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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
2824.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Северна Македонија, претседателот на
Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за основното образование,
што Собранието на Република Северна Македонија
го донесе на седницата одржана на 21 септември 2020
година.
Бр. 08-3064/1
21 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Член 1
Во Законот за основното образование („Службен
весник на Република Северна Македонија“ број
161/19), во член 41 по ставот (1) се додава нов став (2),
кој гласи:
„(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, во услови на вонредни околности (утврдено постоење на
кризна состојба, прогласена епидемија, односно пандемија, пожари, поплави или други големи природни
непогоди), училиштето организира воннаставни активности за учениците поврзани со нивниот личен, социоемоционален и психолошки развој.“.

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).
По ставот (4) кој станува став (5) се додава нов став
(6), кој гласи:
„(6) По исклучок од ставот (5) на овој член, за учеството во воннаставните активности во условите наведени во ставот (2) на овој член, наставникот води само
евиденција за присуство на учениците и не се издава
додаток на сведителство.“.
Ставовите (5), (6) и (7) стануваат ставови (7), (8) и
(9).
Член 2
Во член 50 по ставот (1) се додаваат два нови става
(2) и (3), кои гласат:
„(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, во услови на вонредни околности од ставот (9) на овој член,
учебната година може да започне и заврши и во време
различно од времето утврдено во ставот (1) на овој
член, за што одлучува Владата.
(3) Одлуката на Владата од ставот (2) на овој член,
може да се однесува на целата територија на Републиката или на нејзин дел.“.
По ставот (2) кој станува став (4) се додава нов став
(5), кој гласи:
„(5) По исклучок од ставот (4) на овој член, во услови на вонредни околности од ставот (9) на овој член,
бројот на наставните денови во учебната година може
да биде помал од 180, но не помалку од 100 наставни
денови, за што одлучува Владата.“.
Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (6), (7) и
(8).
Ставот (6) кој станува став (9) се менува и гласи:
„(9) Воспитно-образовната работа не смее да се
прекинува во текот на наставната година, освен во услови на вонредни околности (утврдено постоење на
кризна состојба, прогласена епидемија, односно пандемија, пожари, поплави или други големи природни
непогоди), за што одлучува Владата и го уредува начинот на организирање и реализирање на наставата до
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крајот на учебната година, но не помалку од 100 наставни денови, според скратени наставни програми, кои
на предлог на Бирото, ги утврдува министерот.“.
Ставот (7) станува став (10).
Член 3
По членот 50 се додава нов член 50-а, кој гласи:
„Член 50-а
(1) Во услови на вонредните околности од членот
50 став (9) од овој закон, во основното училиште може
да се организира настава со физичко присуство на учениците или преку далечинско учење, со примена на
средства за електронска комуникација, на начин согласно со членот 50 став (9) од овој закон.
(2) Средства за електронска комуникација, во смисла на овој закон, се средства кои обезбедуваат реализација на наставата без заедничко физичко присуство на
учесниците во наставниот процес.
(3) Во основното училиште во условите од ставот
(1) на овој член, кога наставата е организирана преку
далечинско учење, може да се организира настава со
физичко присуство на учениците доколку се исполнети
критериумите и условите согласно со протоколите и
планот за одржување на наставата за основните училишта, донесени од Владата согласно со закон, епидемиолошката и друга состојба на подрачјето на општината на која се наоѓа училиштето, бројот на учениците
во паралелката и просторните и хигиенско санитарните
услови во училиштето, на начин согласно со членот 50
став (9) од овој закон.“.
Член 4
Во член 51 по ставот (1) се додава нов став (2), кој
гласи:
„(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, во услови на вонредните околности од членот 50 став (9) од
овој закон, наставниот час може да трае пократко, за
што одлучува Владата.“.
Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).
Член 5
Во член 53 по ставот (4) се додава нов став (5), кој
гласи:
„(5) По исклучок од ставот (4) на овој член, во услови на вонредните околности од членот 50 став (9) од
овој закон, Владата го утврдува максималниот број на
учениците во паралелка.“.
Ставот (5) станува став (6).
Во ставот (6) кој станува став (7) зборовите: „ставот
(5)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (6)“.
Ставовите (7) и (8) стануваат ставови (8) и (9).
Во ставот (9) кој станува став (10) зборовите: „ставот (8)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (9)“.
Ставовите (10), (11) и (12) стануваат ставови (11),
(12) и (13).
Член 6
Подзаконскиот акт предвиден во членот 50 став (9)
од овој закон Владата ќе го донесе во рок од седум дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
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Член 7
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
__________
L I GJ I
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
TË ARSIMIT FILLOR
Neni 1
Në Ligjin e Arsimit Fillor ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër 161/19), në
nenin 41 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), siç
vijon:
"(2) Me përjashtim të paragrafit (1) i këtij neni, në
kushtet e rrethanave të jashtëzakonshme (ekzistim i
konstatuar i gjendjes së krizës, epidemi e shpallur,
përkatësisht pandemi, zjarre, vërshime ose fatkeqësi të tjera
të mëdha natyrore), shkolla organizon aktivitete
jashtëmësimore për nxënësit lidhur me zhvillimin e tyre
personal, socio-emocional dhe psikologjik."
Paragrafët (2) dhe (3) bëhen paragrafët (3) dhe (4).
Pas paragrafit (4) i cili bëhet paragrafi (5) shtohet
paragraf i ri (6), si vijon:
"(6) Me përjashtim të paragrafit (5) të këtij neni, për
pjesëmarrjen në aktivitetet jashtëmësimore në kushtet e
shënuara në paragrafin (2) të këtij neni, mësimdhënësi
mban evidencë për praninë e nxënësve dhe nuk i jepet
shtojcë e dëftesës."
Paragrafët (5),(6) dhe (7) bëhen paragrafët (7), (8) dhe
(9).
Neni 2
Në nenin 50 pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të
rinj (2) dhe (3) siç vijojnë:
"(2) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, në
kushte të rrethanave të jashtëzakonshme sipas paragrafit
(9) të këtij neni, viti shkollor mund të fillojë dhe të mbarojë
edhe në kohën që dallon nga koha e përcaktuar në
paragrafin (1) të këtij neni, për çfarë vendos qeveria.
(3) Vendimi i qeverisë sipas paragrafit (2) të këtij neni,
mund t'i referohet tërë territorit të republikës ose një pjese
të saj."
Pas paragrafit (2) i cili bëhet paragrafi (4), shtohet
paragraf i ri (5), siç vijon:
"(5) Me përjashtim të paragrafit (4) të këtij neni, në
kushte të rrethanave të jashtëzakonshme sipas paragrafit
(9) të këtij neni, numri i ditëve të mësimit në vitin shkollor
mund të jetë më i vogël se 180, por jo më pak se 100 ditë
mësimi, për çfarë vendos qeveria."
Paragrafët (3), (4) dhe (5) bëhen paragrafë (6), (7) dhe
(8).
Paragrafi (6) i cili bëhet paragrafi (9), ndryshohet siç
vijon:
"(9) Puna edukativo-arsimore nuk guxon të ndërpritet
gjatë vitit mësimor, përveç në kushtet e rrethanave të
jashtëzakonshme (ekzistim i konstatuar i gjendjes së krizës,
epidemi e shpallur, përkatësisht pandemi, zjarre, vërshime
ose fatkeqësi të tjera të mëdha natyrore), për çfarë vendos
qeveria dhe e përcakton mënyrën e organizimit dhe të
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realizimit të mësimit deri në fund të vitit shkollor, por jo
më pak se 100 ditë mësimi, sipas programeve të shkurtuara
mësimore, të cilat me propozim të byrosë, i përcakton
ministri."
Paragrafi (7) bëhet paragrafi (10).
Neni 3
Pas nenit 50 shtohet nen i ri 50-a, siç vijon:
"Neni 50-a
(1) Në kushtet e rrethanave të jashtëzakonshme sipas
nenit 50 paragrafi (9) të këtij ligji, në shkollat fillore mund
të organizohet mësim me prani fizike të nxënësve ose
nëpërmjet mësimit në distancë, me zbatimin e mjeteve për
komunikim elektronik, në mënyrën sipas nenit 50 paragrafi
(9) të këtij ligji.
(2) Mjetet e komunikimit elektronik, në kuptimin e
këtij ligji, janë mjete të cilat sigurojnë realizimin e mësimit
pa prani të përbashkët fizike të nxënësve në procesin
mësimor.
(3) Në shkollën fillore në kushtet sipas paragrafit (1) të
këtij neni, kur mësimi organizohet nëpërmjet mësimit në
distancë, mund të organizohet mësim me prani fizike të
nxënësve nëse janë përmbushur kriteret dhe kushtet në
pajtim me protokollet dhe planin e mbajtjes së mësimit për
shkollat fillore, të miratuara nga qeveria në pajtim me
ligjin, gjendjen epidemiologjike dhe gjendjen tjetër në
rajonin e komunës ku gjendet shkolla, numrin e nxënësve
në paralele dhe kushtet hapësinore dhe higjienike sanitare
në shkollë, në mënyrën sipas nenit 50 paragrafi (9) të këtij
ligji."
Neni 4
Në nenin 51 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2),
siç vijon:
"(2) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, në
kushtet e rrethanave të jashtëzakonshme sipas nenit 50
paragrafi (9) të këtij ligji, ora mësimore mund të zgjasë më
shkurt, për çfarë vendos qeveria."
Paragrafët (2) dhe (3) bëhen paragrafët (3) dhe (4).
Neni 5
Në nenin 53 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5),
siç vijon:
"(5) Me përjashtim të paragrafit (4) të këtij neni, në
kushtet e rrethanave të jashtëzakonshme sipas nenit 50
paragrafi (9) të këtij ligji, qeveria e përcakton numrin
maksimal të nxënësve në paralele."
Paragrafi (5) bëhet paragraf (6).
Në paragrafin (6) i cili bëhet paragrafi (7) fjalët:
"paragrafi (5) zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (6)."
Paragrafët (7) dhe (8) bëhen paragrafët (8) dhe (9).
Në paragrafin (9) i cili bëhet paragrafi (10) fjalët:
"paragrafi (8)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (9)."
Paragrafët (10), (11) dhe (12) bëhen paragrafët (11),
(12) dhe (13).
Neni 6
Aktin nënligjor të paraparë në nenin 50 paragrafi (9) të
këtij ligji, qeveria do ta miratojë në afat prej shtatë ditësh
nga hyrja në fuqi e këtij ligji.
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Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".
__________
2825.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Северна Македонија, претседателот на
Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за средното образование,
што Собранието на Република Северна Македонија
го донесе на седницата одржана на 21 септември 2020
година.
Бр. 08-3065/1
21 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Член 1
Во Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 44/95, 24/96, 34/96,
35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005,
113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008,
33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13,
41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16,
67/17 и 64/18), по членот 9-ж се додаваат четири нови членови 9-з, 9-ѕ, 9-и и 9-ј, кои гласат:
„Член 9-з
Во Министерството се воспоставува Информационен систем „Опсерваторија на вештини“ (во натамошниот текст: Опсерваторија на вештини) во кој се води
збирка на податоци за учениците.
Збирката на податоци од ставот 1 на овој член се
води за следниве цели:
- обезбедување на информации во однос на програмите кои ги нуди средното образование, како и средното образование за возрасни,
- поддршка на развојот на политика преку обезбедување на соодветна аналитичка и информациска позадина на установите за средно образование, нивните
програми и перформанси,
- помош на учениците во изборот на професија и
соодветни училишта и високообразовни установи, со
цел зголемување на можноста за нивно идно вработување,
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- олеснување на усогласувањето на побарувачката
на работна сила и програми за обука на локално и на
национално ниво и
- достапност на информации за вработливоста на
одредени професии, очекуваното време на чекање за
вработување, нивото на примања по образовен профил
и слично.
Член 9-ѕ
Податоците за учениците за потребите на Опсерваторијата на вештини се обезбедуваат од информационите системи на Министерството, Информациски систем за образовен менаџмент (ИСОМ),
електронски дневник (е-дневник) и Електронски
систем за административна работа на училиштата
(ЕСАРУ) и тоа: ЕМБГ, име, презиме, пол, име на
основното училиште, датум на запишување, датум
на отпишување, датум на завршување, времетраење
на учебната година, припадност на заедница, учебна година, датум на раѓање.
Збирката на податоци за учениците прибрани за
потребите на Опсерваторијата на вештини се чуваат
три години по нивното прибирање во информациски
систем на Министерството, согласно со прописите од
областа на заштита на личните податоци.
Член 9-и
За потребите на Министерството, податоците во
Опсерваторијата на вештини, се обезбедуваат од следниве институции:
- Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија (ЕМБГ, име,
презиме, пол, припадност на заедница, работно искуство, датум на прво вработување, претходни работодавачи, тековен работодавач, месечна плата),
- Управа за јавни приходи (ЕМБГ, име, презиме,
пол, припадност на заедници, висина на месечна
плата),
- Агенција за вработување на Република Северна
Македонија (ЕМБГ, име, презиме, припадност на заедница, пол, статус-код (вработен, невработен, непознат
статус), датум на последно вработување, месечна
плата, дејност на компанијата, име на компанијата, работно место (кодови)),
- акредитирани високообразовни установи (ЕМБГ,
име, презиме, пол, име на факултет, име на универзитетот, циклус на студии (додипломски, постдипломски,
докторски), датум на запишување, датум на отпишување, датум на дипломирање, титула по дипломирање,
пол, времетраење на студиите, класификација на научно- истражувачки области, наставен план, припадност на заедница, академска година),
- Центар за образование на возрасните (статистички
податоци),
- Министерство за труд и социјална политика (статистички податоци),
- Центар за стручно образование и обука (статистички податоци) и
-Државен завод за статистика (статистички податоци).
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Член 9-ј
Опсерваторијата на вештини е информациски систем со веб базиран портал, кој го води и администрира
Министерството.
За целите наведени во членот 9-з став 2 од овој закон, пристап до статистичките извештаи и пристап до
јавно достапните извештаи може да им се обезбеди на:
- основни училишта,
- средни училишта,
- Министерство за труд и социјална политика,
- Центар за образование на возрасните,
- Центар за стручно образование и обука,
- Државен завод за статистика,
- Агенција за вработување на Република Северна
Македонија и
-акредитирани високообразовни установи.“.
Член 2
Во член 23 по ставот 2 се додаваат два нови става 3
и 4, кои гласат:
„По исклучок од ставот 2 на овој член, во услови на
вонредни околности (утврдено постоење на кризна состојба, прогласена епидемија, односно пандемија, пожари, поплави или други големи природни непогоди),
учебната година може да започне и заврши и во време
различно од времето утврдено во ставот 2 на овој член,
за што одлучува Владата.
Одлуката на Владата од ставот 3 на овој член може
да се однесува на целата територија на Републиката
или на нејзин дел.“.
Ставот 3 станува став 5.
Член 3
Во член 25 ставот 1 се менува и гласи:
„Воспитно-образовната работа не смее да се прекинува во текот на наставната година, освен во услови на
вонредните околности од членот 23 став 3 од овој закон, за што одлучува Владата и го уредува начинот на
организирање и реализирање на наставата до крајот на
учебната година, но не помалку од 100 наставни денови, според скратени наставни програми, кои на предлог на Бирото и Центарот за стручно образование и
обука, ги утврдува министерот.“.
Член 4
По членот 25 се додава нов член 25-а, кој гласи:
„Член 25-а
Во услови на вонредните околности од членот 23
став 3 од овој закон, во средното училиште може да се
организира настава со физичко присуство на учениците или преку далечинско учење, со примена на средства за електронска комуникација, на начин согласно
со членот 25 став 1 од овој закон.
Средства за електронска комуникација, во смисла
на овој закон, се средства кои обезбедуваат реализација
на наставата без заедничко физичко присуство на учесниците во наставниот процес.
Во средното училиште во условите од ставот 1 на
овој член, кога наставата е организирана преку далечинско учење, може да се организира настава со фи-
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зичко присуство на учениците доколку се исполнети
критериумите и условите согласно со протоколите и
планот за одржување на наставата за соодветниот вид
на средно училиште, донесени од Владата согласно со
закон, епидемиолошката и друга состојба на подрачјето на општината на која се наоѓа училиштето, бројот на
учениците во паралелката и просторните и хигиенско
санитарните услови во училиштето, на начин согласно
со членот 25 став 1 од овој закон.“.
Член 5
Во член 27 по ставот 1 се додава нов став 2, кој
гласи:
„По исклучок од ставот 1 на овој член, во услови на
вонредните околности од членот 23 став 3 од овој закон, наставниот час и часот по практична настава може
да трае пократко, за што одлучува Владата.”.
Член 6
Во член 28 по ставот 2 се додава нов став 3, кој
гласи:
„По исклучок од ставот 2 на овој член, во услови на
вонредните околности од членот 23 став 3 од овој закон, Владата го утврдува максималниот број на учениците во паралелка.”.
Ставот 3 станува став 4.
Член 7
По членот 28 се додава нов член 28-а, кој гласи:
„Член 28-а
Одредбите од членот 23 ставови 3 и 4, членот 25
став 1, членот 25-а, членот 27 став 2 и членот 28 став 3
од овој закон соодветно се применуваат на приватните
средни училишта.“.
Член 8
Подзаконскиот акт предвиден во членот 25 став 1
од овој закон Владата ќе го донесе во рок од седум дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 9
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
__________
L I GJ I
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË
ARSIMIT TË MESËM
Neni 1
Në Ligjin e Arsimit të Mesëm („Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë“ numër 44/95, 24/96, 34/96,
35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004,
55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008,
92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12,
100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15,
145/15, 30/16, 127/16, 67/17 dhe 64/18), pas nenit 9-zh
shtohen katër nene të reja 9-z, 9-x, 9-i dhe 9-j, siç vijojnë:
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"Neni 9-z
Në ministri vendoset sistemi i informimit "Observatori
i shkathtësive" (në tekstin e mëtejmë: Observatori i
shkathtësive) në të cilin evidentohet përmbledhja e të
dhënave për nxënësit.
Përmbledhja e të dhënave sipas paragrafit 1 të këtij
neni evidentohet për këto qëllime:
- sigurimin e informacioneve në lidhje me programet
që i ofron arsimi i mesëm, si dhe arsimi i mesëm për të
rritur;
- përkrahjen e zhvillimit të politikës nëpërmjet
sigurimit të prapavijës adekuate analitike dhe informative
të institucioneve të arsimit të mesëm, programeve dhe
performancave të tyre;
- ndihmën e nxënësve në zgjedhjen e profesionit dhe
shkollave adekuate dhe institucioneve të arsimit të lartë,
me qëllim të rritjes së mundësisë për punësimin e tyre të
ardhshëm,
- lehtësimin e harmonizimit të kërkesës së fuqisë
punëtore dhe programeve të trajnimit në nivel lokal dhe në
atënacional dhe;
- qasjen në informata për punësim në profesione të
caktuara, koha e parashikuar të pritjes për punësim, niveli i
të ardhurave sipas profilit arsimor etj.
Neni 9-x
Të dhënat për nxënësit lidhur me nevojat e Observatorit
të shkathtësive sigurohen nga sistemet e informacionit të
ministrisë, sistemit të informacionit për menaxhimin
arsimor (SIMA), ditarit elektronik (e-ditari) dhe sistemit
elektronik për punën administrative të shkollave
(SEPASH), siç vijon: NUAQ, emri, mbiemri, gjinia, emri i
shkollës fillore, data e regjistrimit, data e çregjistrimit, data
e përfundimit, kohëzgjatja e vitit shkollor, përkatësia e
bashkësisë, viti shkollor, datëlindja.
Përmbledhja e të dhënave për nxënësit, të grumbulluara
për nevojat e Observatorit të shkathtësive ruhen tre vjet pas
grumbullimit të tyre në sistemin e informacionit të
ministrisë, në pajtim me rregullat e sferës së mbrojtjes së të
dhënave personale.
Neni 9-i
Për nevojat e ministrisë, të dhënat në Observatorin e
shkathtësive sigurohen nga këto institucione:
- Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor i
Republikës së Maqedonisë së Veriut (NUAQ, emri,
mbiemri, gjinia, përkatësia e bashkësisë, përvoja e punës,
data e punësimit të parë, punëdhënësi paraprak,
punëdhënësi aktual, rroga mujore),
- Drejtoria e të Hyrave Publike (NUAQ, emri, mbiemri,
gjinia, përkatësia e bashkësisë, niveli i rrogës mujore),
- Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë së
Veriut (NUAQ, emri, mbiemri, përkatësia e bashkësisë,
gjinia, status-kodi (i punësuar, i papunësuar, status i
panjohur), data e punësimit të fundit, rroga mujore,
veprimtaria e kompanisë, emri i kompanisë, vendi i punës
(kodet),
- institucionet e akredituara të arsimit të lartë (NUAQ,
emri, mbiemri, gjinia, emri i fakultetit, emri i universitetit,
cikli i studimeve (diplomike, pasdiplomike, të
doktoraturës), data e regjistrimit, data e çregjistrimit, data e
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diplomimit, titulli pas diplomimit, gjinia, kohëzgjatja e
studimeve, klasifikimi i sferave shkencore të hulumtimit,
plani mësimor, përkatësia e bashkësisë, viti akademik),
- Qendra e Arsimint të të Rriturve (të dhënat
statistikore),
- Ministria e Punës dhe e Politikës Sociale (të dhënat
statistikore),
- Qendra e Arsimit dhe e Trajnimit Profesional (të
dhënat statistikore) dhe
- Enti Shtetëror i Statistikës (të dhënat statistikore).
Neni 9-j
Observatori i shkathtësive është sistem i informacionit
me ueb-portal të bazuar, të cilin e udhëheq dhe administron
ministria.
Për qëllimet e theksuara në nenin 9-z paragrafi 2 të
këtij ligji, qasje në raportet statistikore dhe qasje në
raportet publikisht të arritshme mund t'u sigurohet:
- shkollave fillore,
- shkollave të mesme,
- Ministrisë së Punës dhe të Politikës Sociale,
- Qendrës së Arsimit të të Rriturve,
- Qendrës së Arsimit dhe të Trajnimit Profesional,
- Entit Shtetëror të Statistikës,
- Agjencisë së Punësimit të Republikës së Maqedonisë
së Veriut dhe
- institucioneve të akredituara të arsimit të lartë.".
Neni 2
Në nenin 23 pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafë të
rinj, 3 dhe 4, siç vijojnë:
"Në përjashtim të paragrafit 2 të këtij neni, në kushtet e
rrethanave të jashtëzakonshme (ekzistimi i përcaktuar i
gjendjes së krizës, epidemi e shpallur, përkatësisht
pandemi, zjarre, përmbytje ose fatkeqësi të tjera të mëdha
natyrore), viti shkollor mund të fillojë dhe të përfundojë
edhe në kohë të ndryshme nga koha e përcaktuar në
paragrafin 2 të këtij neni, për të cilën vendos Qeveria.
Vendimi i qeverisë nga paragrafi 3 i këtij neni mund t’i
referohet tërë territorit të republikës ose të një pjese të tij."
Paragrafi 3 bëhet paragraf 5.
Neni 3
Në nenin 25 paragrafi 1 ndryshohet siç vijon:
"Puna edukativo-arsimore nuk guxon të ndërpritet gjatë
vitit mësimor, përveç në rastet e rrethanave të
jashtëzakonshme sipas nenit 23 paragrafi 3 të këtij ligji, për
çfarë vendos qeveria dhe e rregullon mënyrën e
organizimit dhe realizimit të mësimit deri në fund të vitit
shkollor, por jo më pak se 100 ditë mësimi, sipas
programeve të shkurtuara mësimore, të cilat me
propozimin e Byrosë dhe Qendrës së Arsimit dhe të
Trajnimit Profesional, i përcakton ministri.“.
Neni 4
Pas nenit 25 shtohet nen i ri 25-a, siç vijon:
"Neni 25-a
Në kushtet e rrethanave të jashtëzakonshme sipas nenit
23 paragrafi 3 të këtij ligji, në shkollë të mesme mund të
organizohet mësim me prani fizike të nxënësve ose
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nëpërmjet mësimit në largësi, me zbatimin e mjeteve për
komunikim elektronik, në mënyrë sipas nenit 25 paragrafi
1 të këtij ligji.
Mjetet për komunikim elektronik, në kuptimin e këtij
ligji, janë mjete të cilat sigurojnë realizimin e mësimit pa
prani të përbashkët fizike të pjesëmarrësve në procesin
mësimor.
Në shkollë të mesme, në kushtet sipas paragrafit 1 i
këtij neni, kur mësimi është organizuar nëpërmjet mësimit
në distancë, mund të organizohet mësim me prani fizike të
nxënësve nëse janë plotësuar kriteret dhe kushtet në pajtim
me protokollet dhe planet për mbajtjen e mësimit për llojin
adekuat të shkollës së mesme, të miratuara nga qeveria në
pajtim me ligjin, gjendjen epidemiologjike dhe gjendjen
tjetër në rajonin e komunës ku gjendet shkolla, numri i
nxënësve në paralele dhe kushtet sanitare hapësinore dhe
higjienike në shkollë, në mënyrën sipas nenit 25 paragrafi
1 të këtij ligji.".
Neni 5
Në nenin 27 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, siç
vijojnë:
"Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, në kushtet e
rrethanave të jashtëzakonshme sipas nenit 23 paragrafi 3 të
këtij ligji, ora mësimore dhe ora e mësimit praktik mund të
zgjasë më shkurt, për çfarë vendos qeveria.”.
Neni 6
Në nenin 28 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, siç
vijon:
"Me përjashtim të paragrafit 2 të këtij neni, në kushte të
rrethanave të jashtëzakonshme nga neni 23 paragrafi 3 të
këtij ligji, qeveria e përcakton numrin maksimal të nxënëse
në paralele.”.
Paragrafi 3 bëhet paragrafi 4.
Neni 7
Pas nenit 28 shtohet nen i ri 28-a, siç vijon:
"Neni 28-a
Dispozitat e nenit 23 paragrafët 3 dhe 4, nenit 25
paragrafi 1, nenit 25-a, nenit 27 paragrafi 2 dhe nenit 28
paragrafi 3 të këtij ligji, në mënyrë përkatëse zbatohen në
shkollat e mesme private.".
Neni 8
Aktin nënligjor të paraparë në nenin 25 paragrafi 1 të
këtij ligji, qeveria do ta miratojë në afat prej shtatë ditësh
nga hyrja në fuqi e këtij ligji.
Neni 9
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".
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2826.
Врз основа на членот 153 од Изборниот законик
(„Службен весник на Република Македонија“ број
40/2006, 136/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13,
14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16,
67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
број 98/19 и 42/20) и членот 17 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на
22 септември 2020 година, донесе

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
2827.
Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16,

ОДЛУКА
ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТ НА ПРАТЕНИК ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
I. Се верифицира мандатот на пратеникот
- Диме Велковски.

120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 152/19, 244/19 и
275/19), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата одржана на 22 септември 2020 година, донесе

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Бр. 08 – 3084/1
22 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
__________

Në bazë të nenit 153 të Kodit Zgjedhor („Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 40/2006,
136/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14,
30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17,
125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 dhe 27/19 dhe
„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“
numër 98/19 dhe 42/20) dhe nenit 17 të Rregullores së
Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, Kuvendi i
Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur
më 22 shtator 2020, miratoi
VENDIM
TË VERIFIKIMIT TË MANDATIT TË DEPUTETIT
NË KUVENDIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
SË VERIUT
I. Verifikohet mandati i deputetit
- Dime Vellkovski.
II. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e miratimit, ndërkaq
do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë së Veriut”.
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË
VERIUT
Бр. 08 – 3084/1
22 shtator 2020
Shkup

Kryetari i Kuvendit
të Republikës së
Maqedonisë së Veriut
Mr. Talat Xhaferi, d.v.

УРЕДБА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА,
КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ
ПЛАЌАЊА ЗА 2020 ГОДИНА
Член 1
Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за
2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19, 13/20, 88/20, 111/20,
128/20 и 153/20) во членот 4 во точката 1 по зборовите „31 јули“ се додаваат зборовите „како и до 30
септември“.
Член 2
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Бр. 44-8457/1

Прв заменик на претседателот

22 септември 2020 година

на Владата на Република

Скопје

Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.

23 септември 2020

Бр. 229 - Стр. 9

2828.
Врз основа на член 58 став 1 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник
на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 22 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ
И ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУС COVID-19
Член 1
Во Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20, 63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20,
109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20, 140/20, 147/20, 153/20, 154/20, 156/20, 157/20, 163/20,
166/20, 169/20, 170/20, 175/20, 180/20, 181/20, 185/20, 190/20, 195/20, 201/20, 204/20, 208/20, 212/20, 215/20,
217/20 и 226/20), во членот 1, став 1, во точката 4. ставот 1 се брише.
По ставот 2, кој станува став 1, се додава нов став 2 кој гласи:
„Може да отпочнат со работа едукативните центри, музички училишта и центри/училишта за странски јазици, со задолжително почитување на Протоколот за работа на едукативните центри, музички училишта и
центри/училишта за странски јазици во услови на епидемија со COVID-19 од Комисијата за заразни болести
при Министерството за здравство, кој е даден во Прилог број 61 и е составен дел на оваа одлука.“.
Во точката 16. во ставот 2, зборовите „кој е даден во прилогот од точка 21 став 1 на оваа одлука“, се заменуваат со зборовите „кој е даден во прилогот од точка 17. став 1 на оваа одлука“.
По точката 24. се додава нова точка 25. која гласи:
„Активностите, начинот на работа и условите поврзани со работа на природните лекувалишта, се утврдуваат во и одвиваат со задолжително почитување на Протоколот за работа на природните лекувалишта во услови на пандемија со COVID-19 од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, кој е даден
во Прилог број 62 и е составен дел на оваа одлука.“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-2147/40
22 септември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.

Стр. 10 - Бр. 229

23 септември 2020

23 септември 2020

Бр. 229 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 229

23 септември 2020

23 септември 2020

Бр. 229 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 229

23 септември 2020

23 септември 2020

Бр. 229 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 229

23 септември 2020

23 септември 2020

Бр. 229 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 229

2829.
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15,
215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19 и 261/19), а во врска со член 26 од
Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11,
95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ
НА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНОТО
ПОДРАЧЈЕ „ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО“
Член 1
Со доделување на концесијата на рибите од риболовното подрачје „Преспанско Езеро“ за вршење стопански риболов се овозможува вршење на стопански
риболов на риболовното подрачје за кое се предлага
доделување, согласно оваа одлука.
Со оглед на фактот што правото за вршење на стопански риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели
концесија на рибите за вршење стопански риболов на
риболовното подрачје „Преспанско Езеро“.
Член 2
Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за вршење на стопански риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на
одржлив начин.
Член 3
Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за
вршење на стопански риболов за период од шест години на риболовното подрачје „Преспанско Езеро“ кое ја
опфаќа целата површина на Преспанското Езеро која
припаѓа на територијата на Република Северна Македонија.
Концесијата за доделување на рибите за вршење на
стопански риболов ќе се додели на понудувачот што ќе
ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската
аукција.

23 септември 2020

Член 4
Постапката за доделување концесија на рибите за
вршење на стопански риболов ќе биде спроведена во
рок од 150 дена од денот на формирање на Комисијата
за спроведување на постапката.
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесиите на рибите за вршење на стопански риболов, Владата на Република Северна Македонија на
предлог на министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство формира Комисија за спроведување на
постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето
во сила на оваа одлука.
Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот.
Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се
доставува за одобрување до Владата на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од формирањето
на комисијата од став 2 на овој член.
По одобрување на тендерската документација за
доделување концесија на рибите за вршење на стопански риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок
од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-3106/19-1
14 септември 2020 година
Скопје

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

2830.
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 22 септември 2020 година, донесе

23 септември 2020

Бр. 229 - Стр. 19

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ,
ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ
НА ОТПАД
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на ЈЗУ Институт
за трансфузиона медицина на Република Северна Македонија да спроведе постапка за избор на правно лице
кое врши дејност или поседува дозвола за собирање
и/или транспортирање, преработка, рециклирање и
уништување на отпад на движни ствари - опрема кои
немаат вредност односно се дотраени, неупотребливи и
технолошки застарени и не можат да се продадат или
разменат како такви, согласно Одлуката бр.02/29-1 од
7.2.2020 година, донесенa од Управниот одбoр на ЈЗУ
Институт за трансфузиона медицина на Република Северна Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-7257/1
22 септември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.
__________

2831.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 22 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ
Член 1
Да се изврши продажба на движни ствари - патнички моторни возила сопственост на Република Северна
Македонија, чиј корисник е ЈЗУ Општа болница –
Охрид и тоа:
- Патничко моторно возило Мерцедес бенз тип 140:

Регистерска ознака
ЅК 881 N0
Број на шасија
WDB1400321A014779
Број на мотор
10499012008516
Година на производство
1991
Сила на мотор во
KW 170
Работна зафатнина на моторот
3199
Боја на каросерија
crna/20
Co проценета вредност
83.025 денари.
- Патничко моторно возило Мерцедес бенз тип 124:
Регистарска ознака
ОН 1966 АВ
Број на шасија
WDB1241201А710541
Број на мотор
60191210038906
Година на производство
1987
Сила на мотор во
KW 53
Работна зафатнина на моторот
1983
Боја на каросерија
drap 4А
Co проценета вредност
24.600 денари.
- Патничко моторно возило Џип тип Чироки 5,2 В8:
Регистарска ознака
ЅК 686 SU
Број на шасија
1J4GZB86Y9VY521652
Број на мотор
01133089
Година на производство
1997
Сила на мотор во
KW 156
Работна зафатнина на моторот
5216
Боја на каросерија
crna/20
Co проценета вредност
67.650 денари.
Член 2
Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши заедно по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно
наддавање со кој управува и оперира Министерството
за финансии - Управа за имотно правни работи, со проценетата вредност утврдена согласно Процената извршена од Друштво за проценка и консултантски услуги Прима тим ДОО Охрид бр.02-90/2 од 26.6.2020 година, во која е проценета вкупна вредност на движните
ствари во износ од 175.275 денари, која претставува
почетна цена за електронско јавно наддавање.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната
интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-7755/1
22 септември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.

Стр. 20 - Бр. 229

23 септември 2020

2832.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ
СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНОТО
ПОДРАЧЈЕ „ОХРИДСКО ЕЗЕРО“

142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 22 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА
ОРГАНИЗИРАЊЕ РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА
РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „ОХРИДСКО ЕЗЕРО“
Член 1
Co оваа одлука престанува да важи Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на
рибите за организирање рекреативен риболов на рекреативната зона „Охридско Езеро“ („Службен весник на
Република Македонија“ бр.225/2020).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8592/1

Прв заменик на претседателот

22 септември 2020 година

на Владата на Република

Скопје

Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.
__________

2833.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 22 септември 2020 година, донесе

Член 1
Co оваа одлука престанува да важи Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на
рибите за вршење стопански риболов на риболовното
подрачје „Охридско Езеро“ („Службен весник на Република Македонија“ бр.225/2020).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8593/1
22 септември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ
2834.
Врз основа на член 69 став (12) од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 32/20), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА
ЛИЦЕНЦАТА ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ОВЛАСТУВАЊЕТО ЗА
ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА, ОВЛАСТУВАЊЕТО И
УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН СТРУЧЕН ИСПИТ
ОД ОБЛАСТА НА УРБАНИСТИЧКОТО ПЛАНИРАЊЕ, ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ И ОВЛАСТУВАЊЕТО СПОРЕД АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ
И ОРГАНИЗАЦИОНИ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНИ ЗА НИВНОТО ИЗДАВАЊЕ, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОДНОСНО ИМЕНИЦИТЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот за издавање и одземање на лиценцата за изработување на урбанистички планови и овластувањето за изработување на
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урбанистички планови, формата и содржината на образецот на лиценцата, овластувањето и уверението за положен стручен испит од областа на урбанистичкото
планирање, висината на надоместокот за издавање на
лиценците и овластувањето според административнотехнички и организациони активности потребни за
нивното издавање, како и формата, содржината и начинот на водењето на регистрите односно имениците.
Член 2
Лиценцата за изработување на урбанистички планови се издава по поднесување на писмено барање до

Висината на надоместокот за издавање на овластување за изработување на урбанистички планови е
3.000,00 денари.
Член 8
Уверението за положен стручен испит од областа
на урбанистичкото планирање се издава на хартија со
бела боја во А-4 формат.
Формата и содржината на уверението од ставот 1 на
овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на
овој правилник.

Министерството за транспорт и врски.
Член 3
Лиценцата за изработување на урбанистички планови, се одзема со решение од страна на Министерството за транспорт и врски.
Член 4
Овластувањето за изработување на урбанистички
планови се издава по поднесување на писмено барање
до Комората на овластени архитекти и овластени инженери.
Член 5
Овластувањето за изработување на урбанистички
планови, се одзема со решение од страна на Комората
на овластени архитекти и овластени инженери.
Член 6
Лиценцата за изработување на урбанистички планови се издава на образец во А-4 формат на специјална
хартија во зелена боја.
Формата и содржината на лиценцата од ставот 1 на
овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на
овој правилник.
Висината на надоместокот за издавање на лиценца
за изработување на урбанистички планови е 60.000,00

Член 9
Регистарот/именикот за издадени и одземени лиценци за изработка на урбанистички планови се води
во електронска форма.
Формата и содржината на регистарот од ставот 1 на
овој член се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 10
Регистарот/именикот за издадени и одземени овластувања за изработка на урбанистички планови се води
во електронска форма.
Формата и содржината на регистарот од ставот 1 на
овој член се дадени во Прилог 5 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 11
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за начинот за издавање, обновување и одземање на лиценците и овластувањата, формата и содржината на образецот на лиценците и овластувањата, висината на надоместокот за
издавање на лиценците и овластувањата, како и формата, содржината и начинот на водењето на регистрите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
107/16, 142/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 63/19).

денари.
Член 7
Овластувањето за изработување на урбанистички
планови се издава на образец А-4 формат на специјал-

Член 12
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

на 175 грамска хартија во окер боја.
Формата и содржината на овластувањето од ставот
1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел
на овој правилник.

Бр. 01- 6189/1
18 септември 2020 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Благој Бочварски, с.р.
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2835.
Врз основа на член 68 став (10) од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 32/20), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА
ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за издавање на лиценца за изработување на урбанистички планови, формата и содржината на барањето за издавање на овластување за изработување на урбанистички планови и потребната документација.
Член 2
Барањето за издавање на лиценца за изработување
на урбанистички планови се поднесува до Министерството за транспорт и врски на образец во А-4 формат
на хартија во бела боја.
Формата и содржината на барањето од ставот 1 на
овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 3
Барањето за издавање на овластување за изработување на урбанистички планови се поднесува до Комората на овластени архитекти и овластени инженери на
образец во А-4 формат на хартија во бела боја.
Формата и содржината на барањето од ставот 1 на
овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 4
Кон барањето од членот 3 на овој правилник се
приложува следната документација:
- диплома или уверение за дипломиран инженер архитект или магистер инженер архитект, кој завршил
VIIA степен на високо образование, се стекнал со 300
кредити според Европскиот кредит – трансфер систем
(ЕКТС);
- потврда дека има најмалку три години работно искуство во областа на урбанистичкото планирање;
- референтна листа од најмалку три донесени урбанистички планови односно одобрени урбанистички
проекти или урбанистичко плански документации при
чија изработка учествувал во нивната подготовка и
- доказ за положен стручен испит од областа на урбанистичкото планирање.
Доколку барателот има научно звање доктор на науки од областа на урбанизмот, кон барањето од членот
3 на овој правилник се приложува следната документација:
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- диплома или уверение за дипломиран инженер архитект или магистер инженер архитект, кој завршил
VIIA степен на високо образование, се стекнал со 300
кредити според Европскиот кредит – трансфер систем
(ЕКТС);
- диплома или уверение дека има научно звање доктор на науки од областа на урбанизмот;
- потврда дека има една година работно искуство во
областа на урбанистичкото планирање;
- референтна листа од најмалку три донесени урбанистички планови односно одобрени урбанистички
проекти или урбанистичко плански документации при
чија изработка учествувал во нивната подготовка и
- доказ за положен стручен испит од областа на урбанистичкото планирање.
Доколку барателот има четири години работно искуство во органите што ја спроведуваат постапката на
донесување и спроведување на урбанистички планови,
кон барањето од членот 3 на овој правилник, се приложува следната документација:
- диплома или уверение за дипломиран инженер архитект или магистер инженер архитект, кој завршил
VIIA степен на високо образование, се стекнал со 300
кредити според Европскиот кредит – трансфер систем
(ЕКТС);
- потврда дека има една година работно искуство во
областа на урбанистичкото планирање;
- референтна листа од најмалку три донесени урбанистичките планови односно одобрени урбанистички
проекти или урбанистичко плански документации во
чија постапка учествувал како член на Комисијата за
урбанизам на органот надлежен за донесување односно
одобрување и
- доказ за положен стручен испит од областа на урбанистичкото планирање.
Член 5
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањата за издавање и обновување на лиценците и овластувањата за изработување на урбанистички планови, формата и содржината на барањата за
издавање и обновување на лиценците и овластувањата
за ревизија на урбанистички планови и потребната документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/16).
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01- 6200/1
18 септември 2020 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Благој Бочварски, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
2836.
Врз основа на член 44 став (4) точка 6) од Законот за
безбедност на храната („Службен весник на Република
Македонија“ бр.157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14,
72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), директорот на
Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА КОИ
СЕ ОДНЕСУВААТ НА МИКРОБИОЛОШКИТЕ
КРИТЕРИУМИ ЗА ХРАНАТА (*)
Член 1
Во Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната (*)
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
100/13, 145/14, 37/17 и 173/18) во членот 5 во точката
15 точката на крајот од реченицата се заменува со точка запирка и се додаваат три нови точки 16, 17 и 18 кои
гласат:
„16. „широк спектар на храна“ како што е наведено
во EN ISO 16140-2, е храната дефинирана во член 4
точка 1 од Законот за безбедност на храната;
17. „независно тело за сертификација“ е тело кое е
независно од организацијата што произведува или дистрибуира алтернативен метод и кое обезбедува писмено уверување во форма на сертификат, потврдувајќи
дека валидниот алтернативен метод ги исполнува барањата на EN ISO 16140-2 и
18. „осигурување на производниот процес на производителот“ е процес на производство чијшто систем на
управување гарантира дека потврдниот алтернативен
метод е во согласност со карактеристиките што ги бара
EN ISO 16140-2 и гарантира дека се спречуваат грешки
и дефекти во алтернативниот метод.“
Член 2
Во членот 8 ставот (4) се менува и гласи:
„Операторите со храна, кои произведуваат млеко во
прав за доенчиња или сушена храна за посебни медицински цели наменета за доенчиња под шест месеци,
што претставуваат ризик од Cronobaster spp., вршат
надзор над ризикот во просториите за преработка и на
опремата, за присуство на Enterobacteriaceae како дел
од сопствениот план за земање мостри.“
() Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на
Комисијата (ЕУ) 2019/229 од 7 февруари 2019 година за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр.2073/2005 за микробиолошки критериуми за прехранбени производи со одредени методи, критериум за безбедноста на храната за Listeria
monocytogenes во семе од никулци, критериум за хигиена на процеси и критериум за безбедност на храната за непастеризирани
сокови од овошје и зеленчук (подготвено за јадење) (CELEX
бр.32019R0229).
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Ставот (8) се менува и гласи:
„Алтернативни аналитички методи се применуваат
доколку методот е:
- валидиран во однос на специфичниот метод предвиден во Прилог 1 од овој правилник во согласност со
протоколот утврден во стандардот ISO 16140-2 и
- валидиран за категорија храна, наведена во релевантниот микробилошки критериум утврден во Прилог
1 од овој правилник, чија усогласеност е верификувана
од операторот за храна или е валиден за широк спектар
на храна, како што е наведено во EN ISO 16140-2.“
Ставот (9) се менува и гласи:
„Соодветни методи се користат како алтернативни
аналитички методи доколку методот е:
- валидиран во согласност со протоколот утврден
во стандардот ISO 16140-2, наспроти специфичниот референтен метод предвиден со потврдување на усогласеноста со утврдените микробиолошки критериуми во
Прилог 1 од овој правилник, како што е предвидено во
став (8) од овој член и
- сертифициран од независно тело за сертификација.“
По ставот (9) се додаваат два нови ставови (10) и
(11) кои гласат:
„(10)Сертификацијата на комерцијалниот метод наведена во став (9) алинеја 2 од овој член треба:
- најмалку на секои пет години да се преиспита преку обновување на процедури;
- да покажува дека осигурувањето на производниот
процес на производителот било оценето и
- да вклучува резиме или повикување на резултатите до валидацијата на комерцијалниот метод и изјава за
управување со квалитетот на процесот на производство
на методот.
(11) Операторите за храна можат да користат други
алтернативни методи од оние кои се валидирани или
сертифицирани согласно ставовите (8), (9) и (10) од
овој член, кога таквите методи се потврдени во согласност со меѓународно прифатени протоколи и нивната
употреба е овластена од надлежен орган.“
Член 3
Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е составен дел од овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по претходно
добиена согласност од Владата на Република Северна
Македонија.
Бр. 02-1211/5
24 јули 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.
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Бр. 229 - Стр. 69
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Бр. 229 - Стр. 71

Стр. 72 - Бр. 229
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www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.

