно дејство актот на кој се врши исправката.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1095/1
24 јануари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

350.
Врз основа на член 9 од Законот за основање на
Агенција за промоција и поддршка на туризмот во
Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2008, 156/2010, 59/2012,
187/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 декември 2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРОМОЦИЈА И
ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ
1. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за
промоција и поддршка на туризмот, се именуваат:
- Маја Савеска
- Касам Шакири.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1096/1
26 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

351.
Врз основа на член 26 став (5) од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14,
130/14, 152/15, 31/16 и 178/16), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 30.1.2018 година, донесе
ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2018 ГОДИНА
1. Со оваа програма се утврдува распределбата на
средствата потребни за финансирање на железничката
инфраструктура, кои се обезбедени во Разделот 130.01
Министерство за транспорт и врски, Потпрограма ДАИнвестиции во железничката инфраструктура, категорија 48 Капитални расходи, на ставката 489-Капитални
субвенции за претпријатија и невладини организации
средства во износ од 270.000.000 денари.
2. Средствата од точка 1 на оваа програма ќе се користат за следните намени:
1. Машинско одржување на пруги и свртници
23.000.000 денари.
Машинско регулирање на 60 километри колосек и
80 парчиња свртници заради подобрување на геометриските параметри на колосекот и свртниците во однос
на стабилноста, смерот, надвишувањето и ширината на
колосекот и свртниците со што се подобрува општата
состојба на пругите и се обезбедува сигурен и безбеден
железнички сообраќај и машинско планирање на толчаник-засторна призма на 100 километри колосек, заради оформување на толчаничката призма по ранг и категорија на пруга.
2. Одржување на горен строј 49.146.000 денари.
Замена на дотраени дрвени и метални елементи на
колосекот и свртниците, инвестиционо, тековно одржување и средни поправки на горен строј на пругите
на територија на Република Македонија заради подобрување на геометриските параметри на колосекот и
свртниците во однос на стабилноста, смерот, надвишувањето и ширината на колосекот и свртниците со што
се подобрува вкупната состојба на пругите и се обезбедува сигурен и безбеден железнички сообраќај и тоа:
- Комплетна замена на шини со нови:
Комплетна замена на шини со нови ќе се изврши
на изабаните шини во кривини заради подобрување
на сигурноста на сообраќајот. Комплетна замена на
шини со нови ќе се изврши на пругите на територија
на Република Македонија во вкупна количина од
213,15 тони.
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- Замена на колосечни дрвени прагови со нови:
Замената на колосечни дрвени прагови со нови ќе
се изврши рачно и машински на сите пруги на територија на Република Македонија во количина од 2600
парчиња.
- Замена на колосечен прибор со нов:
Замена на колосечниот прибор со нов ќе се изврши
рачно на сите пруги на територија на Република Македонија во количина од 17,0 тони.
- Замена на толчаник:
Замената на толчаник ќе се изврши на сите пруги на
територија на Република Македонија во количина од
7210м³.
- Замена на комплет свртница (метални ) делови со
нова (без граѓа):
Замената на комплет свртница (метални ) делови со
нова (без граѓа) ќе се изврши на територија на Република Македонија во количина од 58,9 тони.
- Замена на метални делови на свртница со нови:
Замената на металните делови на свртница со нови
ќе се изврши на сите пруги на територија на Република
Македонија во количина од 19,2 тони.
- Замена на свртнички прагови со нови:
Замената на свртничките дрвени прагови со нови
ќе се изврши на сите пруги на територија на Република
Македонија во количина 106 м³.
- Замена на комплет свртница со нова (со граѓа):
Замената на комплет свртница со нова (со граѓа)
ќе се изврши на на територија на Република Македонија во количина од 5 парчиња.
- Замена на мостовска граѓа со нова:
Замената на мостовска граѓа со нова ќе се изврши
рачно на сите пруги на територија на Република Македонија во количина од 36м3.
- Заварување на шини:
Заварувањето на шините ќе се изврши по замена на
шини нови и половни и заварување на изолирани лепени состави на сите пруги на територија на Република
Македонија во количина од 300 Алумино термитски
(АТ вара).
- Лепење на изолиран состав на лице место:
Лепењето на изолирани лепени состави на лице
место ќе се изврши на сите пруги на територија на Република Македонија во количина од 40 парчиња.
- Замена на изолиран состав со нов:
Замена на изолирани лепени состави со нови ќе се
изврши на сите пруги на територија на Република Македонија во количина од 40 парчиња.
- Планирање на засторна призма по машинско регулирање:
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Планирањето на засторна призма по машинско регулирање ќе се изврши на сите пруги на територија на
Република Македонија во количина од 15000м.
- Собирање на стар толчаник:
Собирањето на толчаникот ќе се изврши на сите
пруги на територија на Република Македонија во количина од 13060 м³.
- Поправка на ширина на колосек на отворена линија:
Поправка на ширина на колосек на отворена линија
ќе се изврши на сите пруги на територија на Република Македонија во количина од 5253 парчиња.
- Поправка на ширина на колосек на станични колосеци:
Поправка на ширина на колосек на станични колосеци ќе се изврши на сите пруги на територија на Република Македонија во количина од 2650 парчиња.
- Поправка на ширина на свртници:
Поправка на ширина на свртници ќе се изврши на
сите пруги на територија на Република Македонија во
количина од 3575 парчиња.
- Одржување на железнички постројки – чистење на
свртници:
Одржување на железнички постројки –чистење на
свртници ќе се изврши на сите пруги на територија
на Република Македонија во количина од 2450 парчиња.
- Преглед, мерење и испитување на свртници и
вкрстувачи:
Преглед, мерење и испитување на свртници и
вкрстувачи ќе се изврши на сите пруги на територија
на Република Македонија во количина од 9684 парчиња.
- Поправка на свртници:
Поправка на свртници ќе се изврши во количина од
400 парчиња на територија на сите пруги на Република
Македонија.
- Замена на метални делови на свртница со половни:
Замена на метални делови на свртница со половни
ќе се изврши во количина од 28,0 тони на свртниците
на сите пруги на територија на Република Македонија.
- Замена на шини со половни:
Замена на шини со половни ќе се изврши на сите
пруги на територија на Република Македонија во количина од 305,0 тони.
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- Замена на прагови со половни:
Замена на праговите со половни ќе се изврши рачно и машински на сите пруги на територија на Република Македонија во количина од 3050 парчиња.
- Замена на колосечен прибор со половен:
Замена на колосечен прибор со половен ќе се изврши рачно и машински на сите пруги на територија на
Република Македонија во количина од 59,0 тони.
- Замена на вметки (тополови и гумени ) на оворена
линија:
Замена на вметки (тополови и гумени) на отворена
линија ќе се изврши рачно на сите пруги на територија
на Република Македонија во количина од 26830 парчиња.
- Замена на вметки (тополови и гумени ) на станични колосеци:
Замена на вметки (тополови и гумени) на станични
колосеци ќе се изврши рачно и машински на сите пруги на територија на Република Македонија во количина
од 7466 парчиња.
- Рачно чистење на вегетација на отворена линија:
Рачното чистење на вегетација на отворена линија
ќе се изврши на сите пруги на територија на Република
Македонија во количина од 12100 м’.
- Рачно чистење на вегетација на станични колосеци:
Рачното чистење на вегетација на станични колосеци ќе се изврши на сите пруги на територија на Република Македонија во количина од 9700 м’.
- Чистење на вегетација со хемиски средства на отворена линија:
Чистењето на вегетацијата со хемиски средства на
отворена линија ќе се изврши на сите пруги на територија на Република Македонија во количина од 70 часови.
- Чистење на вегетација со хемиски средства на станични колосеци:
Чистењето на вегетацијата со хемиски средства на
станични колосеци ќе се изврши на сите пруги на територија на Република Македонија во количина од 60 часови.
- Преместување на поедини елементи од горен
строј на отворена линија и станични колосеци:
За сите горе наведени позиции од точка 2 одржување на горен строј (отворена линија и станични колосеци )на пругите на територија на Република Македонија. ќе се користи механизација ( ТМД и Грајфери ).
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3. Одржување на долен строј 40.854.000 денари
Сечење на дрва и вегетација покрај пруга од лева и
десна страна, кастрење на гранки од дрва покрај пруга
од лева и десна страна, чистење на снег и мраз во тунели, чистење на снег и отпаден матерјал на свртници
и станични колосеци, тековно одржување на канали,
тековно одржување на нанос од канали, чистење на камени косини, усеци, засеци склони на паѓање, чистење
на земјани косини, усеци, засеци склони на паѓање ,
рачно и машински со машина ровокопач Вениери
10.33, машина грајфер Геисмар КГТВ 4654 и машина
грајфер Донели ДСФ 1500 кои ќе се вршат на пругите
на цела територија на Република Македонија. Со оваа
позиција се обезбедува видливост на пругата и светлосната сигнализација како и слободен проток на водата по штитните и одводни канали и пропусти.
4. Одржување на електротехнички постројки
110.928.458 денари
Одржувањето на електротехнички постројки вклучува одржување на сигнално сигурносните постројки,
телекомуникациони, енергетски и постројки за електровлеча и тоа:
- Станични сигнално сигурносни постројки :
Секоја осигурана станица со електрорелејни системи се состои од:
релејни рамови со изведена инсталација за поврзување на релејни групи, комплетна гама на релејни
групи, моторни релеа, шпуреви, напојни елементи, напојна ватоматика, фреквентни претворувачи, батериски
претворувачи, претворувачи од КМ, стационарни акумулаторски единици со голем инсталиран капацитет,
надворешна сигнална опрема, главни сигнали, маневраски сигнали, латерни, сигнални ормари, напојни и
релејни глави, свртнички поставни справи.
- Сигнално сигурносни постројки на патни премини
со полубраници, светлосна и звучна сигнализација
подразбира:
Сигнална постројка за осигурување на патен премин во ниво со (блок куќичка, поставни справи, надворешни сигнални елементи, електронски сигнални контакти, механички контакти, полубраници, електро релејни сигнални групи, напојни елементи, друмски
сигнални знаци, железнички сигнални знаци)
- Сигнално сигурносни постројки на АПБ делници.
Сигнално сигурносни постројки со релејни рамови,
блок куќичка, релејни групи, напојни елементи, пригушници, електронски контакти, сигнали и повторувачи на сигнали со задолжителна сигнална опрема.
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- Електро енергетски постројки
Главни разводни и командни ормари и опрема за
енергетско напојување во напонско ниво до 0,4 KV, дизел агрегати за резервно напојување, автоматика за
пратење и вклучување на основни и резервни извори за
напојување.
Енергетски постројки, мерно регулациона опрема
за напонско ниво до 10 KV, трансформаторски постројки со раставувачка и заштитна опрема, енергетски
кабли.
- Телекомуникациони постројки
Телефонски централи, високофреквентни уреди,
оптички мултиплекс уреди со пристапна опрема IP,
PBX и мрежна опрема, оптички и бакарни кабли и
инсталации, пружна телефонија, видео надзор, радио
станици, предаватели, антенски инсталации за радио
станици, локални мрежи со свичеви и рутери.
- Постројки за електро влеча.
Електро влечни постројки со опрема за 110 KV, опрема за 25 KV, заштитни системи за диференцијална,
дистантна, опрема за секционирање, прекинувачи,
енергетски трансформатори во ЕВП, енергетски трансформатори за ПС и ПСН, мерно регулациони уреди
за 110 KV, мерно регулациони уреди за 25 KV.
5. Набавка на шини
17.326.742 денари
Планирана е набавка на 4320 метри шини кои се неопходни за одржување на горниот строј на пругите, а
ќе се изврши замена на надворешните шини во кривини кои се изабени повеќе од дозволените граници, а
истите ја загрозуваат безбедноста во сообраќајот
6. Набавка на средство за уништување на вегетацијата
7.080.000 денари
Заради обезбедување на видливоста на железничката сигнализација, зоната на видливост за друмските возила и пешаците на патните премини во ниво и да се
спречат пожари предизвикани од искрење на возните и
влечните средства, како и пожари предизвикани од трети лица потребно е набавка на 1000 литри средство за
уништување на вегетацијата на пругите во близина на
колосеците.
7. Набавка и електронски картички
7.080.000 денари
Замена на неисправните електронски картички на
машините за регулација на колосекот и свртиците, машините за планирање на засторната призма и машините за замена на прагови со нови кои се неопходни заради обезбедување на поголем учинок и квалитет.
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8. Набавка на резервни делови за крупна механизација
14.584.800 денари
Замена на резерви делови на крупната механизација
со која располага ЈП МЖ Инфраструктура и тоа на машините за регулација на колосекот и свртниците, машините за планирање на засторната призма , машините
за замена на прагови, машини за работа на долниот
строј од пругата и тешките моторни дрезини кои служат за одржување на пругите и пружните постројки ,
превоз на работници и се со просечна старост од 30-37
години.
3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањетo во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-84/1
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
352.
Врз основа на член 5 од Законот за основање на
Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 103/08, 156/10, 59/12, 187/13 и 41/14)
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.1.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ
ЗА 2018 ГОДИНА
Член 1
Oваа програма е наменета за промоција и поддршка
на туризмот на Република Македонија за 2018 година.
Потребните средства за реализација на Програмата
се предвидени во Буџетот на Република Македонија за
2018 година и изнесуваат 162.374.000,00 денари од кои
119.660.000,00 на сметка 637, 40.500.000,00 денари на
сметка 631 и 2.214.000,00 денари на сметка 787 и истите се планирани во буџетот на раздел 10003 - Агенција
за промоција и поддршка на туризмот категорија 42 стоки и услуги, 46 - субвенции и трансфери и 48 - капитални расходи.
Член 2
Средствата од член 1 став 2 на оваа програма се наменуваат за промотивни активности и активности на
поддршка на туризмот и тоа:
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а) За промотивни активности, маркетинг и меѓународна соработка се наменуваат вкупно 28.390.000,00
денари и тоа за:
1. Учество на меѓународни, регионални и локални
туристички саеми во Утрехт, Истанбул, Брисел, Софија, Белград, Берлин, Лондон, Загреб, Измир, Варшава, Хелсинки, Тирана, Тел Авив, Скопје и други, како и учество и организација на маѓународни, регионални, и локални инвестициски и други семинари, конференции и форуми од областа на туризмот во Скопје
и други градови, согласно потребите и барањата од туристичкото стопанство и Владата на Република Македонија се наменуваат 13.000.000,00 денари
2. Организирање на презентации и средби со странски туроператори и денови на македонски туризам во
странство, организирање на информативни патувања
во Република Македонија за странски туроператори и
новинари (активности кои тековно произлегуваат од
остварени средби и деловни контакти, барања на промоторите и амбасадите на Република Македонија), како и организација на презентации и настани во Македонија се наменуваат 1.500.000,00 денари.
3. Организирање на промотивни кампањи кои ќе се
водат во Србија, Словенија, Хрватска, Бугарија, Албанија, Косово, Полска, Босна и Херцеговина, Црна Гора,
Австрија, Германија, Франција, Турција, Македонија и
други. Промотивните кампањи ќе содржат:
- Аутдор кампањи (билборди, подвижни и неподвижни реклами),
- Реклами во печатени медиуми,
- Електронска промоција,
- Промовирање преку блогери и
- Промовирање преку влогери се наменуваат
3.000.000,00 денари.
4. Продукција, дизајн, изработка, печатење и дистрибуција на нови промотивни содржини како и набавка на ситен промотивен материјал и тоа:
- набавка на патна мапа во електронска форма,
- продукција на видео материјал,
- креирање на фотоархива,
- дизајн на штандовите на саемите на кои настапува
Република Македонија како туристичка дестинација
под организација на Агенцијата за промоција и поддршка на туризам,
Дизајн и печатење на промотивен материјал (брошури, водичи, флаери, мапи, бизнис картички и
слично) и
Ситен промотивен материјал (пенкала, чаши, USB,
охридски бисер, филигран, мали промотивни пакувања
со ајвар, мед и слатко и друго) се наменуваат
9.000.000,00 денари.
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5. Редизајнирање на веќе постоечките веб - страници на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот
на Република Македонија, нивно мапирање, имплементирање на банери, фотографии, информации, нивно
хостирање и техничка поддршка за нивно непречено
функционирање се наменуваат 590.000,00 денари.
6. Проект „Е75“ - Изработка и печатење на промотивен леток за туристичките потенцијали на Република
Македонија кои се наоѓаат долж автопатот Е75 како и
негова дистрибуција на граничните премини Табановце и Богородица во летната сезона со една единствена
цел, конвентирање на транзитните патници во туристи
се наменуваат 1.300.000,00 денари
б) За активности за поддршка на туризмот се наменуваат вкупно 8.770.000,00 денари и тоа за:
1. Проект „Планински пешачки патеки” - уредување, означување и обележување нови планински пешачки патеки како и промоција на истите со цел збогатување на туристичката понуда на Република Македонија и развој на активниот туризам и руралните средини;
2.Проект „Патеки за планинско трчање“ - уредување, означување и обележување нови патеки за планинско трчање како и промоција на истите со цел збогатување на туристичката понуда на Република Македонија и развој на активниот туризам и руралните средини;
3. Проект „Развој на спортското качување и негово
ставање во функција на туризмот“ – развој на рекреативен спортски туризам, преку уредување на нови и санација на постоечки тренинг локации за качување на
карпа;
4. Проект „Развој на алпинизам и негово ставање во
функција на туризмот“ – уредување на локации за алпинистичко качување со цел зголемување на безбедноста и атрактивноста на локациите и привлекување на
поголем број на туристи од еден од најбрзо растечките
пазари;
5. Платформа „Независен патувач“ – мапирање на
туристичките потенцијали на територијата на Република Македонија и создавање на платформа наменета за
туристи кои не користат услуги од туристички агенции
и сами го организираат сопственото патување. Со платформата ќе се овозможи развој на малите и фамилијарни бизниси на територијата на Република Македонија,
нивна промоција и зајакнување на локалните економии;
6. Уредување на полетиште за параглајдинг во Крушево – поставување на вештачка трева на полетиштето
заради зголемување на безбедноста на параглајдерис-
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тите и исполнување на стандарди за одржување на меѓународни натпревари со цел промоција на Република
Македонија како дестинација за параглајдинг;
7. Формирање на авто кампови и нивна промоција зголемување на туристичката понуда, развој на автокамперскиот туризам, нивна промоција и привлекување на странски и домашен капитал за формирање на
автокампови;
8. Формирање, развој, оградување и означување на
туристички развојни зони;
9. Остварување на меѓународна соработка со разните меѓународни организации за туризам, зачленување
во истите, како и вклучување во заеднички проекти за
промоција и развој на туризмот;
10. Јакнење и развој на туристичката понуда на Република Македонија - организирање на информативни
работилници и обуки наменети за работниците во туристичката индустрија, во функција на создавање на
нови туристички производи и нивна промоција како и
подобрување на сервисните услуги со вклучување на
домашни и странски реномирани експерти и туроператори;
11. Финансиска поддршка на препознатливи културни, забавни, спортски, гастрономски и еколошки
манифестации на локално организирани туристички
настани избрани преку објавување на јавен повик, а со
цел зголемување и потикнување на туристичката понуда на Република Македонија;
12. Аплицирање на европски фондови, фондови од
донаторски организации и друго.
в) Финансиски средства кои се наменуваат за функционирање на Агенцијата за промоција и поддршка на
туризмот на Република Македонија (кирии, комунални
услуги, поправка и одржување, канцелариски материјали, опрема и машини, обуки, правни и сметководствени услуги и др.) се наменуваат 6.500.000,00 денари.
Член 3
За субвенционирање на странскиот организиран туристички промет се наменети вкупно 76.000.000,00 денари, а остатокот на средствата во висина од
40.500.000,00 денари се обезбедуваат од игри на среќа.
Член 4
Средствата во висина од 2.214.000,00 денари од
сметка 787 се наменуваат за организирање на презентации и средби со странски туроператори и денови на македонски туризам во странство како и за организација
на презентации и настани во Македонија.

Бр. 21 - Стр. 67

Член 5
За начинот и динамиката за реализирањето на оваа
програма ќе се грижи Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот на Република Македонија.
Член 6
Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот
на Република Македонија за реализираните активности
ќе достави извештај до Владата на Република Македонија како и постигнатите резултати со образложение за
евентуални одстапувања од планираните активности
заклучно со 31 јуни 2019 година.
Член 7
Оваа програма влегува на сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-97/1
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
353.
Врз основа на член 25 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2018 година
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
196/17) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.1.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ПОДДРШКА НА ДОМАШЕН ТУРИЗАМ ЗА
РАБОТНИЦИ СО НИСКИ ПРИХОДИ
I
Со ова програма ќе се реализираат активности за
поддршка на домашен туризам за работници со ниски
приходи.
Средствата за реализација на оваа програма се утврдени со Буџетот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 196/17) Раздел 100.01 – Министерство за економија, Потпрограма
ДО –Поддршка на домашен туризам за работници со
ниски приходи, ставка 464 – Разни трансфери, во износ
од 30.000.000,оо денари.
II
Средствата од делот I од оваа програма ќе се користат за поддршка на домашен туризам за работници со
ниски приходи.

Стр. 68 - Бр. 21

Министерството за економија со цел за надминување на ефектите на социјалната исклучивост на лица со
ниски примања и стимулирање на развојот на туризмот
во Република Македонија вон туристичката сезона организира одмор на работници со ниски приходи чии
месечни примања во семејството не го надминуваат нето износот од 22.000,00 денари. Одморот ќе биде организиран во угостителските објекти за сместување во
туристички центри на Република Македонија, надвор
од местото на живеење на лицето - подносителот на барањето, во период од не повеќе од пет дена.
Министерството за економија објавува Јавен повик
за пријавување на интерес на угостителските објекти за
сместување во туристичките центри во Република Mакедонија кои се заинтересирани за учество во првиот
квартал од 2018 година во два дневни весници и веб
страната на Министерството за економија. Врз основа
на доставените пријави за интерес, Министерството за
економија утврдува Листа на угостителските објекти за
сместување во туристички центри во Република Македонија во кои подносителите на барања ќе можат да го
реализираат одморот.
III
Министерството за економија ќе објави Јавен повик
за организирање на одмор на работници со ниски приходи кои ќе пријават интерес за користење на средства
за организиран одмор, во два дневни весници и на веб
страната на Министерството за економија.
Едно лице може да поднесе само едно барање за добивање на потврда за одмор за работници со ниски
приходи.
За учество по Јавниот повик подносителите на барања до Министерството за економија треба да достават:
- пополнет образец за барање;
- потврда од работодавецот за висината на исплатена плата на барателот и на членовите на потесното семејство во последните три месеци кои заедно со него
ќе го користат одморот;
- потврда од Агенцијата за вработување на Република Македонија со која се докажува дека членовите на
потесното семејство не се вработени, доколку истите
не се вработени;
- фотокопија од лична карта или патна исправа за
него и членовите на потесното семејство кои заедно со
него ќе го користат одморот;
- изјава дека барателот лично или со членовите на
потесното семејство кои се наведени во барањето ќе го
користат одморот и
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- Изјава дека барателот морално, материјално и
кривично одговара за внесените податоци (личните податоци и финансиските средства) во изјавата, потпишана од подносителот на барањето.
Образецот на барањето за добивање на Потврда за
одмор за работници со ниски приходи може да се подигне во архивата на Министерството за економија или
да се обезбеди преку интернет страната на Mинистерството: www.economy.gov.mk.
Барањето за добивање на Потврда за одмор за работници со ниски приходи се поднесува на образец, во
А-4 формат, на хартија во бела боја.
Барањето за добивање на Потврда за одмор за работници со ниски приходи ги содржи следните податоци:
- орган до кој се поднесува барањето;
- наслов на барањето;
- поле за име и презиме на барателот;
- поле за датум на раѓање;
- поле за место на раѓање;
- поле за адреса на живеење;
- поле за регистарски број на лична карта и назив на
органот кој ја издава;
- поле за ЕМБГ на барателот;
- поле за податоци за контакт;
- поле за угостителски објект за сместување од листата на угостителски објекти;
- поле за име и презиме, датум и место на раѓање и
сродство на членовите од потесното семејство на барателот;
- датум и место на поднесување на барањето и
- потпис на барателот.
Формата и содржината на Барањето за добивање на
потврда за одмор за работници со ниски приходи се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на оваа програма.
Изјавата дека барателот лично и со членовите на
потесното семејство кои се наведени во барањето ќе го
користат одморот се поднесува на образец, во А-4 формат, на хартија во бела боја.
Изјавата дека барателот лично и со членовите на
потесното семејство кои се наведени во барањето ќе го
користат одморот ги содржи следните податоци: во
горниот лев агол стои грбот на Република Македонија,
до него стои назив ,,РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”,
под него ,,МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА”, во
централниот дел стои наслов ,,Изјава за користење на
одмор”, под него се впишува име и презиме, датум и
место на раѓање и адреса на живеење на барателот, име
и презиме, датум и место на раѓање и сродство на членовите од потесното семејство на барателот, под него
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стои текст: ,,Изјавувам дека јас лично и членовите на
моето потесно семејство ќе користам одмор во еден од
угостителските објекти за сместување во туристичките
центри на Република Македонија”, во долниот лев агол
се впишува местото и датумот на поднесување на изјавата, а во долниот десен агол стои место за потпис на
давателот на изјавата.
Формата и содржината на Изјавата за користење на

Потврдата за користење на средства за организиран
одмор содржи: во горниот лев агол стои грбот на Република Македонија, до него стои назив ,,РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”, под него ,,МИНИСТЕРСТВО ЗА
ЕКОНОМИЈА”, во централниот дел стои наслов ,,Потврда за користење на средства за организиран одмор”,
под него се впишува име и презиме, датум и место на

одмор се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на оваа

раѓање, ЕМБГ и место на живеење на барателот, име и

програма.

презиме и сродство на членовите на потесното семејство на барателот, под него стои текст: ,,Му се издава
IV

За спроведување на Јавниот повик за организиран
одмор за работници со ниски приходи, се формира комисија од страна на министерот за економија, која ќе
биде составена од три члена и нивни заменици од редот на вработените во Министерството за економија.
Комисијата по пристигнувањето на сите барања за ор-

потврда во износ од 15000,00 денари”, во долниот лев
агол се впишува архивски број, датум и место на издавање на Потврдата, во долниот десен агол има место за
потпис на министерот за економија, а во централниот
дел има место за печат на Министерството за економија.

ганизиран одмор доставени за времетраењето на Јавни-

Формата и содржината на Потврдата за користење

от оглас, со записник ќе го утврди точниот број на

на средства за организиран одмор се дадени во Прилог

пристигнати барања и ќе изготви Листа на подносите-

3 кој е составен дел на ова програма.

ли на барања со уредна и комплетна документација која заедно со извештајот ќе ги достави до министерот за
економија.

V
Угостителските објекти од Листата на угостител-

Работниците со ниски приходи - подносители на

ските објекти за сместување во кои работниците со

барања кои не доставиле уредна и комплетна докумен-

Потврдата за користење на средства за организиран од-

тација нема да бидат утврдени во Листата на подносители на барања.
Листата на подносители на барања кои доставиле
уредна и комплетна документација се објавува на веб
страната на Министерството за економија најдоцна се-

мор го реализирале одморот, до Министерството за
економија треба да ја достават Потврдата во оригинал
заедно со фактура за наплата на средствата за реализираниот одмор најдоцна до 15.12.2018 година.

дум дена од денот на утврдувањето на истата.
VI

На работниците со ниски приходи - подносители на
барања кои се утврдени во Листата на подносители на

Министерството

за

економија,

заклучно

со

барања, Министерството за економија им издава Пот-

31.3.2019 година до Владата на Република Македонија

врда за користење на средства за организиран одмор во

ќе достави извештај со финансиски показатели за реа-

износ од 15.000,00 денари.

лизација на оваа програма.

Потврдата за користење на средства за организиран
одмор се издава по принципот “прв дојден прв услужен“.
Потврдата за користење на средства за организиран
одмор може да се користи само од лицето на кое му е
издадена заедно со членовите на неговото потесно семејство кои се наведени во барањето.
Потврдата за користење на средства за организиран
одмор се издава на Образец во А4 формат на хартија во
бела боја.

VII
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 44-327/1

Претседател на Владата

30 јануари 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.
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354.
Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15
и 142/16 ), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.1.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО,
КОНКУРЕНТНОСТА И ИНОВАТИВНОСТА НА
МАЛИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО
2018 ГОДИНА
Член 1
Со оваа програма се уредува намената на средствата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средните препријатија
(во понатамошниот текст:МСП) во вкупен износ од
3.900.000,00 (три милиони и деветстотини илјади) денари, обезбедени од Буџетот на Република Македонија
за 2018 година, раздел 10001, програма 4, потпрограма
40 – Агенција за поддршка на претприемништвото на
Република Македонија (во понатамошниот текст:
АППРМ), ставка 464.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа програма ќе се користат за следните намени:
1. Ваучерски систем на советување
Имплементација на ваучерски систем за советување
за советодавни услуги кај 30 клиенти со цел давање
поддршка на зајакнувањето на конкурентноста на постоечките мали и средни претпријатија и основање на
нови претпријатија, ширење на ваучерскиот систем за
советување како инструмент за подобрување на работењето на секторот на МСП и оддржување на веб страната за консултанти. Реализацијата на оваа активност
ќе се одвива преку организациите за деловна поддршка.
Постапката за доделување на средства од оваа ставка ќе се изврши преку објавување на јавни повици за
избор на организации за деловна поддршка на претприемништвото, објавени на веб страната на АППРМ –
www.apprm.gov.mk и www.konkurentnost.mk и/или во
печатените медиуми, како и повик до потенцијалните
претприемачи и активните мали и средни претпријатија за аплицирање на оваа програмска активност. При
поддршката на потенцијалните претприемачи и активните мали и средни претпријатија, особено внимание
ќе се обрне на зголемено учество на жените во оваа
програмска активност.
900.000 денари
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2. Инфо пулт - проект во соработка со регионалните
центри
Поддршка на деловните центри во активностите
поврзани со понатамошно функционирање на мрежа
на центри и имплементација на програми за помош,
информирање и советување на мали и средни претпријатија, со цел давање на информативна, промотивна, советодавна и логистичка поддршка на 400
МСП и потенцијалните претприемачи кои сакаат да
се самовработат, како и дистрибуција на релевантни
и корисни информации за МСП и потенцијалните
претприемачи.
Постапката за доделување на средства од оваа ставка ќе се изврши преку објавување на јавен повик за избор на организации за деловна поддршка на претприемништвото објавен на веб страната на АППРМ –
www.apprm.gov.mk и www.konkurentnost.mk и/или во
печатените медиуми.
300.000 денари
3. Организирање на обуки за подготовка на бизнис
план
Организирање на најмалку десет обуки (со вкупен
опфат од 300 учесници) на различни теми за подготовка на бизнис план, наменети за студенти и ученици од
средните училишта.
300.000 денари
4. Организирање на обука за наставници/професори
кои го предаваат предметот претприемништво и бизнис
Организирање на две еднодневни обуки за најмалку
100 професори од средните училишта и од факултетите
кои го предаваат предметот претприемништво и бизнис, со цел зголемување на нивните капацитети за најновите претприемачки трендови, проширување на
нивните знаења и здобивање со нови вештини поврзани со претприемачкото учење.
300.000 денари
5. Претприемачко образование
Реализирање на пет работилници за промоција на
претприемништвото и подигање на свеста за претприемништвото кај младите луѓе (150 учесници – ученици
и студенти) како и развој на претприемачкиот дух и
култура потребни за отворање на сопствен бизнис.
300.000 денари
6. Кофинансирање на Европска недела на МСП
Поддршка при организирање на Европска недела на
МСП со цел зголемување на мотивираноста и партиципацијата на малите и средните претпријатија, младите
и потенцијалните претприемачи.
100.000 денари
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7. Организарање на менторство помеѓу искусни
претприемачи и старт-ап фирми
Организирање на три работилници на кои искусни
претприемачи ќе го презентираат своето искуство во
соочувањето на предизвиците од моментот кога го отвориле својот бизнис до моментот кога истиот станува
самоодржлив. Целта на овие настани е да се охрабрат
новите претприемачи да не се откажуваат во првите години од постоењето на нивните бизниси како и да се
подигне нивната свест и самодоверба при менаџирање
на претпријатието.
200.000 денари
8. Организирање на обука за локални консултанти
Организирање на тридневна обука за најмалку 25
локални консултанти за здобивање на дополнителни
знаења и вештини со кои ќе им се помогне на претпријатијата во зајакнувањето на нивната конкурентност на
домашниот и странскиот пазар, согласно досегашните
анализи за потребите од обуки кај малите и средните
претпријатија изработени во регионов и во Република
Македонија.
250.000 денари
9. Организирање на обуки за зголемување на конкурентноста на малите и средните претпријатија
Организирање на пет еднодневни обуки за малите и
средните претпријатија со вкупен опфат од 150 учесници, со цел подигање на конкурентноста, зголемување на инвестцииите за воведување на иновации и истражувачки активности, зајакнување на интернационализацијата, како и зголемување на капацитетите на
вработените.
300.000 денари
10. Подготовка на годишен извештај - Опсерваторија за МСП
Подготовка на годишен извештај за состојбата кај
малите и средните претпријатија и трендовите на овој
сектор во 2017 година. Извештајот опфаќа споредба на
бројот на малите и средните претпријатија, нивното
учество во бруто домашниот производ, во извозот итн.
200.000 денари
11. Организирање на обуки за општествена одговорност и промоција на социјалното претприемништво
Организирање на три еднодневни обуки за вкупно
60 претпријатија, за подигање на свеста за спроведување на општествено одговорни практики и покажување
на интерес за подобро функционирање во насока на општествената одговорност, како и промоција на концептот за социјално претприемништво. 200.000 денари
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12. Поддршка за женско претприемништво
Организирање на обуки за жени претприемачи согласно анализите за потреби од обуки подготвени на национално и регионално ниво. Во рамките на оваа активност ќе се организираат две обуки на различни теми
се со цел да се подигне нивото на конкурентост кај веќе постоечки претпријатија раководени од страна на
жени претприемачи. На обуките ќе можат да присуствуваат и жени претприемачи кои штотуку го основале
својот бизнис.
150.000 денари
13.Кофинансирање на донаторски проекти
Подобрување на конкурентноста на МСП преку
учество на донаторски проекти. Имплементација на регионалниот проект “Воспоставување и промоција на
менторинг услуги за мали и средни претпријатија во
Западен Балкан“, во соработка со JICA – Јапонската
агенција за меѓународна соработка, како и учество и
кофинансирање на проектот “Алијанса на знаење во
еко-иновативно претприемништво за потик на конкурентноста на МСП“ во рамките на Транснационалната
програма за соработка ИНТЕРЕГ, “Балканско – медитеранска програма 2014-2020“, каде АППРМ учествува
како проектен партнер.
400.000 денари
Член 3
Агенцијата за поддршка на претприемништво на
Република Македонија до 31.1.2019 година, да достави
извештај до Владата на Република Македонија со финансиски показатели за реализација на оваа програма,
во кои ќе бидат опфатени постигнатите резултати како
и образложението за евентуални отстапувања од планираните активности.
Член 4
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-413/1
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
355.
Врз основа на член 49-г став (1) од Законот за
Царинската управа („Службен весник на Република
Македонија“ бр.46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09,
105/09, 48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/14, 167/14,
33/15, 61/15, 129/15 и 23/16), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 30.1.2018 година, донесе
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ПРОГРАМА
ЗА УПРАВУВАЊЕ, УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ
НА ОБЈЕКТИТЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА
ПАТЕН СООБРАЌАЈ ЗА 2018 ГОДИНА
I
ОПШТА ОДРЕДБА
Со оваа програма се пропишува управувањето, уредувањето и одржувањето на објектите на граничните
премини на Република Македонија за патен сообраќај
за 2018 година.
II
ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА
Основни извори на средствата потребни за реализирање на оваа програма се планирани во Буџетот на Република Македонија за 2018 година.
За реализација на оваа програма потребни се вкупно 34.650.000,00 денари и истите се планирани од буџетски раздел 09003-Царинска управа на Република
Македонија, буџетска сметка 637-16, програма 22 –
Гранични премини, сопствена сметка 631, програма 20Царинска управа.

III
ДИНАМИЧЕН ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ
НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ
Активности поврзани со изградба на објекти и инфраструктура кои се наоѓаат во границите на опфат утврдени со урбанистичките планови за граничните премини, со средства од Буџетот на Царинската управа за
2018 година не се предвидуваат, меѓутоа Царинска управа во текот на 2018 година ќе продолжи со изградба
на Граничен премин Ќафасан и ќе започне со изградба
на Граничен премин Белановце-Станчиќ со финансиски средства обезбедени од ИПА програмата на Европската унија.
IV
ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ
НА ОБЈЕКТИТЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ
Инвестиционото и тековно одржување на граничните премини опфаќа: санација, реконструкција и замена на објекти, опрема, инсталации и др.
Во текот на 2018 година во смисла на инвестиционо
одржување на објектите на граничните премини се
предвидуваат следните активности: реконструкција и
замена на столарија на фасада и внатрешна столарија
на објект на ГП Блато, ГП Гевгелија- терминал, ГП
Делчево и ГП Деве Баир, како и реконстукција на топлотни потстаници, промена на парни котли, реконструкција на цевна мрежа и слично на граничните премини Деве Баир, Делчево, Свети Наум и Блаце, како и
набавка на нови фискални апарти за наплата на терминална такса по граничните премини и набавка на нови
електронски ваги.
Со тековното одржување на граничните премини се
предвидува одржување на: објекти, опрема и инсталации, ваги, рампи, агрегати, фискални апарати, чистење
наноси од снег на платото во зона на контрола на патници и терминал, одржување хигиена на отворени површини на граничните премини и терминали и одржување противпожарни апарати.
Тековното и инвестиционо одржување на граничните премини се предвидува да се изврши со средства од
буџетската сметка на Царинската управа за 2018 година, раздел 09003 - Царинска управа, сметка 637-16,
програма 22 - Гранични премини, ставки 424, 425, 480
и 482.
Предвидени средства за реализација:
30.650.000 ден.
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V
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ДЕЛОВЕН
ПРОСТОР, КОЛСКИ ВАГИ, ПАРКИРАЛИШТА,
ТЕРМИНАЛИ И САНИТАРНИ ЈАЗЛИ
Во текот на 2018 година се предвидени активности
за подготвителни работи за изградба на деловен простор, колски ваги, паркиралишта, терминали и санитарни јазли на граничните премини, во смисла на изработка на архитектонско урбанистички проекти, основни
проекти за објекти на граничните премини.
Подготвителните работи во делот на изработка на
проектната документација за изградба објекти на граничните премини се предвидува да се изврши со средства од буџетската сметка на Царинската управа за
2018 година, раздел 09003 - Царинска управа, сметка
637-16, програма 22 - Гранични премини, ставки 481.
Предвидени средства за реализација:
1.000.000 ден
VI
ПЛАН ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ
ОПРЕДЕЛЕНО СО УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
ЗА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ
1. Иницирање и изработка на урбанистички проекти, технички планови, документација и услови за
градба
Со планот за уредување на градежното земјиште
определено со урбанистички планови, се планира иницирање изработка и усвојување на урбанистички планови за граничните премини, како и измена на постојните.
Во текот на 2018 година, Царинската управа преку
Министерството за транспорт и врски, а во согласност
со член 49-б, став 1, алинеја 2 од Законот за Царинска
управа, ќе иницира изработка нова урбанистичко планска документација, за Граничен премин Меџитлија и
Граничен премин Богородица.
2. Планирање, градење, поставување, пренамена,
реконструкција и отстранување објекти
Активности поврзани со планирање, градење, поставување, пренамена, реконструкција и отстранување
објекти, со средства од Буџетот на Царинската управа
за 2018 година не се предвидуваат, меѓутоа Царинска
управа во текот на 2018 година ќе продолжи со изградба на Граничен премин Ќафасан и ќе започне со изградба на Граничен премин Белановце-Станчиќ со финансиски средства обезбедени од ИПА програмата на
Европската унија.
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3. Решавање на имотно-правни односи на градежното земјиште
Царинската управа на Република Македонија во
2018 година ќе продолжи со постапката за запишување
на правата на недвижностите на граничните премини
во сопственост на Република Македонија.
Во текот на 2018 година се предвидува да продолжат активностите поврзани со постапките за експропријација на земјиште во опфатот на граничните премини Блаце, Табановце, Ќафасан и Белановце-Станчиќ
кои вклучуваат исплата на надоместоци на поранешните сопственици по склучени спогодби за експропирано
земјиште, како и исплата на надоместоци определени
со правосилни судски пресуди.
Исплата на надоместоци за експроприрано земјиште се предвидува да се изврши со средства од буџетската сметка на Царинската управа за 2018 година, раздел 09003- Царинска управа, сметка 631-14, програма
20, ставка 485
Предвидени средства за реализација:
5.000.000 ден.
VII
НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ КОИ СЕ
ДАВААТ ВО ЗАКУП, НА ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР,
КОЛСКИТЕ ВАГИ, ПАРКИРАЛИШТА, ТЕРМИНАЛИ
И САНИТАРНИ ЈАЗЛИ
Објектите на граничните премини со кои располага
Царинската управа се даваат во закуп по пат на јавен
оглас согласно Законот за користење и располагање со
стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост.
Користењето на објектите кои се даваат во закуп,
паркиралишта, терминали и санитарни јазли се врши
врз основа на потпишување договори за регулирање на
односите меѓу органите на државната управа и правните лица кои вршат дејности кои се поврзани со царинското работење од една страна и Царинската управа од
друга страна во врска со користењето на објектите на
граничните премини за патен сообраќај.
Во договорите ќе се дефинираат површините кои ги
користат органите на државната управа како и останатите права и обврски во поглед на регулирање на заедничките трошоци за тековно одржување, струја, греење, вода, комуналии, јавна хигиена, примена на прописите од областа на ПП заштитатa.
Начинот на користење на објектите од страна на
правните лица кои вршат дејности поврзани со царинското работење и чие присуство на граничните премини е неопходно, ќе се регулира со склучување поединечни договори за закуп согласно Законот за Царинска
управа.
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VIII
ПЛАН ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИ
НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ПОД ЗАКУП
Објектите и локациите за рекламниот простор Царинската управа ќе ги дава во закуп по пат на јавен оглас за поднесување пријави и спроведување постапка
за јавно наддавање, при што се предвидува склучување
договор со правното лице кое ќе излицитира највисока
цена за закуп на објектите и локациите за рекламен
простор на граничните премини на Република Македонија за патен сообраќај, а врз основа на почетна цена
утврдена во согласност со Закон за процена од страна
на Бирото за судски вештачења.
IX
ВИД НА УСЛУГИ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА
КОИ СЕ НАПЛАТУВА НАДОМЕСТОК
Видот на услугите на граничните премин за кои се
наплатува надоместок се:
- давање во закуп објекти и локации за рекламен
простор и
- извршени услуги – надоместок за влез и користење терминал и терминални услуги кај царински постапки на стока која не подлежи на издавање дозволи од
надлежни инспекциски органи и услуга за мрежно напојување, надоместок за влез и користење терминал и
терминални услуги кај царински постапки на стока која подлежи на издавање дозволи од надлежни инспекциски органи и мрежно напојување, и надоместок за
утовар и истовар на стока.
X
ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-617/1
Претседател на Владата
30 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
356.
Врз основа на член 43 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија”
бр.196/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА
СПОМЕН - ОБЕЛЕЖЈЕТО ПЛОШТАД СКЕНДЕРБЕГ
ВО СКОПЈЕ, ЗА 2018 ГОДИНА
Член 1
Со оваа програма се утврдуваат активностите, носителот на активностите, намената на износот на планираните средства и начинот на исплата на средствата
обезбедени од Буџетот на Република Македонија за
2018 година, утврдени во Раздел 191.01-Министерство
за локална самоуправа, Потпрограма 4А - Плоштад
Скендербег, ставка 488 - Капитални дотации до единиците на локалната самоуправа, во вкупен износ од
125.000.000,00 (сто дваесет и пет милиони) денари.
Член 2
Со средствата од членот 1 од оваа програма е опфатено исплаќањето на средствата од остатокот на времените ситуации од втората фаза од проектот „Изградба
на спомен - обележјето Плоштад Скендербег, во Скопје
- Надземен пешачки премин - Плато“, кои ќе се реализираат во 2018 година.
Член 3
Во рамките на обезбедените средства ќе се исплаќаат изведбата на градежните и градежно - занаетчиските
работи за изградба на втората фаза на проектот
„Изградба на спомен - обележјето Плоштад Скендербег, во Скопје - Надземен пешачки премин - Плато“,
согласно Извештајот на Општина Чаир со бр. 09-86 од
15.1.2018 година, за времени ситуации и тоа 24 времена ситуација, 25 времена ситуација, 26 времена ситуација, 27 времена ситуација и 28 времена и завршна ситуација за изградба на објектот Надземен пешачки премин - Плато - Спомен обележје Скендергбег – Фаза 2 –
Скопје, во 2017 година. Изградбата е реализирана од
страна на општината Чаир.
Општината Чаир месечно доставува извештаи за
времени ситуации до Министерството за локална самоуправа.
Член 4
За реализацијата на оваа програма се грижи Министерството за локална самоуправа, преку:
- следење на користењето на капиталната дотација;
- исплаќање на средствата за реализација на оваа
програма, сукцесивно, по доставувањето на заверени
времени ситуации за извршените градежни работи од
страна на општината Чаир, по претходно спроведена
постапка за јавна набавка;
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- доставување извештаи за степенот на реализација
на средствата до Владата на Република Македонија,
најмалку два пати годишно.
Член 5
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 44-1319/1
30 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

__________
357.
Врз основа на член 5, став (2) од Законот за акредитација („Службен весник на Република Македонија“
бр.120/09, 53/11, 41/14 и 53/16), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 30.1.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА НА ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018
ГОДИНА
I. Вовед
Согласно Законот за акредитација Институтот за
акредитација на Република Македонија (во понатамошниот текст: ИАРМ) е јавна установа која ги врши работите и задачите на единствено национално тело за акредитација, согласно пропишана постапка за акредитирање врз основа на овој и други закони и врши надзор
над исполнувањето на барањата за акредитација.
Акредитацијата е постапка за формално признавање на оспособеноста за извршување на одредени дејности во смисла дека определено тело за оцена на сообразност ги задоволува барањата предвидени со националните, европските и меѓународните стандарди, соодветната правна регулатива, процедурите на ИАРМ,
како и препораките на европската и светските организации за акредитација. Имајќи ја предвид нејзината
улога како алатка на регулаторите и државата, во одредени области акредитацијата е пропишана како законски услов кој одреден субјект мора да го исполнува,
доколку за своето работење треба да се здобие со одредено овластување издадено од надлежен државен орган.

Основни области во кои се изведуваат постапките
на акредитација се:
- лаборатории за тестирање и калибрација,
- медицински лаборатории,
- тела кои вршат сертификација на производи, процеси и услуги
- тела кои вршат сертификација на системи за управување и
- тела кои вршат инспекција.
Акредитацијата е меѓународно призната алатка со
која посредно се: обезбедува и гарантира безбедност и
квалитет на производите и услугите, слободен развој
на меѓународната трговија, се намалуваат трошоците и
грешките во работењето, на сметка на зголемување на
ефикасноста и економичноста во искористеноста на
материјалните и човечките ресурси.
Акредитацијата обезбедува олеснување на светската трговија. Ова од причина што нејзиното примарно
значење или придобивка се состои во тоа што еднаш
испитаните/сертифицираните производи и услуги под
знакот на акредитацијата, немаат потреба од повторно
испитување. Имајќи го предвид фактот дека ИАРМ е
потписник на три значајни меѓународни договори со
кои се обезбедува оваа придобивка, таа важи и за домашните производи и услуги кога се пласираат во и
надвор од земјата.
Имено, ИАРМ како полноправен член Европската и
Светските организации за акредитација е потписник на
меѓународните Договори за взаемно признавање на
сертификатите за акредитација со нив, и тоа:
- со Европската организација за акредитација (EA) е
потписник на ЕА-MLA (Multilateral agreement – MLA1),
- со Меѓународната (светската) организација за акредитација на лаборатории (ILAC) е потписник на
ILAC-MRA (Mutual Recognition Arrangement- MRA2) и
со Меѓународниот форум за акредитација (IAF) е
потписник на IAF-MLA Multilateral agreement – MLA3)
за прифаќање на акредитираните сертификати издадени од акредитираните сертификациски тела за производи во светот.
ЕА-MLA претставува договор потпишан помеѓу акредитациските тела, членки на ЕА, за признавање на еднаквост и доверливост, а со тоа и прифаќање на акредитираните сертификациски,
инспекциски, калибрациски сертификати и извештаи од тестирање низ цела Европа.
2
ILAC-MRA претставува договор потпишан помеѓу акредитациските тела, членки на ILAC, за признавање на еднаквост и доверливост, а со тоа и прифаќање на акредитираните инспекциски
сертификати и извештаи од тестирање низ светот.
3
IAF-MLA претставува договор потпишан помеѓу акредитациските тела, членки на IAF, за признавање на еднаквост и доверливост, а со тоа и прифаќање на акредитираните сертификати издадени од акредитираните сертификациски тела за производи и менаџмент системи во светот.
1
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Со нивното потпишување, ИАРМ ги отвори врати-

Оттука, главните активности на ИАРМ во 2018 го-

те за домашните производи и услуги на европскиот и

дина ќе бидат насочени кон редовни активности за од-

светскиот пазар, согласно принципот ,,еднаш акредити-

ржување и надградба на системот за управување со

ран, насекаде прифатен“.

квалитет, како основен услов за одржување на догово-

Потпишувањето на Договорите значи дека издаде-

рите. Истите ќе бидат надополнети со активности за

ните документи од македонските акредитирани тела за

верификација на Извештајот од вториот редовен над-

оцена на сообразност, согласно стандардите МКС EN

зор од страна на ЕА, што следеше по потпишувањето

ISO/IEC 17025 за лаборатории за тестирање и калибра-

на Договорот ЕА-МLА. Согласно правилата, плановите

ција, МКС EN ISO/IEC 17020 за инспекциски тела,

и програмата за работа на Европската организација за

МКС EN ISO 15189 за медицински лаборатории и МКС

акредитација, надзорот се реализираше во периодот 13-

EN ISO/IEC 17065 за сертификациски тела за произ-

17 ноември 2017 година.

води, процеси и услуги се признаваат на светско ниво.
Досегашното успешно реализирање на клучните
определби на ИАРМ на меѓународен план, се само до-

Посебни цели за реализацијата на програмата се:
- зголемување на бројот на акредитирани тела од
страна на ИАРМ,

полнителен поттик, но воедно и обврска, за исполнува-

- институционално зајакнување преку нови кадров-

ње на стратешкиот интерес и визија на ИАРМ во пра-

ски и организациски решенија и координирање на ак-

вец на одржување и зајакнување на статусот на пол-

редитациските активности преку зголемување на бро-

ноправен член во меѓународните организации за акре-

јот на технички оценувачи и експерти и надградба на

дитација.

компетенциите на оценувачите и вработените во
ИАРМ,

II. Цели на Програмата за работа на ИАРМ за 2018
година

- постојано залагање за олеснување на глобалната
трговија преку прифаќање на резултатите од акредитираните тела за оцена на сообразност,

Примарна цел на ИАРМ е континуирано одржување и зајакнување на системот на акредитација кој ќе

- промовирање на услугите на телата за оцена на сообразност акредитирани од ИАРМ,

обезбеди доверба во компетентноста на телата за оцена

- давање техничка поддршка на министерствата и

на сообразност (сертификациските тела, лабораториите

останатите институции за сите прашања поврзани со

за тестирање и калибрација, медицинските лаборато-

постапките за акредитација,

рии и инспекциските тела) и во нивните издадени документи и воедно ја обезбедува слободната трговија со
домашните производи и услуги на пазарите во Европа
и светот.

- активна соработка со европските и меѓународните
организации за акредитација,
- постојани активности за стекнување поголема доверба кај заинтересираните страни,

Акредитацијата, како во светот, така и во Републи-

- продолжување на веќе воспоставената соработка

ка Македонија игра важна улога во јакнењето на внат-

со Стопанските комори во Македонија, Организацијата

решниот пазар и квалитетот на живеење, а приматот во

на потрошувачи на Македонија и економските опера-

нејзината улога е развој на домашното стопанство и не-

тори,

гово интегрирање во светски рамки. Но, за Република

- продлабочување и проширување на соработката

Македонија таа е особено важен инструмент и како

со националните тела за акредитација од регионот и

поддршка за нејзиното интегрирање кон Европската

светот и

Унија.

- учество во реализација на меѓународни проекти.

Имајќи ги предвид придобивките од реализацијата

Реализацијата на програмските цели ќе се обезбеди

на претходно зацртаните планови и цели на ИАРМ, кои

преку средствата обезбедени во Буџетот на РM за 2018

се признание за успешно вршење на акредитациската

година, како и преку учество во проекти како на пр.:

дејност, како и потенцијалите што произлегуваат од

Проектот за зајакнување на инфраструктурните капа-

нив, мора да се има предвид и нивното повеќенаменско
значење.

цитети за квалитет за земјите од Западен Балкан,
TAIEX Инструментот на Европската комисија и др.

Стр. 80 - Бр. 21

2 февруари 2018

III. Предвидени активности за реализација
на Програмата

Исто така, во текот на 2018 година ќе продолжат
активностите за изведување на акредитациски активности и во странство, почитувајќи ги правилата за пре-

Во Буџетот на Република Македонија за 2018 година, раздел 10001 – Министерство за економија, во

куграничната акредитација.
Потребни средства ..................20.900.000,00 денари.

Потпрограма 51 – ИАРМ, за категориите 42 – стоки и
услуги, 46 – субвенции и трансфери и 48 – капитални

2. Верификација на Извештајот од вториот редовен

расходи, планирани се финансиски средства во износ

надзор што следеше по потпишувањето на Договорот

од 30.780.000,00 денари.

за взаемно признавање на сертификатите за акредита-

За одржување на ефикасноста и за надградба на
воспоставениот национален систем за акредитација
согласно Законот за акредитација, стандардот МКС EN
ISO/IEC 17011, правилата на Европската организација
за акредитација, Светската организација за акредитација на лаборатории и Меѓународниот форум за акредитација (EA, ILАC и IAF) и интерните документи на
ИАРМ, потребно е да се реализираат следниве активности:
1. Акредитациски активности
ИАРМ досега има акредитирано 209 тела за оцена
на сообразност и има 17 нови пријави за акредитација.
Во 2018 година ќе се извршат редовни надзори на веќе
акредитираните тела, а воедно ИАРМ ќе постапува и
по новодоставени пријави за акредитација, што ќе значи зголемување на бројот на акредитирани тела за оцена на сообразност.

ција со Европската организација за акредитација (ЕАMLA).
Согласно правилата, плановите и програмата за работа на Европската организација за акредитација (ЕА),
вториот редовен надзор по потпишувањето на Договорот за взаемно признавање на сертификатите за акредитација со Европската организација за акредитација
(ЕА-MLA) беше реализиран од 13 до 17 ноември 2017
година, од страна на оценувачки тим од ЕА составен од
9 членови.
Надзорната оцена опфати и оцена на системот за
акредитација за нова област-сертификација на менаџмент системи. Во претстојниот период, заклучно со април 2018 следат взаемни активности од страна на
ИАРМ и работните групи од ЕА за верификација на
Извештајот од надзорот.
Одржувањето на важноста на Договорот надополнето со проширување на неговиот опсег во нова об-

Согласно Законот за акредитација, како и обврските

ласт, преку презентација и одбрана на воспоставениот

што произлегуваат од потпишаните меѓународни дого-

систем за акредитација и исполнување на обврските

вори, ИАРМ континуирано ќе го одржува и подобрува

што произлегуваат од него преку најразлични актив-

целокупниот систем за акредитација. Во рамките на

ности, е од суштинско значење за дејноста на ИАРМ,

развојните активности, ИАРМ ќе развива нови шеми и

за македонското стопанство и за државата.

области за акредитација, согласно специфичните пот-

Потребни средства........................ 200.000,00 денари.

реби на Република Македонија, како на пример: акредитација на тела за сертификација на персонал и на ор-

3. Организирање на обуки

ганизатори на тестирање на оспособеност. Развојот на

Одржувањето и надградувањето на компетентноста

овие шеми и области е во соработка со заинтересира-

како на вработените оценувачи, така и на надворешни-

ните страни, потпомогнати со работата на Техничките

те лица - оценувачи и експерти на ИАРМ е неопходна

комитети.

потреба, но и примарна обврска што за ИАРМ произле-

Во текот на 2018 година се очекува пораст на бро-

гува од меѓународните договори, бидејќи е основен

јот на пријави за акредитација на сертификациски тела

предуслов за квалитетно и правилно изведување на по-

за системи за управување, за која што област ИАРМ

стапките за акредитација.

пријави проширување на опсегот на ЕА-МЛА Догово-

Во време на подготовка на Програмата, Листата на

рот во рамките на втората редовна надзорна посета од

оценувачи и експерти - активни ја сочинуваат: 19 во-

страна на ЕА.

дечки оценувачи, 63 технички оценувачи, 9 оценувачи
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во обука и 36 експерти. Десетмина од водечките оцену-
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- Обука за стандардот MKC EN ISО/IEC 14001:2015

вачи се од редот на вработените во ИАРМ, а останати-

- Обука за Заштитена ознака за потекло, Заштитена

те се надворешни соработници. Во листите покрај оце-

географска ознака, Гарантиран традиционален специја-

нувачи и експерти од Република Македонија, има оце-

литет

нувачи и експерти од други тела за акредитација, кои

- Обука за ISO 9001 : 2015 и IAF MD документите

се членки на ЕА или со кои ИАРМ има потпишан дого-

- Oбука за Оценувачи во Областа на органското

вор за соработка. Имено, со цел да бидат задоволени

производство ( со сите негови специфики) особено ор-

барањата на стандардите за акредитација, како и да се

ганско производство во трети земји

одговори на пројавените потреби за акредитација, око-

- Обуки за новиот стандард ISO/IEC 17025:2017

лу 18% од ангажираните технички оценувачи и експер-

- Обуки за оценувачи за примена на документот на

ти при спроведувањето на постапките за акредитација

ILAC-P14 и обуки за начинот на изразување на опсегот

се од странство. Но секако, ИАРМ и натаму ќе настоју-

во пријавата за акредитација, прилогот кон сертифика-

ва да го зголеми бројот на компетентни домашни оце-

тот и др. документи

нувачи и експерти, со цел да се зголеми нивниот ангажман во постапките за акредитација.
Оттука, и во 2018 година посебен акцент ќе се ста-

- Обуки за барањата на стандардот 17021-1 и за користење на IAF-МD документи кои се поврзани со
стандардот

ви на организација и учество на обуки, семинари и ра-

- Развој на Секторски шеми во согласност со EA-

ботилници со учество на кандидатите за оценувачи и

1/22, EA Policy for Conformity Assessment Schemes

техничките оценувачи и обуки со вклучување во оце-

(Sector Schemes).

нувања под надзор.
Во 2018 година ИАРМ планира да ги организира
следниве обуки/работилници:
- Обуки на вработените и за членовите на Советот
на ИАРМ за новото издание на стандардот МКС EN

Обуките ќе се организираат според пројавени потреби и тековните транзициони периоди на меѓународните стандарди и на истите ќе учествуваат вработените
од ИАРМ и заинтересирани страни, оценувачи и експерти.

ISO/IEC 17011 - Општи барања за телата за акредита-

Дел од теоретските обуки ќе бидат организирани во

ција кои акредитираат тела за оцена на сообразноста,

ИАРМ, а дел во странски акредитациски тела, членки

стандард по кој работи ИАРМ (задолжително, заради

на ЕА и потписнички на MLA.

одржување на системот за акредитација)
- Обуки за стандардот за акредитација на медицински лаборатории ISO 15189:2012
- Тренинг за Point-of-care testing (POCT), Барања за
квалитет и компетентност (ISO 22870:2006)
- On-site оценка за лаборатории што тестираат ста-

Исто така, во рамки на Годишниот план за обуки на
вработените во ИАРМ ќе се реализираат и генерички и
специјализирани обуки, согласно законските барања за
надградба на професионалноста и компетентноста на
административните службеници.
Потребни средства......................1.500.000,00 денари.

ционарни извори на емисија TS EN (15675)
- Обука за хармонизација во оценувањето на водечките и техничките оценувачи на ИАРМ
- Oбука за водечки и технички оценувачи за стандардот MKC EN ISО/IEC 17020:2012
- Обука за водечки и технички оценувачи за стандардот MKC EN ISО/IEC 17065
- Обука за оценувачи – on site assessment за MKC
EN ISО/IEC 17025 во лаборатории за микробиолошко
тестирање на храна
- Обука за оценувачи – on site assessment за стандардот MKC EN ISО/IEC 17021

4. Соработка со државни органи
ИАРМ ќе продолжи со активна соработка со државните органи преку учество во работата на повеќе работни групи формирани од страна на Владата на Република Македонија, Министерството за економија,
Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерство за земјоделство, шумарство и
водостопанство.
Исто така, ИАРМ ќе продолжи со активностите во
рамките на Комитетот за надзор на пазарот и соработката со Стопанските комори во Република Македонија,
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како и учество во работата на Техничките комитети

- Подготовка и издавање на промотивен и едукати-

при Институтот за стандардизација на Република Ма-

вен материјал од областа на акредитацијата, на теми

кедонија.

препорачани од европската и светските организации за

Потребни средства....................... 100.000,00 денари.

акредитација,
- Медиумска промоција на акредитацијата,

5. Спроведување интерна проверка
Согласно барањата на стандардот МКС EN ISO/IEC

- Издавање на Годишен извештај за работата на
ИАРМ за 2017 година,

17011 реализирањето на редовната интерна проверка

- Промоција за доделување на сертификати на акре-

на вработените во ИАРМ е задолжителна обврска и

дитираните тела 2017/18 година, по повод 9ти Јуни

потреба заради одржување и унапредување на систе-

,,Меѓународниот ден на акредитацијата“ и одбележува-

мот за управување со квалитет во ИАРМ.
6. Преиспитување на раководството
Согласно Политиката за квалитет и Процедурите за
работа на ИАРМ и барањата на МКС EN ISO/IEC
17011 еднаш годишно се реализира преиспитување на
раководството на ИАРМ (директор, претседател на Совет, менаџер за квалитет, раководители на сектори и
одделенија). Целта на преиспитувањето е преку анализа на документи, извештаи, жалби, приговори, забе-

ње на 15 години од основањето на ИАРМ,
- Организирање на прес конференции,
- Организирање на заеднички настани со Организацијата на потрошувачи во Република Македонија,
- Организирање на средби со Стопанските комори
во Република Македонија,
- Организирање на средби со стопанственици во повеќе градови низ Република Македонија и
- Одржување и надградба на официјалната интернет
страница на ИАРМ.
Потребни средства...................1.620.000,00 денари.

лешки и несообразености да се дефинираат и предефинираат политиките и целите на ИАРМ и да се испита
ефективноста на системот за управување со квалитет
на ИАРМ.

8. Работа на Советот на ИАРМ и Одборот за надзор
на материјално - финансиското работење на ИАРМ
Советот на ИАРМ го сочинуваат 11 члена, а Одборот за надзор на материјално - финансиското работење

7. Промовирање на системот на акредитација
ИАРМ се стреми кон постојано промовирање на

на ИАРМ 3 члена.
Потребни средства..................... 1.700.000,00 денари.

потребата од акредитирани и овластени тела со седиште во Република Македонија. Промоцијата на системот
на акредитација е од клучно значење за реализацијата
на погоре споменатите владини проекти.
За целосна реализација на овие препораки, неопходно е информирање за начинот на аплицирање, како
и за начинот на добивање статус на акредитирано тело,
односно приближување до условите за акредитација.
Исто така, ИАРМ ќе организира нови промотивни нас-

9. Меѓународни активности
ИАРМ е полноправен член на: Европската организација за акредитација (ЕА), Меѓународната (светската)
организација за акредитација на лаборатории (ILAC) и
Меѓународниот форум за акредитација (IAF).
Како полноправен член на трите организации,
ИАРМ задолжително треба да учествува на годишните
состаноци на Генералните собранија на ЕА, ILAC и
IAF, бидејќи е член со активно право и должност да

тани со кои сите заинтересирани страни ќе бидат запоз-

учествува и гласа за нови мерки и резолуции од облас-

наени со придобивките и корисноста од потпишување-

та на акредитацијата во светски рамки, а кои потоа вер-

то на меѓународните договори ЕА-MLА, ILAC-MRA,

тикално треба да се транспонираат на национално ниво

IAF-MLA и употребата на знаците со кои се докажува

во соодветна правна форма.

потписничкиот статус на истите.
Во рамките на промовирање на системот за акредитација, ИАРМ ќе ги преземе следниве активности:

По основ на полноправното членство, ИАРМ е задолжен да плаќа соодветен износ на име годишна членарина за 2018 година, и тоа:
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- по основ на полноправно членство во ЕА и статус

IV. Завршни одредби

на потписник на MLA Договорот, ИАРМ треба да плати годишна членарина во износ од 10.907,00 евра,

1. Заклучно со 31.3.2019 година, ИАРМ ќе достави

- по основ на полноправно членство во ILAC и ста-

Извештај со финансиски показатели за реализација на

тус на потписник на MRA Договорот, ИАРМ има об-

Програмата за работа на ИАРМ за 2018 година до Вла-

врска за плаќање на годишна членарина во износ од

дата на Република Македонија, во кој ќе бидат опфате-

3.000,00 австралиски долари,

ни постигнатите резултати и финансиските показатели,

- по основ на полноправно членство во IAF и статус
на потписник на MLA Договорот, ИАРМ има обврска
за плаќање на годишна членарина во износ од 1.518,00
американски долари.
ИАРМ ќе ја одржува и надградува соработката со

како и образложение за евентуалните отстапувања од
планираните активности.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.

националните тела за акредитација од регионот согласно потпишаните билатерални договори со: Србија, Цр-

Бр. 44-8854/1-17

Претседател на Владата

на Гора, Бугарија, Албанија, Хрватска, Турција, Ко-

30 јануари 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

сово, Босна и Херцеговина и Молдавија.
Исто така, ИАРМ ќе ги одржува и надградува дого-

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

ворите за соработка склучени со Акредитацискиот сервис на Велика Британија (UKAS), Германското тело за
акредитација (DAkkS) и Федералната служба за акредитација на Руската Федерација (RusAccreditation).
Целта на овие договори е организација на заеднички обуки за оценувачи, размена на експерти и оценува-

358.
Врз основа на член 27-б, став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник
на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и
23/13), министерот за правда донесе

чи на регионално ниво, прекугранична акредитација
што севкупно ќе придонесе за изградба на ефикасен

ОДЛУКА

систем за акредитација. Во рамки на договорената ре-

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРА-

гионална соработка ќе се продолжи со започнатата ак-

ЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО

тивност на взаемно учество на набљудување при изве-

ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА

дување на оцени од националните тела за акредитација

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ

од регионот.

ПАРТИИ

Потребни средства.....................2.800.000,00 денари.
Запирањето на исплата на средства за редовно го10. Менаџмент и тековно работење на ИАРМ

дишно финансирање од Буџетот на Република Македо-

За непречено одвивање на тековните активности на

нија на политичките партии во Одлуката број 11-1870/2

ИАРМ, во Буџетот на ИАРМ за 2018 година обезбеде-

од 22.06.2017 година престанува да важи за политичка-

ни се средства за одржување на хардверската и соф-

та партиjа:

тверската опрема (софтвер за спроведување на постапките за акредитација (Data management system), соф-

- СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА (не е доставен
извештај од регистар на примени донации/ член 25).

твер за сметководствено, благајничко и архивско рабо-

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во

тење), одржување на просториите, одржување на пат-

„Службен весник на Република Македонија“ согласно

нички моторни возила и за набавка на информатичко-

член 27-б став 6 од Законот за финансирање на поли-

комуникациска опрема.

тичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04,

Потребни средства.....................1.960.000,00 денари.

86/08 , 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13).
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Образложение

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-

Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на

ЧИНОТ НА БОДИРАЊЕ НА ПРВИОТ И ВТОРИОТ

средствата на политичките партии за редовно годишно

ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ЗА ВЕШТАЦИ И ФОРМАТА

финансирање од Буџетот на Република Македонија об-

И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН

јавена во „Службен весник на Република Македонија“

ИСПИТ ЗА ВЕШТАЦИ

број 81/2017 од 30.06.2017 година, Државниот завод за
ревизија достави допис број 23-11/10 од 16.01.2018 го-

Член 1

дина co барање за запирање на забраната на исплатата

Во Правилникот за начинот на бодирање на првиот

на средствата за редовно годишно финансирање на по-

и вториот дел од испитот за вештаци и формата и сод-

литичката партиjа Социјалистичка Партија од Македо-

ржината на уверението за положен испит за вештаци

нија коjа ги исполнилa обврските за финансиско извес-

(„Службен весник на Република Македонија“ број

тување за 2016 година.

160/16), во член 2 во ставот (5), зборовите „јули, ав-

Државниот завод за ревизија достави известување

густ“ се заменуваат со зборовите „март, мај“ a зборови-

дека политичката партиjа Социјалистичка Партија од

те „августовска, септемвриска“ се заменуваат со зборо-

Македонија ги исполнилa целосно своите обврски за

вите „априлска, јунска“.

финансиско известување за 2016 година.
Со оглед дека наведенaтa политичката партија ги

Член 2

исполнилa условите за запирање на забраната за ис-

Во членот 3 ставот (2) се менува и гласи:

плата на средствата на политичките партии за редов-

„(2) Уверението од став (1) на овој член содржи:

но годишно финансирање од Буџетот на Република

натпис „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Министерство

Македонија , па согласно член 27–б став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ “ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09,
148/11, 142/12 и 23/13), се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

за правда, Скопје“; број и датум на издавање на уверението; натпис „УВЕРЕНИЕ за положен испит за вештаци“; име, татково име и презиме на кандидатот, година и место на раѓање; назив на универзитетот на кој
кандидатот дипломирал; датум на дипломирањето; на-

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политичките партии можат да поведат управен спор пред
Управниот суд во рок од 30 дена од денот на објаву-

зив на областа во која кандидатот го положил испитот;
датум кога е положен испитот; име и презиме и потпис
на министерот за правда и место за печат.“

вање на истата во „Службен весник на Република
Македонија“.

Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен
дел на овој правилник.

Бр. 11-144/5
25 јануари 2018 година

Министер за правда,

Скопје

Билен Саљији, с.р.
__________

359.
Врз основа на член 18-в став (3) и член 18-и став
(2) од Законот за вештачење („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 115/10, 12/14, 43/14,
104/15, 148/15 и 192/15), министерот за правда, донесе

Член 3

Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-387/2
26 јануари 2018 година

Министер за правда,

Скопје

Билен Саљији, с.р.
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
360.
Врз основа на член 152-а, став 2, точка 4 и 152-в
став 2, точка 3 и 4 од Законот за хартии од вредност
(„Службен весник на Р. Македонија“ број 95/2005,
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013,
43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), а постапувајќи по Барање за издавање на дозвола за работење на брокерската куќа Валијанс Адвајзорс АД Скопје
и добивање на претходна согласност за стекнување на
квалификувано учество во брокерска куќа бр. УП 08111 и Барање за давање согласност за именување на
директор на брокерската куќа бр. УП1 08-112 од
21.09.2017 година, 04.10.2017 година, 09.11.2017 година, 10.11.2017 година, 28.11.2017 година, 30.11.2017
година, 07.12.2017 година, 14.12.2017 година и
20.12.2017 година, доставено од страна на лицата
Јордан Атанасов Молов, Кирил Томов Џабаров и Роберт Цветанов Димитров преку Адвокатско друштво
Тошиќ и Јефтиќ, Комисијата за хартии од вредност на
Република Македонија на седницата одржана на ден
29.12.2017 година го донесе следното

Молов, Кирил Томов Џабаров и Роберт Цветанов Димитров преку Адвокатско друштво Тошиќ и Јефтиќ,
поради одбивање на Барањето бр. УП 08-111 за издавање на дозвола за работење на брокерската куќа Валијанс Адвајзорс АД Скопје и добивање на претходна
согласност за стекнување на квалификувано учество во
брокерска куќа.
4. Ова решение ќе се објави во ,,Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. УП1 08-111
Комисија за хартии од вредност
29 декември 2017 година
на Република Македонија
Скопје
Претседател
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
361.
Врз основа на член 20 став (1) алинеја 12, а во врска
со член 38 од Законот за безбедност на храната
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15,
129/15, 213/15 и 39/16 ), директорот на Агенцијата за
храна и ветеринарство донесе

РЕШЕНИЕ
1. СЕ ОДБИВА Барањето бр. УП 08-111 од
21.9.2017 година, 4.10.2017 година, 9.11.2017 година,
10.11.2017 година, 28.11.2017 година, 30.11.2017 година, 7.12.2017 година, 14.12.2017 година и 20.12.2017
година за издавање на дозвола за работење на брокерската куќа Валијанс Адвајзорс АД Скопје и добивање
на претходна согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска куќа, поднесено од страна
на лицата Јордан Атанасов Молов, Кирил Томов Џабаров и Роберт Цветанов Димитров преку Адвокатско
друштво Тошиќ и Јефтиќ.
2. Барањето од став 1 на ова Решение се одбива
поради непоседување на добра репутација, што индицира тенденција на висок ризик и со што може да
биде загрозено сигурното и стабилното работење на
брокерската куќа, согласно член 152-а став 2 точка 4
и 152-в став 2 точка 3 и 4 од Законот за хартии од
вредност.
3. СЕ ОДБИВА Барањето бр. УП 08-112 од
21.9.2017 година, 9.11.2017 година, 10.11.2017 година,
28.11.2017 година и 20.12.2017 година за добивање согласност за именување на лицето Виктор Мисовски за
директор на брокерската куќа Валијанс Адвајзорс АД
Скопје поднесено од страна на лицата Јордан Атанасов

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗГОЛЕМЕНО НИВО НА ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА
ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И ХРАНА ОД НЕЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Решението за зголемено ниво на официјални
контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз во Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
114/16, 161/16, 9/17 и 122/17) Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1, кој е составен дел на ова решение.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 28-26/3
2 јануари 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
362.
Врз основа на член 103, 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, 97/15, 152/15, 27/16 и 31/16),
директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И МЕСТОТО НА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ РЕГИСТРИРАНИ И ЕВИДЕНТИРАНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗНАЦИТЕ ЗА ДРЖАВНА ПРИПАДНОСТ, РЕГИСТАРСКИТЕ ОЗНАКИ И ДРУГИТЕ
ОЗНАКИ
Член 1
Во Правилникот за начинот и местото на обележување на воздухоплови регистрирани и евидентирани во
Република Македонија со знаците за државна припадност, регистарските ознаки и другите ознаки (“Службен
весник на Република Македонија“ бр. 13/15), во членот 2, став (1), точка 14 и во членот 5 став (2) точка в) зборовите „без пилот“ се заменуваат со зборовите „без екипаж“.
Член 2
Во членот 7 став (2) зборовите “5 x 2 cm“се заменуваат со зборовите “5 cm x 2 cm“ .
По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4) кои гласат:
“(3) По исклучок од став (1) на овој член, крилата за слободно летање наместо со плочка за идентификација може да се идентификуваат според серискиот број на производителот.
(4) По исклучок од став (1) на овој член, воздухоплов без екипаж со максимална маса при полетување помала од 150 kg може да носи водоотпорна налепница на која е напишана евиденциската ознака со димензии
не помали од 5 cm x 2 cm.“
Член 3
Во членот 10 став (5) зборовите “60x30cm“ се заменуваат со зборовите “60 cm x 30cm“, a зборовите
“30x15cm“ се заменуваат со зборовите “30 cm x 15 cm“.
По ставот (5) се додаваат два нови става (6) и (7) кои гласат:
“(6) Доколку на воздухопловот не може да се постави ознаката на знамето на Република Македонија со димензиите пропишани во став (5) на овој член, по претходна согласност на Агенцијата може да се постави ознака на знамето на Република Македонија со соодветни димензии кои ќе обезбедат јасна идентификација на
воздухопловот.
(7) По исклучок од став (6) на овој член, доколку воздухопловот не поседува соодветна површина за поставување на ознаката на знамето на Република Македонија, истата може да не се постави со претходна согласност на Агенцијата. “
Член 4
Во членот 14 по став (2) се додава нов став (3) кој гласи:
“(3) Доколку скратените регистарски односно евиденциски ознаки не може да се испишуваат на воздухоплов согласно димензиите пропишани во став (2) на овој член, по претходно одобрение од Агенцијата истите може да се испишуваат со соодветни димензии кои ќе обезбедат јасна идентификација на воздухопловот.“
Член 5
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
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Директор на Агенцијата
за цивилно воздухопловство,
Горан Јандреоски, с.р.
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