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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3438.
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 ЕВРОПСКИ ЕКОНОМСКИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ
Се прогласува Законот за Европски економски интересни заедници,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 ноември 2011 година.
Бр. 07-4697/1
10 ноември 2011 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ЕВРОПСКИ ЕКОНОМСКИ ИНТЕРЕСНИ
ЗАЕДНИЦИ
Член 1
(1) Со овој закон се уредуваат начинот и условите
на спроведување на Регулативата на Советот на
европските заедници број 2137/1985 за Европските
економски интересни заедници.
(2) На Европските економски интересни заедници
(во натамошниот текст:ЕЕИЗ) запишани во трговскиот
регистар при Централниот регистар на Република
Македонија и на членовите на ЕЕИЗ се применуваат
одредбите од Законот за трговските друштва кои се
однесуваат на стопанските интересни заедници и
прописите за едношалтерскиот систем, доколку со
Регулативата на Советот на европските заедници за
Европските економски интересни заедници број
2137/1985 и одредбите од овој закон поинаку не е уредено.
Член 2
(1) ЕЕИЗ со седиште во Република Македонија се
стекнува со својство на правно лице од денот на уписот
во трговскиот регистар при Централниот регистар на
Република Македонија.
(2) ЕЕИЗ со седиште во Република Македонија се
запишува во трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Македонија согласно со одредбите на Регулативата на Советот на европските заедници
број 2137/1985 за Европските економски интересни заедници, одредбите од Законот за трговските друштва
кои се однесуваат на упис во трговскиот регистар при
Централниот регистар на Република Македонија на
стопанските интересни заедници и прописите за едношалтерскиот систем.
(3) Во називот на ЕЕИЗ задолжително се впишува
ознаката „ЕЕИЗ“.
Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува по пристапувањето на Република Македонија во Европската унија.
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L I GJ
PËR KOMUNITETE EVROPIANE TË INTERESIT
EKONOMIK
Neni 1
(1) Me këtë ligj rregullohen mënyra dhe kushtet e zbatimit të Rregullativës së Këshillit të Komuniteteve Evropiane numër 2137/1985 për Komunitetet Evropiane të Interesit Ekonomik.
(2) Për Komunitetet Evropiane të Interesit Ekonomik
(në tekst të mëtutjeshëm KEIE) të regjistruara në regjistrin
tregtar të Regjistrit Qendror të Republikës së Maqedonise
dhe anëtarët e KEIE-së zbatohen dispozitat e Ligjit për
shoqeri tregtare që i përkasin komuniteteve të interesit ekonomik dhe dispozitat e sistemit njësportel, nëse me Rregullativen e Këshillit të Komuniteteve Evropiane për Komunitete Evropiane të Interesit Ekonomik numër
2137/1985 dhe dispozitat e këtij ligji nuk është rregulluar
ndryshe.
Neni 2
(1) KEIE me seli në Republikën e Maqedonise e merr
cilësinë e personit juridik nga dita e regjistrimit në
regjistrin tregtar të Regjistrit Qendror të Republikes së
Maqedonisë.
(2) KEIE me seli në Republikën e Maqedonise
regjistrohet në regjistrin tregtar të Regjistrit Qendror të
Republikës së Maqedonisë në pajtim me dispozitat e
Rregullativës së Këshillit të Komuniteteve Evropiane numer 2137/1985 për Komunitetet Evropiane të Interesit
Ekonomik, dispozitat e Ligjit për shoqëri tregtare që i perkasin regjistrimit në regjistrin tregtar të Regjistrit Qendror
të Republikës së Maqedonisë të komuniteteve të interesit
ekonomik dhe dispozitat për sistem njësportel.
(3) Në titullin e KEIE-së detyrimisht shenohet shenja
“KEIE”.
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", kurse do
të zbatohet pas aderimit të Republikës së Maqedonise në
Unionin Evropian.
__________
3439.
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 ГРАДОТ СКОПЈЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за градот Скопје,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 ноември 2011 година.
Бр. 07-4698/1
10 ноември 2011 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДОТ СКОПЈЕ
Член 1
Во Законот за градот Скопје ("Службен весник на
Република Македонија" број 55/2004), во членот 8 став
2 зборовите: “излегува на границата на парк-шумата
"Гази Баба" (тромеѓа на општините Бутел, Чаир и Гази
Баба), се движи по западната граница на парк-шумата”
се заменуваат со зборовите: "се движи по улицата
“Христијан Тодоровски Карпош“ до спојувањето со
новата улица “Кружна Гази Баба” планирана со Генералниот урбанистички план на градот Скопје (тромеѓа
меѓу општините Бутел, Чаир и Гази Баба), продолжува
да се движи на исток по улицата “Христијан Тодоровски Карпош„“.
Во ставот 3 зборовите: „западната граница на паркшумата "Гази Баба„“ се заменуваат со зборовите:
„источната страна на КП 70/1 и КП 71/1 КО Гази Баба,
свртува по јужната страна на КП 71/1 и КП 65 КО Гази
Баба, продолжува по западната страна на КП 2153 КО
Гази Баба и продолжува по осовината на новопроектираната улица “Кружна Гази Баба„“, а зборовите: „КО
Стајковци“ се заменуваат со зборовите: „КО Брњарци“.
Во ставот 8 по зборовите: "до крстосницата со улицата Беласица" се додаваат зборовите: "(тромеѓа меѓу
општините Гази Баба, Чаир и Центар од ставот 3 на
овој член)".
Во ставот 9 зборовите: "Центарот за дератизација
(тромеѓа меѓу општините Чаир, Гази Баба и Бутел)” се
заменуваат со зборовите: “тромеѓата меѓу општините
Чаир, Гази Баба и Бутел”.
Член 2
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 QYTETIN E SHKUPIT
Neni 1
Në Ligjin për qytetin e Shkupit ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonisë" numër 55/2004), në nenin 8 paragrafi 2 fjalët: "del në kufirin e pyllit- parkut "Gazi Babë"
(trekendesh kufitar i komunave të Butelit, Çairit dhe Gazi
Babes), shkon përgjatë kufirit perëndimor të pyllit-parkut"
zevendesohen me fjalët: "shkon përgjatë rrugës "Hristijan
Todorovski Karposh" deri në bashkimin me rrugën e re
"Rruga qarkore e Gazi Babës", e planifikuar me Planin e
pergjithshem urbanistik të qytetit të Shkupit (trekëndëshi
kufitar ndërmjet komunave të Butelit, Çairit dhe Gazi Babes), vazhdon të shkojë në lindje përgjatë rrugës "Hristijan
Todorovski Karposh"".
Në paragrafin 3 fjalët: "kufirit perëndimor të pyllit-parkut "Gazi Babë"" zëvendësohen me fjalët: "anës lindore të
PK 70/1 dhe PK 71/1 KK Gazi Babë, kthen nëpër anën jugore të PK 71/1 dhe PK 65 KK Gazi Babë, vazhdon pergjate anës perëndimore të PK 2153 KK Gazi Babë dhe vazhdon përgjatë boshtit të rrugës së sapoprojektuar "Rruga
qarkore e Gazi Babës"", ndërsa fjalët: "KK Stajkovc", zevendesohen me fjalët: "KK Bërnjarc".
Në paragrafin 8 pas fjalëve: "deri te udhëkryqi me rrugen Bellasicë"" shtohen fjalët: "(trekëndëshi kufitar ndermjet komunave të Gazi Babës, Çairit dhe Qendrës nga paragrafi 3 i këtij neni)”.
Në paragrafin 9 fjalët: "Qendra për deratizim (trekendeshi kufitar ndërmjet komunave të Çairit, Gazi Babës dhe
Butelit)" zëvendësohen me fjalët: "trekëndëshi kufitar
ndermjet komunave të Çairit, Gazi Babës dhe Butelit".
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Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
3440.
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 ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
внатрешни работи,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 ноември 2011 година.
Бр.07-4699/1
10 ноември 2011 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Во Законот за внатрешни работи (“Службен весник
на Република Македонија” број 92/2009, 35/10 и 36/11),
во членот 150 став (1) зборовите: „надлежната комисија во Владата на Република Македонија“ се заменуваат
со зборовите: „Државната комисија за одлучување во
управна постапка и постапка од работен однос во втор
степен“.
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува со започнување
на примената на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка
од работен однос во втор степен.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR PUNË TË
BRENDSHME
Neni 1
Në Ligjin për punë të brendshme ("Gazeta Zyrtare e
Republikes së Maqedonisë" numër 92/2009, 35/10 dhe
36/11) në nenin 150 paragrafi (1) fjalët: "komisioni kompetent në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë" zevendesohen me fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në
Procedure Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies
së Punës në Shkallë të Dytë".
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do
të fillojë të zbatohet me fillimin e zbatimit të Ligjit për themelimin e Komisionit Shtetëror për Vendimmarrje në Procedure Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së
Punes në Shkallë të Dytë.
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3441.
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 ДРЖАВЈАНСТВОТО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
државјанството на Република Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 ноември 2011 година.
Бр.07-4700/1
10 ноември 2011 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВЈАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Законот за државјанството на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија”
број 67/92, 8/2004 и 98/2008), во членот 21 став 4 зборовите: „поднесе жалба до надлежната комисија на
Владата на Република Македонија“ се заменуваат со
зборовите: „поведе управен спор пред Управниот суд“.
Ставот 5 се брише.
Член 2
Постапките започнати до денот на влегувањето во
сила на овој закон ќе завршат согласно со Законот за
државјанството на Република Македонија (“Службен
весник на Република Македонија” број 67/92, 8/2004 и
98/2008) до започнување на примената на Законот за
основање на Државната комисија за одлучување во
управна постапка и постапка од работен однос во втор
степен.
Член 3
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 SHTETËSI
TË REPUBLIKES SË MAQEDONISË
Neni 1
Me Ligjin për shtetësi të Republikës së Maqedonisë
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
67/92, 08/2004 dhe 98/2008), në nenin 21 paragrafi 4 fjalet: "parashtron ankesë te Komisioni kompetent i Qeverisë
së Republikës së Maqedonisë'' zëvendësohen me fjalët:
"ngrit kontest administrativ para Gjykatës Administrative".
Paragrafi 5 shlyhet.
Neni 2
Procedurat e filluara deri në ditën e hyrjes në fuqi të ketij ligji do të përfundojnë në pajtim me Ligjin për shtetësi
të Republikës së Maqedonisë (''Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonisë'' numër 67/92, 8/2004 dhe 98/2008) deri në fillimin e zbatimit të Ligjit për themelim të Komisio-
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nit Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të
Dyte.
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
3442.
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 ОРУЖЈЕТО
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за оружјето,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 ноември 2011 година.
Бр. 07- 4701/1
10 ноември 2011 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ОРУЖЈЕТО
Член 1
Во Законот за оружјето (“Службен весник на Република Македонија” број 7/2005, 47/2006, 42/2007,
86/2008 и 72/10), во членот 17 зборовите: „надлежната
комисија на Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.
Член 2
Во членот 66 зборовите: „надзор над државната
граница“ се заменуваат со зборовите: „гранична контрола“.
Член 3
По членот 83-в се додава нов член 83-г, кој гласи:
„Член 83 -г
За прекршоците утврдени со овој закон, надлежниот орган на сторителот на прекршокот му предлага постапка за порамнување пред да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка.
Ако сторителот на прекршокот е согласен со поведување на постапка за порамнување надлежниот орган
составува записник во кој се забележуваат битните елементи на дејствието од кое произлегува правното обележје на прекршокот, времето, местото и начинот на
сторување на прекршокот, описот на дејствието и лицата затекнати на самото место.
Во постапката за порамнување на сторителот на
прекршокот му се издава платен налог.
Висината на износот во платниот налог изнесува
половина од максималниот утврден износ на глоба за
прекршоците утврдени во овој закон.
Доколку сторителот на прекршокот го прими платниот налог, е должен истиот да го потпише. Примањето на платниот налог од сторителот на прекршокот се
забележува во записникот.
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Ако сторител на прекршок е правно лице, записникот и платниот налог ги потпишува одговорното лице
во правното лице.
Ако сторителот на прекршокот не е согласен со поведување на постапка за порамнување, надлежниот орган поднесува барање за поведување на прекршочна
постапка пред надлежен суд за водење на прекршочна
постапка.
Надлежниот орган води евиденција за покренатите
постапки за порамнување и за нивниот исход.
Во евиденцијата од ставот 8 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве лични податоци:
име и презиме на сторителот на прекршокот, датум и
место на раѓање, живеалиште односно престојувалиште, вид на прекршокот, број на платниот налог кој му
се издава и исходот од постапката.
Евиденцијата од ставот 8 на овој член и личните податоци од ставот 9 на овој член се обработуваат и водат согласно со прописите за заштита на личните податоци.
Личните податоци од ставот 9 на овој член се чуваат пет години од денот на внесувањето во евиденцијата.“
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а одредбата од членот 1 од овој закон ќе започне да се применува со започнување на примената на
Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во
втор степен.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT
PËR ARME
Neni 1
Me Ligjin për armë ("Gazeta Zyrtare e Republikes së
Maqedonisë" numër 7/2005, 47/2006, 42/2007, 86/2008
dhe 72/10) në nenin 17 fjalët: "komisioni kompetent i
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë" zevendesohen me
fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedure Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së
Punës në Shkallë të Dytë".
Neni 2
Në nenin 66 fjalët: "mbikëqyrje të kufirit shteteror"
zëvendësohen me fjalët: "kontroll kufitar".
Neni 3
Pas nenit 83-v shtohet neni i ri 83-g, si vijon:
"Neni 83-g
Për kundërvajtje të përcaktuara me këtë ligji, organi
kompetent kryerësit të kundërvajtjes i propozon procedure
për barazim para se të paraqesë kërkesë për ngritjen e
procedurës kundërvajtëse.
Nese kryerësi i kundërvajtjes pajtohet me ngritjen e
procedurës për barazim, organi kompetent përpilon procesverbal në të cilin shënohen elementet e rëndësishme të
veprimit nga i cili rezulton karakteristika juridike e kundervajtjes, koha, vendi dhe mënyra e kryerjes së kundërvajtjes,
pershkrimi i veprimit dhe personat e gjetur në vendngjarje.
Në procedurën për barazim kryerësit të kundervajtjes i
lëshohet urdhërpagesë.
Lartesia e shumës në urdhërpagesë është gjysma e shumes maksimale të përcaktuar të gjobës për kundërvajtje të
përcaktuar me këtë ligj.
Nese kryerësi i kundërvajtjes e pranon urdherpagesen,
është i obliguar që të njëjtën ta nënshkruajë. Pranimi i
urdhërpagesës nga kryerësi i kundërvajtjes shënohet në
procesverbal.
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Nese kryerësi i kundërvajtjes është person juridik, procesverbalin dhe urdhërpagesën i nënshkruan personi pergjegjes në personin juridik.
Nese kryerësi i kundërvajtjes nuk pajtohet me ngritjen
e procedurës për barazim, organi kompetent paraqet
kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse para gjykates kompetente për mbajtjen e procedurës kundervajtese.
Organi kompetent mban evidencë për procedurat e
ngritura për barazim dhe për përfundimin e tyre.
Në evidencën nga paragrafi 8 i këtij neni mblidhen,
përpunohen dhe ruhen të dhënat personale si vijojnë: emri
dhe mbiemri i kryerësit të kundërvajtjes, datëlindja dhe
vendlindja, vendbanimi respektivisht vendqëndrimi, lloji i
kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës që i lëshohet dhe
përfundimi i procedurës.
Evidenca nga paragrafi 8 i këtij neni dhe të dhenat
personale nga paragrafi 9 i këtij neni përpunohen dhe mbahen në pajtim me dispozitat për mbrojtjen e të dhënave personale.
Të dhënat personale nga paragrafi 9 i këtij neni ruhen
pesë vjet nga dita e futjes në evidencë."
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", kurse
dispozita nga neni 1 i këtij ligji do të fillojë të zbatohet me
fillimin e zbatimit të ligji për themelimin e Komisionit
Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative
dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të
Dyte.
__________
3443.
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 СТРАНЦИТЕ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
странците,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 ноември 2011 година.
Бр. 07- 4702/1
10 ноември 2011 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СТРАНЦИТЕ
Член 1
Во Законот за странците („Службен весник на Република Македонија“ број 35/2006, 66/2007, 117/2008,
92/2009 и 156/10), во целиот текст на Законот зборовите: “надлежната комисија на Владата на Република Македонија“, односно “надлежната комисија на Владата“
се заменуваат со зборовите: “Државната комисија за
одлучување во управна постапка и постапка од работен
однос во втор степен“.
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува со започнување
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на примената на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка
од работен однос во втор степен.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR TË HUAJ
Neni 1
Në Ligjin për të huaj (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonise numër 35/2006, 66/2007, 117/2008, 92/2009
dhe 156/10), në tërë tekstin e Ligjit fjalët: “komisioni
kompetent i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë” perkatesisht fjalët: “komisioni kompetent i Qeverisë” zevendesohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në
Procedure Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies
së Punës në Shkallë të Dytë”.
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa do
të fillojë të zbatohet me fillimin e zbatimit të Ligjit për themelimin e Komisionit Shtetëror për Vendimmarrje në Procedure Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së
Punes në Shkallë të Dytë.
__________
3444.
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 СИГУРНОСТ ВО
ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за сигурност во железничкиот систем,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 ноември 2011 година.
Бр. 07-4703/1
10 ноември 2011 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ
Член 1
Во Законот за сигурност во железничкиот систем
(„Службен весник на Република Македонија“ број
48/10, 23/11 и 53/11), во членот 3 по точката 22 се додава нова точка 23, која гласи:
„23. „Друг железнички работник“ е физичко лице
коешто е вработено во редовен работен однос или по
договор кај управителот на железничката инфраструктура или железничкиот превозник, освен машиновозач;“.
Точките 23 и 24 стануваат точки 24 и 25.
Член 2
Во членот 9 став (4) точката в) се менува и гласи:
„в) резултати од внатрешната контрола од аспект на
сигурноста и“.
Член 3
Во членот 10 став (2) точка ѕ) зборот „ревизија“ се
заменува со зборот „контрола“.
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Член 4
Во членот 13 став (4) по зборот „возила“ се додаваат зборовите: „издава потврда за техничката исправност на возилата со која“.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) За издадените потврди од ставот (4) на овој
член се плаќа надоместок во висина и на начини утврдени од страна на субјектот задолжен за одржување на
железнички возила. На висината на надоместокот согласност дава министерот кој раководи со органот на
државната управа надлежен за работите од областа на
железничкиот сообраќај и железничка инфраструктура.“
Ставот (5) станува став (6).
Ставовите (6) кој станува став (7) се менува и гласи:
„(7) Субјектот задолжен за одржување на железнички возила, треба да поседува сертификат за одржување
на железнички возила.“
Ставот (7) кој станува став (8) се менува и гласи:
„(8) Сертификатот за одржување на железнички возила на писмено барање на субјектот задолжен за одржување на железнички возила го издава органот за сигурност. За издадени сертификати органот за сигурност води Регистар на издадени сертификати.“
Ставот (8) кој станува став (9) се менува и гласи:
„(9) За издавање на сертификатот од ставот (7) на
овој член се плаќа надоместок. Висината на надоместокот ја утврдува органот за сигурност врз основа на реалните трошоци потребни за издавање на сертификатот
на која согласност дава министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на железничкиот сообраќај и железничка инфраструктура.“
Ставот (9) кој станува став (10) се менува и гласи:
“(10) За добивање на сертификат за одржување на
железнички возила, субјектот задолжен за одржување
треба да има вработено најмалку пет лица со висока
стручна подготовка VII-1 степен или минимум 240 кредити според ЕКТС, од кои тројца дипломирани машински инженери, двајца дипломирани сообраќајни инженери од насоката железнички сообраќај и транспорт и
еден електроинженер, со најмалку пет години работно
искуство во струката и друг технички персонал, како и
да има соодветен деловен простор, опрема и уреди.“
Ставот (10) кој станува став (11) се менува и гласи:
„(11) Со сертификатот за одржување на железнички
возила се потврдува дека субјектот задолжен за одржување на железнички возила ги одржува возилата согласно со ставот (4) на овој член.“
Ставот (11) кој станува став (12) се менува и гласи:
„(12) Сертификатот издаден на субјектот задолжен
за одржување на железнички возила се издава за период од пет години со можност за обновување со поднесување на барање од страна на субјектот задолжен за
одржување на железнички возила во рок од 30 дена
пред истекот на рокот за кој е издаден. Податоците во
сертификатот треба да се ажурираат целосно или делумно секогаш кога видот или обемот на работењето
значително се изменети.“
Ставот (12) кој станува став (13) се менува и гласи:
„(13) Органот за сигурност донесува одлука по поднесеното писмено барање за издавање на сертификат за
одржување на железнички возила во што е можно пократок рок, но не повеќе од еден месец по доставување
на сите релевантни податоци. Одлуката се доставува до
субјектот задолжен за одржување на железничките возила - барател, а доколку барањето се одбива, во одлуката се наведуваат причините за истото.“
По ставот (13) се додаваат шест нови става (14),
(15), (16), (17), (18) и (19), кои гласат:
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„(14) Против одлуката со која барањето за издавање
на сертификат за одржување на железнички возила се
одбива, може да се поднесе тужба до Управниот суд на
Република Македонија во рок од 30 дена од денот на
приемот на одлуката.
(15) Поблиските критериуми во поглед на стручната подготовка на другиот технички персонал, деловниот простор, опремата и уредите кои треба да ги поседува субјектот задолжен за одржување на железнички
возила ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на железничкиот сообраќај и железничка инфраструктура.
(16) Доколку органот за сигурност утврди дека субјектот задолжен за одржување на железнички возила
од ставот (1) на овој член не ги исполнува условите
пропишани со ставовите (10 ) и (15) на овој член, му
го одзема сертификатот.
(17) Кога субјектот задолжен за одржување на железнички возила е превозник или управител на инфраструктура исполнувањето на техничките барањата за
одржување на железнички возила се проверува од
страна на органот за сигурност, согласно со постапките за издавање на одобрение за сигурност и сертификат
за сигурност утврдени со закон и истото се евидентира
во одобрението за сигурност и сертификатот за сигурност.
(18) Начинот и постапката за одржување на железнички возила, начинот на водење на евиденција за
извршено одржување на железничките возила, како и
формата и содржината на образецот на потврдата за
техничка исправност на возилото ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа
надлежен за работите од областа на железничкиот сообраќај и железничка инфраструктура.
(19) Формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на сертификат на субјектот задолжен за одржување на железнички возила, формата и содржината на образецот на
сертификатот за одржување на железнички возила, како и формата и содржината на регистарот на издадени
сертификати ги пропишува министерот кој раководи со
органот на државната управа надлежен за работите од
областа на железничкиот сообраќај и железничка инфраструктура.“
Член 5
Во членот 14 став (1) по зборовите: „Истрагата за“
се додава зборот „случени“, а по зборовите: „Комитет
за водење на“ се додаваат зборовите: “истрага за случени“.
Член 6
Во членот 16 ставот (1) се менува и гласи:
„Истрагата за случени сериозни несреќи, несреќи и
инцидент согласно со членот 14 од овој закон се врши
од Комитет како постојано тело, кое е составено од најмалку двајца иследници, кои се стручни лица од областа на железницата и се во редовен работен однос во
Генералниот секретаријат при Владата на Република
Македонија, од кои еден се именува за одговорен иследник. Комитетот е независен во својата организација
и во донесување на одлуки од секој управител на инфратсруктурата, превозникот, органот за сигурност,
Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор и
Министерството за транспорт и врски.“
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Иследниците од ставот (1) на овој член треба
да имаат завршено најмалку високо образование (VII-1
степен или минимум 240 кредити според ЕКТС) од областа на машинските, електротехничките, сообраќајните или градежните науки, со работно искуство од најмалку пет години од областа на железничкиот сообра-
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ќај и/или железничката инфраструктура, со активно
познавање на англиски јазик и познавање на прописите
од областа на железницата.“
Ставот (2) станува став (3).
Ставот (3) кој станува став (4) се менува и гласи:
„(4) Управителот на инфраструктурата, превозникот и во одредени случаи органот за сигурност, се
должни веднаш да достават известување за случената
сериозна несреќа, несреќа и инцидент согласно со членот 14 од овој закон до Комитетот, кој треба веднаш да
ги направи потребните подготовки за започнување со
истрагата.“
Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (5), (6) и
(7).
Член 7
Во членот 17 став (3) по зборовите: „секогаш кога
во“ се додаваат зборовите: “сериозната несреќа“.
Член 8
Во членот 18 став (1) зборот „извештај“ се заменува
со зборовите: „иследнички извештај од увид и иследување“.
Во ставот (4) по зборот „Содржината“ се додаваат
зборовите: „и формата“.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Постапките за вонредни настани случени во
железничкиот сообраќај поблиску ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа
надлежен за вршење на работите од областа на железничкиот сообраќај и железничка инфраструктура во
согласност со министерот кој раководи со органот на
државната управа надлежен за работите од областа на
внатрешните работи и министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на здравството.“
Член 9
Во членот 28 ставот (2) се менува и гласи:
„Формата и содржината на образецот на барањето
за утврдување на физичката и психолошката способност, начинот на нивното утврдување, проверките и
роковите за редовен и вонреден преглед на машиновозач ги пропишува министерот кој раководи со органот
на државната управа надлежен за работите од областа
на здравството во согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на железничкиот сообраќај и железничка инфраструктура.“
Член 10
Во членот 30 став (2) по точката се додаваат две нови реченици кои гласат: „За издавањето на дозвола се
плаќа надоместок. Висината на надоместокот ја утврдува органот за сигурност врз основа на реалните трошоци потребни за издавање на дозвола на која согласност дава министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на железничкиот сообраќај и железничка инфраструктура.“
Член 11
Во членот 35 став (1) зборовите: „општо стручно
познавање“ се заменуваат со зборовите: “општа професионална способност“.
Ставовите (3), (4), (5), (6) и (7) се бришат.
Член 12
По членот 35 се додаваат три нови члена 35-а, 35-б
и 35-в, кои гласат:
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“Центар за обука
Член 35-а
(1) Обуката за општа професионална способност се
спроведува од овластено правно лице - Центар за обука.
(2) За добивање на овластување за вршење на обука
за општа професионална способност правното лице од
ставот (1) на овој член треба да ги исполнува следниве
услови, и тоа да:
- поседува простор опремен за одржување на обуката,
- поседува информатичка технологија и друга опрема за спроведување на обуката и водење на евиденција,
- изработи стручна литература согласно со програмата за обука за општа професионална способност,
- има најмалку вработено три лица, кои поседуваат
овластување за вршење на обука за општа професионална способност и
- има најмалку вработено три лица со овластување
за испитувачи за општа професионална способност.
(3) Овластувањето на правното лице од ставот (1)
на овој член на негово писмено барање го издава органот за сигурност. За издадените овластувања органот
за сигурност води Регистар на издадени овластувања.
(4) Формата и содржината на Регистарот од ставот
(3) на овој член ја пропишува министерот кој раководи
со органот на државната управа надлежен за работите
од областа на железничкиот сообраќај и железничка
инфраструктура.
(5) За издадените овластувања од ставот (3) на овој
член се плаќа надоместок. Висината на надоместокот ја
утврдува органот за сигурност врз основа на реалните
трошоци потребни за издавање на овластувањето на
која согласност дава министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на железничкиот сообраќај и железничка инфраструктура.
(6) Органот за сигурност донесува одлука по поднесеното писмено барање за издавање на овластување за
вршење на обука за општа професионална способност
во што е можно пократок рок, но не повеќе од еден месец по доставување на сите релевантни податоци. Одлуката се доставува до правното лице - подносител на
барањето, а доколку барањето се одбива, во одлуката
се наведуваат причините за истото.
(7) Против одлуката од ставот (6) на овој член може
да се поднесе тужба до Управниот суд на Република
Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на
одлуката.
(8) Овластувањето на правното лице за вршење на
обука за општа професионална способност е со важност од најмногу четири години.
(9) Доколку органот за сигурност утврди дека правното лице од ставот (1) на овој член не ги исполнува
условите утврдени со ставот (2) на овој член, го одзема
овластувањето.
(10) Обуката се врши континуирано, согласно со
програми за обука на машиновозачи и системи за обука, со цел да се обезбеди дека компетентноста на машиновозачите е задржана и дека задачите се извршуваат соодветно.
(11) По завршената обука на кандидатите им се издава потврда.
(12) Формата и содржината на барањето и упатство
за пополнување на барањето за овластување на правното лице за вршење на обука за општа професионална
способност, формата и содржината на образецот на овластувањето, како и програмата за обука за општа професионална способност, за стручно познавање и компетентност во врска со железничкото возило и за стручно
познавање и компетентност во врска со железничката
инфраструктура ги пропишува министерот кој раково-
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ди со органот на државната управа надлежен за работите од областа на железничкиот сообраќај и железничка
инфраструктура.
(13) Формата и содржината на барањето за обука за
општа професионална способност, како и формата и
содржината на образецот на потврдата за успешно завршена обука ги пропишува министерот кој раководи
со органот на државната управа надлежен за работите
од областа на железничкиот сообраќај и железничка
инфраструктура.
Овластени обучувачи
Член 35-б
(1) Обуката за општа професионална способност
согласно со членот 28 став (1) алинеја 4 од овој закон,
јазичното познавање согласно со членот 29 став (1)
алинеја 1 од овој закон, стручното познавање и компетентност во врска со железничкото возило согласно со
членот 29 став (1) алинеја 2 од овој закон и обуката која се однесува на стручно познавање и компетентност
во врска со железничката инфраструктура согласно со
членот 29 став (1) алинеја 3 од овој закон вклучувајќи
го и познавањето на делниците и правилата и постапките за работење, се извршува од овластени лица - обучувачи.
(2) За добивање на овластување за вршење на обука
за општа професионална способност, за стручно познавање и компетентност во врска со железничкото возило
и за стручно познавање и компетентност во врска железничката инфраструктура, лицата -кандидати треба
да ги исполнуваат следниве услови: да имаат високо
образование - градежен, машински, сообраќаен или
електротехнички факултет со VII-1 степен на стручна
подготовка или минимум 240 кредити според ЕКТС, со
најмалку пет години работно искуство во областа на
железничкиот сообраќај, односно железничката инфраструктура и познавање на најмалку еден странски јазик
(англиски, француски или германски).
(3) Овластувањата за обучувачи за општа професионална способност, за стручно познавање и компетентност во врска со железничкото возило и за стручно познавање и компетентност во врска со железничката инфраструктура, ги издава органот за сигурност на писмено барање од заинтересираните лица - кандидати. За
издадените овластувања органот за сигурност води Регистар на издадени овластувања за обучувачи за општа
професионална способност, за стручно познавање и
компетентност во врска со железничкото возило и за
стручно познавање и компетентност во врска со железничката инфраструктура.
(4) За издадените овластувања од ставот (3) на овој
член се плаќа надоместок. Висината на надоместокот ја
утврдува органот за сигурност врз основа на реалните
трошоци потребни за издавање на овластувањето на
која согласност дава министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на железничкиот сообраќај и железничка инфраструктура.
(5) Органот за сигурност донесува одлука по поднесеното писмено барање од ставот (3) на овој член во
што е можно пократок рок, но не повеќе од еден месец
по доставување на сите релевантни податоци. Одлуката се доставува до лицето - кандидат, а доколку барањето се одбива, во одлуката се наведуваат причините
за истото.
(6) Против одлуката донесена од органот за сигурност може да се поднесе тужба до Управниот суд на
Република Македонија во рок од 30 дена од денот на
приемот на одлуката.
(7) Овластувањата за обучувачи за вршење на обука
на машиновозачи за општа професионална способност,
за стручно познавање и компетентност во врска со же-
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лезничкото возило и за стручно познавање и компетентност во врска со железничката инфраструктура, се
со важност од најмногу две години.
(8) Овластувањата за вршење на обука за општа
професионална способност, за стручно познавање и
компетентност во врска со железничкото возило и за
стручно познавање и компетентност во врска со железничката инфраструктура, органот за сигурност ќе ги
одземе доколку утврди дека обучувачот не ги исполнува условите утврдени во ставот (2) на овој член.
(9) При вршењето на обуката за општа професионална способност, за стручно познавање и компетентност во врска со железничкото возило и за стручно познавање и компетентност во врска со железничката инфраструктура на кандидатите треба да им се овозможи
праведен и недискриминаторски пристап до обуката,
која е неопходна за исполнување на условите за добивање дозвола и сертификат.
(10) Формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барање за овластување на лицата
- обучувачи за вршење на обука на машиновозачи за
општа професионална способност, за стручно познавање и компетентност во врска со железничкото возило и
стручно познавање и компетентност во врска со железничката инфраструктура, формата и содржината на
образецот на овластувањето, како и формата и содржината на Регистарот на издадени овластувања ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на железничкиот сообраќај и железничка инфраструктура.
Програми за обука
Член 35-в
(1) Обуката за стручно познавање и компетентност
во врска со железничкото возило и за стручно познавање и компетентност во врска со железничката инфраструктура ја спроведува превозникот, односно управителот на инфраструктурата во зависност од тоа каде е
вработен машиновозачот.
(2) Начинот и постапката за спроведување на обуката за стекнување на стручно познавање и компетентност во врска со железничкото возило и за стручно познавање и компетентност во врска со железничката инфраструктура, формата и содржината на барањето за
обука, како и формата и содржината на образецот на
потврдата за успешно спроведена обука ги пропишуваат превозникот, односно управителот на инфраструктурата во согласност со својот систем за сигурносно
управување од членовите 9 и 10 од овој закон.“
Член 13
Членот 37 се менува и гласи:
“(1) Испитот за општа професионална способност
го организира и спроведува овластеното правно лице
од членот 35 став (1) од овој закон.
(2) Полагањето на испитот од ставот (1) на овој
член се врши пред комисија од три члена - овластени
испитувачи, формирана од овластеното правно лице за
обука од членот 35 став (1) од овој закон.
(3) Испит за стручно познавање и компетентност во
врска со железничкото возило и за стручно познавање
и компетентност во врска со железничката инфраструктура, како и периодичните проверки на знаењето на
машиновозач го организира и спроведува превозникот,
односно управителот на инфраструктурата во согласност со својот систем за сигурносно управување од
членовите 9 и 10 од овој закон.
(4) Полагањето на испитот од ставот (3) на овој
член се врши пред комисија составена од три члена овластени испитувачи, формирана од превозникот, односно управителот на инфраструктура.“
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Член 14
По членот 37 се додаваат седум нови члена 37-а,
37-б, 37-в, 37-г, 37-д и 37-ѓ и 37-е, кои гласат:
„Овластени испитувачи
Член 37-а
(1) За добивање овластување за овластен испитувач
за општа професионална способност, за стручно познавање и компетентност во врска со железничкото возило
и за стручно познавање и компетентност во врска со
железничката инфраструктура, лицата -кандидати
треба да ги исполнуваат следниве услови: да имаат високо образование - градежен, машински, сообраќаен,
или електротехнички факултет со VII-1 степен на
стручна подготовка или минимум 240 кредити според
ЕКТС, со најмалку пет години работно искуство во областа на железничкиот сообраќај, односно железничката инфраструктура и познавање на најмалку еден
странски јазик (англиски, француски или германски).
(2) Овластувањата за испитувачи за општа професионална способност, за стручно познавање и компетентност во врска со железничкото возило и за стручно
познавање и компетентност во врска со железничката
инфраструктура на писмено барање од лица - кандидати го издава органот за сигурност. За издадените овластувања органот за сигурност води Регистар на издадени овластувања за испитувачи за општа професионална
способност, за стручно познавање и компетентност во
врска со железничкото возило и за стручно познавање
и компетентност во врска со железничката инфраструктура.
(3) За издавање на овластувања од ставот (2) на
овој член се плаќа надоместок. Висината на надоместокот ја утврдува органот за сигурност врз основа на реалните трошоци потребни за издавање на овлсатувањето на која согласност дава министерот кој раководи со
органот на државната управа надлежен за работите од
областа на железничкиот сообраќај и железничка инфраструктура.
(4) Органот за сигурност донесува одлука по поднесеното писмено барање од ставот (2) на овој член во
што е можно пократок рок, но не повеќе од еден месец
по доставување на сите релевантни податоци. Одлуката се доставува до лицето - кандидат, а доколку барањето се одбива, во одлуката се наведуваат причините
за истото.
(5) Против одлуката од ставот (4) на овој член може
да се поднесе тужба до Управниот суд на Република
Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на
одлуката.
(6) Овластувањата за испитувачи за општа професионална способност, за стручно познавање и компетентност во врска со железничкото возило и за стручно
познавање и компетентност во врска со железничката
инфраструктура, се со важност од најмногу две години.
(7) Доколку органот за сигурност утврди дека овластеното лице - испитувач не ги исполнува условите
пропишани во ставот (1) на овој член, му го одзема овластувањето.
Член 37-б
(1) Испитите од членот 37 ставови (1) и (3) од овој
закон се организираат така што да се избегне секаков
конфликт на интереси, без разлика дали овластениот
испитувачот е од редот на вработените на превозникот
или управителот на инфраструктура, кој го издава сертификатот.
(2) По завршената обука се спроведува испит. Испитот се состои од теоретски и практичен дел. Практичниот дел се оценува преку тестови за способноста
за управување на железничко возило на железничката
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мрежа. Во особено тешки ситуации, при спроведувањето на практичниот дел од испитот, на примената на
оперативните правила и практично возење на машиновозачот може да се користи симулатор.
(3) За обуката и спроведениот испит за општа професионална способност се плаќа надоместок од страна
на превозникот или управителот на железничката инфраструктура. Висината на надоместокот ја утврдува
правното лице од членот 35-а став (1) од овој закон, врз
основа на реалните трошоци потребни за извршената
обука и спроведениот испит на која согласност дава
министерот кој раководи со органот на државната
управа надлежен за работите од областа на железничкиот сообраќај и железничка инфраструктура.
(4) На лицето кое го положило испитот му се издава уверение за положен испит.
(5) Формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барање за овластување на лицата
- испитувачи на машиновозачи за општа професионална способност, за стручно познавање и компетентност
во врска со железничкото возило и за стручно познавање и компетентност во врска со железничката инфраструктура, формата и содржината на образецот на овластувањето, како и формата и содржината на Регистарот на издадени овластувања ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на железничкиот сообраќај и железничка инфраструктура.
(6) Формата и содржината на барањето на машиновозач за полагање на испит за општа професионална
способност, како и формата и содржината на образецот
на уверението за положен испит како и начинот и постапката за полагање на испитот, ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа
надлежен за работите од областа на железничкиот сообраќај и железничка инфраструктура.
(7) Начинот и постапката за полагање на испит за
стручно познавање и компетентност во врска со железничкото возило, односно за полагање на испит за
стручно познавање и компетентност во врска со железничката инфраструктура, периодичните проверки, формата и содржината на образецот на барањето за полагање на испит и формата и содржината на образецот на
уверението за положен испит ги пропишуваат превозникот, односно управителот на инфраструктурата во
согласност со својот систем за сигурносно управување
од членовите 9 и 10 од овој закон.
Условите што треба да ги исполнуваат другите железнички работници кои непосредно учествуваат во
вршењето на железничкиот сообраќај
Член 37-в
(1) Другите железнички работници кои непосредно
учествуваат во работата и одвивањето во железничкиот
сообраќај мора да ги исполнуваат условите во поглед
на стручната и здравствената способност утврдени со
овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон, како и условите во поглед на здравствената способност утврдени со прописите од областа на здравството.
(2) Работните задачи и работното време на другите
железнички работници ги определува управителот на
инфраструктурата, односно превозникот со свој акт, во
согласност со својот систем за сигурносно управување
од членовите 9 и 10 од овој закон.
Стручна способност
Член 37-г
(1) Другите железнички работници, во зависност од
работата која ја извршуваат, мора да имаат завршено
средно техничко образование, завршена практична
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работа под надзор и положен стручен испит за тој вид
на работа, согласно со програмата за стручна способност.
(2) Практичната работа под надзор и испитот од
ставот (1) на овој член ги организира и спроведува
управителот на инфраструктурата, односно превозникот. За успешно завршената практична работа под надзор, на железничкиот работник му се издава потврда, а
за положен стручен испит уверение. За издадените уверенија управителот на инфраструктурата, односно превозникот водат Регистар за издадени уверенија за положен стручен испит.
(3) Железничките работници од ставот (1) на овој
член, во зависност од работата која ја извршуваат, мора
постојано стручно да се усовршуваат, а нивното знаење
подлежи на редовна, а по потреба и на периодична
проверка. Редовната проверка на стручната способност
се врши на секои три години.
(4) Начинот и постапката за стекнување на стручна
способност, програмата за стручна способност, стручното усовршување, редовното и периодичното проверување на знаењето на другите железнички работници
кои непосредно учествуваат во рабатата и одвивањето
на железничкиот сообраќај, формата и содржината на
образецот на барањето за полагање на испит, како и
формата и содржината на образецот на потврдата и на
уверението од ставот (2) на овој член ги пропишува
управителот на инфраструктурата, односно превозникот, во согласност со својот систем за сигурносно управување од членовите 9 и 10 од овој закон.
Здравствена способност
Член 37-д
(1) Другите железнички работници, во зависност од
работите кои ги извршуваат мора да ги исполнуваат
пропишаните здравствени барања и да бидат психофизички и телесно способни за вршење на соодвтената
работа.
(2) Здравствената способност на другите железнички работници мора да се проверува редовно, а по
потреба и вонредно согласно со прописот од ставот (6)
на овој член.
(3) Утврдувањето и проверувањето на здравествената способност на другите железнички работници на
писмено барање на превозникот или управителот на
железничката инфраструктура се извршува со здравествен преглед.
(4) Здравствениот преглед од ставот (3) на овој член
се врши во здравствена установа, која исполнува
пропишани услови и е овластена од министерот за
здравство.
(5) Здравствената установа за извршените здравствени прегледи води евиденција и е должна истата да
ја чува најмалку пет години.
(6) Формата и содржината на образецот на барањето за утврдување на здравствената спосбност, начинот
на утврдување, проверките и роковите за редовен и вонреден здравствен преглед на другите железнички работници ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на здравството во согласност со министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за
работите од областа на железничкиот сообраќај и железничка инфраструктура.
Член 37-ѓ
(1) Другите железнички работници не смеат да почнат да вршат работа ако во толкава мера се уморени
или болни или се во таква психофизичка состојба или
под дејство на опојни дроги или психотропни супстанции, така што не се способни да ги вршат доверените
работи.
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(2) Другите железнички работници мора да имаат
доказ за настанатата состојба од ставот (1) на овој член
од матичен лекар.
(3) Другите железнички работници кои во текот на
вршењето на своите работи се чувствува уморени или
болни или од кои и да било други причини се неспособни за натамошно вршење на работите се должни за
тоа да го известат по писмен пат непосредниот раководител и да прекинат да ја вршат работата ако оценат
дека не може безбедно да ги вршат своите работи и задачи. Непосредниот раководител е должен таквиот работник веднаш да го упати на вонреден здравствен
преглед.
Член 37-е
(1) Другите железнички работници не смеат да
почнат да ја вршат својата работа ако во организмот
имаат алкохол и/или други психотропни супстанции,
ниту во текот на работата смеат да конзумираат алкохол и/или други психотропни супстанции.
(2) Другите железнички работници се должни на
барање на овластен работник да се подложат на испитување за проверка на присуството на алкохол и за
проверка на присуство на други психотропни супстанции во организмот.
(3) Другите железнички работници кај кои со испитување ќе се утврди присуство на алкохол и/или други
психотропни супстанции во организмот ќе се смета
дека се под дејство на алкохол и/или други психотропни супстанции.
(4) Начинот и постапката на утврдување на присутноста на алкохол и/или други психотропни супстанции
во организмот на другите железнички работници ги
пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на
здравството.“
Член 15
Во членот 40 став (3) зборовите: „еден странски“ се
заменуваат со зборовите: „англиски или француски или
германски“.
Член 16
Во членот 45 став (2) по алинејата 1 се додава нова
алинеја 2, која гласи:
„- да води регистер за издадени уверенија на другите железнички работници,“.
Член 17
По членот 49 се додаваат два нови члена 49-а и 49б, кои гласат:
„Член 49-а
(1) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторите од членот 46 од овој закон утврдат
дека е сторена неправилност од членот 51 став (1) точки 7, 8 и 9 од овој закон, се должни да состават записник во кој ќе ја утврдат сторената неправилност со укажување за отстранување на истата во одреден рок кој
не може да биде подолг од 30 дена и со истовремено
врачување на покана за спроведување на постапка за
едукација на субјектот каде што е утврдена неправилноста при вршењето на инспекцискиот надзор.
(2) Формата и содржината на поканата за едукација,
како и начинот на спроведување на постапката за едукација ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на железничкиот сообраќај и железничка инфраструктура.
(3) Едукацијата ја организира и спроведува Управата во рок не подолг од осум дена од денот на извршениот инспекциски надзор.
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(4) Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни неправилности за еден или
повеќе субјекти.
(5) Доколку во закажаниот термин субјектот над кој
се спроведува едукацијата не се јави на едукацијата ќе
се смета дека едукацијата е спроведена.
(6) Доколку субјектот над кој се спроведува едукацијата се јави на едукација и истата ја заврши, ќе се
смета дека е едуциран по однос на утврдената неправилност.
(7) Доколку инспекторите од членот 46 од овој закон при спроведувањето на контролниот инспекциски
надзор утврдат дека се отстранети неправилностите од
ставот (1) на овој член ќе донесат заклучок за запирање
на постапката за инспекциски надзор.
(8) Доколку инспекторите од членот 46 од овој закон при вршењето на контролниот надзор утврдат дека
не се отстранети утврдените неправилности од ставот
(1) на овој член ќе поднесат барање за поведување на
прекршочна постапка пред надлежен суд.
(9) Управата води евиденција за спроведената едукација на начин пропишан од министерот кој раководи
со органот на државната управа надлежен за работите
од областа на железничкиот сообраќај и железничка
инфраструктура.
Член 49-б
Управата за бројот на извршените инспекциски
контроли изготвуваат квартални извештаи кои ги објавува на својата веб страница.“
Член 18
Во членот 51 став (1) алинеја 2 зборовите: „товарни
вагони“ се заменуваат со зборовите: „железнички возила“.
Во алинејата 7 зборовите: „(член 35 став (3) алинеја 1)“ се заменуваат со зборовите: „(член 35-б став
(9))“.
Член 19
Во членот 56 бројот „26“ се заменува со бројот
“43“.
Член 20
До воспоставување на системот за сигурносно
управување од членовите 9 и 10 од Законот за сигурност во железничкиот систем издавањето на овластвувањето на правното лице за вршење на обука за општа
професионална способност, овластувања на лица - обучувачи и лица - испитувачи ќе се применува Правилникот за начинот и постапката за стекнување на стручна
способност, програмата за стручно оспособување,
стручното усовршување, редовното и периодично проверување на знаењето на железнички работник кој непосредно учествува во работата и одвивањето на железничкиот сообраќај, формата и содржината на образецот на потврдата за спроведена практична работа и
на уверението за положен испит („Службен весник на
Република Македонија“ број 155/2008).
Машиновозачите кои до влегувањето во сила на
овој закон се стекнале со дозвола за управување со железничко возило ќе се смета дека ги исполнуваат условите од членот 28 став (1) од Законот за сигурност во
железничкиот систем до истекот на важноста на дозволата.
Член 21
Комитетот за водење на истрага за случени сериозни несреќи, несреќи и инциденти во железничкиот систем ќе се основа во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
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Член 22
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се
донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, освен подзаконскиот акт од
членот 49-а кој ќе се донесе во рок од 15 дена од денот
на влегувањето во сила на овој закон.
Член 23
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за сигурност во железничкиот
систем.
Член 24
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 SIGURI NË SISTEMIN HEKURUDHOR
Neni 1
Në Ligjin për siguri në sistemin hekurudhor ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 48/10, 23/11
dhe 53/11), në nenin 3 pas pikës 22 shtohet pikë e re 23 si
vijon:
„23. "Punetor tjetër hekurudhor" është personi fizik
që është i punësuar në marrëdhënie të rregullt pune ose me
marrëveshje te udhëheqësi i infrastrukturës hekurudhore
ose transportuesi hekurudhor, përveç makinistit;“.
Pikat 23 dhe 24 bëhen pika 24 dhe 25.
Neni 2
Në nenin 9 paragrafi (4) pika (v) ndryshohet si vijon:
"v) rezultate nga kontrolli i brendshëm në aspekt të
sigurisë dhe".
Neni 3
Në nenin 10 paragrafi (2) pika x) fjala "revizion" zevendesohet me fjalën "kontroll".
Neni 4
Në nenin 13 paragrafi (4) pas fjalës "mjete" shtohen
fjalët: "jepet vërtetim për rregullshmërinë teknike të mjeteve me të cilën".
Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:
"(5) Për vërtetimet e lëshuara nga paragrafi (4) i
këtij neni paguhet kompensim në shumë dhe mënyra të
përcaktuar nga subjekti i obliguar për mirëmbajtjen e mjeteve hekurudhore. Për lartësinë e kompensimit jep pelqim
ministri që udhëheq me organin e administratës shteterore,
kompetent për punët nga sfera e komunikacionit hekurudhor dhe infrastrukturës hekurudhore."
Paragrafi (5) bëhet paragraf (6).
Paragrafi (6) që bëhet paragraf (7) ndryshohet si vijon:
"(7) Subjekti i obliguar për mirëmbajtjen e mjeteve
hekurudhore, duhet të posedojë certifikatë për mirembajtjen e mjeteve hekurudhore."
Paragrafi (7) që bëhet paragraf (8) ndryshohet si vijon:
"(8) Certifikaten për mirëmbajtjen e mjeteve hekurudhore me kërkesë me shkrim të subjektit të obliguar për
mirëmbajtjen e mjeteve hekurudhore e lëshon organi për
siguri. Për certifikatat e lëshuara organi për siguri mban
Regjister për certifikatat e lëshuara."
Paragrafi (8) që bëhet paragraf (9) ndryshohet si vijon:
"(9) Për lëshimin e certifikatës nga paragrafi (7) i
këtij neni paguhet kompensim. Lartësinë e kompensimit e
përcakton organi për siguri në bazë të shpenzimeve të nevojshme reale për lëshimin e certifikatës, për të cilën jep
pelqim ministri që udhëheq me organin e administratës
shteterore kompetent për punët nga sfera e komunikacionit
hekurudhor dhe infrastrukturës hekurudhore."
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Paragrafi (9) që bëhet paragraf (10) ndryshohet si vijon:
"(10) Për marrjen e certifikatës për mirëmbajtjen e
mjeteve hekurudhore, subjekti i obliguar për mirëmbajtje
duhet të këtë të punësuar së paku pesë persona me pergatitje të lartë profesionale shkalla VII-1 ose minimum 240 kredi sipas EKTS, nga të cilët tre inxhinierë të diplomuar të
makinerise, dy inxhinierë të diplomuar të komunikacionit
në drejtimin komunikacion dhe transport hekurudhor dhe
një elektroinxhinier, me së paku pesë vite përvojë punë në
profesion ose personel tjetër teknik, si dhe të ketë hapësirë
adekuate afariste, pajisje dhe aparate."
Paragrafi (10) që bëhet paragraf (11) ndryshohet si
vijon:
"(11) Me certifikatën për mirëmbajtjen e mjeteve hekurudhore vërtetohet se subjekti i obliguar për mirembajtjen e
mjeteve hekurudhore i mirëmban mjetet në pajtim me
paragrafin (4) të këtij neni."
Paragrafi (11) që bëhet paragraf (12) ndryshohet si
vijon:
"(12) Certifikata e lëshuar për subjektin e obliguar për
mirëmbajtjen e mjeteve hekurudhore lëshohet për periudhë
prej pesë viteve me mundësi për përtëritje me parashtrim të
kërkesës nga subjekti i obliguar për mirembajtjen e
mjeteve hekurudhore, në afat prej 30 ditësh para kalimit të
afatit për të cilin është lëshuar. Të dhënat në certifikate
duhet të azhurnohen tërësisht ose pjesërisht gjithmone kur
lloji dhe vëllimi i punës kanë ndryshuar në menyre të
konsiderueshme."
Paragrafi (12) që bëhet paragraf (13) ndryshohet si
vijon:
"(13) Organi për siguri miraton vendim për kerkesen
e parashtruar me shkrim për lëshimin e certifikates për
mirëmbajtjen e mjeteve hekurudhore në afat sa më të
shkurtër të mundshëm, por jo më shumë se një muaj pas
dorezimit të të gjitha të dhënave relevante. Vendimi dorezohet te subjekti i obliguar për mirëmbajtjen e mjeteve hekurudhore - kërkuesi, e nëse kërkesa refuzohet, në vendim
theksohen arsyet për të njëjtin."
Pas paragrafi (13) shtohen gjashtë paragrafë të rinj
(14), (15), (16), (17), (18) dhe (19), si vijojnë:
"(14) Kunder vendimit me të cilin kërkesa për leshimin e certifikatës për mirëmbajtjen e mjeteve hekurudhore
refuzohet, mund të parashtrohet padi te Gjykata Administrative e Republikës së Maqedonisë në afat prej 30 ditesh
nga dita e pranimit të vendimit.
(15) Kriteret më të përafërta për përgatitjen profesionale të personelit tjetër teknik, hapësirën afariste, pajisjen dhe
aparatet që duhet t'i posedojë subjekti i ngarkuar për
mirëmbajtjen e mjeteve hekurudhore, i përcakton ministri
që udhëheq me organin e administratës shtetërore, kompetent për punët nga sfera e komunikacionit hekurudhor dhe
infrastrukturës hekurudhore.
(16) Nese organi për siguri konstaton se subjekti i obliguar për mirëmbajtjen e mjeteve hekurudhore nga paragrafi
(1) i këtij neni nuk i plotëson kushtet e përcaktuara me
paragrafët (10) dhe (15) të këtij neni, ia heq certifikaten.
(17) Kur subjekti i obliguar për mirëmbajtjen e mjeteve
hekurudhore është transportues ose menaxher i infrastruktures, plotësimi i kërkesave teknike për mirembajtjen e
mjeteve hekurudhore kontrollohet nga organi për siguri, në
pajtim me procedurat për lëshimin e lejes për siguri dhe
certifikatës për siguri të përcaktuara me ligj dhe e njejta
evidentohet në lejen për siguri dhe certifikatën e sigurise.
(18) Menyren dhe procedurën për mirembajtjen e
mjeteve hekurudhore, mënyrën e mbajtjes së evidences për
mirëmbajtjen e kryer të mjeteve hekurudhore, si dhe
formën dhe përmbajtjen e formularit të vërtetimit për rregullshmeri teknike të mjetit, i përcakton ministri që udheheq me organin e administratës shtetërore, kompetent për
punët nga sfera e komunikacionit dhe infrastruktura hekurudhore.
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(19) Formen dhe përmbajtjen e kërkesës dhe udhezimit
për plotësimin e kërkesës për lëshimin e certifikates për
subjektin e obliguar për mirëmbajtjen e mjeteve hekurudhore, formën dhe përmbajtjen e formularit të certifikates
për mirëmbajtjen e mjeteve hekurudhore, si dhe formen
dhe përmbajtjen e regjistrit për certifikata të lëshuara, i
përcakton ministri që udhëheq me organin e administratës
shteterore kompetent për punët nga sfera e komunikacionit
dhe infrastrukturës hekurudhore."
Neni 5
Në nenin 14 paragrafi (1) pas fjalëve: "Hetim për"
shtohen fjalët: "të ndodhura", kurse pas fjalëve: "Komitet
për mbajtjen e" shtohen fjalët "hetim për rastet që kane
ndodhur".
Neni 6
Në nenin 16 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
„Hetimi për fatkeqësitë serioze që kanë ndodhur, fatkeqesite dhe incidentet në pajtim me nenin 14 të këtij ligji,
kryhet nga Komiteti si trup i përhershëm, që është i perbere
nga së paku dy hetues, që janë persona profesionale nga
sfera e hekurudhës dhe janë në marrëdhënie të rregullt
pune në Sekretariatin e Përgjithshëm të Qeverisë së Republikes së Maqedonisë, nga të cilët njëri emërohet si hetues
përgjegjës. Komiteti është i pavarur në organizimin e vet
dhe në miratimin e vendimeve nga çdo udhëheqës i infrastruktures, transportuesi, organi për siguri, Agjencia për
Rregullimin e Sektorit Hekurudhor dhe Ministria e Transportit dhe Lidhjeve."
Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:
„(2) Hetuesit nga paragrafi (1) i këtij neni duhet të
kenë të kryer së paku arsim të lartë (shkalla VII-1 ose
minimum 240 kredi sipas EKTS) nga sfera e shkencave të
makinerisë, elektroteknikës, komunikacionit ose ndertimtarise, me përvojë pune prej së paku pesë vitesh nga sfera e
komunikacionit hekurudhor dhe/ose infrastrukturës hekurudhore, me njohuri aktive të gjuhës angleze dhe njohjen e
rregullave nga sfera e hekurudhës."
Paragrafi (2) bëhet paragraf (3).
Paragrafi (3) që bëhet paragraf (4) ndryshohet si vijon:
"(4) Udheheqesi i infrastrukturës, transportuesi dhe në
raste të caktuara organi për siguri, janë të obliguar që
menjëherë të dorëzojnë njoftim për fatkeqësinë serioze, fatkeqesine dhe incidentin e ndodhur, në pajtim me nenin 14
të këtij ligji te Komiteti, i cili duhet menjëherë t'i bëjë pergatitjet e nevojshme për fillimin e hetimit."
Paragrafet (4), (5) dhe (6)bëhen paragrafë (5), (6) dhe
(7).
Neni 7
Në nenin 17 paragrafi (3) pas fjalëve: "gjithmonë kur
në" shtohen fjalët: " fatkeqësinë serioze ".
Neni 8
Në nenin 18 paragrafi (1) fjala "raport" zevendesohet
me fjalët: "raport hetues nga kontrolli dhe hetimi".
Në paragrafin (4) pas fjalës "Përmbajtja" shtohen fjalet:
"dhe forma".
Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:
"(5) Procedurat për ngjarje të jashtëzakonshme të ndodhura në komunikacionin hekurudhor, më afërsisht i percakton ministri që udhëheq me organin e administratës shteterore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e komunikacionit dhe infrastrukturës hekurudhore, në pajtim me
ministrin që udhëheq me organin e administratës shteterore
kompetent për punët nga sfera e punëve të brendshme dhe
ministrit që udhëheq me organin e administratës shteterore
kompetent për punët nga sfera e shëndetësisë."
Neni 9
Në nenin 28 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
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"Formen dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës për
përcaktimin e aftësisë fizike dhe psikologjike, mënyrën e
përcaktimit të tyre, kontrollet dhe afatet për kontrollet e
rregullta dhe të jashtëzakonshme të makinistit, i përcakton
ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore
kompetente për punët nga sfera e komunikacionit hekurudhor dhe infrastrukturës hekurudhore."
Neni 10
Në nenin 30 paragrafi (2) pas pikës shtohen dy fjali të
reja si vijojnë: "Për lëshimin e lejes paguhet kompensim.
Lartësinë e kompensimit e përcakton organi për siguri në
bazë të shpenzimeve të nevojshme reale për leshimin e
certifikatës, për të cilin jep pëlqim ministri që udheheq me
organin e administratës shtetërore kompetent për punet nga
sfera e komunikacionit dhe infrastrukturës hekurudhore."
Neni 11
Në nenin 35 paragrafi (1) fjalët: "njohuri të pergjithshme profesionale" zëvendësohen me fjalët: "aftësi të pergjithshme profesionale".
Paragrafet (3), (4), (5), (6) dhe (7) fshihen.
Neni 12
Pas nenit 35 shtohen tre nene të reja 35-а, 35-b и 35-v
si vijojnë
"Qendra për trajnim
Neni 35-a
(1) Trajnimi për aftësi të përgjithshme profesionale
realizohet nga personi i autorizuar juridik - Qendra për
Trajnim.
(2) Për marrjen e autorizimit për kryerjen e trajnimit
për aftësi të përgjithshme profesionale, personi juridik nga
paragrafi (1) i këtij neni duhet t'i plotësojë këto kushte:
- të posedojë hapësire të pajisur për mbajtjen e trajnimit,
- të posedojë teknologji informatike dhe pajisje tjera
për realizimin e trajnimit dhe mbajtjen e evidencës,
- të përgatisë literaturë profesionale në pajtim me programin për trajnim për aftësi të përgjithshme profesionale,
- të ketë së paku tre persona të punësuar, që posedojne
autorizim për kryerjen e trajnimit për aftësi të pergjithshme
profesionale dhe
- të ketë të punësuar së paku tre persona me autorizim
për testues për aftësi të përgjithshme profesionale.
(3) Autorizimin e personit juridik nga paragrafi (1) i
këtij neni me kërkesë të tij me shkrim e jep organi për
siguri. Për autorizimet e dhëna organi për siguri mban
Regjistër të autorizimeve të dhëna.
(4) Formen dhe përmbajtjen e Regjistrit nga paragrafi
(3) i këtij neni, i përcakton ministri që udhëheq me organin
e administratës shtetërore kompetente për punet nga sfera e
komunikacionit hekurudhor dhe infrastruktures hekurudhore.
(5) Për autorizimet e lëshuara nga paragrafi (3) i këtij
neni paguhet kompensim. Lartësinë e kompensimit e
përcakton organi për siguri në bazë të shpenzimeve të nevojshme reale për lëshimin e certifikatës për të cilën jep
pelqim ministri që udhëheq me organin e administratës
shteterore kompetent për punët nga sfera e komunikacionit
hekurudhor dhe infrastrukturës hekurudhore.
(6) Organi për siguri miraton vendim për kerkesen e
parashtruar me shkrim për lëshimin e autorizimit për
kryerjen e trajnimit për aftësi të përgjithshme profesionale
në afat sa më të shkurtër të mundshëm, por jo më shume se
një muaj pas dorëzimit të të gjitha të dhënave relevante.
Vendimi dorëzohet te personi juridik - parashtrues i
kërkesës, e nëse kërkesa refuzohet, në vendim theksohen
arsyet për të njëjtën.
(7) Kunder vendimit nga paragrafi (6) i ketij neni mund
të parashtrohet padi te Gjykata Administrative e
Republikës së Maqedonisë në afat prej 30 ditësh nga dita e
pranimit të vendimit.

Стр. 16 - Бр. 158

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(8) Autorizimi i personit juridik për kryerjen e trajnimit
për aftësi të përgjithshme profesionale, është me
vlefshmëri prej së paku katër viteve.
(9) Nese organi për siguri konstaton se personi juridik
nga paragrafi (1) i këtij neni nuk i plotëson kushtet e
parapara të përcaktuara me paragrafin (2) të këtij neni, e
heq autorizimin.
(10) Trajnimi kryhet në vazhdimësi, në pajtim me
programet për trajnimin e makinistëve dhe sistemet për
trajnim, me qëllim që të sigurohet se kompetenca e makinisteve është mbajtur dhe se detyrat kryhen në mënyrë adekuate.
(11) Pas trajnimit të mbaruar, kandidatëve u jepet
vërtetim.
(12) Formen dhe përmbajtjen e kërkesës dhe udhezimin
për plotësimin e kërkesës për autorizim të personit juridik
për kryerjen e trajnimit për aftësi të pergjithshme
profesionale, formën dhe përmbajtjen e formularit të autorizimit, si dhe programin për trajnim për aftësi të pergjithshme profesionale, për njohuri profesionale dhe kompetence lidhur me mjetin hekurudhor dhe për njohuri profesionale dhe kompetencë lidhur me infrastrukturën hekurudhore, i përcakton ministri që udhëheq me organin e administrates shtetërore kompetente për punët nga sfera e komunikacionit hekurudhore infrastrukturës hekurudhore.
(13) Formen dhe përmbajtjen e kërkesës për trajnim
për aftësi të përgjithshme profesionale, si dhe formen dhe
përmbajtjen e formularit të vërtetimit për trajnimin e kryer
me sukses, i përcakton ministri që udhëheq me organin e
administratës shtetërore kompetent për kryerjen e puneve
nga sfera e komunikacionit hekurudhor dhe infrastruktures
hekurudhore.
Trajnues të autorizuar
Neni 35-b
(1) Trajnimi për aftësimin e përgjithshëm profesional
në pajtim me nenin 28 paragrafi (1) alineja 4 të ketij ligji,
njohja e gjuhës në pajtim me nenin 29 paragrafi (1) alineja
1 të këtij ligji, njohja profesionale dhe kompetenca lidhur
me mjetin hekurudhor në pajtim me nenin 29 paragrafi (1)
alineja 2 të këtij ligji dhe trajnimi që ka të beje me
njohurinë profesionale dhe kompetencën lidhur me infrastrukturen hekurudhore në pajtim me nenin 29 paragrafi (1)
alineja 3 të këtij ligji, duke e përfshirë edhe njohjen e
akseve rrugore dhe rregullave dhe procedurave të punes,
kryhet nga persona-trajnues të autorizuar.
(2) Për marrjen e autorizimit për kryerjen e trajnimit
për aftësi të përgjithshme profesionale, për njohuri profesionale dhe kompetencë lidhur me mjetin hekurudhor dhe
për njohuri dhe kompetencë profesionale lidhur me infrastrukturen, personat kandidatë duhet t'i plotësojnë këto
kushte: të kenë arsim të lartë - fakultetin e ndërtimtarisë,
makinerise, komunikacionit ose elektroteknikës me shkallë
VII-1 të përgatitjes profesionale ose minimum 240 kredi sipas EKTS, me së paku pesë vite përvojë pune në sferën e
komunikacionit hekurudhor, respektivisht infrastrukturës
hekurudhore dhe njohjen e së paku një gjuhë të huaj (angleze, franceze ose gjermane.)
(3) Autorizimet për trajnues për aftësi të pergjithshme
profesionale, për njohjen profesionale dhe kompetence në
lidhje me mjetin hekurudhor dhe për njohuri profesionale
dhe kompetencë lidhur me infrastrukturën hekurudhore, i
lëshon organi për siguri me kërkesë me shkrim nga
personat-kandidatë të interesuar. Për autorizimet e dhëna
organi për siguri mban Regjistër të autorizimeve të dhëna
për trajnues për aftësi të përgjithshme profesionale, për
njohuri profesionale dhe kompetencë lidhur me mjetin
hekurudhor dhe për njohuri profesionale dhe kompetence
lidhur me infrastrukturën hekurudhore.
(4) Për autorizimet e lëshuara nga paragrafi (3) i këtij
neni paguhet kompensim. Shumën e kompensimit e
përcakton organi për siguri në bazë të shpenzimeve të ne-
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vojshme reale për lëshimin e certifikatës për të cilën jep
pelqim ministri që udhëheq me organin e administratës
shteterore kompetent për punët nga sfera e komunikacionit
dhe infrastrukturës hekurudhore.
(5) Organi për siguri miraton vendim për kerkesen e
parashtruar me shkrim nga paragrafi (3) i këtij neni në një
afat sa më të shkurtër të mundshëm, por jo më shume se
një muaj pas dorëzimit të të gjitha të dhënave relevante.
Vendimi dorëzohet te personi - kandidat, e nëse kerkesa
refuzohet, në vendim theksohen arsyet për të njejten.
(6) Kunder vendimit të miratuar nga organi për siguri
mund të parashtrohet padi te Gjykata Administrative e
Republikës së Maqedonisë, në afat prej 30 ditësh nga dita e
pranimit të vendimit.
(7) Autorizimet për trajnues për kryerjen e trajnimit të
makinistëve për aftësi të përgjithshme profesionale, për
njohuri profesionale dhe kompetencë lidhur me mjetin
hekurudhor dhe për njohuri profesionale dhe kompetence
lidhur me infrastrukturën hekurudhore, janë me vlefshmeri
prej së paku dy vitesh.
(8) Autorizimet për kryerjen e trajnimit për aftesi të
përgjithshme profesionale, për njohuri profesionale dhe
kompetencë lidhur me mjetin hekurudhor dhe për njohuri
profesionale dhe kompetencë lidhur me infrastrukturen
hekurudhore, organi për siguri i heq, nëse konstaton se
trajnuesi nuk i plotëson kushtet e përcaktuara në paragrafin
(2) të këtij neni.
(9) Gjate kryerjes së trajnimit për aftësi të pergjithshme
profesionale, për njohuri profesionale dhe kompetence
lidhur me mjetin hekurudhor dhe për njohuri profesionale
dhe kompetencë lidhur me infrastrukturën hekurudhore,
kandidatëve duhet t'u mundësohet qasje e drejtë dhe
jodiskriminuese në trajnim, që është i domosdoshëm për
plotësimin e kushteve për marrjen e lejes dhe certifikates.
(10) Formen dhe përmbajtjen e kërkesës dhe udhezimin
për plotësimin e kërkesës për autorizim të personavetrajnues për kryerjen e trajnimit të makinistëve për aftesi të
përgjithshme profesionale, për njohuri profesionale dhe
kompetencë lidhur me mjetin hekurudhor edhe njohuri
profesionale dhe kompetencë lidhur me infrastrukturen
hekurudhore, formën dhe përmbajtjen e formularit të autorizimit, si dhe formën dhe përmbajtjen e Regjistrit të autorizimeve të lëshuara, i përcakton ministri që udhëheq me
organin e administratës shtetërore, kompetent për kryerjen
e punëve nga sfera e komunikacionit hekurudhor dhe
infrastrukturës hekurudhore.
Programe për trajnim
Neni 35-v
(1) Trajnimin për njohuri profesionale dhe kompetence
lidhur me mjetin hekurudhor dhe për njohurie profesionale
dhe kompetencë lidhur me infrastrukturën hekurudhore, e
realizon transportuesi, respektivisht udheheqesi i
infrastrukturës, varësisht se ku është i punësuar makinisti.
(2) Menyren dhe procedurën për realizimin e trajnimit për
marrje të njohurisë profesionale dhe kompetences lidhur me
mjetin hekurudhor dhe për njohuri profesionale dhe
kompetencën lidhur me infrastrukturën hekurudhore, formën
dhe përmbajtjen e kërkesës për trajnim si dhe formën dhe
përmbajtjen e formularit të vërtetimit për trajnimin e zbatuar
me sukses, i përcakton transportuesi, respektivisht udhëheqësi
i infrastrukturës, në pajtim me sistemin e vet për udhëheqje të
sigurt nga nenet 9 dhe 10 të ketij ligji."
Neni 13
Neni 37 ndryshohet si vijon:
"(1) Provimin për aftësi të përgjithshme profesionale, e
organizon dhe zbaton personi i autorizuar juridik nga neni
35 paragrafi (1) i këtij ligji.
(2) Dhenia e provimit nga paragrafi (1) i këtij neni,
kryhet para komisionit prej tre anëtarëve-testues të autorizuar, i formuar nga personi i autorizuar juridik për trajnim
nga neni 35 paragrafi (1) i këtij ligji.
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(3) Provimin për njohuri profesionale dhe kompetence
lidhur me mjetin hekurudhor dhe për njohuri profesionale
dhe kompetencë lidhur me infrastrukturën hekurudhore, si
dhe kontrollet periodike për njohurinë e makinistit, e
organizon dhe zbaton transportuesi, respektivisht udheheqesi i infrastrukturës në pajtim me sistemin e vet për udheheqje të sigurtë nga nenet 9 dhe 10 të këtij ligji.
(4) Dhenia e provimit nga paragrafi (3) i ketij neni,
kryhet para komisionit të përbërë prej tre anetareve testues të autorizuar, i formuar nga transportuesi, respektivisht udhëheqësi i infrastrukturës.
Neni 14
Pas nenit 37 shtohen shtatë nene të reja 37-а, 37-b, 37v, 37-g, 37-d, 37-gj dhe 37-e, si vijojnë:
"Testues të autorizuar
Neni 37-a
(1) Për marrjen e autorizimit për testues të autorizuar
për aftësi të përgjithshme profesionale, për njohuri profesionale dhe kompetencë lidhur me mjetin hekurudhor dhe
për njohuri profesionale dhe kompetencë lidhur me infrastrukturen hekurudhore, personat-kandidatë duhet t'i plotesojne këto kushte: të kenë arsim të lartë - fakultetin e ndertimtarise, makinerisë, komunikacionit ose elektroteknikes
me shkallën VII-1 të përgatitjes profesionale ose minimum
240 kredi sipas EKTS, me së paku pesë vite pervoje pune
në sferën e komunikacionit hekurudhor, respektivisht
infrastrukturës hekurudhore dhe njohjen e së paku një gjuhe të huaj (angleze, franceze ose gjermane.)
(2) Autorizimet për testues për aftësi të pergjithshme
profesionale, për njohuri profesionale dhe kompetence
lidhur me mjetin hekurudhor dhe për njohuri profesionale
dhe kompetencë lidhur me infrastrukturën hekurudhore, me
kërkesë me shkrim nga personat-kandidatë i leshon organi
për siguri. Për autorizimet e dhëna organi për siguri mban
Regjistër të autorizimeve të dhëna për testues për aftësi të
përgjithshme profesionale, për njohuri profesionale dhe
kompetencë lidhur me mjetin hekurudhor dhe për njohuri
profesionale dhe kompetencë lidhur me infrastrukturen
hekurudhore.
(3) Për lëshim të autorizimeve nga paragrafi (2) i këtij
neni paguhet kompensim. Shumën e kompensimit e
përcakton organi për siguri në bazë të shpenzimeve të nevojshme reale për lëshimin e autorizimit për të cilën jep
pelqim ministri që udhëheq me organin e administratës
shteterore kompetent kryerjen e punëve nga sfera e komunikacionit hekurudhor dhe infrastrukturës hekurudhore.
(4) Organi për siguri miraton vendim për kerkesen e
parashtruar me shkrim nga paragrafi (2) i këtij neni në afat
sa më të shkurtër të mundshëm, por jo më shume se një
muaj pas dorëzimit të të gjitha të dhënave relevante.
Vendimi dorëzohet te personi - kandidat, e nëse kerkesa
refuzohet, në vendim theksohen arsyet për të njëjtin.
(5) Kunder vendimit nga paragrafi (4) të ketij neni,
mund të parashtrohet padi te Gjykata Administrative e
Republikës së Maqedonisë në afat prej 30 ditësh nga dita e
pranimit të vendimit.
(6) Autorizimet për testues për aftësi të pergjithshme
profesionale, për njohuri profesionale dhe kompetence
lidhur me mjetin hekurudhore dhe për njohuri profesionale
dhe kompetencë lidhur me infrastrukturën hekurudhore,
janë me vlefshmëri prej më së shumti dy viteve.
(7) Nese organi për siguri konstaton se personi juridik
- testues nuk i plotëson kushtet e përcaktuara me paragrafin
(1) të këtij neni, ia heq autorizimin.
Neni 37-b
(1) Provimet nga neni 37 paragrafët (1) dhe (3) të këtij
ligji, organizohen ashtu që të evitohet çdo konflikt i
interesave, pa dallim nëse testuesi i autorizuar është nga
radhët e të punësuarve të transportuesit ose udheheqesit të
infrastrukturës, i cili e jep certifikatën.
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(2) Pas trajnimit të kryer mbahet provimi. Provimi
përbëhet nga pjesa teorike dhe praktike. Pjesa praktike
vlerësohet përmes testeve për aftësinë e drejtimit të mjetit
hekurudhore në rrjetin hekurudhor. Në situata vecanerisht
të vështira, gjatë realizimit të pjesës praktike të provimit,
për aplikimin e rregullave operative dhe vozitje praktike të
makinistit mund të shfrytëzohet simulues.
(3) Për trajnim dhe provimin e realizuar për aftesi të
përgjithshme profesionale, paguhet kompensim nga
transportuesi ose udhëheqësi i infrastrukturës hekurudhore.
Shumën e kompensimit e përcakton personi juridik nga
neni 35-a paragrafi (1) i këtij neni, në bazë të shpenzimeve
të nevojshme reale për trajnimin e kryer dhe provimin e
realizuar, për të cilën jep pëlqim ministri që udhëheq me
organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga
sfera e komunikacionit hekurudhor dhe infrastrukturës hekurudhore.
(4) Personit që e ka dhënë provimin i jepet vertetim për
provimin e dhënë.
(5) Formen dhe përmbajtjen e kërkesës dhe udhezimin
për plotësimin e kërkesës së personave-testues të
makinistëve për aftësi të përgjithshme profesionale, për
njohuri profesionale dhe kompetencë lidhur me mjetin hekurudhor edhe për njohuri profesionale dhe kompetencë
lidhur me infrastrukturën hekurudhore, formën dhe permbajtjen e formularit të autorizimit, si dhe formën dhe permbajtjen e Regjistrit për autorizimet e lëshuara, i përcakton
ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore
kompetent për punët nga sfera e komunikacionit hekurudhor dhe infrastrukturës hekurudhore.
(6) Formen dhe përmbajtjen e kërkesës për makinist
për dhënien e provimit për aftësi të përgjithshme profesionale, si dhe formën dhe përmbajtjen e formularit të certifikates për provimin e dhënë si dhe mënyrën dhe proceduren
e dhënies së provimit, i përcakton ministri që udheheq me
organin e administratës shtetërore kompetente për punët
nga sfera e komunikacionit hekurudhor dhe infrastruktures
hekurudhore.
(7) Menyren dhe procedurën e dhënies së provimit për
njohuri profesionale dhe kompetencë lidhur me mjetin
hekurudhor, respektivisht për dhënien e provimit për
njohuri profesionale dhe kompetencë lidhur me infrastrukturen hekurudhore, kontrollet periodike, formën dhe
permbajtjen e formularit të kërkesës për dhënien e provimit
dhe formën dhe përmbajtjen e formularit të certifikatës për
provimin e dhënë, i përcakton transportuesi, respektivisht
udheheqesi i infrastrukturës në pajtim me sistemin e vet për
udheheqje të sigurtë nga nenet 9 dhe 10 të këtij ligji.
Kushtet që duhet t'i plotësojnë punëtorët tjerë hekurudhore të cilët drejtpërdrejt marrin pjesë në kryerjen
e komunikacionit hekurudhor
Neni 37-v
(1) Punetoret tjerë hekurudhor të cilët drejtperdrejt
marrin pjesë në punën dhe zhvillimin e komunikacionit
hekurudhor, doemos duhet t'i plotësojnë kushtet në aspekt
të aftësisë profesionale dhe shëndetësore të percaktuara me
këtë ligj dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji, si
dhe kushtet në aspekt të aftësisë shëndetësore të percaktuara me rregullat nga sfera e shëndetësisë.
(2) Detyrat e punës dhe orari i punës të punetoreve tjerë
hekurudhorë, i përcakton udhëheqësi i infrastruktures,
respektivisht transportuesi me aktin e vet, në pajtim me sistemin e vet për udhëheqje të sigurtë nga nenet 9 dhe 10 të
këtij ligji.
Aftesia profesionale
Neni 37-g
(1) Punetoret tjerë hekurudhorë varësisht nga puna që e
kryejnë, doemos duhet ta kenë arsimin e mesëm teknik të
kryer, punën e kryer praktike nën mbikëqyrje dhe provimin
e dhënë profesional për atë lloj pune, në pajtim me
programin për aftësi profesionale.
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(2) Punen praktike nën mbikëqyrje dhe provimin nga
paragrafi (1) i këtij neni, i organizon dhe realizon udheheqesi i infrastrukturës, respektivisht transportuesi. Për punen
praktike nën mbikëqyrje të kryer me sukses, punetorit
hekurudhor i jepet vërtetim, kurse për provimin e dhënë
profesional i jepet certifikatë. Për certifikatat e dhëna udheheqesi i infrastrukturës, respektivisht transportuesi mban
Regjister për certifikatat e lëshuara për provimin e dhënë
profesional.
(3) Punetoret hekurudhorë nga paragrafi (1) i këtij neni,
varësisht prej punës që e kryejnë, doemos duhet vazhdimisht profesionalisht të përsosen, e njohuria e tyre i nenshtrohet kontrolleve të rregullta, e sipas nevojës edhe periodike. Kontrolli i rregullt i aftësisë profesionale kryhet në çdo
tre vite.
(4) Menyren dhe procedurën e marrjes së aftësisë profesionale, programin për aftësi profesionale, përsosjen profesionale, kontrollin e rregullt dhe periodik të njohurisë së
punëtorëve tjerë hekurudhorë që drejtpërdrejt marrin pjese
në punën dhe zhvillimin e komunikacionit hekurudhor,
formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës për dhenien e provimit si dhe formën dhe përmbajtjen e formularit
të vërtetimit dhe certifikatës nga paragrafi (2) i ketij neni, i
përcakton udhëheqësi i infrastrukturës, respektivisht
transportuesi, në pajtim me sistemin e vet për udheheqje të
sigurtë nga nenet 9 dhe 10 të këtij neni.
Aftesia shëndetësore
Neni 37-d
(1) Punetoret tjerë hekurudhorë, varësisht nga punët që
i kryejnë doemos duhet t'i plotësojnë kërkesat e
përcaktuara shëndetësore dhe të jenë të aftë psikofizikisht
për kryerjen e punës adekuate.
(2) Aftesia shëndetësore e punëtorëve tjerë hekurudhore doemos duhet të kontrollohet rregullisht, e sipas nevojës
edhe jashtë rregullit nga paragrafi (6) i këtij neni.
(3) Percaktimi dhe kontrolli i aftësisë shendetesore të
punëtorëve tjerë hekurudhor me kërkesë me shkrim të
transportuesit ose udhëheqësit të infrastrukturës hekurudhore, kryhet me kontroll shëndetësor.
(4) Kontrolli shëndetësor nga paragrafi (3) i ketij neni
kryhet në institucion shëndetësor, që i plotëson kushtet e
përcaktuara dhe është i autorizuar nga ministri i Shendetesise.
(5) Institucioni shëndetësor për kontrollet e kryera
shëndetësore mban evidencë dhe është i obliguar që të
njëjtën ta ruajë së paku pesë vite.
(6) Formen dhe përmbajtjen e formularit të kerkeses
për përcaktimin e aftësisë shëndetësore, mënyrën e
përcaktimit, kontrollet dhe afatet për kontrollet e rregullta
dhe të jashtëzakonshme të punëtorëve tjerë hekurudhorë, i
percakton ministri që udhëheq me organin e administratës
shteterore kompetent për punët nga sfera e shëndetësisë në
pajtim me ministrin që udhëheq me organin e administratës
shteterore kompetent për punët nga sfera e komunikacionit
hekurudhor dhe infrastrukturës hekurudhore.
Neni 37-gj
(1) Punetoret tjerë hekurudhorë nuk guxojne që të
fillojnë me kryerjen e punëve nëse në një masë jane të
lodhur ose të sëmurë, ose janë në gjendje të atillë psikofizike ose nën ndikimin e drogave dehëse ose substancave
psikotropike, ashtu që nuk janë të aftë t'i kryejnë punët e
ngarkuara.
(2) Punetoret tjerë hekurudhorë doemos duhet të kenë
dëshmi për gjendjen e shkaktuar nga paragrafi (1) i këtij
neni nga mjeku amë.
(3) Punetoret tjerë hekurudhorë që gjatë kryerjes së
punëve të tyre ndihen të lodhur ose të sëmurë nga cfaredo
qoftë arsye tjera janë të paaftë për kryerjen e metejme të
punëve, janë të obliguar që për këtë ta njoftojnë me shkrim
udhëheqësin e drejtpërdrejtë dhe ta ndërprejnë kryerjen e
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punës, nëse vlerësojnë se nuk munden të sigurtë t'i kryejnë
punët dhe detyrat e tyre. Udhëheqësi i drejtperdrejte është i
obliguar që punëtorin e atillë menjëherë ta udhezoje në
kontroll të jashtëzakonshëm shëndetësor.
Neni 37-e
(1) Punetoret tjerë hekurudhorë nuk mund të fillojnë ta
kryejnë punën e vet nëse në organizëm kanë alkool dhe/ose
substanca tjera psikotropike, as gjatë punës nuk guxojnë të
konsumojnë alkool dhe/ose substanca tjera psikotropike.
(2) Punetoret tjerë hekurudhorë janë të obliguar që me
kërkesë te punëtorit të autorizuar t'i nenshtrohen analizës së
kontrollit për prani të alkoolit dhe kontrollit të pranisë së
substancave tjera psikotropike në organizëm.
(3) Punetoret tjerë hekurudhorë te të cilët me kontroll do të
konstatohet prania e alkoolit dhe/ose substancave tjera
psikotropike në organizëm, do të konsiderohet se janë nën
ndikim të alkoolit dhe/ose substancave tjera psikotropike.
(4) Menyren dhe procedurën e konstatimit të pranise së
alkoolit dhe/ose substancave tjera psikotropike në organizmin e punonjësve tjerë hekurudhorë, i përcakton ministri
që udhëheq me organin e administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve në sferën e shëndetësisë."
Neni 15
Në nenin 40 paragrafi (3) fjalët: "një të huaj" zevendesohet me fjalët: "angleze ose frënge ose gjermane".
Neni 16
Në nenin 45 paragrafi (2) pas alinesë 1 shtohet aline e
re 2, si vijon:
"- të mbajë regjistër për certifikata të lëshuara punetoreve tjerë hekurudhorë,".
Neni 17
Pas nenit 49 shtohen dy nene të reja 49-a dhe 49-b, si
vijojnë:
"Neni 49-a
(1) Nese gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese
inspektorët nga neni 46 i këtij ligji konstatojnë se është kryer parregullsia nga neni 51 paragrafi (1) pikat 7, 8 dhe 9 të
këtij ligji, janë të obliguar që të përpilojnë procesverbal në
të cilën do ta konstatojnë parregullsinë me sugjerim për
evitim të së njëjtës në afatin e përcaktuar që nuk mund të
jete më i gjatë se 30 ditë dhe me dorëzimin njëkohësisht të
fteses për zbatimin e procedurës për edukim të subjektit ku
eshte konstatuar parregullsia gjatë kryerjes së mbikëqyrjes
inspektuese.
(2) Formen dhe përmbajtjen e ftesës për edukim si dhe
mënyrën e zbatimit të procedurës për edukim, i percakton
ministri i cili udhëheq me organin e administratës shteterore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e komunikacionit hekurudhor dhe infrastruktura hekurudhore.
(3) Edukimi e organizon dhe zbaton Drejtoria, në afat
jo më të gjatë se tetë ditë nga dita e mbikëqyrjes së kryer.
(4) Edukimi mund të zbatohet për më shumë parregullsi të njëjta ose të njëllojta për një ose më shumë subjekte.
(5) Nese në terminin e caktuar subjekti për të cilin zbatohet edukimi nuk paraqitet në edukim do të konsiderohet
se edukimi është zbatuar.
(6) Nese subjekti për të cilin zbatohet edukimi paraqitet
në edukim dhe të njëjtën e kryen, do të llogaritet se eshte
edukuar në lidhje me parregullsinë e konstatuar.
(7) Nese inspektorët nga neni 46 i këtij ligji gjatë zbatimit të mbikëqyrjes inspektuese kontrolluese konstatojne se
janë evituar parregullsitë nga paragrafi (1) i këtij neni, do
të miratojnë konkluzion për ndalimin e procedurës për
mbikëqyrje inspektuese.
(8) Nese inspektorët nga neni 46 i këtij ligji gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese konstatojnë se nuk jane
evituar parregullsitë nga paragrafi (1) i këtij neni, do të paraqesin kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse para gjykatës kompetente.
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(9) Drejtoria mban evidencë për edukimin e zbatuar në
mënyrë të përcaktuar nga ministri që udhëheq me organin e
administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve
nga sfera e komunikacionit hekurudhor dhe infrastruktures
hekurudhore.
Neni 49-b
Drejtoria për numrin e kontrolleve të kryera inspektuese përgatit raporte tremujore që i publikon në ueb faqen e
vet."
Neni 18
Në nenin 51 paragrafi (1) alineja 2 fjalët: "vagonë ngarkues" zëvendësohen me fjalët: "mjete hekurudhore".
Në alinenë 7 fjalët: "(neni 35 paragrafi (3) alineja 1)"
zevendesohen me fjalët: "(neni 35-b paragrafi (9))".
Neni 19
Në nenin 56 numri "26" zëvendësohet me numrin "43".
Neni 20
Deri në vendosjen e sistemit për udhëheqje të sigurte
nga nenet 9 dhe 10 të Ligjit për siguri në sistemin hekurudhor, lëshimin e autorizimit të personit juridik për kryerjen e
trajnimit për aftësi të përgjithshme profesionale, autorizimeve të personave-trajnues dhe personave-testues, do të
zbatohet Rregullorja për mënyrën dhe procedurën për arritje të aftësisë profesionale, programi për aftësim profesional, përsosje profesionale, kontrollin e rregullt dhe periodik
të njohurisë së punëtorit hekurudhor që drejtpërdrejt merr
pjesë në punën dhe zhvillimin e komunikacionit hekurudhor, formën dhe përmbajtjen e formularit të vertetimit për
punën e kryer praktike dhe certifikatën për dhënien e
provimit "("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
numer 155/08).
Makinistet të cilët deri në hyrje në fuqi të këtij ligji
kanë marrë leje për drejtim me mjetin hekurudhor, do të
konsiderohet se i plotësojnë kushtet nga neni 28 paragrafi
(1) i Ligjit për siguri në sistemin hekurudhor deri, në shfuqizimin e lejes."
Neni 21
Komiteti për mbajtjen e hetimit për fatkeqësi të serioze,
fatkeqësi dhe incidente ndodhura në sistemin hekurudhor,
do të themelohet në afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në
fuqi të këtij ligji.
Neni 22
Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji, përveç aktit nënligjor nga neni 49-a që do të miratohet në afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.
Neni 23
Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Kuvendit
të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të
spastruar të Ligjit për siguri në sistemin hekurudhor.
Neni 24
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
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3445.
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 СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА СТАНБЕН КРЕДИТ
Се прогласува Законот за субвенционирање на
станбен кредит,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 ноември 2011 година.
Бр. 07-4704/1
10 ноември 2011 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА СТАНБЕН
КРЕДИТ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој закон се уредуваат условите, начинот и постапката за субвенционирање на станбен кредит кој
физичкото лице го зема од деловните банки за купување на стан или изградба на куќа за решавање на сопственото станбено прашање.
Член 2
Физички лица можат да добијат финансиски средства од Република Македонија за дел од учеството или
за дел од ануитетот за отплата на станбен кредит под
услови и на начин пропишани со овој закон во вид на
субвенционирање на станбен кредит (во натамошниот
текст: субвенционирање на станбен кредит).
Член 3
Средствата за субвенционирање на станбен кредит
се обезбедуваат во Буџетот на Република Македонија
преку Министерството за финансии.
Член 4
(1) На договорните односи предвидени со овој закон се применува Законот за облигациони односи, доколку со овој закон поинаку не е уредено.
(2) Правните работи кои се склучени спротивно на
ставот (1) на овој член се ништовни.
II. СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА СТАНБЕН КРЕДИТ
Член 5
(1) Субвенционирање на станбен кредит може да
користи физичко лице кое е државјанин на Република
Македонија, има постојано живеалиште на територијата на Република Македонија и ако:
- ги исполнува условите за добивање на станбен
кредит пропишани од деловната банка,
- нема во негова сопственост, во сосопственост или
заедничка сопственост со брачниот другар или во сопственост на брачниот другар стан, односно куќа на територијата на Република Македонија,
- има во негова сопственост, во сосопственост или
заедничка сопственост со брачниот другар или во сопственост на брачниот другар само еден стан или една
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куќа на територијата на Република Македонија која ја
продава заради купување на поголем стан, односно изградба на поголема куќа за потребите на сопственото
домување,
- лицето или неговиот брачен другар не користи
друг станбен кредит на денот на поднесување на барањето за субвенциониран станбен кредит,
- лицето кое не е во брачна заедница има вкупен
месечен приход кој не надминува 900 евра во денарска
противвредност пресметани по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на
поднесувањето на барањето за субвенциониран станбен кредит,
- вкупниот месечен приход на лицето и неговиот
брачен другар не надминува месечно 900 евра во денарска противвредност пресметани по средниот курс
на Народната банка на Република Македонија на денот
на поднесувањето на барањето за субвенциониран
станбен кредит и
- има дадено изјава заверена на нотар дека нема да
го издава станот, односно куќата под закуп, дека нема
дополнително да ја оптовари недвижноста со хипотека
и дека нема да го отуѓи станот, односно куќата купена,
односно изградена со средства од субвенционираниот
кредит во период од првите пет години од започнување
со исплатата на кредитот.
(2) Лицето или неговиот брачен другар кој отуѓил,
подарил или на друг начин располагал со правото на
сопственост на стан или куќа по 1 август 2011 година
нема право на субвенционирање на станбен кредит,
освен во случајот од ставот (1) алинеја 3 на овој член.
(3) Исполнувањето на условот од ставот (1) алинеја
1 на овој член се докажува со документ на деловната
банка со кој се потврдува дека лицето ги исполнило условите на банката за добивање на станбен кредит.
(4) Исполнувањето на условите од ставот (1) алинеи 2 и 3 на овој член се докажува со потврда од Агенцијата за катастар на недвижности со која се потврдува
дека лицето и неговиот брачен другар немаат во сопственост стан, односно куќа на територијата на Република Македонија во моментот на поднесување на барањето и дека немале стан или куќа во периодот од 1
август 2011 година до денот на поднесувањето на барањето.
(5) Исполнувањето на условот од ставот (1) алинеја
4 на овој член се докажува со потврда од Кредитниот
регистар, како и изјава на лицето и неговиот брачен
другар дадена под полна материјална и кривична одговорност за вистинитоста, заверена кај нотар.
(6) Исполнетоста на условите од ставот (1) алинеи 5
и 6 на овој член се докажува со потврда издадена од
работодавачот на лицето и неговиот брачен другар, како и потврда од Управата за јавни приходи за висината
на износот на приходите.
(7) Доказите од ставовите (4) и (6) на овој член се
прибавуваат преку Министерството за финансии, при
што органите надлежни за нивно издавање се должни
да постапат по барањето на Министерството за финансии во рок не подолг од пет работни дена од денот на
доставувањето на барањето и да го издадат соодветниот доказ, без надоместок.
Член 6
(1) Субвенционирање на станбен кредит може да се
користи за купување на нов стан, кој е изграден или се
гради, согласно со Законот за градење или изградба на
нова куќа.
(2) Субвенционирањето на станбен кредит може да
се користи само за купување на стан непосредно од инвеститорот на објектот или изведувачите, односно за
изградба на нова куќа, доколку градежно-техничката
документација гласи на име на барателот на субвенциониран станбен кредит.
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(3) Субвенционирање на станбен кредит може да се
користи само доколку продажната цена на м2 нето корисна станбена површина со вклучен данок на додадена вредност не надминува 900 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на поднесувањето на барањето за субвенционирање на станбен кредит.
Член 7
(1) Субвенционирање на станбен кредит се одобрува за станбен кредит чиј износ не надминува 50.000
евра во денарска противвредност по средниот курс на
Народната банка на Република Македонија на денот на
одобрувањето на кредитот (во натамошниот текст: максимална субвенционирана вредност на станбен кредит) и ако рокот на отплата не е пократок од 20 години.
(2) Доколку станбениот кредит е поголем од износот во ставот (1) на овој член, тогаш се субвенционира
само износот кој е определен во ставот (1) на овој член,
а разликата која го надминува тој износ не е предмет
на субвенционирање.
Член 8
(1) Министерството за финансии објавува јавен повик за прибирање понуди за избор на банки кои на пазарот ќе даваат станбени кредити под најповолни услови и во согласност со овој закон.
(2) Право да поднесе понуда по објавениот јавен
повик има секоја банка со дозвола за работа од Народната банка на Република Македонија.
(3) Содржината на јавниот повик за прибирање на
понуди за избор на деловни банки, начинот и рокот за
поднесување на понудите и начинот на евалуација и
избор ги пропишува министерот за финансии.
(4) Деловните банки одбрани согласно со овој закон
(во натамошниот текст: деловни банки) склучуваат договор со Министерството за финансии за одобрување
на субвенционирани станбени кредити под услови и на
начин утврдени со овој закон.
Член 9
(1) Кредитот што физичкото лице го зема од деловна банка за купување на стан или изградба на куќа се
субвенционира со средства од Буџетот на Република
Македонија, на начин што од буџетот на Министерството за финансии се плаќа:
- половина од месечниот ануитет во еднаков износ
во првите пет години од неговата отплата или
- половина од учеството за станот или куќата, кое
не смее да надмине 25% од максималната субвенционирана вредност на станбениот кредит, односно не повеќе од 6.250 евра во денарска противвредност.
(2) Каматната стапка на кредитот од ставот (1) алинеја 1 на овој член кај кој се субвенционира месечен
ануитет, може да изнесува најмногу до 4,99% годишно
во првите три години од отплатата на кредитот.
(3) Каматната стапка на кредитот од ставот (1) алинеја 1 на овој член кај кој се субвенционира месечен
ануитет, определена во ставот (2) на овој член по истекот на периодот од три години, во следните две години
може да се зголеми најмногу за 10% од утврдениот износ во ставот (2) на овој член.
(4) Каматната стапка на кредитот од ставот (1) алинеја 2 на овој член кај кој се субвенционира учество во
кредит, не може да е повисока од шестмесечен ЕУРИБОР + 4,5 процентни поени на годишно ниво, во текот
на целото времетраење на отплата на кредитот.
(5) Висината на каматната стапка од ставовите (2),
(3) и (4) на овој член се утврдува во договорот од членот 8 став (4) од овој закон.
(6) Средствата за субвенциониран станбен кредит
од ставот (1) алинеја 1 на овој член се неповратни, само во случај на редовна отплата на субвенционираниот
кредит, освен во случајот од ставовите (8) и (9) на овој
член.
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(7) Средствата за субвенционирање на станбен кредит од ставот (1) алинеја 2 на овој член, корисниците
се должни да ги вратат на Министерството за финансии по истекот на 20 години од денот на одобрувањето
на кредитот, без камата на пет еднакви годишни рати.
(8) Во случај на наплата на субенционираниот станбен кредит во постапка за присилна наплата, односно
извршување средствата за субвенциониран кредит од
ставот (1) алинеи 1 и 2 на овој член, достасуваат за
наплата заедно со субвенционираниот станбен кредит
и корисниците се должни да ги вратат веднаш на Министерството за финансии преку деловната банка.
(9) Во случај на предвремена доброволна отплата
на субвенционираниот станбен кредит, средствата за
субвенциониран кредит од ставот (1) алинеи 1 и 2 на
овој член, достасуваат за наплата заедно со субвенционираниот станбен кредит и корисниците се должни да
ги вратат веднаш на Министерството за финансии преку деловната банка.
Член 10
(1) Министерството за финансии објавува јавен повик
во кој ги повикува заинтересираните лица да аплицираат
за добивање на субвенциониран станбен кредит.
(2) Министерството за финансии го објавува јавниот повик во најмалку два електронски и пишани медиуми и во „Службен весник на Република Македонија“.
(3) Времетраењето на јавниот повик и бројот на јавни повици во текот на една година со одлука го утврдува Владата на Република Македонија.
(4) Формата и содржината на барањето за субвенциониран станбен кредит, потребните документи кои се
поднесуваат заедно со барањето, како и образец за потврда на исполнетост на условите, ги пропишува министерот за финансии.
(5) Физичкото лице може да поднесе барање за субвенциониран станбен кредит до деловната банка, во
согласност со овој закон, во период определен во јавниот повик од страна на Министерството за финансии.
(6) Деловната банка ја проценува кредитната способност на барателот и донесува одлука за пред одобрување или одбивање на барањето.
(7) Одлуката за пред одобрување на кредитот мора
да го содржи вкупниот износ на одобрениот кредит и
дефинирана динамика на отплата.
(8) Деловната банка е должна да одлучи по барањето за субвенциониран станбен кредит во рок од 15 дена
од денот на поднесувањето на барањето.
(9) Деловната банка е должна одлуката за пред одобрување на барањето и образецот за потврда на исполнетост на условите од членот 5 од овој закон да ги достави до Министерството за финансии во рок од три
дена од денот на донесувањето на одлуката од ставот
(6) на овој член.
(10) По завршување на јавниот повик и добивање
на сите одлуки за пред одобрување на субвенциониран
станбен кредит, за кои барањата се поднесени до деловните банки во периодот определен во јавниот повик, Министерството за финансии спроведува постапка
за избор на корисници на субвенциониран станбен кредит преку електронски систем за избор.
(11) Начинот и постапувањето за избор на корисници на субвенциониран станбен кредит ги пропишува
министерот за финансии.
(12) Критериуми за избор на корисниците на кредитите се висината на месечните приходи на барателот,
односно вкупните месечни приходи на барателот и неговиот брачен другар и висината на бараниот кредит,
при што предност имаат барателите со пониски примања и барањата на помал износ на кредит.
(13) Врз основа на резултатите од електронскиот
систем за избор на корисници на субвенциониран станбен кредит, Министерството за финансии одлучува за
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одобрување на субвенција, го определува видот на субвенцијата, износот кој се субвенционира и динамиката
на неговата исплата.
Член 11
Субвенционирањето на станбен кредит се одобрува
до износот на средства утврдени со Буџетот на Република Македонија за таа цел во тековната година, а се
исплаќа на деловните банки за една година однапред
согласно со доставените месечни извештаи од деловните банки за исплатени износи на кредити и висина на
ануитет.
Член 12
(1) Деловната банка го доставува нацртот на договорот за одобрување на субвенциониран станбен кредит до Министерството за финансии на претходно одобрување.
(2) По одобрување на нацртот на договорот од страна на Министерството за финансии, деловната банка го
повикува корисникот на субвенциониран станбен кредит да го потпише договорот.
Член 13
Договорот за субвенциониран станбен кредит, особено содржи:
- забрана за корисникот на кредитот да го издава
станот, односно куќата под закуп,
- забрана за дополнително оптоварување на недвижноста со хипотека,
- обврска за поднесување на пријава за промена на
местото на живеење на адреса на новиот стан или куќа
до надлежен орган во рок од 60 дена од денот на воведувањето во владение на барателот на субвенционираниот станбен кредит во станот, односно куќата,
- право на деловната банка во случај кога корисникот на кредитот ќе доцни најмалку 90 дена во намирување на која било обврска, односно обврска на деловната банка во случај кога корисникот на кредитот ќе
доцни најмалку 180 дена во намирување на која било
обврска, да го раскине Договорот за кредит, кредитот
да го прогласи за достасан и да преземе дејствија за
присилна наплата на побарувањето од корисникот на
кредитот по основ на субвенционираниот станбен кредит и субвенцијата и
- забрана за корисникот на кредитот да го отуѓи
станот, односно куќата купен, односно изградена со
средства од субвенционираниот станбен кредит во период од првите пет години од започнување со исплата
на кредитот.
Член 14
Деловната банка во случајот од членовите 13 став
(1) алинеја 4 и 15 став (1) од овој закон е должна веднаш, по извршената наплата, да изврши поврат на
средствата уплатени на име субвенција за станбен кредит на сметката на Министерството за финансии, во
согласност со договорот од членот 8 став (4) од овој закон.
Член 15
(1) Банката е должна врз месечна основа да го известува Министерството за финансии за реализацијата на
субвенционирани станбени кредити, по корисници.
(2) Спроведувањето на договорот за субвенционирани станбени кредити го следат деловната банка и
Министерството за финансии.
Член 16
(1) Доколку деловната банка и Министерството за
финансии дознаат дека средствата одобрени за субвенционирани станбени кредити не се користат во согласност со овој закон и договорот за субвенционирање на
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станбени кредити, доколку фактите врз кои се заснова
одлуката за одобрување на субвенциониран станбен
кредит биле невистинити, се должни да преземат мерки и деловната банка кредитот да го прогласи за достасан во целост и да пристапи кон принудна наплата.
(2) Доколку средствата од членот 9 став (7) од овој
закон корисникот на субвенциониран станбен кредит
не ги врати во предвидениот рок, како и во случајот од
членот 9 став (8) од овој закон, ќе се пристапи кон присилна наплата на средствата.
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II. SUBVENCIONIMI I KREDISË PËR BANIM

- i plotëson kushtet për marrjen e kredisë për banim, të
përcaktuara nga banka afariste,
- nuk ka në pronësi të tij, në bashkëpronësi ose pronesi
të përbashkët me bashkëshortin ose në pronësi të bashkeshortit, apartament përkatësisht shtëpi në territorin e Republikes së Maqedonisë,
- ka në pronësinë e tij, në bashkëpronësi ose pronesi të
përbashkët me bashkëshortin ose në pronësi të bashkeshortit vetëm një apartamentit ose një shtëpi në territorin e
Republikës së Maqedonisë që e shet për shkak të blerjes së
apartamentit më të madh, përkatësisht ndërtim të shtepise
më të madhe për nevojat e banimit të tij,
- personi ose bashkëshorti nuk shfrytëzon kredi tjeter
për banim në ditën e parashtrimit të kërkesës për subvencionim të kredisë për banim,
- personi që nuk është në lidhje martesore ka të hyra të
përgjithshme mujore që nuk i tejkalojnë 900 euro në
kundërvlerë me denarë, të llogaritura me kursin e mesem të
Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në diten e
parashtrimit të kërkesës për kredi të subvencionuar për
banim,
- të hyrat e përgjithshme mujore të personit dhe bashkeshortit të tij nuk i tejkalojnë 900 euro ne kundërvlerë me
denarë, të llogaritura me kursin e mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë, në ditën e parashtrimit
të kërkesës për kredi të subvencionuar për banim,
- ka dhënë deklaratë të vërtetuar te noteri që nuk do ta
japë apartamentin, përkatësisht shtëpinë me qira, se nuk do
ta ngarkojë në mënyrë plotësuese patundshmërinë me
hipotekë dhe se nuk do ta tjetërsojë apartamentin, perkatesisht shtëpinë e blerë përkatësisht të ndërtuar me mjete nga
kredia e subvencionuar në periudhën e prej pesë vitesh të
para nga pagesa e kredisë.
(2) Personi ose bashkëshorti i tij që e ka tjetersuar,
dhuruar ose në mënyrë tjetër ka disponuar me të drejtën e
pronësisë së apartamentit ose shtëpisë pas 1 gushti 2011,
nuk ka të drejtë subvencionimi me kredi banimi përveç në
rastin nga paragrafi (1) alineja 3 të këtij neni.
(3) Permbushja e kushteve nga paragrafi (1) alineja 1 të
këtij neni, dëshmohet me dokument të bankës afariste me
çfarë konstatohet se personi i përmbush kushtet për marrje
të kredisë për banim.
(4) Permbushja e kushteve nga paragrafi (1) alinete 2
dhe 3 të këtij neni, dëshmohet me vërtetim nga Agjencia
për Kadastër të Patundshmërive me çfarë vërtetohet se
personi dhe bashkëshorti i tij nuk kanë në pronësi apartament, përkatësisht shtëpi në territorin e Republikës së Maqedonise në momentin e parashtrimit të kërkesës dhe se
nuk kanë pasur apartament ose shtëpi në periudhën prej 1
gushti 2011 deri në ditën e parashtrimit të kërkesës.
(5) Permbushja e kushteve nga paragrafi (1) alineja 4 e
këtij neni, dëshmohet me vërtetim nga Regjistri i kredise, si
dhe deklaratë të dhënë të personit dhe bashkeshortit të tij
nën përgjegjësi të plotë materiale dhe penale për vërtetësi,
të verifikuar te noteri.
(6) Permbushja e kushteve nga paragrafi (1) alinete 5
dhe 6 të këtij neni, dëshmohet me vërtetim të lëshuar nga
punëdhënësi i personit dhe bashkëshortit të tij , si dhe vertetim nga Drejtoria e të Hyrave Publike për lartësinë e shumes së të hyrave.
(7) Deshmite nga paragrafët (4) dhe (6) të këtij neni,
mblidhen nëpërmjet Ministrisë së Financave me ç'rast
organet kompetente për dhënien e tyre janë të detyruara të
veprojnë për kërkesën e Ministrisë së Financave, në afat jo
më të gjatë se pesë ditë pune nga dita e dorëzimit të kerkeses dhe ta lëshojnë dëshminë përkatëse, pa kompensim.

Neni 5
(1) Subvencionim të kredisë për banim mund të shfrytezoje personi fizik që është shtetas i Republikës së Maqedonise, ka vendbanim të përhershëm në territorin e Republikes së Maqedonisë dhe nëse:

Neni 6
(1) Subvencionimi i kredisë për banim mund të shfrytezohet për blerje të apartamentit të ri, që është i ndertuar ose
ndërtohet në pajtim me Ligjin për ndërtim ose ndertim të
shtëpisë së re.

Член 17
Министерството за финансии еднаш годишно до
Владата на Република Македонија доставува извештај
за спроведување на овој закон.
Член 18
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се
донесат во рок од 60 дена од денот на влегувањето во
сила на овој закон.
Член 19
(1) Јавниот повик од членот 8 став (1) од овој закон
ќе се објави во рок од 20 дена од денот на влегувањето
во сила на подзаконскиот акт од членот 8 став (3) од
овој закон.
(2) Одредбата од членот 8 став (4) од овој закон ќе
се применува по завршувањето на јавниот повик и изборот на деловни банки.
Член 20
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2012 година.
__________
L I GJ
PËR SUBVENCIONIM TË KREDISË PËR BANIM
I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
Neni 1
Me këtë ligj rregullohen kushtet, mënyra dhe procedura
për subvencionim të kredisë për banim që personi fizik e
merr nga bankat afariste për blerje të apartamentit ose
ndërtimit të shtëpisë për zgjidhje të çështjes për banim personal.
Neni 2
Personat fizikë mund të marrin mjete financiare nga
Republika e Maqedonisë për pjesë nga pjesëmarrja ose për
pjesë të anuitetit për pagesë të kredisë për banim, me
kushte dhe në mënyrë të përcaktuara me këtë ligj në formë
të subvencionit të kredisë për banim (në tekstin e metejshem: subvencionim i kredisë për banim).
Neni 3
Mjetet për subvencionimin e kredisë për banim sigurohen në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë nepermjet
Ministrisë së Financave.
Neni 4
(1) Në marrëdhëniet kontraktuese të parapara me kete
ligj zbatohet Ligji për marrëdhënie obliguese, nëse me kete
ligj nuk është rregulluar ndryshe.
(2) Punet juridike që janë të lidhura në kundershtim me
paragrafin (1) të këtij neni janë të pavlefshme
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(2) Subvencionimi i kredisë për banim mund të shfrytezohet vetëm për blerje të apartamentit drejtpërdrejt nga
investitori i objektit ose realizuesit, përkatësisht për ndertim të shtëpisë së re, nëse dokumentacioni teknik për ndertim është në emër të kërkuesit të kredisë së subvencionuar
për banim.
(3) Subvencionimi i kredisë për banim mundet të shfrytezohet vetëm nëse çmimi i shitjes për м2 neto siperfaqen e
shfrytëzuar për banim me përfshirje të tatimit mbi vleren e
shtuar, nuk i kalon 900 euro në kundërvlerë me denare
sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikes së
Maqedonisë në ditën e parashtrimit të kërkesës për
subvencionimin e kredisë.
Neni 7
(1) Subvencionimi i kredisë lejohet për kredi banimi
shuma e së cilës nuk i tejkalon 50 000 euro në kundervlere
me denarë, sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të
Republikës së Maqedonisë (në tekstin e mëtejshëm: vlera
maksimale e subvencionuar e kredisë për banim) dhe nese
periudha e pagimit nuk është më e shkurtër se 20 vjet.
(2) Nese kredia për banim është më e madhe se shuma
në paragrafin (1) të këtij neni, atëherë subvencionohet
vetëm shuma që është e përcaktuar në paragrafin (1) të ketij neni, ndërsa dallimi që e tejkalon atë shumë nuk eshte
lëndë e subvencionimit.
Neni 8
(1) Ministria e Financave shpall thirrje publike për
grumbullimin e ofertave për zgjedhje të bankave që në treg
do të japin kredi për banim me kushte më të volitshme dhe
në pajtim me këtë ligj.
(2) Të drejtë për të parashtruar ofertë në thirrje publike
të shpallur, ka secila bankë me leje për punë nga Banka
Popullore e Republikës së Maqedonisë.
(3) Permbajtjen e thirrjes publike për grumbullimin e
ofertave për zgjedhje të bankave afariste, mënyrën dhe
afatin për parashtrimin e ofertave dhe mënyrën e evaulimit
dhe zgjedhjes, i përcakton ministri i Financave.
(4) Bankat afariste të zgjedhura në pajtim me këtë ligj
(në tekstin e mëtejshëm: bankat afariste) lidhin marreveshje me Ministrinë e Financave për miratim të kredive të subvencionuara për banim, me kushte dhe mënyrë të percaktuara në këtë ligj.
Neni 9
(1) Kredia që personi fizik e merr nga banka afariste
për blerje të apartamentit ose ndërtimi të shtëpisë subvencionohet me mjete nga Buxheti i Republikës së Maqedonise,
në mënyrë që nga Buxheti i Ministrisë të Financave paguhet:
- gjysma e anuitetit mujor në shumë të barabartë në
pesë vitet e para të pagesës së tij ose
- gjysma e pjesëmarrjes për apartament ose shtepi, që
nuk guxon të tejkalojë 25% nga vlera maksimale e subvencionuar të kredisë për banim, përkatësisht jo më shume se 6
250 euro në kundërvlerë me denarë.
(2) Shkalla kamatore e kredisë nga paragrafi (1) alineja
1 të këtij neni te e cila subvencionohet anuiteti mujor,
mund të jetë më shumë deri në 4,99% në vit në 3 vitet e
para nga pagesa e kredisë.
(3) Shkalla kamatore e kredisë nga paragrafi (1) alineja
1 të këtij neni te e cila subvencionohet anuiteti mujor e
përcaktuar në paragrafin (2) të këtij neni, pas kalimit të
periudhës trevjeçare, në dy vitet e ardhshme mund të rritet
më së shumti për 10% nga shuma e përcaktuar në paragrafin (2) të këtij neni.
(4) Shkalla kamatore e kredisë nga paragrafi (1) alineja
2 të këtij neni te e cila subvencionohet pjesëmarrja në
kredi, nuk mund të jetë më e lartë se EURIBOR-i gjashtemujor + 4,5 poenë procentualë në nivel vjetor, gjatë tërë
kohezgjatjes së pagesës së kredisë.
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(5) Lartesia e shkallës kamatore nga paragrafët (2), (3)
dhe (4) të këtij neni, përcaktohet në marrëveshje nga neni 8
paragrafit (4) i këtij ligji. (6) Mjetet për kredi të
subvencionuar nga paragrafi (1) alineja 1 të këtij neni jane
të pakthyeshme, vetëm në rast të pagesës së rregullt të kredise së subvencionuar, përveç në rast të paragrafëve (8)
dhe (9) të këtij neni.
(7) Mjetet për subvencionim të kredisë nga paragrafi
(1) alineja 2 të këtij neni, shfrytëzuesit janë të detyruar t'i
kthejnë në Ministrinë e Financave pas 20 vitesh nga dita e
miratimit të kredisë, pa kamatë në pesë këste të barabarta
vjetore.
(8) Në rast arkëtimi të kredisë së subvencionuar në
procedurë të pagesës së detyrueshme, përkatësisht permbarimit, mjetet për subvencionim të kredisë nga paragrafi (1)
alinetë 1 dhe 2 të këtij neni, arrijnë për arkëtim bashke me
kredinë e subvencionuar dhe shfrytëzuesit janë të detyruar
që t'i kthejnë menjëherë në Ministrinë e Financave
nëpërmjet bankës afariste.
(9) Ne rast të pagesës vullnetare të parakohshme të
kredisë së subvencionuar për banim, mjetet për kredi të
subvencionuar nga paragrafi (1) alinetë 1 dhe 2 të këtij neni, arrijnë për arkëtim bashkë me kredinë e subvencionuar,
dhe shfrytëzuesit janë të detyruar që t'i kthejnë menjëherë
në Ministrinë e Financave nëpërmjet bankës afariste.
Neni 10
(1) Ministria e Financave shpall thirrje publike në të
cilën i thirr personat e interesuara të aplikojnë për marrje të
kredisë së subvencionuar.
(2) Ministria e Financave e shpall thirrjen publike në së
paku dy medie elektronike dhe të shkruara dhe në “Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
(3) Kohezgjatjen e thirrjes publike dhe numrin e thirrjeve publike gjatë një viti, me vendim i përcakton Qeveria e
Republikës së Maqedonisë.
(4) Formen dhe përmbajtjen e kërkesës për kredi të
subvencionuar për banim, dokumentet e nevojshme që parashtrohen së bashku me kërkesën, si dhe formularin për
vertetimin e plotësimit të kushteve, i përcakton ministri i
Financave.
(5) Personi fizik mund të parashtrojë kërkesë për kredi
të subvencionuar për banim në bakën afariste në pajtim me
këtë ligj, në periudhën e përcaktuar në thirrjen publike nga
Ministria e Financave.
(6) Banka afariste e vlerëson aftësinë kreditore të kerkuesit dhe miraton vendim për para-miratim ose refuzim të
kërkesës.
(7) Vendimi për para-miratimin e kredisë doemos duhet
ta përmbajë shumën e përgjithshme të kredisë së miratuar
dhe dinamikën e definuar të pagesës.
(8) Banka afariste është e detyruar që të vendosë për
kërkesën për kredi të subvencionuar për banim, në afat prej
15 ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës.
(9) Banka afariste është e detyruar që vendimin për
para-miratim të kërkesës dhe formularin për vërtetim të
plotesimit të kushteve nga neni 5 i këtij ligji, t'i dorëzojë në
Ministrine e Financave në afat pre tri ditësh nga dita e miratimit të vendimit nga paragrafi (6) i këtij neni.
(10) Pas përfundimit të thirrjes publike dhe marrjes së
të gjitha vendimeve për paramiratimin e kredisë së subvencionuar për banim, për të cilat kërkesat janë parashtruar
te bankat afariste në periudhën e caktuar në thirrje publike,
Ministria e Financave zbaton procedurë për zgjedhjen e
shfrytëzuesve të kredisë së subvencionuar për banim
nëpërmjet sistemit elektronik për zgjedhje.
(11) Menyren dhe veprimin për zgjedhje të shfrytezuesve të kredisë së subvencionuar për banim, i percakton
ministri i Financave.
(12) Kritere për zgjedhjen e shfrytëzuesve të kredise,
janë lartësia e të ardhurave mujore të kërkuesit, perkatesisht të ardhurat e përgjithshme mujore të kërkuesit dhe
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bashkeshortit të tij dhe lartësia e kredisë së kërkuar, me
ç'rast përparësi kanë kërkuesit me të ardhura më të ulëta
dhe kërkesat me shumë më të ulët të kredisë.
(13) Në bazë të rezultateve nga sistemi elektronik për
zgjedhje të shfrytëzuesve për kredi të subvencionuar, Ministria e Financave vendos për miratimin e subvencionit, e
përcakton llojin e subvencionit, shumën që subvencionohet
dhe dinamikën e pagesës së saj.
Neni 11
Subvencionimi i kredisë për banim miratohet deri në
shumën e mjeteve të përcaktuara me Buxhetin e Republikes së Maqedonisë për këtë qëllim në vitin rrjedhës, ndersa u paguhet bankave afariste për një vit paraprakisht sipas
raporteve mujore nga bankat afariste për shumat e paguara
të kredive dhe lartësinë e anuitetit.
Neni 12
(1) Banka afariste e dorëzon projekt-marreveshjen për
miratimin e kredisë së subvencionuar për banim në Ministrine e Financave për miratim paraprak.
(2) Pas miratimit të projekt-marrëveshjes nga Ministria
e Financave, banka afariste e thirr shfrytëzuesin e kredise
së subvencionuar për banim që ta nënshkruajë marreveshjen.
Neni 13
Marreveshja për kredinë e subvencionuar për banim,
veçanërisht përmban:
- ndalim për shfrytëzuesin e kredisë që ta japë apartamentin, përkatësisht shtëpinë me qira,
- ndalim se nuk do ta ngarkojë në mënyrë plotesuese
patundshmërinë me hipotekë,
- detyrim për parashtrimin e kërkesës për ndryshim të
vendbanimit në adresë të apartamentit të ri ose shtepise së
re në organin kompetent, në afat prej 60 ditësh nga dita
vendosjes në zotërim të kërkuesit të kredisë së subvencionuar për banim në apartament përkatësisht shtëpi,
- të drejtë të bankës afariste që në rast të kërkesës kur
shfrytëzuesi i kredisë do të vonohet së paku 90 ditë në
permbushje të çfarëdo detyrimi, përkatësisht detyrë të bankes afariste që në rast kur shfrytëzuesi i kredisë do të vonohet së paku 180 ditë në përmbushje të çfarëdo detyrimi, ta
nderprese Marrëveshjen për kredi, kredinë ta shpallë të maturuar dhe të ndërmarrë veprime për pagesë të detyrueshme
të kërkesave nga shfrytëzuesi i kredisë, në bazë të kredisë
të subvencionuar për banim dhe subvencionimit dhe
- ndalim për shfrytëzuesin e kredisë që ta tjetersoje
apartamentin, përkatësisht shtëpinë të blerë përkatësisht të
ndërtuar me mjete të kredisë së subvencionuar në periudhen e pesë viteve të para nga fillimi mi pagesës së kredisë.
Neni 14
Banka afariste në rastin nga nenet 13 paragrafi (1) alineja 4 dhe 15 paragrafi (1) të këtij ligji, është e obliguar që
menjëherë pas arkëtimit të kryer ta bëjë kthimin e mjeteve
të paguara në emër të subvencionimit për kredi për banim,
në llogarinë e Ministrisë së Financave, në pajtim me marreveshjen nga neni 8 paragrafi (4) i këtij ligji.
Neni 15
(1) Banka është e obliguar që në bazë mujore ta njoftoje Ministrinë e Financave për realizimin e kredive të subvencionuara banesore, për shfrytëzues.
(2) Zbatimin e marrëveshjes për kredi të subvencionuara për banim e përcjellin banka afariste dhe Ministria e
Financave.
Neni 16
(1) Nese banka afariste dhe Ministria e Financave kuptojne se mjetet e lejuara për kredi të subvencionuara për
banim nuk shfrytëzohen në pajtim me këtë ligj dhe marreveshjen për kredi të subvencionuara për banim, nëse faktet
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në të cilat bazohet vendimi për lejim të kredisë së subvencionuar për banim kanë qenë të pavërteta, janë të obliguara
që të marrin masa dhe banka afariste kredinë ta shpallë të
maturuar në tërësi dhe të fillojë arkëtimin e detyrueshëm.
(2) Nese mjetet nga neni 9 paragrafi (7) të këtij ligji
shfrytëzuesi i kredisë së subvencionuar për banim nuk i
kthen në afatin e paraparë, si dhe në rastin nga neni 9 paragrafi (8) të këtij ligji, do të fillohet arkëtimi i detyrueshem i
mjeteve.
Neni 17
Ministria e Financave një herë në vit dorëzon në Qeverine e Republikës së Maqedonisë raport për zbatimin e këtij
ligji.
Neni 18
Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij
ligji.
Neni 19
(1) Thirrja publike nga neni 8 paragrafi (1) të ketij ligji,
do të shpallet në afat prej 20 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi
të aktit nënligjor nga neni 8 paragrafi (3) të këtij ligji.
(2) Dispozita e nenit 8 paragrafi (4) të këtij ligji, do të
zbatohet pas përfundimit të thirrjes publike dhe zgjedhjes
së bankave afariste.
Neni 20
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndersa do
të zbatohet nga 1 janari 2012.
__________
3446.
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 ПРОЦЕНА
Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за процена,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 ноември 2011 година.
Бр. 07-4705/1
Претседател
10 ноември 2011 година
на Република Македонија,
Скопје
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОЦЕНА
Член 1
Во Законот за процена (“Службен весник на Република Македонија” број 115/10), по членот 47 се додава
нов член 47-а, кој гласи:
„Член 47-а
Бирото за судски вештачења ќе ги врши работите
на процена до доделувањето на првата лиценца за
процена за проценувач од соодветна област согласно
со овој закон.
За издадената прва лиценца од своја надлежност секое надлежно министерство е должно веднаш да го извести Бирото за судски вештачења, кој ќе ги заврши
процените земени во работа.“
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Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува една година од денот на
влегувањето во сила.
__________
L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR VLERËSIM
Neni 1
Në Ligjin për vlerësim ("Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë" numër 115/10), pas nenit 47 shtohet nen i
ri 47a, si vijon:
"Neni 47-a
Byroja për Ekspertiza Gjyqësore do t'i kryejë punët e
vleresimit deri në lëshimin e licencës së parë për vlerësim
për vlerësues nga sfera përkatëse në pajtim me këtë ligj.
Për licencën e parë të lëshuar nga kompetenca e vet çdo
ministri kompetente detyrohet që menjëherë ta njoftojë
Byrone për Ekspertiza Gjyqësore, e cila do t'i përfundojë
vleresimet e marra në punë."
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", e do të
zbatohet një vit nga dita e hyrjes në fuqi.
__________
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3447.
По извршеното проверување со изворниот текст,
утврдено е дека во текстот на Уредбата за изменување
и дополнување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон, објавена во („Службен весник на Република Македонија“ број 141 од 12.10.2011 година), направени се технички грешки, поради што се дава
ИСПРАВКА
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН
Во член 4, со кој се додава нов член 5-а, пред првиот став се додава бројот „(1)“, а во истиот став редните
броеви „1 и 2“ од точките соодветно се заменуваат со
буквите „а и б“. Во последната реченица, која станува
став (2), на почетокот на реченицата пред зборот „Износот“ се додава бројот „(2)“.
Во член 5, со кој се додаваат две нови глави, Глава
4 и Глава 5, и седум нови члена 5-б, 5-в, 5-г, 5-д, 5-ѓ, 5е и 5-ж, во новиот член 5-в став (2) во втората реченица
зборот „пропишан“ се заменува со зборот „утврден“.
Во новиот член 5-д став (1) редните броеви „1, 2 и
3“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а, б
и в“. Во став (2) редните броеви „1 и 2“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а и б“, а во точката
2) која станува точка б) по зборовите „во член 4 став“
се додаваат зборовите „(1) точка“.
Во новиот член 5-е став (1) редните броеви „1, 2, 3
и 4“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а,
б, в и г“.
Во новиот член 5-ж редните броеви „1, 2 и 3“ од
точките соодветно се заменуваат со буквите „а, б и в“.
Во член 11, со кој се менува членот 10-г, во став (4)
по зборовите „од член 10-к“ се додаваат зборовите „на
оваа уредба“.
Членот 21 се менува и гласи:
„ Во член 60 во став (2) во прв потстав во првата реченица и во став (3) зборовите „Централната управа
на“ се бришат.“
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Во член 23, со кој се додаваат три нови члена 93-а,
93-б и 93-в, текстот на новиот член 93-а се менува и
гласи:
„Член 93-а
(1) За целите на ова поглавје и информациите што
треба да се запишат во влезната збирна декларација
пропишани од министерот за финансии во согласност
со член 72 став (3) на Царинскиот закон превозник е
лице што ја внесува или лице што презема одговорност
за превоз на стоката во царинското подрачје на Република Македонија, како што е пропишано со член 46-б
став (3) на Царинскиот закон.
(2) Меѓутоа во случај на:
- комбиниран транспорт од член 96-б на оваа уредба, превозник е лице кое управува со транспортното
средство кое по неговото внесување во царинското подрачје на Република Македонија ќе се движи како
активно транспортно средство и
- воздушен сообраќај со заеднички или самостоен
договор за користење на воздухоплов пропишан со
член 96-в на оваа уредба, превозник е лицето што го
склучило договорот и издало товарен лист за воздушен
сообраќај за превезување на стоката во царинското подрачје на Република Македонија.
Во новиот член 93-б редните броеви „1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9“ од точките соодветно се заменуваат со буквите
„а, б, в, г, д, е, ж, з, и“.
Во член 26, со кој се менува членот 96, во став (1)
во третиот потстав на крајот на реченицата по зборот
„применува“ се додаваат зборовите „за лицето од вториот потстав на овој став“.
Во член 27, со кој се додаваат три нови членови 96а, 96-б и 96-в, во новиот член 96-а став (1) редните
броеви „1, 2 и 3“ од точките соодветно се заменуваат
со буквите „а, б и в“
Во член 29, со кој се додаваат три нови оддели, Оддел 3, Оддел 4 и Оддел 5 и шест нови члена 97-а, 97-б,
97-в, 97-г, 97-д и 97-ѓ, во новиот член 97-а став (1)
редните броеви „1 и 2“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а и б“.
Во новиот член 97-б редните броеви „1, 2 и 3“ од
точките соодветно се заменуваат со буквите „а, б и в“
Членот 30 се брише.
Во член 31, кој станува член 30, со кој се менува
членот 99, во став (2) редните броеви „1, 2 и 3“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а, б и в“.
Во истиот член став (10) зборовите „на ставовите
од (1) до (9)“ се бришат.
Членот 32 станува член 31.
Во член 33 кој станува член 32, со кој се додава нов
член 100-а, во став (3) редните броеви „1, 2 и 3“ од точките соодветно се менуваат со буквите „а, б и в“.
Членот 34 се брише.
Членот 35 станува член 33.
Членот 36 станува член 34.
Членот 37 станува член 35.
Во член 38, кој станува член 36, со кој се менува
членот 111, во став (1) редните броеви „1 и 2“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а и б“.
Членот 39 станува член 37.
Членот 40 станува член 38.
Во член 41, кој станува член 39, првата реченица се
менува и гласи:
„Во член 116 став (3) во алинеите 3 и 6 зборовите
„Централната управа на“ се бришат, а алинеата 4 се менува и гласи:“, а по првата алинеа се додаваат зборовите „алинеата 5 се менува и гласи:“
Членот 42 станува член 40.
Членот 43 станува член 41.
Членот 44 станува член 42.
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Во член 45, кој станува член 43, првата реченица се
менува и гласи: „ По член 123 се додава нов член 123-а,
кој гласи:“.
Членот 46 станува член 44.
Членот 47 станува член 45.
Членот 48 станува член 46.
Членот 49 станува член 47.
Членот 50 станува член 48.
Членот 51 станува член 49.
Членот 52 станува член 50.
Во член 53, кој станува член 51, со кој во член 167
по став (3) се додаваат пет нови става (4), (5), (6), (7) и
(8), во новиот став (8) редните броеви „1 и 2“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а и б“.
Членот 54 станува член 52.
Членот 55 станува член 53.
Во член 56, кој станува член 54, со кој се додава
нов оддел, Оддел 2 и шест нови члена 169-а, 169-б,
169-в, 169-г ,169-д и 169-ѓ, во новиот член 169-а став
(3) редните броеви „1, 2, 3 и 4“ од точките соодветно се
заменуваат со буквите „а, б, в и г“, а во точката 3), која
станува точка в), зборот „сериозно“ се брише.
Во новиот член 169-в став (1) редните броеви „1 и
2“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а и
б“.
Во новиот член 169-г став (2) по зборовите „став
(4)“ се додаваат зборовите „ на оваа уредба“.
Во новиот член 169-ѓ редните броеви „1, 2 и 3“ од
точките соодветно се заменуваат со буквите „а, б и в“,
а во точката 2) која станува точка б), точката и запирката на крајот на реченицата се заменуваат со сврзникот „и“.
Членот 57 станува член 55.
Членот 58 станува член 56.
Во член 59, кој станува член 57, со кој се менува
членот 177, ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Доколку барателот има уверение за ОЕО од
член 10-а став (1) точки а) или в) на оваа уредба сите
услови и критериуми од став (1) на овој член се сметаат за исполнети и надлежниот царински орган го издава одобрението од став (1) на овој член кога ќе утврди
дека е договорена потребната размена на податоци помеѓу барателот и царинскиот орган кој издава одобренија.“
Членот 60, кој станува член 58, со кој се менува
членот 178, во став (1) по зборовите „од член 176“ се
додаваат зборовите „на оваа уредба“. Во истиот став
редните броеви „1, 2, 3 и 4“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а, б, в и г“. Во точката 2), која
станува точка б), на крајот од реченицата сврзникот
„и“ се заменува со знакот„;“, а во точката 3), која станува точка в), на крајот на реченицата точката се заменува со сврзникот „и“. Во истиот став точката 4), која
станува точка г), се менува и гласи:
„г) формата и содржината на дополнителната декларација и рокот во кој таа мора да биде поднесена кај
царинскиот орган одреден за таа цел“.
Членот 61 станува член 59.
Членот 62, кој станува член 60, со кој се менува
членот 180, во став (2) во првата реченица по зборовите „на оваа уредба“ се додаваат зборовите „ сите услови и критериуми од став (1) на овој член се сметаат за
исполнети и“. Втората реченица се брише.
Членот 63 станува член 61.
Членот 64 станува член 62.
Членот 65, кој станува член 63, со кој се менува
членот 184, во став (1) во вториот потстав зборот „мора“ се заменува со зборот „треба“. Во ставот (2) на крајот на реченицата по зборот „применуваат“ се додаваат
зборовите „за непотполни декларации од ставот (1) на
овој член.“
Членот 66 станува член 64.
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Во член 67, кој станува член 65, со кој се менува
членот 186, ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Кога барателот има уверение за ОЕО од член
10-а став (1) точки а) или в) на оваа уредба сите услови
и критериуми од став (1) на овој член се сметаат за исполнети и надлежниот царинскиот орган издава одобрение откако ќе утврди дека е договорена потребната
размена на податоци помеѓу барателот и царинскиот
орган кој издава одобренија. “
Членот 68 станува член 66.
Во член 69, кој станува член 67, со кој се менува
членот 191, во став (1) во вториот потстав зборот „мора“ се заменува со зборот „треба“.
Членот 70 станува член 68.
Членот 71 станува член 69.
Во член 72, кој станува член 70, на крајот на реченицата зборовите „, а Одделот 3 станува Оддел 2“ се
бришат.
Членот 73 станува член 71.
Членот 74 станува член 72.
Во член 75, кој станува член 73, со кој се менува
членот 201, во став (2) втор потстав редните броеви „1,
2, 3, 4 и 5“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а, б, в , г и д“.
Членот 76 станува член 74.
Во членот 77, кој станува член 75, со кој се менува
членот 203, редните броеви „1, 2 и 3“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а, б и в“.
Членот 78 станува член 76.
Во член 79, кој станува член 77, на крајот на реченицата зборовите „ , а Главите 3 и 4 стануваат Глави 2
и 3“ се бришат.
Членот 80 станува член 78.
Членот 81 станува член 79.
Членот 82 станува член 80.
Членот 83 станува член 81.
Членот 84 станува член 82.
Членот 85 станува член 83.
Членот 86 станува член 84.
Во член 87, кој станува член 85, со кој се менува
членот 224, во став (2) редните броеви „1 и 2“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а и б“.
Членот 88 станува член 86.
Во член 89, кој станува член 87, со кој се менува
членот 226, во новиот став (4) зборовите „биде модификуван“ се заменуваат со зборовите „се менува“.
Членот 90 станува член 88.
Членот 91 станува член 89.
Членот 92 станува член 90.
Членот 93 станува член 91.
Во член 94, кој станува член 92, со кој се менува
членот 231, во став (2) редните броеви „1 и 2“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а и б“.
Членот 95 станува член 93.
Членот 96 станува член 94.
Членот 97 станува член 95.
Членот 98 станува член 96.
Членот 99 станува член 97.
Членот 100 станува член 98.
Во членот 101, кој станува член 99, со кој се менува
членот 236, во став (2) втор потстав редните броеви „1
и 2“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а
и б“.
Членот 102 станува член 100.
Членот 103 станува член 101.
Членот 104 станува член 102.
Членот 105 станува член 103.
Во член 106, кој станува член 104, со кој се менува
членот 240, ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Образецот на потврдата од став (1) на овој член
е даден во Прилог 36 на оваа уредба.“
Членот 107 станува член 105.
Членот 108 станува член 106.
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Членот 109 станува член 107.
Во член 110, кој станува член 108, со кој се менува
членот 243, во став (2) редните броеви „1 и 2“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а и б“.
Членот 111 станува член 109.
Членот 112 станува член 110.
Во член 113, кој станува член 111, првата реченица
се менува и гласи:
„Во членот 249 точката б) се брише, а точките в),
г), д) и ѓ) стануваат точки б), в), г), и д).“
Во втората реченица буквата „i)“ се заменува со буквата „и)“, а буквите „iv)“ се заменуваат со буквите
„ив)“.
Членот 114 станува член 112.
Членот 115 станува член 113.
Членот 116станува член 114.
Членот 117 станува член 115.
Во член 118, кој станува член 116, со кој се менува
членот 256, во став (2) втор потстав редните броеви „1
и 2“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а
и б“.
Во став (5) зборот „управуван“ се заменува со зборот „обработуван“.
Членот 119, кој станува член 117, со кој се додава
нов член 257-а, во првиот потстав редните броеви „1 и
2“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а и
б“.
Членот 120 станува член 118.
Членот 121 станува член 119.
Членот 122 станува член 120.
Во член 123, кој станува член 121, втората реченица
се брише.
Членот 124 станува член 122.
Членот 125 станува член 123.
Членот 126станува член 124.
Членот 127 станува член 125.
Членот 128 станува член 126.
Членот 129 станува член 127.
Членот 130 станува член 128.
Членот 131 станува член 129.
Членот 132 станува член 130.
Во член 133, кој станува член 131, со кој се менува
членот 273, во став (1) редните броеви „1, 2 и 3“ од
точките соодветно се заменуваат со буквите „а, б и в“.
Во член 134, кој станува член 132, со кој се менува
членот 274, во став (1) редните броеви „1, 2, 3 и 4“ од
точките соодветно се заменуваат со буквите „а, б, в и г“.
Членот 135 станува член 133.
Членот 136 станува член 134.
Членот 137 станува член 135.
Членот 138 станува член 136.
Членот 139 станува член 137.
Членот 140 станува член 138.
Членот 141 станува член 139.
Членот 142 станува член 140.
Членот 143 станува член 141.
Членот 144 станува член 142.
Членот 145 станува член 143.
Членот 146, кој станува член 144, се менува и гласи:
„Членот 297 се менува и гласи:
„ Транспортното друштво нема да постапува по изменетиот договор без претходна согласност од појдовната испостава кога се врши измена на договорот за
превоз на начин што:
- транспортна операција која требало да заврши
надвор од царинското подрачје, завршува во него или
- транспортна операција која требало да заврши во
царинското подрачје, завршува надвор од него.
Во сите останати случаи, транспортното друштво
може да постапува по изменетиот договор. Транспортното друштво без одлагање ја известува појдовната испостава за извршената измена.“
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Членот 147 станува член 145.
Членот 148 станува член 146.
Членот 149 станува член 147.
Во членот 150, кој станува член 148, со кој се менува членот 300, ставот (4) се менува и гласи:
„(4) Во случаите од став (3) на овој член одредбите
од член 287 ставови (6) и (7) на оваа уредба соодветно
се применуваат. “
Членот 151 станува член 149.
Членот 152 станува член 150.
Членот 153 станува член 151.
Членот 154 станува член 152.
Членот 155 станува член 153.
Членот 156 станува член 154.
Членот 157 станува член 155.
Членот 158 станува член 156.
Во член 159, кој станува член 157, првата реченица
се менува и гласи:
„Во Дел 2, Поглавје 4 насловот на Глава 1 се менува и гласи: „Општи одредби за царински декларации“,
се додаваат седум нови членови: 403-а, 403-б, 403-в,
403-г, 403-д, 403-ѓ и 403-е, и се додава нова Глава 1-a и
два нови членови 403-ж и 403-ѕ, кои гласат:“
Во новиот член 403-а редните броеви „1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11“ од точките соодветно се заменуваат со
буквите „а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к , л“.
Во новиот член 403-б став (1) редните броеви „1, 2
и 3“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а,
б и в“.
Во новиот член 403-з став (2) редните броеви „1 и
2“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а и
б“. Во став (5) зборовите „во прилозите 19 до 22“ се заменуваат со зборовите „во прилозите 19, 20, 21 и 22“.
Членот 160 станува член 158.
Членот 161 станува член 159.
Во член 162, кој станува член 160, со кој се менува
членот 407, во став (3) зборот „задоволени“ се заменува со зборот „исполнети“.
Членот 163 станува член 161.
Во член 164, кој станува член 162, со кој се менува
членот 408, во став (2) втор потстав редните броеви „1
и 2“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а
и б“. Во став (3) редните броеви „1, 2, 3 и 4“ од точките
соодветно се заменуваат со буквите „а, б, в и г“.
Во член 165, кој станува член 163, со кој се додаваат
четири нови члена 408-а, 408-б, 408-в и 408-г, во новиот
член 408-г став (1) трет потстав редните броеви „1 и 2“ од
точките соодветно се заменуваат со буквите „а и б“.
Членот 166 станува член 164.
Во член 167, кој станува член 165, со кој се додава
нова Глава 1-б и шест нови члена 409-а, 409-б, 409-в,
409-г, 409-д и 409-ѓ, во новиот член 409-г став (1) втор
потстав редните броеви „1, 2 и 3“ од точките соодветно
се заменуваат со буквите „а, б и в“.
Во новиот член 409-д став (2) втор потстав зборот
„порака“ се заменува со зборот „пораката, а во став (4)
редните броеви 1, 2, 3 и 4“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а, б, в и г“.
Во новиот член 409-ѓ во став (1) редните броеви „1
и 2“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а
и б“.
Членот 168 станува член 166.
Членот 169 станува член 167.
Членот 170 станува член 168.
Членот 171 станува член 169.
Членот 172 станува член 170.
Членот 173 станува член 171.
Членот 174 станува член 172.
Членот 175 стануа член 173.
Членот 176 станува член 174.
Во член 177, кој станува член 175, со кој се додава
ново Поглавје 6, нова Глава 1 и шест нови члена 427-а,
427-б, 427-в, 427-г, 427-д и 427-ѓ, во новиот член 427-а
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став (2) редните броеви „1 и 2“ од точките соодветно се
заменуваат со буквите „а и б“. Во став (4) редните броеви „1, 2, 3, 4, 5“ од точките соодветно се заменуваат со
буквите „а, б, в, г, д“. Во ставот (5) вториот потстав се
менува и гласи:
„Одредбите од последниот потстав од членот 409-г
став (1) на оваа уредба се применуваат во однос на дефинирањето на превозникот.“
Во новиот член 427-б став (2) во вториот потстав
на крајот од реченица по зборот „применуват“ се додаваат зборовите „за лицето од вториот потстав на став
(1) на овој член“. Во став (3) редните броеви „1 и 2“ од
точките соодветно се заменуваат со буквите „а и б“. Во
истиот член ставот (4) се менува и гласи:
„(4) Царинската управа ја утврдува процедурата која ќе се применува во случаите наведени во став (3)
точка а) на овој член.“
Во новиот член 427-г став (3) зборот „мора“ се заменува со зборот „треба“.
Во новиот член 427-д став (2) зборовите „не смее“
се заменуваат со зборовите „не треба“.
Членот 178 станува член 176.
Членот 179 станува член 177.
Членот 180 станува член 178.
Членот 181 станува член 179.
Членот 182 станува член 180.
Во член 183, кој станува член 181, со кој се менува
членот 451, во став (1) редните броеви „ 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9“ од точките соодветно се заменуваат со буквите
„ а, б, в, г, д, е, ж, з, и“.
Членот 184 станува член 182.
Членот 185 станува член 183.
Членот 186 станува член 184.
Членот 187 станува член 185.
Членот 188 станува член 186.
Членот 189 станува член 187.
Членот 190, кој станува член 188, во првата реченица зборот „подстав“ се заменува со зборот „потстав“.
Вториот потстав се менува и гласи:
„Во ставот (3) зборовите „мора без одлагање да се
извршат“ се заменуваат со зборовите „самиот царински
орган треба без одлагање да ги изврши“.
Членот 191 станува член 189.
Членот 192 станува член 190.
Членот 193 станува член 191.
Членот 194 станува член 192.
Членот 195 станува член 193.
Членот 196станува член 194.
Во член 197, кој станува член 195, со кој се додава
нов член 469-а, во став (1) редните бровеи „1, 2 и 3“од
точките соодветно се заменуваат собуквите „а, б и в“.
Во точката 2), која станува точка б), зборовите „членовите 252 или 253“ се заменуваат со зборовите „член
252, односно член 253“.
Членот 198 станува член 196
Членот 199 станува член 197.
Членот 200 станува член 198.
Членот 201 станува член 199.
Членот 202 станува член 200.
Членот 203 станува член 201.
Членот 204 станува член 202.
Членот 205 станува член 203.
Во членот 206, кој станува член 204, на крајот на
реченицата по бројот „60“ се додаваат зборовите „кои
се дадени во прилог и се составен дел на оваа уредба.“
Членот 207 станува член 205.
Бр. 51-4735/2
9 ноември 2011 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

15 ноември 2011

3448.
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското
земјиште („Службен весник на Република Македонија“
бр.135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.9.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА КОМПЛЕКС НА ГРАДБА, КО ГРАДОВЦИ,
ОПШТИНА ЗЕЛЕНИКОВО
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Локална урбанистичка планска документација
за изградба на комплекс на градба, КО Градовци, општина Зелениково.
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. 51-4971/1
Заменик на претседателот
20 септември 2011 година на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________
3449.
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското
земјиште („Службен весник на Република Македонија“
бр.135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.9.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ИЗГРАДБА НА ПАРКИНГ ПРОСТОР ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (КАМИОНИ-ВЛЕКАЧИ СО ПОЛУПРИКОЛКИ), СО ОБЈЕКТ ЗА ДНЕВНА НЕГА
И МАЛА ГАРАЖА ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, КО КРУПИШТЕ, ОПШТИНА
КАРБИНЦИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за донесување на Локална урбанистичка планска документација за изградба
на паркинг простор за превозни средства (камионивлекачи со полуприколки), со објект за дневна нега и
мала гаража за складирање на резервни делови, КО
Крупиште, општина Карбинци.
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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. 51-4972/1
Заменик на претседателот
20 септември 2011 година на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________
3450.
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското
земјиште („Службен весник на Република Македонија“
бр.135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.9.2011 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА
СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО ПРОПРАТНА СОДРЖИНА – РУДНИК “ВЕПРЧАНИ“ КО ВЕПРЧАНИ,
ОПШТИНА ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за донесување Урбанистички план вон населено место за изградба стопански комплекс со пратечка содржина рудник “Вепрчани“ КО Вепрчани, општина Прилеп.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена е со следните катастарски индикации:

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА И ОДОБРУВАЊЕ
НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ФАБРИКА ЗА
ФЛАШИРАЊЕ НА ВОДА, КО РОЖДЕН, ОПШТИНА
КАВАДАРЦИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка и одобрување на Локална урбанистичка планска
документација вон населено место за изградба на фабрика за флаширање на вода, КО Рожден, општина Кавадарци.
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. 51-4974/1
Заменик на претседателот
20 септември 2011 година на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________
3451.
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското
земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр.135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.09.2011 година,
донесе

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-4978/1
Заменик на претседателот
20 септември 2011 година на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________
3452.
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското
земјиште („Службен весник на Република Македонија“
бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.09.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА
ТЕЛЕФОНИЈА VLS 6096, КО НОВО КОНСКО,
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Локална урбанистичка планска документација
за изградба на базна станица за мобилна телефонија
VLS 6096, КО Ново Конско, општина Гевгелија.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена , ги има следните катастарски индикации:
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Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
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. 51-4979/1
Заменик на претседателот
20 септември 2011 година на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________
3453.
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското
земјиште („Службен весник на Република Македонија“
бр.135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 20.9.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ФАРМА ЗА КОКОШКИ, КО ЛИВАДА,
ОПШТИНА СТРУГА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за донесување на Локална урбанистичка планска документација за изградба
на Фарма за кокошки, КО Ливада, општина Струга.
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. 51-5035/1
Заменик на претседателот
20 септември 2011 година на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________
3454.
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското
земјиште („Службен весник на Република Македонија“
бр. 135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 20.9.2011 година, донесе

Член 3
Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонијa“.
Бр. 51-5040/1
Заменик на претседателот
20 септември 2011 година на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________
3455.
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското
земјиште („Службен весник на Република Македонија“
бр. 135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 20.9.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА
УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА СТП 6066, КО ГОРОБИНЦИ,
ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Локална урбанистичка планска документација
за изградба на базна станица за мобилна телефонија
СТП 6066, КО Горобинци, општина Свети Николе.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена , ги има следните катастарски индикации:

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ, ВО КО ЧЕЛОПЕК, ОПШТИНА БРВЕНИЦА

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

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Локална урбанистичка планска документација
за изградба на големи трговски единици, КО Челопек,
општина Брвеница.

Бр. 51-5041/1
Заменик на претседателот
20 септември 2011 година на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

15 ноември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 158 - Стр. 31

3457.

3456.
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското

земјиште („Службен весник на Република Македонија“

земјиште („Службен весник на Република Македонија“

бр. 135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија,

бр.135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија,

на седницата, одржана на 20.9.2011година, донесе

на седницата одржана на 20.9.2011 година, донесе

ОДЛУКА

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО

ТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧ-

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА

КА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА

УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

НА ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МИНЕРАЛ-

ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА,

НА ВОДА И СО2, КО ТРН, ОПШТИНА БИТОЛА

КО БЕЛЧИШТЕ, ОПШТИНА ДЕБАРЦА

Член 1

Член 1

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за донесу-

мена на земјоделско во градежно земјиште за донесу-

вање на Локална урбанистичка планска документација

вање на Локална урбанистичка планска документација

за изградба на објекти за производство на минерална

за изградба на фотоволтаична централа, КО Белчишта,

вода и СО2, КО Трн, општина Битола.

општина Дебарца.

Член 2

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

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

дикации:

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

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

Бр. 51-5047/1

Заменик на претседателот

20 септември 2011 година
Скопје

Член 3

на Владата на Република
Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.

Бр. 51-5049/1

Заменик на претседателот

20 септември 2011 година
Скопје

на Владата на Република
Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.

Стр. 32 - Бр. 158

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

15 ноември 2011

3458.
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“
бр. 135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.9.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА
ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА, КО ГАЛАТЕ, ОПШТИНА ВРАПЧИШТЕ
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Урбанистички план вон населено место за лесна индустрија, КО Галате, општина Врапчиште.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

15 ноември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 158 - Стр. 33

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 51-5050/1
Заменик на претседателот
20 септември 2011 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Стр. 34 - Бр. 158

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3459.
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското
земјиште („Службен весник на Република Македонија“
бр. 135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 20.9.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ХАЛА ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛИМЕНИ
КОНСТРУКЦИИ, КО ЧАЈЛЕ, ОПШТИНА ГОСТИВАР
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за донесување на Локална урбанистичка планска документација за изградба
на хала за изработка на лимени конструкции, КО Чајле, oпштина Гостивар.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

15 ноември 2011

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. 51-5061/1
Заменик на претседателот
20 септември 2011 година на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________
3461.
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005
и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.11.2011 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА
НЕДВИЖНА СТВАР – ЗЕМЈИШТЕ ОД
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 51-5053/1
Заменик на претседателот
20 септември 2011 година на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________
3460.
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското
земјиште („Службен весник на Република Македонија“
бр.135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 28.09.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС, КО
СТРИМНИЦА, ОПШТИНА ЖЕЛИНО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за донесување на Локална урбанистичка планска документација за изградба
на стопански комплекс, КО Стримница, општина Желино.

Член 1
Со оваа одлука на Министерството за одбрана му
престанува користењето на недвижна ствар – земјиште
кое претставува КП.бр.747/14 КО Кисела Вода 2 со површина од 1318 м2, сопственост на Република Македонија, а евидентирано во Имотен лист бр.43452 заведен
под бр.1105-154955/2011 од 06.09.2011 година на Агенцијата за катастар на недвижности-Центар за катастар
на недвижности – Скопје, КП.бр.1802/5 КО Кисела Вода 2 со површина од 94 м2, КП.бр.1803/2 КО Кисела
Вода 2 со површина 1691 м2 евидентирани во Имотен
лист бр.41163 заведен под бр.1105-154291/2011 од
05.09.2011 година на Агенцијата за катастар на недвижности-Центар за катастар на недвижности-Скопје,
КП.бр.1802/6 КО Кисела Вода 2 со површина од 354
м2, КП.бр.1799/3 КО Кисела Вода 2 со површина од
1506 м2, КП.бр.1803/3 КО Кисела Вода 2, со површина
од 16 м2 евидентирани во Имотен лист бр.41163 заведен под бр.1105-154285/2011 од 05.09.2011 година на
Агенцијата за катастар на недвижности-Центар за катастар на недвижности-Скопје и КП.бр.1807/3 КО Кисела
Вода 2 со површина од 1024 м2, евиденирано во Имотен лист бр.41163 заведен под бр.1105-154318/2011 од
05.09.2011 година на Агенцијата за катастар на недвижности-Центар за катастар на недвижности-Скопје.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-6419/1
8 ноември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

15 ноември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 158 - Стр. 35

3462.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА БРОЈ СРМ7071-ПЕХЧЕВО ЗА
МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА, КО ПЕХЧЕВО, ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

Бр. 51-4975/1
20 септември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Стр. 36 - Бр. 158

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

15 ноември 2011

3463.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО
ГРАДЕЖНО, ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ОРОВНИК ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 1 ЗА ИЗГРАДБА НА БАЗА НА БЕТОН ВО КО
ОРОВНИК, ОПШТИНА ДЕБАРЦА

Бр. 51-4977/1
20 септември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

15 ноември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 158 - Стр. 37

3464.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА РАБОТИЛНИЦА ЗА МОНТАЖА НА ПЛАСТИЧНИ И
АЛУМИНИУМСКИ ПРОФИЛИ, КО ЧАЈЛЕ, ОПШТИНА ГОСТИВАР

Бр. 51-5036/1
20 септември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Стр. 38 - Бр. 158

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

15 ноември 2011

3465.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА „ПЕКАРА СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ“ КО
МИСЛЕШЕВО, ОПШТИНА СТРУГА

Бр. 51-5037/1
20 септември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

15 ноември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 158 - Стр. 39

3466.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНИЦА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ТЕЧНИ ГОРИВА И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ НА АВТОПАТОТ СКОПЈЕ - ТЕТОВО
Е-65, КО АРНАКИЈА - ОПШТИНА САРАЈ

Бр. 51-5038/1
20 септември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Стр. 40 - Бр. 158

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

15 ноември 2011

3467.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС ЗА ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА И МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР, КО ТАБАНОВЦЕ, ОПШТИНА
КУМАНОВО

Бр. 51-5046/1
20 септември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

15 ноември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 158 - Стр. 41

3468.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА УГОСТИТЕЛСКИ И ТУРИСТИЧКИ КОМПЛЕКС, КО НОВО
КОНСКО, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

Бр. 51-5058/1
20 септември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Стр. 42 - Бр. 158

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

15 ноември 2011

3469.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА VLS 9059,
КО ТИМЈАНИК, ОПШТИНА НЕГОТИНО

Бр. 51-5059/1
20 септември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

15 ноември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 158 - Стр. 43

3470.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ СО ВРЕМЕНО
СМЕСТУВАЊЕ, КО МЛАДО НАГОРИЧАНЕ, ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ

Бр. 51-5076/1
20 септември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Стр. 44 - Бр. 158

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

15 ноември 2011

3471.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СОЛАРНА ЦЕНТРАЛА, КО НОВО СЕЛО,
ОПШТИНА СТРУГА

15 ноември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 158 - Стр. 45

Стр. 46 - Бр. 158

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

15 ноември 2011

15 ноември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 158 - Стр. 47

Стр. 48 - Бр. 158

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 51-5081/1
20 септември 2011 година
Скопје

15 ноември 2011

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

15 ноември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 158 - Стр. 49

3472.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ ПАНСИОН СО МАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И
ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, КО АРГУЛИЦА, ОПШТИНА КАРБИНЦИ

Бр. 51-5085/1
20 септември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Стр. 50 - Бр. 158

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

15 ноември 2011

3473.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ХАЛА ЗА ИЗРАБОТКА НА АРМАТУРНО ЖЕЛЕЗО, КО
ВРУТОК, ОПШТИНА ГОСТИВАР

Бр. 51-5091/1
20 септември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

15 ноември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 158 - Стр. 51

3474.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Стр. 52 - Бр. 158

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

15 ноември 2011

15 ноември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 158 - Стр. 53

Стр. 54 - Бр. 158

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

15 ноември 2011

15 ноември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 158 - Стр. 55

Стр. 56 - Бр. 158

Бр. 51-6142/1
25 октомври 2011 година
Скопје

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

15 ноември 2011

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

15 ноември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3475.
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа
и за забавните игри („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и
54/2007), а во врска се член 164, став (1) од Законот за
игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник
на Република Македонија“ бр.24/2011 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 25.10.2011 година, издаде
ЛИЦЕНЦА
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНAТА ИГРA НА СРЕЌА-“ОБЛОЖУВАЊЕ НА
СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ“
1. Лиценца за постојано приредување на посебната
игра на среќа “Обложување на спортски натпревари“
се издава на Трговското друштво за производство, трговија и услуги “ЈОВАНАС“ ДОО увоз-извоз Охрид за
време од 3 (три) години.
2. Приредувањето на посебната игра на среќа “Обложување на спортски натпревари“ ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на бул.“Македонски
Просветители“ бб-Комплекс Летница во Охрид.
3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во
денарска противвредност по среден курс на Народна
банка на Република Македонија што се применува на
денот на уплатата и тоа:
- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на
Лиценцата и
- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност
по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.
Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа
точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и
банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.
Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.
Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.
4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.
5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата
не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата
од точка 3, алинеите 1 и 2 од оваа лиценца, Лиценцата
се одзема.

Бр. 158 - Стр. 57

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за
плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1 од
оваа Лиценца.
7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на
Република Македонија“.
Заменик на претседателот
Бр. 51-5806/1
25 октомври 2011 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________
3476.
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа
и за забавните игри („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и
54/2007), а во врска со член 164 став (1) од Законот за
игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник
на Република Македонија“ бр.24/2011 и 54/2011) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 8.11.2011 година, издаде
ЛИЦЕНЦА
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ
1. Лиценца за постојано приредување на посебни
игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото
за туризам, угостителство и услуги “МАСТЕРБЕТ“
ДООЕЛ Скопје, за време од 6 (шест) години.
2.Приредувањето на посебните игри на среќа во
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на ул. „Братство и Единство“ бр. бб Дебар.
3.Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 17
автомати за игри на среќа.
4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:
- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на
Лиценцата и
- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност
по среден курс на Народна банка на Република
Македонија што се применува на денот на уплатата.
Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа
точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка

Стр. 58 - Бр. 158

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и
банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.
Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.
Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.
5.Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.
6.Доколку од страна на корисникот на Лиценцата
не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата
од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема.
7.Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за
плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.
8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 51-6130/1
8 ноември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3477.
Врз основа на Амандман ХХIХ на Уставот на Република Македонија (Службен весник на РМ“ бр.
107/2005 година), член 42 од Законот за судовите
(„Службен весник на РМ“ бр. 58/2006) и чл. 31 став 1
алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
60/2006 година), Судскиот совет на Република Македонија на редовната 118-та седница одржана на ден
10.11.2011 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ
За судии поротници на Основен суд Скопје 1Скопје
се избрани:
1. БЕСНИК АЛИМИ
2. ЖАКЛИНА ГИЖАРОВСКА
3. ВОИСЛАВ ЈОВАНОВСКИ
4. КРУМЧО КОЛЕВ
5. МЕРИ МИЛЕСКА
6. ЕЛЕНА МЛАДЕНОВСКА

15 ноември 2011

7. ЦВЕТАНКА НИКОЛОВСКА
8. АЛЕКСАНДАР МИЦЕВ
9. АНТОНЕЛА САЗДОВА
10. РАДА СТОЈКОВСКА
11. ДИАЗ ТАИРОВСКИ
12. ВЛАДИМИР ТРПКОВСКИ
13. СИМОНА ТОДОРОВА
14. ЈУСУФ ЉАЗУМ
15. ГОРДАНА ФИЛИПОСКА
16. АВНИ АМЕТИ
17. МАРИНА БОЖИНОВСКА
18. ЕЛЕНА ВЕЛКОВСКА
19. САРА ВЕЧКА
20. ЛИЉАНА ГЕОРГИЕВСКА
21. АНКИЦА ГЕОРГИЕВСКА
22. ИВКО ДЕНКОВСКИ
23. ЃОРЃИ ДИМИТРОВСКИ
24. ВИОЛЕТА ЃОРЃИЕВСКА
25. ЕЛЕОНОРА ЃУРЧЕСКА
26. МИРЈАНА ЗЕРДЕСКА
27. ЦВЕТАНКА ИЛИЕВСКА
28. ФЕРИЈАН ЈАШАРИ
29. НАДА ЈОВАНОВСКА
30. ОЛГА КРСТЕВСКА
31. ФЕВЗИ ЉАЗИМ
32. КЕТИ МИНЧЕВА
33. ИСИДОРА ПОПОВИЌ МЛАДЕНОВСКА
34. ЦВЕТАНКА МИРЧЕСКА
35. ЕМРАХ МИХТАРОВСКИ
36. НИКОС ТОМОВСКИ
37. САЊА РИСТОВСКА
38. МИЛАН СИМЈАНОВСКИ
39. АНЕТА СТОЈАНОВСКА
40. ГОРДАНА СТОЈАНОВСКА
41. ЉИЉАНА ТАСЕВСКА
42. РУФАТ ФЕЈЗУЛОВ
43. ТРАЈКО ЦВЕТКОВ
44. ВЕРИЦА ЦОЛИЌ
45. СЛАВИЦА ШАНДОВСКА
46. ГОРДИЦА АНАСТАСОВА
47. САВЕ ВЕЛЧИКОВСКИ
48. НАДА ЉОРОВСКА-ПЕТРОВСКА
49. ДРАГАН СТОЈАНОВСКИ
50. ИЛИНКА НИКОЛОВСКА-ДАМЕСКА.
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.
Бр. 07-1864/2
Судски совет
11 ноември 2011 година на Република Македонија
Скопје
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

15 ноември 2011
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
3478.
Врз основа на член 54 став (5) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10 и 53/11), директорот на Агенцијата
за храна и ветеринарство во согласност со министерот
за здравство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА
ХРАНАТА ЗА ПОСЕБНА НУТРИТИВНА
УПОТРЕБА (∗)
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат посебните барања за безбедност на храната за посебна нутритивна
употреба.
Член 2
Храна за посебна нутритивна употреба во смисла
на овој правилник е храна која, според својот состав
или производствен процес јасно се разликува од храната наменета за нормална употреба, одговара на посочените нутритивни цели и се пушта на пазарот на начин
со кој се укажува на соодветноста со посочените нутритивни цели.
Храната за посебна нутритивна употреба треба да
ги исполни посебните нутритивни барања на:
а) Одредени категории луѓе со нарушени процеси
на дигестија или метаболизам;
б) Одредени категории луѓе во посебна физиолошка состојба поради што можат да имаат посебна придобивка од контролираната употреба на одредени супстанции во храната и
в) Доечиња или мали деца во добра здравствена состојба.
Член 3
Храната од член 2, став 2, точки а) и б) на овој правилник може да се карактеризира и како „диететска“
или „диетална“.
При означувањето, презентацијата и рекламирањето на храната за нормална употреба не може да се употребуваат:
а) придавките „диететски“ или „диетални“, самостојно или заедно со други зборови, во означувањето
на овој вид храна и
∗

Со овој правилник се врши усогласување на Директивата
2009/39/ЕЗ на Европскиот Парламент и Советот од 9 мај 2009 година за прехранбени производи наменети за посебни нутритивни
употреби (CELEX број 32009L0039) и на Регулативата
2009/953/ЕЗ на Комисијата од 13 октомври 2009 година за супстанции кои може да се додаваат за посебни нутритивни цели во
храната за посебна нутритивна употреба (CELEX број
32009R0953).
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б) сите други означувања или презентации кои можат да дадат впечаток дека се работи за храна опфатена со член 2 на овој правилник.
Член 4
Природата или составот на храната од член 2 на
овој правилник треба да биде таква што истата ќе одговара на посебната нутритивна употреба за која е наменета.
Храната од член 2 на овој правилник исто така, треба да ги исполнува и одредбите кои се однесуваат на
храната за нормална употреба, освен во однос на промените направени со цел постигнување на нејзина
усогласеност со посебните нутритивни барања од член
2, став 2 на овој правилник.
Член 5
Барањата за безбедност на видовите храна за посебна нутритивна употреба кои се утврдени во: Правилникот за посебните барања за безбедност на храната за
посебна нутритивна употреба - преработена храна на
житна основа и детска храна за доенчиња и мали деца ,
Правилникот за посебните барања за безбедност на
храната за посебна нутритивна употреба - млечна храна за доенчиња Правилникот за посебните барања за
безбедност на храната за посебна нутритивна употреба
- диететскa хранa за посебни медицински намени и
Правилникот за посебните барања за безбедност на
храната за посебна нутритивна употреба - храна наменета за користење во диети со ограничена енергетска
вредност со цел намалување на телесната тежина , треба да го опфатат особено следново:
а) основните барања кои се однесуваат на природата или составот на производите;
б) квалитетот на суровините;
в) барањата за хигиена;
г) листа на адитиви;
д) означувањето, рекламирањето и презентирањето;
ѓ) процедурите за начините на земање мостри и методите на анализа неопходни за утврдување на усогласеноста со барањата и
е) правилата за употреба на поимите кои се однесуваат на намалувањето или отсуството на натриум или
содржината на сол (натриум хлорид, готварска сол)
или отсуството на глутен, кои може да се употребат за
опишување на храната од член 2 на овој правилник.
Член 6
Означувањето и начинот на означување, презентирањето и рекламирањето на храната од член 2 на овој
правилник не треба да и придаваат својства на превенција, третман или лекување на одредени заболувања
кај луѓето ниту да упатуваат на такви својства.
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Одредбата од став 1 на овој член не треба да го
спречи ширењето на било какви корисни информации
и препораки наменети исклучително за лица квалификувани во областа на медицината, нутрицијата или
фармацијата.
Член 7
Означувањето на храната од член 2 на овој правилник се врши согласно одредбите од Правилникот за начинот на означување на храната , како и барањата од
ставовите 2, 3 и 4 на овој член.
Означувањето под кое се продава храната треба да
биде придружено со упатување на нејзините посебни
нутритивни својства. Меѓутоа, во случај на храна опфатена со член 2, став 3, точка в) на овој правилник тоа
упатување се заменува со упатување на целта за која
храната е наменета.
Означувањето на видовите храна за посебна нутритивна употреба покрај барањата утврдени со член 5 на
овој правилник, исто така треба да го вклучува и следново:
а) посебните елементи на квалитативниот и квантитативен состав или производствениот процес кои и ги
даваат на храната посебните нутритивни својства и
б) енергетската вредност изразена во килоџули или
килокалории и содржината на јаглехидрати, протеини
и масти на 100 g или 100 ml од храната како што е пуштена на пазарот, и, каде што е соодветно, на определена количина од храната предложена за консумација.
Доколку енергетската вредност е помала од 50 kJ
(12 kcal) на 100 g или 100 ml од храната како што е пуштена на пазарот, овие податоци можат да се заменат
со зборовите „енергетска вредност помала од 50 kJ (12
kcal) на 100 g“ или „енергетска вредност помала од 50
kJ (12 kcal) на 100 ml“.
Член 8
Храната од член 2 на овој правилник може да се пушти во малопродажба само во предпакувана форма,
при што пакувањето треба целосно да го покрива производот.
За целите на малопродажба може да се дозволи отстапување од став 1 на овој член доколку во моментот
на пуштање на пазарот, храната е содржи декларација
со податоците утврдени во член 7 на овој правилник.
Член 9
За да се овозможи ефикасен службен мониторинг
на храна за посебна нутритивна употреба која не припаѓа во еден од видовите на храна за посебна нутритивна употреба дадени во Прилог 1, кој е составен дел на
овој правилник, се применува следното:
а) кога храната за прв пат се става во промет во Република Македонија, производителот или увозникот за
тоа ја информира Агенцијата за храна и ветеринарство
преку приложување на примерок од оригиналното означување под кое ќе се продава храната;
б) доколку истата храна последователно се пушта
на пазарот во друга земја, производителот или увозникот ја обезбедуваат истата информација на надлежниот
орган во таа земја, при тоа назначувајќи го примателот
на првата нотификација и
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в) доколку е неопходно, Агенцијата за храна и ветеринарство од производителот или увозникот може да
побара приложување на научна студија и податоци за
утврдување на усогласеноста на храната со член 2, став
2 на овој правилник заедно со информацијата согласно
член 7, став 3, точка а) на овој правилник. Доколку
овие информации се веќе достапни, доволно е и најмало упатување кон истите.
Член 10
Супстанциите кои се додаваат за посебни нутритивни цели во храна за посебна нутритивна употреба како
што се витамини, минерали, аминокиселини и други
супстанции наменети за додавање во храната за посебна нутритивна употреба се дадени во Прилог 2, кој е
составен дел на овој правилник.
Супстанциите од став 1 на овој член не треба да се
употребуваат во храната за посебна нутритивна употреба – млечна храна за доенчиња, како и во преработената храна на житна основа и детска храна за доенчиња и мали деца.
Член 11
Без да е во спротивност со посебните барања пропишани во Правилникот за посебните барања за безбедност на храна произведена со иновирани технологии освен супстанциите наведени во Прилог 2, при
производството на храна за посебна нутритивна употреба за посебни нутритивни цели може да се додадат
и супстанциите кои не припаѓаат на категориите наведени во Прилог 2 на овој правилник.
Член 12
Употребата на супстанции кои се додаваат за посебни нутритивни цели треба да резултира со производство на безбедни производи кои ги исполнуваат општите и посебните барања за безбедност на храната за
посебна нутритивна употреба, како што е утврдено со
општоприфатени научни податоци.
Член 13
Одредбите од членовите 10 став 2, 11 и 12 на овој
правилник престануваат да важат со пристапувањето
во членство на Република Mакедонија во Европската
Унија.
Член 14
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за видовите на храна
за посебна нутритивна употреба и за дозволените нивоа на дневно внесување на витамини и минерали
(„Службен весник на РМ“ бр.3/2007).
Член 16
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-10383/1
31 октомври 2011 година
Скопје
Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.

Бр. 02-2073/2
26 октомври 2011 година
Скопје

Агенција за храна и ветеринарство,
Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
3479.
Врз основа на член 15 став (3) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија”
бр. 14/06, 24/07, 103/08 и 67/10), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРАВИЛАТА И ПОСТАПКИТЕ НА ЛЕТАЊЕТО
НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ
Член 1
Во Правилникот за правилата и постапките на летањето на воздухопловите (“Службен весник на Република Македонија” бр. 126/09) Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија.”
Бр. 02-1597/5
4 ноември 2011 година
Скопје

Директор,
д-р Дејан Мојсоски, с.р.
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

порака на лекар субспецијалист интернист-гастроенте-

НА МАКЕДОНИЈА

рохепатолог“ се заменува со „RS–по препорака на лекар специјалист од центар за цистична фиброза, RSS–

3480.
Врз основа на член 9 став 1а точка 8 и став 1в точка
2 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото
осигурување („Службен весник на Република Македо-

по препорака на лекар субспецијалист интернист-гастроентерохепатолог “.
Кај ATC кодот A07EC01- „Sulfasalazine*1–таблети

нија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003,

500mg“, во колоната 7- „Режим на препишување“, оз-

84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008,

наката „RSS” се заменува со ознаката „RS/ RSS“, а об-

6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010 и 53/2011), Управни-

јаснувањето: „RSS–по препорака на лекар субспеција-

от одбор на Фондот за здравствено осигурување на Ма-

лист интернист-гастроентерохепатолог, ревматолог“ се

кедонија на седница одржана на 31 октомври 2011 го-

заменува со „RS–по препорака на лекар специјалист

дина, донесе

интернист, хирург, RSS–по препорака на лекар субспецијалист интернист-гастроентерохепатолог, ревматолог“.

ОДЛУКА
НА

Кај ATC кодот A09AA02- „Amilase+lipase+protease-

ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР

/pankreatin** – капсули СРЈ “, во колоната 7-„Режим

НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

на препишување“, ознаката „RS” се заменува со озна-

НА МАКЕДОНИЈА

ката „RS/RSS” , а објаснувањето: „RS–по препорака на

ЗА

ИЗМЕНУВАЊЕ

И

ДОПОЛНУВАЊЕ

лекар
Член 1

субспецијалист-гастроентерохепатолог,

лекар

специјалист-хирург, болнички педијатар“, се заменува

Во Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фон-

со „RS–по препорака на лекар специјалист интернист,

дот за здравствено осигурување на Македонија

хирург, болнички педијатар, RSS–по препорака на ле-

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.

кар субспецијалист-гастроентерохепатолог“.

102/07, 104/07, 151/07, 22/08, 100/2008, 95/2009,
131/2009 и 44/2010), во член 1 се вршат следните изме-

Во табелата се брише лекот:

ни и дополнувања:
Кај ATC кодот А02BC01-„Omeprazole**-капсули
20mg“ и „Omeprazole** - капсули 40mg “, во колоната
7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „R”.

**Само во комбинација со метформин или друг
орален антидијабетик

Кај ATC кодот А02BC03-„Lansoprazole**–капсули
30mg“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „R”.
Кај ATC кодот A05AA02- „Ursodeoxycholic acid –
капсули 250mg “, во колоната 7 - „Режим на препишу-

Кај ATC кодот B01AA07- „Аcenocoumarol– таблети
4mg“, делот на препораките се дополнува, односно по
зборовите „RS–по препорака на лекар специјалист-интернист“ се додаваат зборовите „и трансфузиолог“.

вање“, ознаката „RSS” се заменува со ознаката „RS/

Кај ATC кодот B01AA08-„Ethyl biscoumacetate–таб-

RSS”, a објаснувањето: „RSS–по препорака на лекар

лети 300 mg“, делот на препораките се дополнува, од-

субспецијалист интернист-гастроентерохепатолог„ се

носно по зборовите „RS–по препорака на лекар специ-

заменува со „RS–по препорака на лекар специјалист од

јалист-интернист“ се додаваат зборовите „и трансфузи-

центар за цистична фиброза, интернист и хирург, RSS–

олог“.

по препорака на лекар субспецијалист интернист-гастроентерохепатолог “.

Кај ATC кодот C01BC03-„Propafenone**–таблети/филм обложени таблети 150mg “ и „Propafenone**–

Кај ATC кодот A05AA02-„Ursodeoxycholic acid*–

таблети/филм обложени таблети 300mg “ во делот на

перорална суспензија 250mg/5ml“, во колоната 7-„Ре-

индикациите после зборовите „третман на преткомор-

жим на препишување“, ознаката „RSS” се заменува со

ни аритмии“ се додаваат зборовите „и/или коморни

ознаката „RS/RSS“ , a објаснувањето: „RSS – по пре-

аритмии “.
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Кај ATC кодот C07AB07- „Bisoprolol**– таблети

ка на лекар специјалист-интернист, специјалист по

/тилм обложени таблети СРЈ “, во колоната 7-„Режим

нуклеарна медицина, RSS- по препорака на лекар субс-

на препишување“, ознаката „RS” се заменува со озна-

пецијалист ендокринолог ”.

ката „RS/RSS”, а во објаснувањето после зборовите:

Кај ATC кодот H03BB02- „Thiamazole –табле-

„RS-по препорака на: лекар специјалист-интернист“, се

ти/филм обложени таблети СРЈ “, во колоната 7-„Ре-

додаваат зборовите „RSS-по препорака на лекар субс-

жим на препишување“, ознаката „RS” се заменува со

пецијалист-кардиолог“. Во делот на индикациите после

ознаката „RS/RSS”, а во објаснувањето зборовите: „RS-

зборовите: „хронична срцева слабост“, се додаваат збо-

По препорака на лекар специјалист-интернист” се за-

ровите: „ , хипертензија и ангина пекторис“.

менуваат со зборовите: „RS-по препорака на лекар спе-

Кај ATC кодот C07AB07- „Carvedilol**– таблети
6,25

mg“,

„Carvedilol**–

таблети

12,5mg“

и

„Carvedilol**–таблети 25mg“ во делот на индикациите

цијалист-интернист, специјалист по нуклеарна медицина, RSS- по препорака на лекар субспецијалист ендокринолог ” .

после зборовите: „хронична срцева слабост“, се додаваат зборовите: „ , хипертензија и ангина пекторис“.

Кај ATC кодот J01CA04 - „Amoxicillin** – капсули/

Кај ATC кодот D07AC14- „Methylprednisolone –

филм обложени таблети СРЈ“ и „Amoxicillin**–суспен-

маст 0,1%“ и „Methylprednisolone – Крем 0,1% “, во

зија 250mg/5ml“, во колоната 7-„Режим на препишува-

колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „R/RS

ње“, ознаката „R” се заменува со ознаката „R/D”. Во

R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист педи-

делот на индикациите после зборовите „инфекции на

јатар самостојно” се заменува со ознаката „R“.

респираторен систем: синусит, отит, акутни и рециди-

Кај ATC кодот G02AB01-„Methylergometrine –рас-

вантни бронхитиси, бронхопневмонија, генитоуринар-

твор 0,25mg/ml“ , во колоната 7 - „Режим на препишу-

ни инфекции, инфекции на гастер и дуоденум со

вање“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „R/RS” и

Helicobacter pylori” се додаваат зборовите: „ тонзило-

се додава следното објаснување: „R-лекот го пропишу-

фарингит, профилакса на бактериски ендокардитис при

ва избран лекар-специјалист гинеколог самостојно “.

хируршки процедури во устата и горните респираторни

Кај ATC кодот G03HA01-„Cyproterone**–таблети

патишта “.

50mg“, во објаснувањето после зборовите: „RS-по пре-

Кај ATC кодот J01CЕ10 - „Benzathine phenoxymet-

порака на: лекар специјалист интернист-ендокринолог,

hylpenicillin – таблети/ филм обложени таблети СРЈ“ и

уролог“, се додаваат зборовите „и онколог“.

„Benzathine phenoxymethylpenicillin – сируп СРЈ“, во

Кај ATC кодот H01BA02-„Desmopressin–назален

делот

на

индикациите

зборовите

„лекување

на

спреј 0,1mg/ml“ и „Desmopressin–таблети СРЈ “, во ко-

стрептококни аеробни и анаеробни (одонтогени) ин-

лоната 7-„Режим на препишување“, ознаката „RS” се

фекции” се заменуваат со зборовите: „ лекување на

заменува со ознаката „RS/RSS”.

стрептококни аеробни и анаеробни инфекции, вклучи-

Кај ATC кодот H03AA01- „Levothyroxine –таблети

телно и одонтогени инфекции “.

СРЈ “, во колоната 7 - „Режим на препишување“, озна-

Кај ATC кодот J01CR02- „Amoxicillin+clavulanic

ката „RS” се заменува со ознаката „RS/RSS”, а во об-

acid – таблети / филм обложени таблети СРЈ“ и

јаснувањето зборовите: „RS-По препорака на лекар

„Amoxicillin+clavulanic acid–суспензија СРЈ“, во коло-

специјалист-интернист” се заменуваат со зборовите:

ната 2- „Генеричко име-INN“, после генеричкото име

„RS-по препорака на лекар специјалист-интернист,

се додава ознаката „**“. Во делот на индикациите збо-

специјалист по нуклеарна медицина, RSS-по препорака

ровите „инфекции со Haemophylus influenzae во среди-

на лекар субспецијалист ендокринолог ”.

ни со висока резистенција, инфекции со E.coli и стафи-

Кај ATC кодот H03BA02- „Propylthiouracil –таблети

лококи кои создаваат пеницинилаза” се заменуваат со

50mg “ и „Propylthiouracil –таблети 100mg “, во коло-

зборовите: „инфекции на горен и долен респираторен

ната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS” се

тракт, инфекции на урогенитален тракт, инфекции на

заменува со ознаката „RS/RSS”, а во објаснувањето

средно уво, одонтогени инфекци“.

зборовите: „RS-По препорака на лекар специјалист-ин-

Кај ATC кодот J01ЕЕ01- „Sulfamethoxazole+-trimet-

тернист” се заменуваат со зборовите: „RS-по препора-

hoprim** – таблети (100+20) mg “, „Sulfamethoxazo-le+-
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trimethoprim**–таблети (400+80)mg“ и „Sulfamethoxa-

„RS”, и се додава следното објаснување: „RS-лекот се

zo-le+trimethoprim** – суспензија (200+40)mg/5ml“, во

пропишува по добиено мислење од клинички конзили-

колоната

ум“.

7 - „Режим на препишување“, ознаката „

R/D” се заменува со ознаката „R”.

Кај ATC кодот N06DA02-„Donepezil–филм обло-

Кај ATC кодот J01GB01-„Tobramycin**–раствор за

жени таблети 5mg“ и „Donepezil –филм обложени таб-

инхалирање 75mg/ml“, во колоната 7-„Режим на пре-

лети 10mg“, во колоната 2- „Генеричко име-INN“, пос-

пишување“, ознаката „*M” се заменува со ознаката

ле генеричкото име се додава ознаката „*“, и се додава

„*CF”. Во делот на објаснувањето се бришат зборорви-

следното објаснување: „*Индикации: Alzhemier-ова бо-

те: „*M – по препорака на центар за муковисцидоза“.

лест“. Во колоната 7 - „Режим на препишување“, озна-

Кај ATC кодот J01XB01-„Colistin***–инјекции

ката „* ” се заменува со ознаката „RS”, и се додава

1.000.000IU“, во колоната 7- „Режим на препишува-

следното објаснување: „ RS-по препорака на лекар спе-

ње“, ознаката „*M” се заменува со ознаката „*CF”.

цијалист невролог, невропсихијатар, психијатар.“

Кај ATC кодовите J04AB02- „Rifampicin –капсули

Кај ATC кодовите R01AD01-„Beclometasone–наза-

300mg“, J04AC01- „Isoniazid - таблети 50mg“, „Isoni-

лен спреј 50mcg/doza“, R01AD05-„Budesonide–назален

azid-таблети 100mg“, J04AC51-„Isoniazid-+-pyridoxine-

спреј 50mcg/doza“ и „Budesonide – назален спреј

капсули (400+25)mg“,

J04AК01-„Pyrazina-mide-табле-

100mcg/doza“, во објаснувањето после зборовите: „RS-

ти 500mg“, J04AK02- „Ethambutol-таблети 100mg“ и

по препорака на лекар специјалист интернист, педија-

„Ethambutol-таблети 400mg“, во објаснувањето после

тар, пнеумофтизиолог и ОРЛ“, се додаваат зборовите „,

зборовите: „RS-по препорака на: лекар специјалист

специјалист по медицина на трудот и специјалист по

фтизиолог, инфектолог, педијатар, интернист“, се

клиничка имунологија и алергологија“.

додаваат зборовите „и пневмофтизиолог“.
Кај ATC кодот L02AE03 -„Gosereline** –инјекции

Кај ATC кодот

R01AD08-„Fluticasone–назален

спреј 50mcg/doza“, во објаснувањето после зборовите:

L02AE04 -„Triptorelin** –инјекции 3,75mg“ и

„R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист пе-

„Triptorelin**–инјекции 0,1mg“, во делот на индикаци-

дијатар самостојно RS- по препорака на лекар специја-

ите по зборовите: „АРТ до три обиди за лекување на

лист интернист, педијатар, пнеумофтизиолог и ОРЛ“,

СРЈ“,

жена“ се додаваат зборовите: „по претходно спроведе-

се додаваат зборовите „, специјалист по медицина на

на постапка за БПО на товар на ФЗОМ“.

трудот и специјалист по клиничка имунологија и алер-

Кај ATC кодот M01AE01- „Ibuprofen –таблети за
џвакање 50 mg“, во колоната 7 - „Режим на препишу-

гологија“.
Кај ATC кодот

R03AC02- „Salbutamol–таблети

вање“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „R”, а об-

2mg“ , во колоната 7- „Режим на препишување“, озна-

јаснувањето: „RS-По препорака на лекар специјалист

ката „ RS ” се заменува со ознаката „R”.

интернист-ревматолог” се брише.

Кај ATC кодот

R03AC02-„Salbutamol–аеросол

Кај ATC кодот N02AA01 - „Morphine –супозито-

0,1mcg/doza“, „Salbutamol– раствор за инхалација

рии СРЈ“, „Morphine –подјазични таблети СРЈ“ и

5mg/ml“ и „Salbutamol–сируп 2mg/5ml “, во колоната

„Morphine- таблети/капсули/гранули СРЈ“ во колоната

7 - „Режим на препишување“, ознаката „ R/RS R- лекот

7- „Режим на препишување“, ознаката „R” се заменува

го пропишува избран лекар-специјалист педијатар са-

со ознаката „RS”.

мостојно” се заменува со ознаката „R”.
N04BC05-„Pramipexole–таблети

Кај ATC кодовите R03BA01- „Beclometasone–аеро-

0,25mg“ и „Pramipexole– таблети 1mg“ во делот на об-

сол 50mcg/doza“, R03BA02 - „Budesonide–аеросол

јаснувањето по зборовите: „RS-По препорака на лекар

50mcg/doza“, „Budesonide–аеросол 200mcg/doza“ и

специјалист –невролог“ се додаваат зборовите: „/не-

R03BA05-„Fluticasone–аеросол 125mcg/doza“, во објас-

вропсихијатар“.

нувањето после зборовите: „RS-по препорака на лекар

Кај ATC кодот

Кај ATC кодот N03AX14-„Levetiracetam–филм обложени таблети СРЈ“ и

специјалист интернист, педијатар, пнеумофтизиолог“,

„ Levetiracetam–раствор за

се додаваат зборовите „, специјалист по медицина на

орална употреба 100mg/ml“, во колоната 7- „Режим на

трудот и специјалист по клиничка имунологија и алер-

препишување“, ознаката „* ” се заменува со ознаката

гологија“.
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Кај ATC кодот R03BA05- „Fluticasone – аеросол
50mcg/doza“ , во објаснувањето после зборовите: „Rлекот го пропишува избран лекар-специјалист педијатар самостојно RS-по препорака на лекар специјалист
интернист, педијатар, пнеумофтизиолог“, се додаваат
зборовите „, специјалист по медицина на трудот и специјалист по клиничка имунологија и алергологија“.
Кај ATC кодот
R05CB13-„Dornase alfa
(Desoxyribonuclease)–раствор за инхалирање 1000Е
(1mg)/ml“ , во колоната 7-„Режим на препишување“,
ознаката „*M” се заменува со ознаката „*CF”.
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ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА

НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА

ЛАБОРАТОРИСКИТЕ ИСПИТУВАЊА ВО СПЕЦИЈАЛИОСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПО УПАТ НА ИЗБРАН ЛЕКАР
Член 1
Во Правилникот за начинот на плаќање на лабораториските испитувања во специјалиостичко- консултативна здравствена заштита по упат на избран лекар

Член 2
Во член 1, во делот на легендата ознаката „*M-По
препорака на центар за муковисцидоза“ се заменува со
ознаката „*CF-по препорака на центар за цистична фиброза“.

(„Службен весник на Република Македонија“ број
10/2002, 17/2002, 136/2006, 41/2007, 62/2007, 86/2007,
118/2007, 37/2008, 158/2009, 2/2010, 147/2010, 171/2010
и 95/2011), во член 2 став 1 во поднасловот VI зборовите „во урина“ се заменуваат со зборовите „во серум“.

Член 3
По членот 3 се додава нов член 3-a кој гласи:

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

„Член 3-a
Доколку лековите од член 1 на Листата на лекови
кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија според режимот на пропишување
се пропишуваат од избран лекар по препорака на лекар
специјалист од одредена специјалност, истите лекови
може да се пропишуваат од избран лекар по препорака
на лекар субспецијалист од соодветната специјалност.“
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“,
ќе се објави по добивањето на согласност од
министерот за здравство, а ќе се применува од 15
ноември 2011 година.
Бр. 02-16662/4
Управен одбор
31 октомври 2011 година
Претседател,
Скопје
Јован Грповски, с.р.
__________
3481.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со
член 69 од Законот за здравственото осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ број
25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005,
37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009,
67/2009, 50/2010, 156/2010, и 53/2011), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 31 октомври 2011 година, донесе

вањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 1 декември
2011 година.
Бр. 02-16662/6

Управен одбор

31 октомври 2011 година
Скопје

Претседател,
Јован Грповски, с.р.

__________
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
3482.
Врз основа на член 9 точка 4 од Законот за државната ревизија

(„Службен весник на Република Маке-

донија“ број 66/10 и 145/10), главниот државен ревизор, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ДРЖАВНАТА
РЕВИЗИЈА
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на државната ревизија (планирањето, извршување и
известувањето за извршената ревизија).
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Член 2

Бр. 158 - Стр. 139

ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕВИЗИЈАТА

(1) Државната ревизија се врши врз основа на методолошки акти, усогласени со методологијата, начинот
на работа и постапките регулирани со ревизорските

(1) Ревизијата започнува со писмено известување

стандарди на Меѓународната организација на врховни

до субјектот на ревизија за периодот на вршење на ре-

ревизорски институции – ИНТОСАИ и Кодексот за деловна етика и однесување на Државниот завод за реви-

визијата, најмалку седум дена пред отпочнувањето на

зија.
(2) Државната ревизија ја вршат овластени државни
ревизори и државни ревизори, организирани во тимови.

(2) Известувањето содржи правен основ за вршење

ПЛАНИРАЊЕ НА РЕВИЗИЈАТА

Член 6

ревизијата.
на ревизијата, предмет на ревизијата, почеток на ревизијата, време на траење на ревизијата и тимот кој ќе ја
врши ревизијата.
(3) Субјектот треба да обезбеди услови за непречена работа на ревизорите, да ја подготви потребната ба-

Член 3
(1) Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија се донесува до крајот на ноември во тековната година за наредната година .
(2) Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија содржи акционен план за нејзина реализација и преглед на субјекти кои се предмет на ревизија.

за на податоци, документација и информации за вршење на ревизијата и да овозможи увид во истата.
(4) Во прилог на известувањето, се доставуваат и
обрасци кои субјектот треба да ги пополни пред отпочнување на ревизијата за: јавни набавки, промени кај
постојаните средства и промени на изворите на капитални средства.
(5) Субјектот на ревизијата ги презентира применетите сметководствените политики и начела и објасну-

Член 4
(1) Помошникот на главниот државен ревизор го
изготвува прегледот на субјекти кои се предмет на ревизија врз основа на предлозите на овластените државни ревизори и државните ревизори и го доставува до
главниот државен ревизор, најдоцна до 15 ноември во
тековната година.
(2) Прегледот на субјекти кои се предмет на ревизија содржи:
- име на субјектот
- обем на средства со кои располага субјектот
- вид на ревизијата
- претпоставено време за вршење на ревизијата
- пресметани ревизор денови
- тимот кој ќе ја врши ревизијата и
- образложение за применетите критериуми при избор на предложените субјекти.
(3) Прегледот на субјекти кои ќе бидат предмет на
ревизија наредната година се разгледува на колегиум
на Државниот завод за ревизија.

вачките информации.
Член 7
Помошникот на главниот државен ревизор, организира првичен состанок со органите на раководење и
управување на субјектот и ги информира за ревизорските постапки и активности кои ќе се спроведат во текот на ревизијата и потребата да се обезбеди соработка
за непречено вршење на ревизијата.
Член 8
(1) Раководителот на тимот за ревизија изготвува
детален план за вршење на предметната ревизија, со
кој треба да се обезбеди нејзино навремено спроведување и висок квалитет, на економичен, ефикасен и ефективен начин.
(2) Помошникот на главниот државен ревизор го
одобрува деталниот план за ревизија.
Член 9

Член 5
Државниот завод за ревизија во текот на месец јануари писмено ги известува субјектите кои ќе бидат
предмет на ревизија.

Со деталниот план за ревизија од член 8 на овој
правилник се утврдува:
- опфатот и целите на ревизијата,
- нивото на материјалност,

Стр. 140 - Бр. 158
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- проценка на ревизорскиот ризик,

15 ноември 2011

(3) Завршниот состанок има за цел да го информира

- ревизорскиот пристап,

субјектот за резултатите од ревизијата и да му даде об-

- постапките за избор на примерок,

јаснување за понатамошната ревизорска постапка.

- временскиот распоред на ревизорските активности и

(4) Раководителот на ревизорскиот тим може да биде овластен од помошникот на главниот државен реви-

- распоредот на задачите за извршување на ревизијата по извршители.

зор и сам да раководи со завршниот состанок.
(5) Записникот од завршниот состанок го изготвува
член на ревизорскиот тим, а го потпишуваат овластени

Член 10
(1) Доколку помошникот на главниот државен ревизор оцени дека за конкретната ревизија е потребно

претставници на двете страни, присутни на завршниот
состанок.

ангажирање на стручни лица и експерти од соодветна
област на ревизијата, тоа го наведува во деталниот
план за ревизија и писмено го известува главниот државен ревизор, кој одлучува за нивното ангажирање.
(2) Стручните лица и експерти се ангажираат за да
му помогнат на ревизорскиот тим да добие компетент-

Член 13
(1) Државниот завод за ревизија врши ревизија на
регуларност и ревизија на успешност.
(2) За секоја извршена ревизија на регуларност, се
составува нацрт извештај кој особено ги содржи след-

ни, разумни и релевантни ревизорски докази од поеди-

ните елементи: резиме, вовед, цели и опфат на ревизи-

ни области кои се потребни за да се постигне ревизор-

јата, осврт на ревизијата од претходната година, наоди,

ската цел.

препораки и ревизорско мислење.

(3) Извештајот подготвен од стручното лице или

(3) Во нацрт ревизорскиот извештај, доколку реви-

експертот, како резултат од извршената ревизија, е со-

зорот процени, може да има и состојби кои укажуваат

ставен дел на ревизорското досие.

на системски слабости и нагласувања на прашања за
неизвесност.

Член 11

(4) За секоја извршена ревизија на успешност, се

(1) Со вршењето на работа на терен овластените др-

составува нацрт извештај кој особено ги содржи след-

жавни ревизори и државните ревизори прибираат до-

ните елементи: резиме на резултатите, основни подато-

волни, релевантни и сигурни ревизорски докази, еви-

ци, цели на ревизијата, ревизорски наоди и пролози

дентирани во работни белешки, кои ќе обезбедат јасна

кон извештајот (опфат, методологија и друго).

поддршка на наодите, препораките и даденото ревизорско мислење или заклучок.
(2) Целта на работата на терен е да се извршат сите
ревизорски активности наведени во деталниот план за

(5) Нацрт ревизорскиот извештај го потпишува помошникот на главниот државен ревизор и ревизорскиот тим (најмалку двајца ревизори), на секоја страна од
ревизорскиот извештај.

поединечната ревизија.
Член 14
Член 12
(1) По завршување на работа на терен, помошникот
на главниот државен ревизор заедно со раководителот
на тимот и членовите на ревизорскиот тим, на завршен
состанок со раководните лица во субјектот на ревизија
ги презентира резултатите од извршената ревизија.
(2) На состанокот може да присуствува и главниот
државен ревизор или овластено лице од главниот државен ревизор.

(1) Заради утврдување компактност и квалитет на
ревизорските извештаи се формира стручно тело од
претседател и членови (овластени државни ревизори),
кое ги разгледува нацрт ревизорските извештаи, дава
предлози, сугестии и забелешки, за да обезбеди усогласеност со методолошките акти и квалитет на ревизорските извештаи, пред нивното доставување до законски
утврдените субјекти.
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(2) Нацрт ревизорскиот извештајот со усвоените забелешки се доставува до претседателот на стручното

Бр. 158 - Стр. 141

Член 18
(1) Конечниот ревизорски извештај го потпишува
помошникот на главниот државен ревизор и ревизор-

тело.

скиот тим (најмалку двајца ревизори), на секоја страна
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗВРШЕНАТА РЕВИЗИЈА

од конечниот ревизорски извештај.
(2) Конечниот ревизорски извештај се доставува до

Член 15
(1) Нацрт ревизорскиот извештај, се доставува до
законскиот застапник на субјектот, одговорното лице
на субјектот за периодот за кој е вршена ревизијата и
до органите надлежни за надзор и контрола на работењето на субјектот кај кој е извршена ревизијата.

законскиот застапник на субјектот, лицето кое било одговорно на субјектот во периодот за кој е вршена ревизијата и до органите надлежни за надзор и контрола на
работењето на субјектот кај кој е извршена ревизијата.
(3) Со конечниот ревизорски извештај се доставува
и образецот - известување за превземени мерки, во печатена и во електронска форма.

(2) Законскиот застапник на субјектот и одговорно-

(4) Субјектот на ревизија го известува Државниот

то лице на субјектот за периодот за кој е вршена реви-

завод за ревизија за имплементацијата на препораките

зијата, можат да достават забелешки до Државниот за-

содржани во ревизорските извештаи, во рок од 90 дена

вод за ревизија во рок од 30 дена од приемот на изве-

од приемот на конечниот извештај.

штајот.
Член 19
Член 16
(1) Забелешките по нацрт ревизорскиот извештај,
ги разгледува тимот кој ја вршел ревизијата.
(2) Врз основа на забелешките и дополнително доставената документација се подготвува одговор на забелешките, со образложенија на причините за нивно

(1) Забелешките на субјектот и одговорот на забелешките како прилози, се составен дел на конечниот ревизорски извештај.
(2) Конечниот ревизорски извештај, со забелешките
на субјектот и одговорот по забелешките се објавуваат
на веб страната на Државниот завод за ревизија.

прифаќање или не прифаќање.
(3) Одговорот на забелешките го потпишуваат помошникот на главниот државен ревизор и ревизорскиот тим, на секоја страница од одговорот.

Член 20
За извршената ревизија се формира ревизорското
досие, во кое се евидентира целокупната документација од извршената ревизија.

Член 17

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

(1) Нацрт ревизорскиот извештај, забелешките од
субјектот во целина и одговорот на забелешките ги
разгледува стручното тело за утврдување компактност
и квалитет на ревизорските извештаи.
(2) Доколку прифатената забелешка од субјектот на

Член 21
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ревизија предизвикува изменување на нацрт ревизорскиот извештај, помошникот на главниот државен ревизор на стручното тело му го доставува на разгледување и конечниот ревизорски извештај.

Бр. 01-838/1
10 ноември 2011 година
Скопје

Главен државен ревизор,
Тања Таневска, с.р.

Стр. 142 - Бр. 158

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

15 ноември 2011

ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИАЦИОНА СИГУРНОСТ
3483.
Врз основа на член 7, став 7 од Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 48/02, 135/07, 53/11), директорот на Дирекцијата за радијациона сигурност донесe

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ДОЗВОЛА

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за
дозвола.

Член 2
Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради недонесување на решение
за дозвола“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.
Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во
средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице, седиште на правното лице, краток опис поради
што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето.

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

Бр. 01-710/2
8 ноември 2011 година
Скопје

Директор,
д-р Нузи Шахин, с.р.

15 ноември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 158 - Стр. 143

Стр. 144 - Бр. 158

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

15 ноември 2011

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
3484.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09 и 97/10), Министерството за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката за трошоците на живот за месец октомври 2011 година, во однос на месец септември 2011 година, е повисока за 0,3%.
2. Правото на пораст на платите за месец октомври 2011 година, во однос на месец септември 2011 година, за работодавачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија изнесува
0,15%.
Министер,
Спиро Ристовски, с.р.

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.
Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
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