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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
977.
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 ЗАШТИТА ОД ПУШЕЊЕТО
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
заштита од пушењето,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 март 2018 година.
Бр. 08-1936/1
15 март 2018 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА
ОД ПУШЕЊЕТО
Член 1
Во Законот за заштита од пушењето („Службен весник на Република Македонија“ број 36/1995, 70/2003,
29/2004, 37/2005, 103/2008, 140/2008, 35/10, 100/11 и
157/13), во членот 2 став 1 алинејата 5 се брише.
Алинеите 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 стануваат алинеи 5,
6, 7, 8, 9, 10 и 11.
Член 2
Во член 3 ставот 1 се менува и гласи:
„Се забранува пушењето во јавните простории од
членот 2 на овој закон. Пушењето е дозволено исклучиво надвор од деловниот објект (тераса, летна бавча и
слично).“.
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 MBROJTJE
NGA PIRJA E DUHANIT
Neni 1
Në Ligjin për mbrojtje nga pirja e duhanit (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 36/1995,
70/2003, 29/2004, 37/2005, 103/2008, 140/2008, 35/10
100/11 dhe 157/13) në nenin 2 paragrafi 1 alineja 5
shlyhet.
Alinetë 6, 7, 8, 9, 10, 11 dhe 12 bëhen aline 5, 6, 7, 8,
9, 10 dhe 11.
Neni 2
Në nenin 3 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:
“Ndalohet pirja e duhanit në lokalet publike nga neni 2
i këtij ligji. Pirja e duhanit lejohet ekskluzivisht jashtë
objektit afarist (tarracë, kopsht veror dhe ngjashëm).”.
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
978.
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
СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 март 2018 година.
Бр. 08-1931/1
15 март 2018 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
Член 1
Во Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 79/2009, 36/11,
51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14,
16/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15,
192/15, 30/16 и 163/17), во членот 31 став 2 во алинеја 4
по зборот „луѓе“ се додаваат зборовите: „и жртви на
сексуално насилство“.
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Член 2
Во членот 40 став 4 се менува и гласи:
„Поблиските услови за стандардите во поглед на
потребен простор, опрема и стручен кадар, нивото на
стручната поддршка, начинот и програмата за остварување на стручната поддршка, како и нивото на финансиската поддршка по корисник во согласност со опфатот на условите ги пропишува министерот.“.
Член 3
Во членот 55 став 4 се брише.
Ставовите 5 и 6 стануваат ставови 4 и 5.
Член 4
Во членот 69-а по став 1 се додава нов став 2, кој
гласи:
„Лицето од ставот 1 на овој член кое е запишано на
втор циклус магистерски студии има право на парична
помош за студирање од ставот 1 на овој член за времетраењето на магистерските студии на јавните високообразовни установи, но најмногу до три години од датата
на запишувањето.“.
Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.
Во ставот 4 кој станува став 5, бројот „3“ се заменува со бројот „4“.
Член 5
Во членот 103 став 2 се менува и гласи:
„За директор на јавна установа за социјална заштита се избира лице, кое:
1) е државјанин на Република Македонија;
2) со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или
должност;
3) има високо образование утврдено со статутот на
установата во зависност од природата на дејноста на
јавната установа;
4) минимум пет години работно искуство по дипломирањето;
5) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на
англискиот јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).
6) поднесе подготвена програма за раководење со
установата.“.
Член 6
Во членот 110-в став 4 по зборот „место“ се става
точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.
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Член 7
Во членот 132 алинеја 8 по зборот „луѓе“ се додаваат зборовите: „и жртви на сексуално насилство“.
Член 8
Во насловот на членот 145 по зборот „луѓе“ се додаваат зборовите: „и жртви на сексуално насилство“.
Во членот 145 ставови 1 и 2 по зборот „луѓе“ се додаваат зборовите: „и жртви на сексуално насилство“.
Член 9
Во членот 151 став 1 по алинејата 1 се додаваат две
нови алинеи, кои гласат:
„- жртви на трговија со луѓе,
- жртви на сексуално насилство,“.
Член 10
Во членот 213-а став 1 зборовите: „најмалку 80%
инвалидност на долните екстремитети“ се заменуваат
со зборовите: „тешка и најтешка телесна инвалидност“.
Во ставот 2 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „односно
со купопродажна вредност до 20.000 евра во денарска
противвредност, доколку во возилото е вградена дополнителна опрема која овозможува лицето самостојно
да го управува возилото како што се автоматски или
полуавтоматски менувач, рачни команди кои ги заменуваат ножните команди, хидраулична дигалка за инвалидска количка или пристапна рампа за влез во возилото за што се доставува и доказ од овластена компанија која ја вградила таквата специјализирана опрема.“.
По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои
гласат:
„Висината на средствата кои се рефундираат за платени царински давачки, данок на додадена вредност и
акциза за набавка на патнички автомобил, може да изнесува најмногу до 180.000 денари.
Купопродажната цена на патничкиот автомобил
купен во странство се утврдува врз основа на документ
издаден од надлежен царински орган по однос на кој се
плаќаат царинските давачки.“.
Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 5 и 6.
Член 11
Во членот 213-б по став 1 се додава нов став 2, кој
гласи:
„Во случај на отуѓување на возило при настанато
оштетување на истото во висина поголема од 80% од
вредност на возилото утврдено во записник од овластен проценител во моментот на настанување на штетата, како и во случај на отуѓување на возилото по
смртта на подносителот на барањето, нема да се поведе
постапка за враќање на средствата добиени по основ на
рефундирање на платени царински давачки, данок на
додадена вредност и акциза за набавка на патничкото
возило.“.
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Член 12
Во членот 213-д став 1 зборовите: „најмалку 80%
инвалидност на долните екстремитети“ се заменуваат
со зборовите: „тешка и најтешка телесна инвалидност“.
Во ставот 2 зборовите: „најмалку 80% инвалидност
на долните екстремитети“ се заменуваат со зборовите:
„тешка и најтешка телесна инвалидност“.
Член 13
Во членот 215 по став 4 се додаваат два нови става
5 и 6, кои гласат:
„Цената на услугите за вонинституционална и институционална социјална заштита со одлука ги утврдува
министерот.
Методологијата за формирање на цените на услугите од ставот 5 на овој член со акт ја пропишува министерот.“.
Ставот 5 станува став 7.
Член 14
Одредбата од членот 5 од овој закон којашто се однесува на познавањето на англиски јазик, нема да се
применува од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.
Член 15
Директорите кои ќе бидат избрани во периодот од
денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, се должни да го исполнат условот
за познавање на англиски јазик најдоцна во рок од една
година од денот на нивниот избор.
На директорите кои нема да го исполнат условот за
познавање на англиски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.
Член 16
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR MBROJTJE SOCIALE
Neni 1
Në Ligjin për mbrojtje sociale ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 79/2009, 36/11, 51/11,
166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14,
116/14, 180/14, 33/15, 72/15 ,104/15, 150/15, 173/15,
192/15, 30/16 dhe 163/17), në nenin 31 paragrafi 2 në
alinenë 4 pas fjalës “njerëz” shtohen fjalët: “dhe viktima të
dhunës seksuale”.
Neni 2
Në nenin 40 paragrafi 4 ndryshohet si vijon:
“Kushtet më të afërta për standardet në aspekt të
hapësirës së nevojshme, pajisjes dhe kuadrit profesional,
nivelin e mbështetjes profesionale, mënyrën dhe programin
për realizimin e mbështetjes profesionale, si dhe nivelin e
mbështetjes profesionale për shfrytëzues në pajtim me
përfshirjen e kushteve i përcakton ministri.".
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Neni 3
Në nenin 55 paragrafi 4 shlyhet.
Paragrafët 5 dhe 6 bëhen paragrafë 4 dhe 5.
Neni 4
Në nenin 69-a pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si
vijon:
“Personi nga paragrafi 1 të këtij neni i cili është i
regjistruar në ciklin e dytë të studimeve të magjistraturës
ka të drejtë për ndihmë me para për studim nga paragrafi 1
i këtij neni për kohëzgjatjen e studimeve të magjistraturës
në institucionet e larta arsimore, por më së shumti deri në
tre vjet nga data e regjistrimit.”.
Paragrafët 2 dhe 3 bëhen paragrafë 3 dhe 4.
Në paragrafin 4 i cili bëhet paragraf 5, numri “3”
zëvendësohet e numrin “4”.
Neni 5
Në nenin 103 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
“Drejtor i institucionit publik për mbrojtje sociale
zgjidhet personi i cili:
1) është shtetas i Republikës së Maqedonisë;
2) me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është
shqiptuar dënim ndalim për kryerjen e profesionit,
veprimtarisë ose detyrës;
3) ka arsim të lartë të përcaktuar me statutin e
institucionit në varësi të natyrës së veprimtarisë së
institucionit publik;
4) minimum pesë vjet përvojë pune pas diplomimit;
5) posedon një nga certifikatat e njohura
ndërkombëtare ose certifikatë për njohjen aktive të gjuhës
angleze jo më të vjetër se pesë vjet:
- TOEFEL IBT – së paku 74 pikë,
- IELTS (IELTS) – së paku 6 pikë,
- ILEC ( ILEC) (Cambridge English: Legal) – së paku
niveli B2 ( B2),
- FCE ( FCE) (Cambridge English: First) - i dhënë,
- BULATS ( BULATS) - së paku 60 pikë ose
- APTIS (APTIS) - së paku niveli B2 (B2).
6) dorëzon program të përgatitur për udhëheqje me
institucionin.”.
Neni 6
Në nenin 110-v paragrafi 4 pas fjalës “vendi” vendoset
pikë dhe fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen.
Neni 7
Në nenin 132 alineja 8 pas fjalës “njerëz” shtohen
fjalët: “dhe viktima të dhunës seksuale”.
Neni 8
Në titullin e nenit 145 pas fjalës “njerëz” shtohen
fjalët: “dhe viktima të dhunës seksuale”.
Në nenin 145 paragrafët 1 dhe 2 pas fjalës “njerëz”
shtohen fjalët: “dhe viktima të dhunës seksuale”.
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Neni 9
Në nenin 151 paragrafi 1 pas alinesë 1 shtohen dy aline
të reja, si vijon:
“ - viktima të tregtisë me njerëz,
- viktima të dhunës seksuale,”.
Neni 10
Në nenin 213 -a paragrafi 1 fjalët: “së paku 80%
invaliditet në ekstremitetet e poshtme” zëvendësohen me
fjalët: “invaliditet i rëndë dhe më i rëndë trupor”.
Në paragrafin 2 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me
presje dhe shtohen fjalët: “respektivisht me vlerë të
shitblerjes deri në 20.000 euro në kundërvlerë në denarë,
nëse në automjet është vendosur pajisje plotësuese e cila
mundëson personi në mënyrë të pavarur ta drejtojë
automjetin siç janë marshi automatik ose gjysmëautomatik, komanda manuale të cilat i zëvendësojnë
komandat e këmbëve, ngritëse hidraulike për karrocën
invalidore ose platformën e hyrjes për hyrje në automjet
për të cilat dorëzohet dhe dëshmi nga kompani e
autorizuar që i ka instaluar pajisjet e tilla të specializuara.”.
Pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafë të rinj 3 dhe 4, i
vijojnë:
“Lartësia e mjeteve të cilat refundohen për taksa
doganore të paguara, tatm mbi vlerën e shtuar dhe akcizë
për furnizimin e automjetit, mund të jetë më së shumti deri
në 180.000 denarë.
Çmimi i shitblerjes së automjetit të blerë jashtë vendit
përcaktohet në bazë të dokumentacionit të lëshuar nga
organi doganor përkatës në lidhje me të cilin paguhen
taksat doganore.".
Paragrafët 3 dhe 4 bëhen paragrafë 5 dhe 6.
Neni 11
Në nenin 213-b pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2,
si vijon:
“Në rast të tjetërsimit të automjetit gjatë dëmtimit të
shkaktuar të të njëjtit në lartësi jo më të madhe se 80% të
vlerës së automjetit të përcaktuar në procesverbalin e
vlerësuesit të autorizuar në momentin e shkaktimit të
dëmit, si dhe në rast të tjetërsimit të automjetit pas vdekjes
së parashtruesit të kërkesës, nuk do të ngihet procedurë për
kthimin e mjeteve të marra në bazë të refundimit të taksave
të paguara doganore, tatimit mbi vlerën e shtuar dhe
akcizën për blerjen e automjetit.".
Neni 12
Në nenin 213-d paragrafi 1 fjalët: “së paku 80%
invaliditet në ekstremitetet e poshtme” zëvendësohen me
fjalët: “invaliditet të rëndë dhe më të rëndë trupor ".
Në paragrafin 2 fjalët: “së paku 80% invaliditet në
ekstremitetet e poshtme” zëvendësohen me fjalët:
“invaliditet të rëndë dhe më të rëndë trupor”.
Neni 13
Në nenin 215 pas paragrafit 4 shtohen dy paragrafë të
rinj 5 dhe 6, si vijojnë:
“Çmimin për shërbimet e mbrojtjes sociale
institucionale dhe jashtëinstitucionale me vendim e
përcakton ministri.
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Metodologjinë për formimin e çmimeve të shërbimeve
nga paragrafi 5 të këtij neni me akt e përcakton ministri.”.
Paragrafi 5 bëhet paragraf 7.
Neni 14
Dispozita nga neni 5 të këtij ligji që ka të bëjë me
njohjen e gjuhës angleze, nuk do të zbatohet nga dita e
hyrjes në fuqi të këtij ligji deri në 1 shtator 2018.
Neni 15
Drejtorët të cilët do të zgjidhen në periudhën nga dita e
hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, janë të
obliguar ta plotësojnë kushtin për njohjen e gjuhës angleze
më së voni në afat prej një viti nga dita e zgjedhjes së tyre.
Drejtorëve të cilët nuk do ta plotësojë kushtin për
njohjen e gjuhës angleze në afatin e përcaktuar në paragrafi
1 të këtij neni u pushon mandati.
Neni 16
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në „Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.
__________
979.
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 МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА НЕВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА ПОРАДИ ПРИВАТИЗАЦИЈАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ДОМИНАНТНА СОПСТВЕНОСТ
НА ДРЖАВАТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 март 2018 година.
Бр. 08-1928/1
15 март 2018 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Талат Џафери, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА
НЕВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА ПОРАДИ ПРИВАТИЗАЦИЈАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ДОМИНАНТНА
СОПСТВЕНОСТ НА ДРЖАВАТА
Член 1
Во Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата („Службен весник на Република Македонија” број 132/17),
членот 1 се менува и гласи:
„Со овој закон се уредуваат условите за стекнување
и начинот на користење на право на материјално обезбедување во вид на паричен надоместок на невработените лица на кои им престанал работниот однос по основ на стечај, ликвидација или технолошки вишок (во
натамошниот текст: невработеното лице), во претпријатијата со доминантна сопственост на државата или по
нивната приватизација, заклучно со 30 јуни 2017 година, а кои оствариле право на паричен надоместок по
1 јануари 1995 година.“.
Член 2
Во член 2 алинеите 2 и 3 се менуваат и гласат:
„- на кое работниот однос му престанал по основ на
стечај, ликвидација или технолошки вишок, во претпријатие со доминантна сопственост на државата или
на кое работниот однос му престанал по основ на стечај, ликвидација или технолошки вишок по приватизација на претпријатие кое претходно било со доминантна сопственост на државата, под услов истиот да бил
заснован додека претпријатието било со доминантна
сопственост на државата и при приватизацијата да не
дошло до промена на Единствениот матичен број на
субјектот (ЕМБС), согласно со закон,
- кое на денот на поднесувањето на барањето од
членот 6 став 1 од овој закон, е на возраст од најмалку
52 години (жена), односно 55 години (маж).“.
Член 3
Владата на Република Македонија, преку Централниот депозитар на хартии од вредност и Централниот
регистар на Република Македонија, ќе обезбеди список
со податоци за претпријатијата со доминантна сопственост на државата кои биле приватизирани, а во кои не
дошло до промена на Единствениот матичен број на
субјектот (ЕМБС), во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 4
Постапките за остварување на право на материјално
обезбедување на невработените лица започнати до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе завршат
според Законот за материјално обезбедување на невра-
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ботените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата („Службен весник на Република Македонија“ број 132/17).
Член 5
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SIGURIM MATERIAL TË PERSONAVE TË
PAPUNËSUAR PËR SHKAK TË PRIVATIZIMIT TË
NDËRMARRJEVE ME PRONËSI DOMINUESE TË
SHTETIT
Neni 1
Në Ligin për sigurim material të personave të
papunësuar për shkak të privatizimit të ndërmarrjeve me
pronësi dominuese të shtetit ("Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë" numër 132/17), neni 1 ndryshohet si vijon:
"Me këtë ligj rregullohen kushtet për marrjen dhe
mënyrën e shfrytëzimit të së drejtës për sigurim material në
formë të kompensimit në para të personave të papunësuar
të cilëve u është ndërprerë marrëdhënia e punës në bazë të
falimentimit, likuidimit ose tepricës teknologjike (në
tekstin e mëtejmë: personi i papunësuar), në ndërmarrjet
me pronësi dominuese te shtetit ose pas privatizimit të tyre,
përfundimisht me 30 qershor 2017, e të cilët e kanë
realizuar të drejtën e kompensimit në para pas 1 janarit
1995.”.
Neni 2
Në nenin 2 alinetë 2 dhe 3 ndryshohen si vijojnë:
"-të cilit marrëdhënia e punës i është ndërprerë në bazë
të falimentimit, likuidimit ose tepricës teknologjike, në
ndërmarrjet me pronësi dominuese të shtetit ose të cilit
marrëdhënia e punës i është ndërprerë në bazë të
falimentimit, likuidimit ose tepricës teknologjike pas
privatizimit të ndërmarrjes që më parë ka qenë me pronësi
dominuese të shtetit, me kusht që ajo të ketë qenë e
themeluar derisa ndërmarrja ka qenë në pronësi dominuese
të shtetit dhe gjatë privatizimit të mos ketë pasur ndryshim
të Numrit unik të amzës të subjektit (NUAS), në pajtim me
ligjin,
- i cili në ditën e parashtrimit të kërkesës nga neni 6
paragrafi 1 të këtij ligji, është në moshë prej së paku 52
vjet (femër), përkatësisht 55 vjet (mashkull).".
Neni 3
Qeveria e Republikës së Maqedonisë, përmes
Depozitarit qendror të letrave me vlerë dhe Regjistrit
Qendror të Republikës së Maqedonisë, do të sigurojë listë
me të dhëna për ndërmarrjet me pronësi dominuese të
shtetit që kanë qenë të privatizuara, e në të cilat nuk ka
pasur ndryshim të Numrit unik të amzës të subjektit
(NUAS), në afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji.
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Neni 4
Procedurat për realizimin e të drejtës për sigurim
material të personave të papunësuar të filluara deri në ditën
e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të përfundojnë sipas Ligjit
për sigurim material të personave të papunësuar për shkak
të privatizimit të ndërmarrjeve me pronësi dominuese të
shtetit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
numër 132/17).
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në „Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.
__________
980.
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
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за продажба на земјоделското земјиште
во државна сопственост,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 март 2018 година.
Бр. 08-1893/1
14 март 2018 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО
ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Во Законот за продажба на земјоделското земјиште
во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 87/13, 106/13, 137/13, 61/15, 97/15,
215/15 и 53/16), во членот 13 став (3) втората реченица
се брише.
Во ставот (6) во првата реченица зборот „плата“ се
заменува со зборовите: „годишен надоместок“. Во втората реченица зборот „Платата“ се заменува со зборовите: „Годишниот надоместок“.
По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:
„(7) Годишниот надоместок од ставот (6) на овој
член се исплаќа со решение на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“.
Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SHITJE TË TOKËS BUJQËSORE NË PRONËSI
SHTETËRORE
Neni 1
Në Ligjin për shitje të tokës bujqësore në pronësi
shtetërore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
numër 87/13, 106/13, 137/13, 61/15, 97/15, 215/15 dhe
53/16), në nenin 13 paragrafi (3) fjalia e dytë shlyhet.
Në paragrafin (6) në fjalinë e parë fjala "rrogë"
zëvendësohet me fjalët: "kompensim vjetor". Në fjalinë e
dytë fjala "Rroga" zëvendësohet me fjalët: "Kompensimi
vjetor".
Pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7), si vijon:
"(7) Kompensimi vjetor nga paragrafi (6) të këtij neni
paguhet me aktvendim të ministrit të Bujqësisë, Pylltarisë
dhe Ekonomisë së Ujërave.".
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
981.
Врз основа на член 10 став (12) од Законот за заштита и благосостојба на животните („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 149/14, 149/15 и 53/16),
директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИЈАТА
ЗА ЗАШТИТА И БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ, СОДРЖИНАТА НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЈАТА
Глава I
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува постапката за
именување и разрешување на членовите на Комисијата
за заштита и благосостојба на животните, содржината
на Деловникот за работа на Комисијата и висината на
надоместокот за работата на Комисијата.
Член 2
(1) Агенцијата за храна и ветеринарство (во понатамошниот текст Агенцијата) на својата веб страна објавува соопштение за покажување на интерес за именување на пет члена од редот на истакнати стручни и научни лица од областа на заштитата и благосостојбата
на животните и едно лице претставник на невладините
организации заради формирање Комисија за заштита и
благосостојба на животните (во понатамошниот текст
Комисијата).
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(2) Три члена на Комисијата од редовите на вработени во Агенцијата ги именува директорот на Агенцијата.
(3) Членовите од ставот (1) на овој член треба да:
1. се државјани на Република Македонија;
2. имаат завршено високо образование од областа
на природни науки;
3. имаат најмалку пет годишно искуство во областа
на професионална стручност од нивниот делокруг на
работа;
4. имаат познавање на англиски јазик (активна
писмена и вербална комуникација);
5. достават препорака од матичната институција каде се вработени за учество во работите на Комисијата и
6. имаат соодветно искуство во областа на заштитата и благосостојбата на животните.
(4) Претставникот од невладините организации од
ставот (1) на овој член треба да:
1. е државјанин на Република Македонија;
2. има завршено високо образование;
3. е член на невладино здружение за заштита и благосостојба на животните најмалку две години и
4. има познавање на англиски јазик (активна писмена и вербална комуникација).
(5) Членовите на Комисијата од ставот (2) на овој
член треба да бидат од редот на истакнати државни
службеници, да имаат познавање од областа на заштитата и благосостојбата на животните и да имаат најмалку три годишно работно искуство.
(6) По објавувањето на соопштението од став (1) на
овој член, заинтересираните лица треба во рок од 30
дена од денот на објавувањето да достават документи
од ставовите (3) и (4) на овој член до Агенцијата.
(7) Директорот на Агенцијата во рок од 15 дена од
денот на истекот на рокот од став (6) на овој член утврдува кои лица кои доставиле документи ке бидат
именувани како членови на Комисијата, за што по однос на извршениот избор ги известува сите подносители.

Член 5
(1) Комисијата работи согласно Деловникот за работа на Комисијата за заштита и благосостојба на животните.
(2) Содржината на деловникот за работа од став (1)
на овој член е дадена во Прилогот кој е составен дел на
овој правилник.

Член 3
Директорот на Агенцијата ги разрешува членовите
и претседателот на Комисијата во следните случаи:
1.ако на членот или претседателот му е изречен
прекршок од областа на заштита и благосостојбата на
животните;
2. не е работно способен;
3. неоправдано отсуствува на три последователни
седници на Комисијата;
4. по негово барање и
5. по барање на членовите на Комисијата при што
повеќе од половината на членовите гласале за разрешување на членот или претседателот.

Член 1
Со овој Деловник се уредува начинот на работа на
претседателот и членовите на Комисијата за заштита и
благосостојба а животните (во понатамошниот текст:
Комисијата) извршување на заклучоците на Комисијата, како и други прашања од делокругот на работата
на Комисијата.

Член 4
Претседател и заменик претседател на Комисијата
се назначуваат од редовите на државните службеници
од Агенцијата.

Член 6
(1) На членовите на Комисијата за нивната работа
согласно член 10 став (8) од Законот за заштита и благосостојба на животните им следува надомест.
(2) Висината на надоместокот се определува врз основа на учество на член во работа на седница на Комисијата и тоа само за завршена седница на Комисијата и
изнесува 1500 денари по член, што се констатира врз
основа на записникот од завршната седница на Комисијата верификуван од сите присутни членови на Комисијата.
Член 7
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-182/3
16 март 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

__________
Прилог
Содржина на Д Е Л O В Н И К
за работа на Комисијата за заштита и благосостојба на
животните
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 2
Делокругот на работа на Комисијата е:
1. размена на податоци за работата на телата за благосостојба на животните и евалуација на проекти, со
Националните Комитети за заштита и благосостојба на
животни од земјите членки на Европската унија;
2. научна и техничка експертиза за условите за
одобрување на кланиците од членовите 51 и 53 од Законот за заштита и благосостојба на животните за развој на нови методи за омамување;
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3. научни мислења за упатствата дадени од страна
на производителите на опрема за користење и одржување на опремата за фиксирање и омамување;
4. научни мислења за упатствата за добра пракса;
5. препораки за целите на овој закон и подзаконските прописи донесени врз основа на овој закон, особено
во однос на вршењето на инспекција,
6. мислења за капацитетот и способноста на субјектите од член 50 став (4) од Законот за заштита и благосостојба на животните за исполнетоста на условите за
нивна работа и овластување и
7. Комисијата врши и други работи и задачи кои и
ги доверува Агенцијата за храна и ветеринарство а кои
се однесуваат на теми од областа на заштитата и благосостојбата на животните.
II. РАБОТА НА КОМИСИЈАТА
Член 5
(1) Комисијата работи на Седници.
(2) Седниците на Комисијата ги свикува директорот
на Агенцијата за храна и ветеринарство во писмена
форма, најмалку пет дена пред состанокот на Комисијата.
(3) Во поканата се наведува местото, денот, месецот
и часот на состанокот и дневниот ред на состанокот и
материјалите за разгледување.
(4) Во итни и вонредни случаи Агенцијата за храна
и ветеринарство може да свика и состанок на Комисијата по телефон и во тој случај Поканата и Дневниот
ред се врачуваат на седницата на Комисијата.
Член 6
На седницата на Комисијата, но без право на одлучување, по покана на претседателот на комисијата, можат да учествуваат во работата на Комисијата, претставници на правни и физички лица одредени органи и
институции, како и научни стручни и други професионални експерти, кои се заинтересирани за одделни или
сите прашања на дневниот ред или можат да допринесат за нивно решавање.
Член 7
(1) Седниците ги води претседателот на Комисијата.
(2) Во отсуство на претседателот на Комисијата
седниците ги води заменик председателот на Комисијата кој е назначен од претседателот на Комисијата.
Член 8
(1) По отварање на седницата се утврдува присутност на членовите на Комисијата и Дневниот ред на
седницата.
(2) Седницата може да се одржи ако на неа присуствуваат повеќе од половина од сите членови на Комисијата.
(3) Усвоените забелешки се внесуваат во записник.
(4) Усвоениот записник го заверува претседателот
на Комисијата.
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Член 9
Дневниот ред на седницата го утврдува директорот
на Агенцијата по претходно даден предлог од страна
на претседателот на комисијата.
Дневниот ред е усвоен кога за него ќе се изјаснат
мнозинството од присутните членови на седницата.
Претседателот и членовите на Комисијата може да
предложат дополнителни теми на дневниот ред и други
прашања од делокругот на Комисијата.
Член 10
(1) Претседателот на Комисијата отвора расправа за
прашања ставени на Дневниот ред на седницата, кои
можат да се расправаат начелно, а подоцна и поединечно.
(2) Во случај на недоволна јасност или потреба од
дополнителни информации, Комисијата може да покани претставник на странката што го поднела барањето
односно експерти од соодветен профил.
(3) По завршената расправа на одделни точки на
Дневниот ред, претседателот назначува членови на Комисијата кои треба да извршат активност согласно делокругот на работа на Комисијата наведен во членот 3
од овој деловник, за што се дава точно определен рок
за изготвување на документот кој не треба да е подолг
од 15 работни дена.
(4) Комисијата одлучува со гласање, мислењето е
усвоено доколку позитивно се произнесат повеќе од
половината членови кои се присутни на гласањето.
(5) Кога се исцрпени сите точки од Дневниот ред,
претседателот ја затвора седницата.
Член 11
(1) Ако проблематиката на темата што ја разгледува
Комисијата, е таква што не може да ја реши, Комисијата и предлага на Агенцијата да формира група, или
предметот да го достави на разгледување на стручни и
научни установи или експерти од областа.
(2) Работната група може да се формира од членовите на Комисијата, а по потреба во работата може да
се вклучат и други експерти на предлог на Комисијата.
Член 12
(1) За седницата Комисијата води записник во кој
се назначува која седница на Комисијата е по ред, датум на одржување на седницата, имиња на присутните
и отсутните лица и нивната улога на седницата, дневниот ред и заклучоците и одлуките на Комисијата донесени на седницата.
(2) Записникот го води лице кое го одредува претседателот на комисијата за време на одржување на седницата.
(3) Во записникот се внесуваат и издвоените мислења, предлози и изјави на секој член на Комисијата,
надворешните представници и повикани странки и експерти на нивно барање.
(4) Записникот го верификуваат сите членови на
Комисијата и лицето кое го водело записникот.
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Член 13
(1) Записниците од секоја седница на Комисијата
како и други материјали се споредуваат посебно за секоја седница и се чуваат во Агенцијата.
(2) Записникот од седницата, најдоцна 10 дена по
седницата, се доставува на членовите на Комисијата.
Секој член на Комисијата има право неговите забелешки да се внесат во Записникот.
(3) Забелешките во однос на записникот, членовите
на Комисијата треба во рок од пет дена да ги дадат до
Председателот на Комисијата во писмена форма. Доколку во овој период нема забелешки, се смета дека записникот е прифатен.
III. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И
ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Член 14
(1) Претседателот на Комисијата раководи со работата на Седницита на Комисијата и врши други работи
одредени со овој Деловник.
(2) Во случај на спреченост или отсутност на претседателот на Комисијата, со седниците раководи заменик претседателот на Комисијата.
(3) Претседателот се грижи за подготовка за седниците на Комисијата, претседава со седниците на Комисијата, претставува со седниците и ги следи извршувањата на заклучоците и одлуките на Комисијата.
(4) Претседателот предлага план и програма за работа на Комисијата за секоја година и потпишува мислење и предлози и други акти на Комисијата кога се
доставуваат на Агенцијата.
(5) Претседателот ја координира работата на Комисијата со директорот на Агенцијата.
ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА
Член 15
(1) Членовите на Комисијата треба:
1. задолжително да присуствуваат на седницата на
Комисијата;
2. активно да учествуваат во работата на Комисијата и да даваат забелешки и предлози за работата на Комисијата;
3. да предлагаат преземање на дејствија и донесувања одлуки на Комисијата од нејзиниот делокруг и
4. да предложат на Комисијата разгледување на одредени прашања од делокругот на работа на Комисијата.
(2) Членовите на Комисијата се должни да ги чуваат податоците кои ги осознале во текот на седницата на Комисијата, а кои претставуваат службена или
деловна тајна, согласно прописите за чување на овие
податоци.

Член 16
(1) Членот на Комисијата, од оправдани причини,
може да биде отсутен на седницата ако претходно го
извести претседателот дека е спречен да присуствува.
(2) Претседателот на Комисијата на три неоправдани изостанувања на член на Комисијата има право да
побара негова замена, за што го известува Директорот
на Агенцијата.
(3) Член на Комисијата кој од оправдани причини е
спречен да присуствува на седницата, може за секое
прашање кое е на дневниот ред да достави писмено
мислење и предлози кои претседателот ги соопштува
на седницата на Комисијата.
Член 17
(1) Членот на Комисијата не може без оправдани
причини да одбие да ги врши задачите кои се во делокруг на работата на Комисијата согласно овој деловник,
а кои му се поверени од Комисијата.
(2) Доколку членот на Комисијата е спречен да ги
извршува поверените работи должен е да го извести
претседателот на Комисијата.
IV. ПОДГОТОВКА НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕДНИЦА И
ДОСТАВУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИЈАТА
Член 18
(1) Материјалите за седниците ги подготвува член
од Комисијата кој е назначен од преседателот на Комисијата.
(2) Покрај материјалот се доставува и записник од
предходната седница со Дневниот ред за седницата.
Член 19
(1) Записниците, материјалите и документацијата
од седниците и работата на Комисијата ги води и архивира Агенцијата, и еден примерок се доставува до Раководителот на сектор за здравствена заштита и благосостојба на животните.
(2) Записниците, материјалите и документацијата се
чуваат согласно степеност на доверливост на документите.
(3) До седница на Комисијата сите документи и
материјали се сметаат за службена тајна, а по разгледувањето само документите кои се означени како
такви.
(4) Членовите на Комисијата се должни да чуваат
податоци од работата на Комисијата, а претставуваат
службена тајна, согласно прописите за чување на овие
податоци.
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AГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ
982.
Врз основа на член 16 став (1) алинеја 5 од Законот
за поштенските услуги („Службен весник на Република
Македонија“ бр.158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014,
146/2015, 31/2016 и 190/2016), Комисијата на Агенцијата за пошти, на состанокот одржан на 29.11.2017 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА ПОЕНОТ
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ
НАДОМЕСТОК ЗА 2018 ГОДИНА
I. Вредноста на поенот за 2018 година изнесува
448,8211 денари.
II. Вредноста на поенот од точката I. на оваа одлука, се применува при пресметување на годишниот
надоместок за 2018 година.
III. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Комисијата на Агенцијата за пошти, на состанокот
одржан на 29.11.2017 година ја разгледуваше Годишната програма за работа на Агенцијата за пошти за 2018
година и донесе одлука за определување на вредноста
на поенот за 2018 година.
При одлучувањето Комисијата ја зема предвид Годишната програма за работа на Агенцијата, со планираните активности и финансискиот план за наредната
2018 година, Извештајот со збирен број на поени на пазарот на поштенските услуги со состојба 31.10.2017,
како и 32 издадени заклучоци за поени, доставени до
давателите на поштенски услуги, до денот на одржување на состанокот на Комисијата.
Согласно член 28 став 7 од Законот, при пресметувањето на вредноста на поенот Комисијата ги зема
предвид ставките на трошоците од финансискиот план
на Агенцијата за извршување на активностите и задачите планирани во програмата за работа на Агенцијата.
Од тука, Комисијата ги разгледа проектираните трошоци и соодветно на нив и приходите од финансискиот
план, па оцени дека структурата и висината на планските и стандардните трошоци во финансискиот план
на Агенцијата за пошти за календарската 2018 година и
тоа како фиксните така и варијабилните, директно произлегува од планираните активности. Планираните активности на Агенцијата за 2018 година, во значителен
обем се однесуваат на регулаторни активности и задачи поврзани со давателот на универзална услуга АД
Македонска пошта Скопје, соодветно на фокусот на
надлежностите на Агенцијата, во поглед на обезбедување непречено функционирање на универзалната услуга и следење на националниот оператор. Мал дел од
трошоците се за активности на Агенцијата во делот на
конкурентските поштенски услуги во Република Македонија и заштита на правата на корисниците.

Финансискиот план за 2018 соодветно и пропорционално ги проектира трошоците за така планираните
активности кои се рефлектираат и на планираните приходи. Па оттука износот на контото 750 – Сопствени
приходи - приходи од годишен надоместок од давателите на поштенските услуги во Финансискиот план за
2018 година, изнесува 23.700.000,00 денари.
Комисијата оцени дека трошоците се оправдани, па
соодветно на тоа и планираниот приход од контото 750
е доволна финансиска рамка за непречено извршување
на конкретни активности на Агенцијата во 2018 година. Така планираниот приход е износот кој се дели
со вкупниот број на поени на пазарот на поштенските
услуги во Република Македонија, согласно член 12
став 2 од Правилникот за начинот на определување на
бројот на поени и на вредноста на поенот за пресметување на годишниот надоместок („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 167/2010, 31/2013 и
155/2017).
Втората компонента од која зависи висината на
вредноста на поенот во односната година, е вкупниот
број на поени на пазарот на поштенските услуги во Република Македонија. Од овие причини Комисијата го
разгледа и Извештајот со збирен број на поени на пазарот на поштенските услуги со состојба 31.10.2017, по
што констатира дека вкупниот број на поени на поштенскиот пазар во Република Македонија е правилно
пресметан и утврден на 52.805 поени, и претставува
збир на бројот на поени за обезбедување на универзална услуга врз основа на индивидуална дозвола и бројот
на поени констатирани со заклучоци за секој од давателите на поштенски услуги. Ова, од причини што структурата на вкупниот број на поени на пазарот на поштенски услуги ја сочинуваат:
50.000 поени за АД Македонска пошта Скопје; 175
поени за Глобко логистик Скопје; 120 поени за Карго
Експрес Битола; 145 поени за ДХЛ Експрес Македонија Скопје; 145 поени за ИН ТИМЕ МК БПС Скопје; 115
поени за ТНТ Експрес Македонија; 175 поени за РСЕ
Оптима Вите Скопје; 60 поени за Јокам Пошта 2011
Дебарца; 60 поени за ДРД Курир Скопје; 120 поени за
Деливеримен Скопјe; 120 поени за Скопје Велосипедист Скопје; 120 поени за ДелЦО Скопје; 60 поени за
Визард Деливери Скопје; 175 поени за Брза Пратка
Скопје; 30 поени за Мерџаноски ТП Тетово; 60 поени
за Глобал Мессаге Скопје; 30 поени за ДМ – Јосифовски ДООЕЛ Прилеп; 30 поени за Диливери Филип
Прилеп; 50 поени за Прологис сервис Скопје; 100 поени за Екстра 03 Кавадарци; 60 поени за Балкан Деливери Сервис Скопје; 120 поени за ТПЛ Тотал Логистик
Скопје; 60 поени за Ривал инжинеринг –подружница
Експрес Скопје; 115 поени за Деливери Сервис интернешенел Скопје; 60 поени за Пост експрес Македонија;
60 поени за Ин пошта Радески Скопје; 90 поени за Нова пошта Скопје; 30 поени за ЈДМ ПОСТ Логистикс
Тетово; 60 поени за Експрес пошта ДОО Струмица; 30
поени за Брза пратка Пост-М Логистик Тетово; 120 поени за Ваш Курир Плус Прилеп; 50 поени за Макрошпед Логистик ДООЕЛ Прилеп и 60 поени за АБЦ
Пост ТП Гостивар.
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Врз основа на претходно утврденото, Комисијата
оцени и дека вредноста на поенот е пресметана во согласност со начинот пропишан во членот 28 од Законот
и членот 12, став 2 од Правилникот, поточно дека
448,8211 денари е количникот кој се добива кога
23.700.000,00 денари ќе се поделат со 52.805 поени, односно тоа е вредноста која се добива кога приходите од
контото 750, ќе се поделат со вкупниот број на поени
на поштенскиот пазар.
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Вредноста на поенот утврдена во оваа висина, ќе се
применува при пресметување на годишниот надоместок за 2018 година.
Поради сето напред наведено, Комисијата одлучи
како во диспозитивот, а согласно член 28 став 7 од Законот за поштенските услуги.
Оваа одлука е составен дел на Годишната програма
за работа на Агенцијата за пошти за 2018 година.
Бр. 02-175/13
29 ноември 2017 година
Скопје
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Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

Агенција за пошти
Комисија
Заменик претседател,
Биљана Шехтанска, с.р.

contact@slvesnik.com.mk

