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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1627. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ   
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за квалитетот на амбиентниот воздух, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 9 мај 2012 година. 
 

      Бр.07-2300/1                                   Претседател 
9 мај  2012 година                   на Република Македонија,                       
          Скопје                                     Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ  

Член 1 
Во Законот за квалитетот на амбиентниот воздух 

(„Службен весник на Република Македонија“ број  
67/2004, 92/2007, 35/10 и 47/11), во членот 2 зборовите: 
„на работното место“  се заменуваат со зборовите: „во 
работната средина“. 

 
Член 2 

Во членот 4 точката 1 се менува и гласи:  
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„амбиентен воздух е надворешен воздух во долниот 

дел на тропосферата, со исклучок на воздухот во ра-
ботната средина;“. 

 
 

Член 3 
Во членот 8 став (1) точката 1 се менува и гласи:  
„инсталации во кои се одвиваат технолошки проце-

си, согорување на отпад, производство на енергија (во 
натамошниот текст: стационарни извори);“. 

По точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:  
„2) мотори со внатрешно согорување вградени во 

непатни подвижни машини, локомотиви, бродови и 
авиони (во натамошниот текст: непатни подвижни из-
вори);“. 

 Точката 2 која станува точка 3 се менува и гласи:  
„мотори со внатрешно согорување вградени во во-

зила (во натамошниот текст: подвижни извори);“. 
Во точката 3 која станува точка 4 по зборот „гори-

ва“ се додава сврзникот „и“. 
Точката 4 станува точка 5. 
Во ставот (2) зборовите: „точки 1 и 2“ се заменува-

ат со зборовите: „точки 1, 2 и 3“. 
Во ставот (3) бројот „3“ се заменува со бројот „4“, а 

по зборовите: „не смеат да“ се додава зборот „се“.   
 

Член 4 
Насловот на членот 9 се менува и гласи: „Видови на 

гранични и целни вредности и критични нивоа“, а во 
воведната реченица по зборот „вредности“ се додават 
зборовите: „како и критични нивоа“.  

Точката 1 се менува и гласи: 
„гранични вредности, целни вредности и критични 

нивоа за квалитет на амбиентниот воздух и прагови на 
алармирање;“. 

Во точките 2, 3 и 4 зборовите: „и целни“ се бришат. 
 

Член 5 
Насловот на членот 10 се менува и гласи: „Критери-

уми за квалитет на амбиентниот воздух“. 
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Во ставот (1) точката 1 се менува и гласи: 
„гранични вредности, целни вредности и критични 

нивоа за видови на загадувачки супстанции во амби-
ентниот воздух (во натамошниот текст: гранични вред-
ности за квалитет) и прагови на алармирање и праг на 
информирање;“. 

 
Член 6 

Во членот 13 ставот (2) се брише. 
 

Член 7 
Членот 14 се менува и гласи:  
„Гранични вредности за емисија и видовите на зага-

дувачки супстанции во отпадни гасови од подвижни 
извори на загадување (во натамошниот текст: емисии 
од подвижни извори) се пропишани со прописите кои 
го уредуваат постапувањето со возилата.“  

 
Член 8 

Во членот 15 став (2) зборовите: „во согласност со 
овој закон“ се бришат. 

 
Член 9 

Во членот 18 по зборовите: „Република Македони-
ја“ се додаваат зборовите: „за секоја загадувачка суп-
станција во сите зони и агломерации“. 

 
Член 10 

Во членот 19 став (1) зборовите: „го врши еднаш 
годишно“ се бришат. 

 
Член 11 

Насловот на членот 22 се менува и гласи: „Класи-
фикација на зони и агломерации“. 

Ставовите (1), (2) и (3) се менуваат и гласат: 
„(1) Врз основа на оцената за квалитетот на амби-

ентниот воздух на територијата на Република Македо-
нија се воспоставуваат зони и агломерации за квалитет 
на воздухот, од страна на органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на живот-
ната средина. 

(2) Класификацијата на секоја зона и агломерација 
по секоја загадувачка супстанција се врши согласно со 
нивоата на концентрацијата на загадувачки супстанции 
во однос на горните и долните прагови на оценување. 

(3) Класификацијата од ставот (2) на овој член се 
ревидира најмалку на секои пет години.“  

Ставот (4) се брише. 
Во ставот (5) кој станува став (4) зборовите: „листи-

те од ставот (4) на овој член“ се заменуваат со зборови-
те: „класификацијата на зоните и агломерациите од 
ставот (2) на овој член“. 

 
Член 12 

По членот 22 се додава нов член 22-а, кој гласи: 
 

„Член 22-а 
Зони со нивоа пониски од пропишаните гранични и 

целни вредности  
Во зоните и агломерациите од членот 22 од овој за-

кон се дејствува превентивно, со цел да се одржуваат 
нивоата на загадувачките супстанции под пропишани-
те гранични и целни вредности за квалитет и се насто-

јува да се зачува најдобриот квалитет на амбиентниот 
воздух во согласност со принципот на одржливиот раз-
вој.“ 
 

Член 13 
Во членот 23 став (1) точките 2 и 3 се менуваат и 

гласат: 
„2) план за подобрување на квалитетот на амбиент-

ниот воздух (во натамошниот текст: план за квалитет 
на воздух); 

3) краткорочен акционен план за заштита на амби-
ентниот воздух (во натамошниот текст: краткорочен 
акционен план) и“. 

 
Член 14 

Во членот 25 ставот (3) се брише. 
Ставовите (4), (5), (6), (7), (8) и (9) стануваат ставо-

ви (3), (4), (5), (6), (7) и (8). 
 

Член 15 
Насловот на членот 26 и членот 26 се менуваат и 

гласат: 
„План за квалитетот на воздухот  
(1) Согласно со оцената на квалитетот на амбиент-

ниот воздух, во дадени зони и агломерации, каде што 
нивоата на загадувачките супстанции во амбиентниот 
воздух ги надминуваат граничните или целните вред-
ности, како и која и да било релевантна маргина на то-
леранција, се изготвува план за квалитет на воздух за 
тие зони и агломерации, со цел да се постигне соодвет-
ната гранична или целна вредност.  

 (2) Планот за квалитет на воздух од ставот (1) на 
овој член ги подготвува градоначалникот на општината 
и градоначалникот на градот Скопје во соработка со 
органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на животната средина за период од пет години. 

(3) За зоните и агломерациите кои се протегаат во 
повеќе општини, министерот кој раководи со органот 
на државната управа надлежен за работите од областа 
на животната средина, врз основа на оцената од ставот 
(1) на овој член, со решение ја определува општината 
која ќе го подготвува планот за квалитетот на воздухот 
во соработка со градоначалниците на другите општини 
чии територии припаѓаат на зоната или агломерација-
та. Градоначалниците од другите општини кои спаѓаат 
во таа зона или агломерација се должни да ги достават 
на располагање сите податоци кои се неопходни, како 
и да обезбедат средства за подготвување на план за 
квалитет на воздухот. 

(4) Врз основа на оцената од ставот (1) на овој член, 
министерот кој раководи со органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на животната 
средина ги определува зоните и агломерациите за кои 
ќе се изработи планот, како и загадувачките супстан-
ции кои ќе бидат опфатени во плановите.  

(5) Во случај на надминување на граничните вред-
ности за кои рокот на постигнување веќе е изминат, во 
плановите за квалитет на воздух се утврдуваат соодвет-
ните мерки со цел периодот на надминување да биде 
колку што е можно пократок. 

(6) Плановите за квалитет на воздух можат да содр-
жат и посебни мерки за заштита на чувствителните 
групи на население, вклучувајќи ги и децата. 
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(7) Во случај на надминување на гранични вредно-
сти за квалитет за повеќе загадувачки супстанции во 
една зона или агломерација, се подготвува план за ква-
литет на воздух којшто интегрирано ги опфаќа сите ре-
левантни загадувачки супстанции. 

(8) При подготовката на плановите за квалитет на 
воздух задолжително се земаат предвид другите план-
ски документи кои се однесуваат на управувањето со 
воздухот и животната средина.“ 

 
Член 16 

Во насловот на членот 27 и во ставовите (1), (2) и 
(3) зборот „Програмата“ се заменува со зборовите 
„планот за квалитет на воздух“. 

 
Член 17 

Насловот на членот 27-а и членот 27-а се менуваат 
и гласат: 

„ Краткорочен акционен план 
(1) За зоните и агломерациите каде што постои ри-

зик нивоата на загадувачки супстанции да надминат 
еден или повеќе од праговите за алармирање, се изго-
твуваат краткорочни акциони планови, во кои се утвр-
дуваат мерки коишто треба да се преземаат на краток 
рок особено за  идентификација на причините за наста-
натите појави за да се намали ризикот или времетрае-
њето на надминувањата. Во зоните и агломерациите 
каде што овој ризик се однесува на една или повеќе за-
гадувачки супстанции, се подготвува краткорочен ак-
ционен план којшто интегрирано ги опфаќа сите реле-
вантни загадувачки супстанции.  

(2) Краткорочните акциони планови од ставот (1) 
на овој член ги подготвуваат градоначалникот на оп-
штината и градоначалникот на градот Скопје во сора-
ботка со органот на државната управа надлежен за ра-
ботите од областа на животната средина и органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на 
здравството. 

(3) За зоните и агломерациите кои се протегаат во 
повеќе општини, министерот кој раководи со органот 
на државната управа надлежен за работите од областа 
на животната средина, врз основа на податоците за ква-
литетот на амбиентниот воздух, со решение ја опреде-
лува општината која ќе го подготвува краткорочниот 
акционен план  во соработка со градоначалниците на 
другите општини чии територии припаѓаат на зоната 
или агломерацијата. Градоначалниците од другите оп-
штини кои спаѓаат во таа зона или агломерација се 
должни да ги достават на располагање сите податоци 
кои се неопходни, како и да обезбедат средства за под-
готвување на плановите. 

(4) Министерот кој раководи со органот на држав-
ната управа надлежен за работите од областа на живот-
ната средина во согласност со министерот кој раководи 
со органот на државната управа надлежен за работите 
од областа на здравството ја пропишува деталната со-
држина и начинот на подготвување на краткорочните 
акциони планови. 

(5) За преземените мерки, како и за секое надмину-
вање на прагот на алармирање, градоначалникот на оп-
штината и на градот Скопје во соработка со органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на 
здравството, органот на државната управа надлежен за 

работите од областа на животната средина и надлежен 
центар за известување и тревожење, задолжително и 
континуирано ја известува засегнатата јавност за на-
станатата состојба, како и за мерките кои треба да се 
преземат, на начин утврден со акт на општината и на 
градот Скопје.“  

 
Член 18 

По членот 27-а се додаваат четири нови члена 27-б, 
27-в, 27-г и 27-д, кои гласат: 

 
„Член 27-б 

Национална програма за постепена редукција на ко-
личините на емисии на одредени загадувачки супстан-
ции 

(1) Националната програма за редукција на емисии 
од членот 23 став (1) точка 4 од овој закон се изработу-
ва со цел за прогресивно намалување на националните 
годишни емисии на одредени загадувачки супстанции 
во амбиентиот воздух, за определен период и во која се 
определуваат мерките за редукција на горните грани-
ци-плафони на емисија и проекциите за редукција на 
количините на емисии на загадувачки супстанции на 
годишно ниво во определениот период.  

(2) Во Националната програма за редукција на еми-
сиите се вклучуваат податоци за донесени и предвиде-
ни политики и основни мерки и квантификувана про-
цена на ефектите на политиките и мерките за редукција 
на емисија на загадувачките супстанции во воздухот.  

(3) Во Националната програма за редукција на еми-
сиите се наведуваат промените на националните еми-
сии на дадените загадувачки супстанции во воздухот 
во секој квадрант на територијата на Република Маке-
донија за целиот определен период.  

(4) Покрај мерките утврдени од ставот (2) на овој 
член може да бидат преземени и привремени мерки за: 

1) намалување на закиселувањето во квадрантите 
на територијата на Република Македонија каде што се 
надминати критичните оптоварувања, привремените 
мерки можат да се предвидат со цел да се намалат ко-
личините на емисиите за најмалку 50% (во секој ква-
дрант), во споредба со одредените граници -плафони за 
емисии за определениот период и да се запазат нацио-
налните горни граници - плафони за емисија; 

2) намалување на изложеноста на луѓето на концен-
трација на приземниот озон кога количеството на при-
земен озон е над нивото критично за човековото здрав-
је, односно над АОТ60=0, привремени мерки можат да 
се преземат со цел да се намали концентрацијата на 
приземниот озон за две третини во сите квадранти на 
територијата на Република Македонија во споредба со 
одредените горни граници -плафони за емисии за опре-
делениот период при тоа количеството на приземен 
озон да не ја надминува границата од 2,9 ppm•h во кој 
било квадрант од територијата на Република Македо-
нија; 

3) намалување на изложеностa на концентрација на 
приземен озон на вегетацијата кога изложеноста на 
земјоделските култури и вегетацијата на количеството 
на приземен озон е над нивото критично за истите, од-
носно над  АОТ40=3 ppm•h, привремени мерки можат 
да се преземат, со цел да се намали концентрацијата на 
приземниот озон за една третина во сите квадранти на 



11 мај 2012  Бр. 59- Стр. 5 
 
 
територијата на Република Македонија во споредба со 
одредените горни граници -плафони за емисии за опре-
делениот период при тоа количеството на приземен 
озон да не ја надминува апсолутната граница од 10 
ppm•h, изразена како надминување на критичното ниво 
од 3 ppm•h во кој било квадрант на територијата на Ре-
публика Македонија и 

4) намалување на еутрофикацијата како привреме-
ни мерки со цел да се намали еутрофикацијата на поч-
вата до 30% во споредба со одредените горни граници - 
плафони на емисии за определениот период. 

(5) Националната програма за редукција на емисии-
те може да се ревидира кога е тоа потребно, во времен-
скиот период за која е донесена.  

 (6) Владата на Република Македонија на предлог 
на министерот кој раководи со органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на животната 
средина ја донесува Националната програма за редук-
ција на емисиите.     

Член 27-в 
Спроведување на Националната програма за редук-

ција на емисиите 
(1) Со цел за спроведување на Националната про-

грама за редукција на емисиите за инсталациите кои 
поседуваат интегрирана еколошка дозвола издадена 
согласно со Законот за животната средина при утврду-
вањето на горните граници-плафони на емисии на 
одредени загадувачки супстанции за одредениот пери-
од како основа се земаат количините на емисии за ре-
алното годишно работно време на инсталацијата, упо-
требеното гориво и топлинскиот влез на инсталацијата, 
со пресметана средна вредност на количините за пос-
ледните пет години на работа. 

(2) Затворањето на една инсталација којашто била 
вклучена во Националната програма за редукција на 
емисиите не треба да значи зголемување на поединеч-
ните годишни количините на емисиите на загадувачки-
те супстанции утврдени за определениот период од 
другите инсталации опфатени со програмата. 

(3) Во Националната програма за редукција на еми-
сиите се опфаќаат сите инсталации во Република Маке-
донија кои поседуваат интегрирана еколошка дозвола 
издадена согласно со Законот за животната средина.    

Член 27-г 
Инвентаризација на емисиите 
(1) Со цел да се утврдат количините на горните гра-

ници-плафоните на емисиите на загадувачките суп-
станции за одреден период се врши инвентаризација на 
емисиите на територијата на Република Македонија.  

(2) Инвентаризацијата на емисии на загадувачките 
супстанции на територијата на Република Македонија 
се врши преку: 

1) пресметка на количините на емисии на загаду-
вачките супстанции во воздухот во Република Македо-
нија; 

2) подготовка на извештај за инвентаризација на го-
дишните емисии со проекциите на емисиите и 

3) подготовка на извештај за спроведување на мер-
ките за намалување на емисиите, со цел да се исполнат 
обврските кон Конвенцијата за далекусежно прекугра-
нично пренесување на загадувачките супстанции во 
воздухот, од 1979 година и нејзините протоколи (во на-
тамошниот текст: ЛРТАП конвенцијата). 

(3) Во извештајот за инвентаризација на годишните 
емисии наведени од ставот (2) точка 2 на овој член се 
утврдува и распределба на емисиите по - квадранти во 
Република Македонија, со цел да се утврди дали има 
значајни промени во просторната распределба на еми-
сиите на национално ниво. 

 
Член 27-д 

(1) Органот на државната управа надлежен за врше-
ње на работите од областа на животната средина секоја 
година најдоцна до 31 декември, ги подготвува и ги об-
јавува пресметките и извештаите од членот 27-г став 
(2) од овој закон.  

(2) Пресметките и извештаите од членот 27-г став 
(2) од овој закон се доставуваат до Европската агенција 
за животна средина и до други релевантни меѓународ-
ни организации и до извршното тело на ЛРТАП кон-
венцијата.  

(3) Органот на државната управа надлежен за врше-
ње на работите од областа на животната средина ре-
довно разменува податоци за количините на емисиите 
на загадувачките супстанции со меѓународни организа-
ции, земјите потписнички на ЛРТАП конвенцијата, 
надлежните тела и организации на Европската унија.“ 

 
Член 19 

Во членот 28 зборот „програмата“ се заменува со 
зборовите: „планските документи од членот 23 од овој 
закон “. 

 
Член 20 

Членот 30 се брише. 
 

Член 21 
Во членот 31 зборовите: „акциониот план од членот 

30 на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „план-
ските документи од членот 23 од овој закон“. 

 
Член 22 

Во членот 32 ставовите (1) и (2) се менуваат и гла-
сат: 

„(1) При подготовка на планските документи од 
членот 23 став (1) точки 2 и 3 од овој закон општината 
и градот Скопје, задолжително соработуваат со органи-
те на државната управа, научни и стручни организации 
вклучувајќи ги и правните и физичките лица сопстве-
ници, односно корисници на инсталациите кои се изво-
ри на загадување на амбиентниот воздух. 

(2) Кога граничните и целните вредности на загаду-
вачките супстанции се надминати од емисии од сосед-
ните земји, органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на животната средина во сорабо-
тка со градоначалниците на општините и на градот 
Скопје, е должен да соработува со надлежните органи 
од соседната држава со цел за заедничко подготвување 
на  планските документи од членот 23 од овој закон.“ 

 По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
„(3) Во случај на надминување на прагот на инфор-

мирање и праговите на алармирање во зоните и агломе-
рациите во близина на границите на Република Маке-
донија, органот на државната управа надлежен за рабо-
тите од областа на животната средина и општините и 
градот Скопје овозможуваат размена на информации 
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колку што е можно поскоро со засегнатите соседни др-
жави. Информациите што се разменуваат се достапни 
на јавноста.“ 

 
Член 23 

Во членот 33 зборовите: „програмите од членот 26 
на овој закон и акционите планови од ставот 27-а, на 
начин и во постапка утврдени со Законот за животната 
средина кои се однесуваат на донесување на плански 
документи“ се заменуваат со зборовите: „планските до-
кументи од членовите 26 и 27-а од овој закон согласно 
со постапката утврдена со Законот за животната среди-
на кои се однесуваат на донесување на плански доку-
менти“. 

 
Член 24 

Во членот 34 зборовите: „програмите од членот 26 
на овој закон, како и извештај за спроведување на ак-
циониот план од членот 30 на овој закон“ се заменува-
ат со зборовите: „планските документи од членовите 
26 и 27-а од овој закон“. 

 
Член 25 

Членовите 35, 35-а, 35-б, 35-в и 35-г се бришат. 
 

Член 26 
Во членот 36 став (2) зборовите: „одржување на се-

опфатна база“ се заменуваат со зборовите: „обезбеду-
вање на податоци за базата“. 

 
Член 27 

Насловот на членот 49 се менува и гласи: „Базата 
на податоци за воздухот“. 

Во ставот (1) воведната реченица се менува и гласи: 
„ Базата на податоци за воздухот опфаќа:“. 

 
Член 28 

Во членот 50 став (3) зборовите: „програмите од 
членот 26 и акционите планови од членот 30 на овој за-
кон“ се заменуваат со зборовите: „планските докумен-
ти од членовите 26 и 27-а од овој закон“. 

 
Член 29 

Членот 53 се менува и гласи: 
„Се забранува испуштање на емисии на загадувачки 

супстанции над пропишаните гранични вредности про-
пишани со овој закон и прописите донесени врз основа 
на овој закон, кои предизвикуваат штетни последици 
по здравјето на луѓето и животната средина.“ 

 
Член 30 

Членот 54 се менува и гласи:  
„(1) Емисија на загадувачки супстанции во амби-

ентниот воздух може да се врши само на начин којшто 
е пропишан со овој закон или со дозволите за усогласу-
вање со оперативен план или интегрираните еколошки 
дозволи издадени согласно со Законот за животната 
средина.  

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член можат да 
се применуваат построги гранични вредности доколку 
тие се утврдени во краткорочните акциони планови од 
членот 27-а од овој закон или во услови на настаната 
несреќа или хаварија.“ 

Член 31 
Во членот 56 ставот (2) се брише. 
 

Член 32 
Во членот 56-а  став (2) зборовите: „став (1)“ се 

бришат. 
 

Член 33 
Во членот 58 став (1) зборовите: „прописот од“ се 

бришат. 
Ставот (2) се менува и гласи:  
„При технички преглед и регистрација на подвиж-

ните извори на загадување, задолжително се врши ре-
довна контрола на усогласеноста на нивоата на емисии 
од подвижните извори со пропишаните гранични и 
целни вредности за емисија од овој вид на извори.“ 

 
Член 34 

Во членот 61 ставот (2) се менува и гласи:  
„Емисиите, што се испуштаат од еден стационарен 

извор за кој е потребно издавање на А интегрирана 
еколошка дозвола согласно со Законот за животната 
средина,  не треба да надминат повеќе од 25% од про-
пишаните гранични вредности за квалитет на воздухот, 
при што крајното одредување на уделот на емисиите 
што се испуштаат од тој стационарен извор се опреде-
лува во дозволите за усогласување со оперативен план, 
односно интегрираните еколошки дозволи.“ 

 
Член 35 

Во членот 64 став (2) зборовите: „програмите за на-
малување на загадувањето и подобрување на квалите-
тот на амбиентниот воздух, акционите планови од чле-
нот 30 на овој закон“ се заменуваат со зборовите: 
„планските документи од членовите 26 и 27-а од овој 
закон“.  

 
Член 36 

Во членот 66 став (1) точката 10 се менува и гласи:  
„утврди дали се реализирани барањата од членот 61 

став (2) од овој закон и“. 
 

Член 37 
Во членот 67 став (1) точката 10 се менува и гласи:  
„ќе ја ограничи или забрани работата на инсталаци-

јата доколку не се исполнети барањата од членот 61 
став (2) од овој закон, во траење од најмногу 30 дена во 
кој рок треба да ги отстрани причините за настанатата 
состојба и“. 

 
Член 38 

Во членот 73 став (3) точка 2 зборовите: „програми-
те, акционите планови“ се заменуваат со зборовите: 
„планските документи“. 

 
Член 39 

Во членот 77 став (1) точката 4 се менува и гласи:  
„не ги исполнува обврските за примена и финанси-

рање на мерките за намалување на емисиите утврдени 
во планските документи (член 28);“. 

Точката 5 се брише. 
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Член 40 
Во членот 78 зборот „Програмите“ се заменува со 

зборовите: „Планските документи“. 
 

Член 41 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за квалитетот на амбиентниот 
воздух. 

 
Член 42 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR KUALITETIN E AJRIT TË AMBIENTIT 
 

Neni 1 
Në Ligjin për kualitetin e ajrit të ambientit ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 67/2004, 
92/2007, 35/10 dhe 47/11) në nenin 2 fjalët: "në vendin e 
punës" zëvendësohen me fjalët "në mjedisin e punës". 

 
Neni 2 

Në nenin 4 pika 1 ndryshohet si vijon:  
"ajër i ambientit” është ajri i jashtëm në pjesën e 

poshtme të troposferës, me përjashtim të ajrit në mjedisin e 
punës;". 

 
Neni 3 

Në nenin 8 paragrafi (1) pika 1 ndryshohet si vijon:  
"instalime në të cilat zhvillohen procese teknologjike, 

djegia e hedhurinave, prodhimi i energjisë (në tekstin e 
mëtejmë: burime stacionare);". 

Pas pikës 1 shtohet pikë e re 2, si vijon:  
"2) motorë me djegie të brendshme të instaluar në 

makina lëvizëse jorrugore, lokomotiva, anije dhe aeroplanë 
(në tekstin e mëtejmë: burime lëvizëse jorrugore);".  

Pika 2 e cila bëhet pikë 3 ndryshohet si vijon:  
"motorë me djegie të brendshme të instaluar në 

automjete (në tekstin e mëtejmë: burime lëvizëse);".  
Në pikën 3 e cila bëhet pikë 4 pas fjalës "karburanteve" 

shtohet lidhëza "dhe". 
Pika 4 bëhet pikë 5. 
Në paragrafin (2) fjalët: "pikat 1 dhe 2", zëvendësohen 

me fjalët: "pikat 1, 2 dhe 3". 
Në paragrafin (3) numri "3" zëvendësohet me numrin 

"4", e pas fjalëve: "nuk guxojnë" shtohet fjala "të".   
 

Neni 4 
Titulli i nenit 9 ndryshohet si vijon: "Llojet e vlerave 

kufitare dhe qëllimore dhe nivelet kritike", e në fjalinë 
hyrëse pas fjalëve: "vlerave kufitare" shtohen fjalët: "si dhe 
niveleve kritike".  

Pika 1 ndryshohet si vijon: 
"vlerat kufitare, vlerat qëllimore dhe nivelet kritike për 

kualitetin e ajrit të ambientit dhe pragjet e alarmimit;". 
Në pikat 2, 3 dhe 4 fjalët: "dhe qëllimore" shlyhen. 

Neni 5 
Titulli i nenit 10 ndryshohet si vijon: "Kritere për 

kualitetin e ajrit të ambientit". 
Në paragrafin (1) pika 1 ndryshohet si vijon: 
"vlera kufitare, vlera qëllimore dhe nivele kritike për 

llojet e substancave ndotëse në ajrin e ambientit (në tekstin 
e mëtejmë: vlera kufitare për kualitet) dhe pragje të 
alarmimit dhe prag të informimit;". 

 
Neni 6 

Në nenin 13 paragrafi (2) shlyhet. 
 

Neni 7 
Paragrafi 14 ndryshohet si vijon:  
"Vlerat kufitare për emision dhe llojet e substancave 

ndotëse në gazrat e hedhura nga burimet lëvizëse të ndotjes 
(në tekstin e mëtejmë: emisione nga burime lëvizëse) janë 
përcaktuar me rregullat të cilat e rregullojnë veprimin me 
automjete."  

 
Neni 8 

Në nenin 15 paragrafi (2) fjalët: "në pajtim me këtë 
ligj" shlyhen. 

 
Neni 9 

Në nenin 18 pas fjalëve: "Republikën e Maqedonisë" 
shtohen fjalët: "për çdo substancë ndotëse në të gjithë 
zonat dhe aglomeracionet". 

 
Neni 10 

Në nenin 19 paragrafi (1) fjalët: "e kryen një herë në 
vit" shlyhen. 

 
Neni 11 

Titulli i nenit 22 ndryshohet si vijon: "Klasifikimi i 
zonave dhe aglomeracioneve". 

Paragrafët (1), (2) dhe  (3) ndryshohen si vijojnë: 
"(1) Në bazë të vlerësimit për kualitetin e ajrit të 

ambientit në territorin e Republikës së Maqedonisë 
themelohen zona dhe aglomeracione për kualitetin e ajrit, 
nga ana e organit të administratës shtetërore kompetent për 
kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor. 

(2) Klasifikimi i çdo zone dhe aglomeracioni për çdo 
substancë ndotëse kryhet në pajtim me nivelet e 
koncentrimit të substancave ndotëse lidhur me pragjet e 
sipërme dhe të poshtme të vlerësimit. 

(3) Klasifikimi nga paragrafi (2) i këtij neni revidohet 
së paku në çdo pesë vjet."  

Paragrafi (4) shlyhet. 
Në paragrafin (5) i cili bëhet paragraf (4) fjalët: "listave 

nga paragrafi (4) i këtij neni" zëvendësohen me fjalët: 
"klasifikimit të zonave dhe aglomeracioneve nga paragrafi 
(2) i këtij neni". 

 
Neni 12 

Pas nenit 22 shtohet nen i ri 22-a, si vijon: 
 

"Neni 22-a 
Zonat me nivele më të ulëta se vlerat e përcaktuara 

kufitare dhe qëllimore 
Në zonat dhe aglomeracionet nga neni 22 i këtij ligji 

veprohet në mënyrë preventive, me qëllim që të ruhen 
nivelet e substancave ndotëse nën vlerat e përcaktuara 
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kufitare dhe qëllimore për kualitet dhe insistohet që të 
ruhet kualiteti më i mirë i ajrit të ambientit në pajtim me 
principin e zhvillimit të qëndrueshëm." 

 
Neni 13 

Në nenin 23 në paragrafi (1) pikat 2 dhe 3 ndryshohen 
si vijojnë: 

"2) plan për përmirësimin e kualitetit të ajrit të 
ambientit (në tekstin e mëtejmë: plan për kualitetin e ajrit); 

3) plan aksional afatshkurtër për mbrojtjen e ajrit të 
ambientit (në tekstin e mëtejmë: plan aksional afatshkurtër) 
dhe". 

 
Neni 14 

Në nenin 25 paragrafi (3) shlyhet. 
Paragrafët (4), (5), (6), (7), (8) dhe (9) bëhen paragrafë 

(3), (4), (5), (6), (7) dhe (8). 
 

Neni 15 
Titulli i nenit 26 dhe neni 26 ndryshohen si vijojnë: 
"Plani për kualitetin e ajrit 
(1) Në pajtim me vlerësimin e kualitetit të ajrit të 

ambientit, në zonat dhe aglomeracionet e dhëna, ku nivelet 
i substancave ndotëse në ajrin e ambientit i tejkalojnë 
vlerat kufitare dhe qëllimore, si dhe cilëndo qoftë margjinë 
relevante të tolerancës, përpilohet Plan për kualitetin e ajrit 
për ato zona dhe aglomeracione, me qëllim që të arrihet 
vlerë përkatëse kufitare apo qëllimore.  

(2) Planin për kualitetin e ajrit nga paragrafi (1) i këtij 
neni, e përpilon kryetari i komunës dhe i Qytetit të Shkupit 
në bashkëpunim me organin e administratës shtetërore 
kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor për 
periudhë prej pesë vjetësh. 

(3) Për zonat dhe aglomeracionet që shtrihen në më 
shumë komuna, ministri që udhëheq me organin e 
administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e 
mjedisit jetësor, në bazë të vlerësimit nga paragrafi (1) i 
këtij neni, me aktvendim e cakton komunën që do ta 
përpilojë Planin për kualitetin e ajrit në bashkëpunim me 
kryetarët e komunave tjera territoret e të cilave i takojnë 
zonës ose aglomeracionit. Kryetarët e komunave tjera që i 
takojnë asaj zone ose aglomeracionit, janë të obliguar që t'i 
japin në disponim të gjitha të dhënat që janë të 
domosdoshme, si dhe të sigurojnë mjete për përpilimin e 
Planit për kualitetin e ajrit.  

(4) Në bazë të vlerësimit nga paragrafi (1) i këtij neni, 
ministri i cili udhëheq me organin e administratës 
shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor 
i përcakton zonat dhe aglomeracionet për të cilat do të 
përpilohet plani, si dhe substancat ndotëse që do të 
përfshihen në plane.  

(5) Në rast të tejkalimit të vlerave kufitare për të cilat 
afati i arritjes ka kaluar, në planet për kualitetin e ajrit 
përcaktohen masat përkatëse me qëllim që periudha e 
tejkalimit të jetë sa më e shkurtë që është e mundur. 

(6) Planet për kualitetin e ajrit mund të përmbajnë edhe 
masa të posaçme për mbrojtjen e grupeve të ndjeshme të 
popullatës, duke i përfshirë edhe fëmijët.   

(7) Në rast të tejkalimit të vlerave kufitare për kualitet 
për më shumë substanca ndotëse në një zonë ose 
aglomeracion, përpilohet Plan për kualitetin e ajrit i cili në 
mënyrë të integruar i përfshin të gjitha substancat ndotëse 
relevante. 

(8) Gjatë përpilimit të Planeve për kualitetin e ajrit 
detyrimisht merren parasysh dokumentet e tjera të planit, të 
cilat kanë të bëjnë me menaxhimin me ajrin dhe mjedisin 
jetësor." 

 
Neni 16 

Në titullin e nenit 27 dhe në paragrafët (1), (2) dhe (3) 
fjala "Program" zëvendësohet me fjalët: "plani për 
kualitetin e ajrit". 

 
Neni 17 

Titulli i nenit 27-a dhe neni 27-a ndryshohen si vijojnë: 
"Plani aksional afatshkurtër 
(1) Për zonat dhe aglomeracionet ku ekziston rrezik që 

nivelet e substancave ndotëse të tejkalojnë një ose më tepër 
nga pragjet për alarmim, përpilohen plane aksionale 
afatshkurtra, në të cilat përcaktohen masat të cilat duhet të 
ndërmerren në afat të shkurtër, sidomos për identifikimin e 
shkaqeve për dukuritë e shkaktuara që të zvogëlohet 
rreziku ose kohëzgjatja e tejkalimeve.  Në zonat dhe 
aglomeracionet ku ky rrezik ka të bëjë me një ose më 
shumë substanca ndotëse, përpilohet plani aksional 
afatshkurtër, i cili në mënyrë të integruar i përfshinë të 
gjitha substancat ndotëse relevante.  

(2) Planet aksionale afatshkurtra nga paragrafi (1) i 
këtij neni, i përpilojnë kryetari i komunës dhe kryetari i 
Qytetit të Shkupit në bashkëpunim me organin e 
administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e 
mjedisit jetësor dhe me organin  e administratës shtetërore 
kompetent për punët nga sfera e shëndetësisë. 

(3) Për zonat dhe aglomeracionet që shtrihen në më 
shumë komuna, ministri që udhëheq me organin e 
administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e 
mjedisit jetësor në bazë të të dhënave për kualitetin e ajrit 
të ambientit, me aktvendim e cakton komunën që do ta 
përpilojë Planin afatshkurtër aksional në bashkëpunim me 
kryetarët e komunave tjera territoret e të cilave i takojnë 
zonës ose aglomeracionit. Kryetarët e komunave tjera që i 
takojnë asaj zone ose aglomeracionit, janë të obliguar që t'i 
japin në disponim të gjitha të dhënat që janë të 
domosdoshme, si dhe të sigurojnë mjete për përpilimin e 
planeve.  

(4) Ministri i cili udhëheq me organin e administratës 
shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor 
në koordinim me ministrin i cili udhëheq me organin e 
administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e 
shëndetësisë e përcakton përmbajtjen e detajuar dhe 
mënyrën e përpilimit të planeve aksionale afatshkurtra. 

(5) Për masat e ndërmarra, si dhe për çdo tejkalim të 
pragut të alarmimit, kryetari i komunës dhe i Qytetit të 
Shkupit në bashkëpunim me organin e administratës 
shtetërore kompetent për punët nga sfera e shëndetësisë, 
organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga 
sfera e mjedisit jetësor dhe qendrën kompetente për njoftim 
dhe alarmim, në mënyrë të detyrueshme dhe në vazhdimësi 
e njofton publikun e prekur për gjendjen e krijuar, si dhe 
për masat të cilat duhet të ndërmerren, në mënyrë të 
përcaktuar me akt të komunës dhe të Qytetit të Shkupit."  

 
Neni 18 

Pas nenit 27-a shtohen katër nene të reja 27-b, 27-v, 
27-g dhe 27-d, si vijojnë: 
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"Neni 27-b 
Programi nacional për reduksion gradual të sasive të 

emisioneve të substancave të caktuara ndotëse 
(1) Programi nacional për reduktimin e emisioneve nga 

neni 23 paragrafi (1) pika 4 e këtij ligji, përpilohet me 
qëllim të zvogëlimit progresiv të emisioneve nacionale 
vjetore të substancave të caktuara ndotëse në ajrin e 
ambientit, për periudhë të caktuar, dhe në të cilin 
përcaktohen masat për reduktimin e kufijve të sipërm-
plafoneve të emisionit dhe projeksionet për reduktimin e 
sasive të emisioneve të substancave ndotëse në nivel vjetor 
në periudhën e caktuar.   

(2) Në programin nacional për reduktimin e emisioneve 
përfshihen të dhënat për masat themelore dhe politikat e 
miratuara dhe të parapara dhe  vlerësimi i kuantifikuar i 
efekteve të politikave dhe masave për reduktimin e 
emisionit të substancave ndotëse në ajër.  

(3) Në Programin nacional për reduktimin e emisioneve 
shënohen ndryshimet e emisioneve nacionale të 
substancave të dhëna ndotëse në ajër në çdo kuadrant të 
territorit të Republikës së Maqedonisë për tërë periudhën e 
caktuar.  

(4) Krahas masave të përcaktuara nga paragrafi (2) i këtij 
neni mund të ndërmerren edhe masa të përkohshme për: 

1) zvogëlimin e acidimit në kuadrantet e territorit të 
Republikës së Maqedonisë ku ngarkesat kritike janë 
tejkaluar, masat e përkohshme mund të parashikohet me 
qëllim që të zvogëlohen sasitë e emisioneve për së paku 
50% (në çdo kuadrant) në krahasim me kufijtë e caktuar-
plafonët për emision për periudhën e caktuar dhe që të 
respektohen kufijtë e sipërm nacionalë–plafonët për 
emisionet; 

2) zvogëlimin e ekspozimit të njerëzve në koncentrim 
të ozonit troposferik, kur sasia e ozonit troposferik është 
mbi nivelin kritik për shëndetin e njeriut mbi AOT60=0,  
masat e përkohshme mund të ndërmerren me qëllim që të 
zvogëlohet koncentrimi i ozonit troposferik për dy të tretat 
në të gjitha kuadrantët e territorit të  Republikës së 
Maqedonisë në krahasim me kufijtë e caktuar të sipërm-
plafonët për emisione për periudhën e caktuar, me ç’rast 
sasia e ozonit troposferik të mos e tejkalon kufirin prej 2,9 
ppm•h, në cilindo qoftë kuadrant të territorit të Republikës 
së Maqedonisë; 

3)  zvogëlimin e ekspozimit në koncentrim të ozonit 
troposferik të vegjetacionit, kur ekspozimi i kulturave 
bujqësore dhe vegjetacionit në sasinë e ozonit troposferik 
është mbi nivelin kritik për të njëjtat, përkatësisht mbi 
АОТ40=3 ppm•h, masat e përkohshme mund të 
ndërmerren me qëllim që të zvogëlohet koncentrimi i 
ozonit troposferik për një të tretën në të gjitha kuadrantët e 
territorit të  Republikës së Maqedonisë në krahasim me 
kufijtë e caktuar të sipërm-plafonët për emisione për 
periudhën e caktuar, me ç’rast sasia e ozonit troposferik të 
mos e tejkalojë kufirin absolut prej 10 ppm•h, të shprehur 
si tejkalim i nivelit kritik prej 3 ppm•h në cilindo qoftë 
kuadrant të territorit të Republikës së Maqedonisë dhe 

4)  zvogëlimin e eutrofikimit si masa të përkohshme me 
qëllim që të zvogëlohet eutrofikimi i tokës për 30% në 
krahasim me kufijtë e sipërm të caktuar- plafonët e 
emisioneve për periudhën e caktuar. 

(5) Programi nacional për reduktimin e emisioneve 
mund të revidohet kur kjo të jetë e nevojshme, në 
periudhën kohore për të cilën është miratuar.  

(6) Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim 
të ministrit i cili udhëheq organin e administratës shtetërore 
kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor, e miraton 
Programin nacional për reduktimin e emisioneve.    

Neni 27-v 
Zbatimi i Programit nacional për reduktimin e 

emisioneve 
(1) Me qëllim të zbatimit të Programit nacional për 

reduktimin e emisioneve që posedojnë leje të integruar 
ekologjike të lëshuar në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor 
gjatë përcaktimit të kufijve të sipërm-plafonë të emisioneve 
të substancave ndotëse të përcaktuara për periudhë të 
caktuar si bazë merren sasitë e emisioneve për  kohën reale 
vjetore të punës të instalimit, karburanti i përdorur dhe 
hyrja termike e instalimit, me vlerë të mesme të llogaritur 
të sasive për pesë vitet e fundit të punës.  

(2) Mbyllja e një instalimi i cili ka qenë i përfshirë në 
Programin nacional për reduksion të emisioneve nuk 
nënkupton rritje të sasive vjetore individuale të emisioneve 
të substancave ndotëse të përcaktuara për periudhën e 
caktuar nga instalimet tjera të përfshira me program.  

(3) Në Programin nacional për reduktim të emisioneve 
përfshihen të gjithë instalimet në Republikën e Maqedonisë 
të cilat posedojnë leje të integruar ekologjike të lëshuar në 
pajtim me Ligjin për mjedis jetësor.    

 
Neni 27-g 

Inventarizimi i emisioneve 
(1) Me qëllim që të përcaktohen sasitë e kufijve të 

sipërm-plafonët e emisioneve të substancave ndotëse për 
periudhë të caktuar kryhet inventarizimi i emisioneve të 
territorit të Republikës së Maqedonisë.     

(2) Inventarizimi i emisioneve të substancave ndotëse 
të territorit të Republikës së Maqedonisë kryhet nëpërmjet:  

1) llogaritjes së sasive të emisioneve të substancave 
ndotëse në ajër në Republikën e Maqedonisë;  

2) përgatitjes së Raportit për inventarizimin e 
emisioneve vjetore me projeksionet e emisioneve dhe  

3) përgatitjes së Raportit për zbatimin e masave për 
zvogëlimin e emisioneve, me qëllim që të plotësohen 
obligimet ndaj Konventës për bartjen me shtrirje të gjerë 
tejkufitare të substancave ndotëse në ajër, të vitit 1979 dhe 
protokolleve të saj (në tekstin e mëtutjeshëm:   konventa 
LRTAP).  

(3) Në Raportin për inventarizimin e emisioneve 
vjetore të theksuara nga paragrafi (2) pika 2 të këtij neni 
përcaktohet edhe shpërndarja e emisioneve sipas – 
kuadrantëve në Republikën e Maqedonisë, me qëllim që të 
përcaktohet nëse ka ndryshime të rëndësishme në 
shpërndarjen hapësinore të emisioneve në nivel nacional.  

 
Neni 27-d 

(1) Organi i administratës shtetërore kompetent për 
kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor çdo vit më së 
voni deri më 31 dhjetor, i përgatit dhe i shpall llogaritë dhe 
raportet nga neni 27-g paragrafi (2) të këtij ligji.   

(2) Llogaritë dhe raportet nga neni 27-g paragrafi (2) të 
këtij ligji dorëzohen te Agjencia Evropiane për Mjedis 
Jetësor dhe te organizata tjera relevante dhe te trupi 
ekzekutues i  konventës LRTAP.   

(3) Organi i administratës shtetërore kompetent për 
kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor rregullisht 
shkëmben të dhëna për sasitë e emisioneve të substancave 
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ndotëse me organizatat ndërkombëtare, vendet nënshkruese 
të konventës LRTAP, trupat kompetentë dhe organizatat e 
Bashkimit Evropian.”  

 
Neni 19 

Në nenin 28 fjala “programi” zëvendësohet me fjalët: 
“dokumentet e planeve nga neni 23 i këtij ligji”.  

 
Neni 20 

Neni 30 shlyhet.  
 

Neni 21 
Në nenin 31 fjalët: “plani aksional nga neni 30 i këtij 

ligji” zëvendësohen me fjalët: “dokumentet e planit nga 
neni 23 i këtij ligji”.  

 
Neni 22 

Në nenin 32 paragrafët (1) dhe (2)  ndryshohen si 
vijojnë:  

“(1) Gjatë përpilimit të dokumenteve të planit nga neni 
23 paragrafi (1) pikat 2 dhe 3 të këtij ligji komuna dhe 
qyteti i Shkupit, detyrimisht bashkëpunojnë me organet e 
administratës shtetërore, organizatat shkencore dhe 
profesionale duke i përfshirë edhe personat juridikë dhe 
fizikë pronarë, përkatësisht shfrytëzues të instalimeve të 
cilat janë burime të ndotjes së ajrit të ambientit."  

(2) Kur vlerësimet kufitare dhe qëllimore të 
substancave ndotëse janë tejkaluar nga emisione nga 
vendet fqinje, organi i administratës shtetërore kompetent 
për punët nga sfera e mjedisit jetësor në bashkëpunim me 
kryetarët e komunave dhe të qytetit të Shkupit, është i 
detyruar të bashkëpunojë me organet kompetente të shtetit 
fqinjë me qëllim të përgatitjes së përbashkët të 
dokumenteve të planit nga neni 23 i këtij ligji."  

 Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:  
“(3) Në rast të tejkalimit të pragut të informimit dhe 

pragjeve të alarmimit në zonat dhe aglomeratet në afërsi të 
kufijve të Republikës së Maqedonisë, organi i 
administratës shtetërore   kompetent për punët nga sfera e 
mjedisit jetësor dhe komunat dhe qyteti i Shkupit 
mundësojnë këmbimin e informatave sa është e mundur më 
shpejtë me shtetet e prekura fqinje.  Informatat që 
këmbehen janë të arritshme për publikun”.  

 
Neni 23 

Në nenin 33 fjalët: “programet nga neni 26 i këtij ligji 
dhe planet aksionale nga paragrafi 27-a, në mënyrë dhe në 
procedurë të përcaktuara me Ligjin për mjedis jetësor të 
cilat kanë të bëjnë me miratimin e dokumenteve të planit” 
zëvendësohen me fjalët: “dokumentet e planit nga nenet 26 
dhe 27-a të këtij ligji në pajtim me procedurën e përcaktuar 
me Ligjin për mjedis jetësor të cilat kanë të bëjnë me 
miratimin e dokumenteve të planit”.  

 
Neni 24 

Në nenin 34 fjalët: “programet nga neni 26 i këtij ligji, 
si dhe raporti për zbatimin e planit aksionar nga neni 30 i 
këtij ligji” zëvendësohen me fjalët: “dokumentet e planit 
nga nenet 26 dhe 27-a të këtij ligji”.  

 
Neni 25 

Nenet 35, 35-a, 35-b, 35-v, 35-g shlyhen.  

Neni 26 
Në nenin 36 paragrafi (2) fjalët: “mirëmbajtja e bazës 

gjithëpërfshirëse” zëvendësohen me fjalët: “sigurimi i të 
dhënave për bazën”.  

 
Neni 27 

Titulli i nenit 49 ndryshohet si vijon:  “Baza e të 
dhënave për ajrin”.  

Në paragrafin (1) fjalia hyrëse ndryshohet si vijon:  
“Baza e të dhënave për ajrin përfshin:”. 

 
Neni 28 

Në nenin 50 paragrafi (3) fjalët: “programet nga neni 
26 dhe planet aksionale nga neni 30 të këtij ligji” 
zëvendësohen me fjalët: “dokumentet e planit nga nenet 26 
dhe 27-a të këtij ligji”.  

 
Neni 29 

Neni 53 ndryshohet si vijon:  
“Ndalohet lëshimi i emisioneve të substancave ndotëse 

mbi vlerat e përcaktuara kufitare të përcaktuara me këtë 
ligj dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji, të cilat 
shkaktojnë pasoja të dëmshme për shëndetin e njerëzve dhe 
mjedisin jetësor.”  

 
Neni 30 

Neni 54 ndryshohet si vijon:   
 “(1) Emisioni i substancave ndotëse në ajrin e 

ambientit mund të kryhet vetëm në mënyrë e cila është 
përcaktuar me këtë ligj ose me lejet për harmonizim me 
planin operativ ose lejet e integruara ekologjike të lëshuara 
në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor.    

(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, mund 
të zbatohen vlerësime më të rrepta kufitare nëse ato janë 
përcaktuar në planet afatshkurtra aksionale nga neni 27-a i 
këtij ligji ose në kushte të shkaktimit të fatkeqësisë ose 
avarisë."  

 
Neni 31 

Në nenin 56 paragrafi (2) shlyhet.  
 

Neni 32 
Në nenin 56-a paragrafi (2) fjalët: “paragrafi (1)” 

shlyhen.  
 

Neni 33 
Në nenin 58 paragrafi (1) fjalët: “rregulla nga” shlyhen.  
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:   
“Gjatë kontrollit teknik dhe regjistrimit të burimeve 

lëvizëse të ndotjes, detyrimisht kryhet kontrolli i rregullt i 
harmonizimit të niveleve të emisioneve nga burimet 
lëvizëse me vlerësimet e përcaktuara kufitare dhe qëllimore 
për emision nga ky lloj i burimeve.”  

 
Neni 34 

Në nenin 61 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:   
“Emisionet, që lëshohen nga një burim stacionar për të 

cilin është e nevojshme dhënia e lejes A të integruar 
ekologjike në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor, nuk 
duhet të tejkalojnë më shumë se 25% nga vlerësimet e 
përcaktuara kufitare për kualitet të ajrit, me ç'rast, caktimi 
përfundimtar i pjesëmarrjes së emisioneve që lëshohen nga 
ai burim stacionar caktohet në lejet për harmonizimin me 
planin operativ përkatësisht lejet e integruara ekologjike.”  
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Neni 35 
Në nenin 64 paragrafi (2) fjalët: “programet për 

zvogëlimin e ndotjes dhe përmirësimin e kualitetit të ajrit 
të ambientit, planet aksionale nga neni 30 i këtij ligji” 
zëvendësohen me fjalët: “dokumentet e planit nga nenet 26 
dhe 27-a të këtij ligji”.  

 
Neni 36 

Në nenin 66 paragrafi (1) pika 10 ndryshohet si vijon:   
“përcakton nëse janë realizuar kërkesat nga neni 61 

paragrafi (2) i këtij ligji dhe”.  
 

Neni 37 
Në nenin 67 paragrafi (1) pika 10 ndryshohet si vijon:   
“do ta kufizojë ose ndalojë punën e instalimit nëse nuk 

janë plotësuar kërkesat nga neni 61 paragrafi (2) të këtij 
ligji, në kohëzgjatje prej më së shumti 30 ditësh në të cilin 
afat duhet t’i mënjanojë arsyet për gjendjen e shkaktuar 
dhe”.  

 
Neni 38 

Në nenin 73 paragrafi (3) pika 2 fjalët: “programet, 
planet aksionale” zëvendësohen me fjalët: “dokumentet e 
planit”.  

 
Neni 39 

Në nenin 77 paragrafi (1) pika 4 ndryshohet si vijon:   
“nuk i plotëson obligimet për zbatimin dhe financimin 

e masave për zvogëlimin e emisioneve të përcaktuara në 
dokumentet e planit (neni 28);”.  

Pika 5 shlyhet.  
 

Neni 40 
Në nenin 78 fjala “Programet” zëvendësohen me fjalët: 

“Dokumentet e planit”. 
 

Neni 41 
Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Kuvendit 

të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 
spastruar të Ligjit për kualitet të ajrit të ambientit.  

 
Neni 42 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.   

__________ 
1628. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА 
 

Се прогласува Законот за дополнување на Законот 
за заштита на природата, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 9 мај 2012 година. 

  
   Бр. 07- 2301/1                                   Претседател 
9 мај 2012 година                    на Република Македонија,                       

 Скопје                                      Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА 

НА ПРИРОДАТА 
 

Член 1 
Во Законот за заштита на природата (“Службен вес-

ник на Република Македонија” број 67/2004, 14/2006, 
84/2007, 35/10, 47/11 и 148/11), во членот 94 по ставот 
(3) се додава нов став (4), кој гласи: 

„(4) По исклучок од ставот (3) на овој член за при-
родна реткост предлозите од ставовите (1) и (2) на овој 
член содржат основ за поднесување на предлогот, кар-
тографски приказ кога е можно и елаборат за валориза-
ција или ревалоризација на природната реткост кој осо-
бено содржи опис на природната реткост, опис на вред-
носта на природната реткост за која се предлага зашти-
та на природната реткост, како и предлог на мерки за 
заштита и за унапредување на природната реткост.“ 

 
Член 2 

 Во членот 136 по ставот (2) се додаваат два нови 
става (3) и  (4),  кои гласат: 

„(3) Вработените во стручните служби на јавната 
установа - национален парк кои вршат работи од јавен 
интерес поврзани со заштита на дивите видови, зашти-
та на биодиверзитетот и пределот, управувањето со за-
штитеното подрачје, како и вршењето на сите активно-
сти кои произлегуваат од законите од областа на жи-
вотната средина, а се од значење за заштитеното по-
драчје утврдени согласно со закон, имаат статус на јав-
ни службеници. 

(4) Вработените во јавната установа - национален 
парк кои вршат помошни и технички работи немаат 
статус на јавни службеници и во однос на нивните пра-
ва, обврски и одговорности од работниот однос се при-
менуваат одредбите од Законот за работните односи.“ 

 
Член 3 

По членот 143 се додаваат 20 нови  члена  143-а, 
143-б, 143-в, 143-г, 143-д, 143-ѓ, 143-е, 143-ж, 143-з, 
143-s, 143-и, 143-ј, 143-к ,143-л, 143- љ, 143- м, 143-н 
,143-њ, 143-о и 143-п, кои гласат:                                                               

 
„Член 143-а 

(1) Во стручните служби на јавната установа - наци-
онален парк може да се вработи лице кое ги исполнува 
општите и посебните услови пропишани со Законот за 
јавните службеници, како и другите услови пропишани 
со актот за систематизација на работите и задачите на 
јавната установа - национален парк.  

(2) За пополнување на слободно работно место за 
вршење работи од јавен интерес во стручните служби 
на јавната установа - национален парк, директорот на 
јавната установа - национален парк донесува одлука за 
потреба од вработување на јавен службеник во струч-
ните служби. 

(3) Со одлуката од ставот (2) на овој член ќе се 
определи дали пополнувањето на слободното работно 
место во стручните служби ќе се врши преку вработу-
вање на лице по пат на објавување на јавен оглас, обја-
вување на интерен оглас, распоредување од вработени-
те јавни службеници или преземање на јавен службе-
ник од друга институција. 
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(4) Доколку пополнувањето на слободното работно 
место се врши по пат на објавување на јавен оглас, ди-
ректорот на јавната установа - национален парк доста-
вува барање до Агенцијата за администрација заради 
објавување на јавен оглас за вработување. 

(5) Објавувањето на огласот од ставот (4) на овој 
член и спроведување на постапката за избор се вршат 
согласно со одредбите од Законот за јавните службени-
ци. 

(6) Во случаите кога пополнувањето на слободното 
работно место се врши по пат на објавување на инте-
рен оглас, интерниот оглас се објавува на веб страни-
цата на јавната установа - национален парк. Огласот 
содржи податоци за работното место кое треба да се 
пополни, посебните услови утврдени со членовите 15 и 
19 од  Законот за јавните службеници, условите пропи-
шани во актот за систематизација на работите и задачи-
те на јавната установа - национален парк кои треба да 
ги исполни јавниот службеник и рокот за пријавување.  

Член 143-б 
(1) Јавен службеник вработен во стручните служби 

на јавната установа - национален парк кој има соодвет-
но образование, потребно работно искуство во струка-
та и ги исполнува и другите услови утврдени во актот 
за систематизација на работите и задачите на јавната 
установа - национален парк, по потреба на јавната 
установа - национален парк или по негово барање мо-
же да се распореди на друго работно место согласно со 
актот за систематизација на работите и задачите, или 
да се преземе во друга институција ако за тоа има него-
ва согласност и согласност на одговорните лица на ин-
ституциите. 

(2) Вработен во стручните служби на јавната уста-
нова - национален парк кој нема статус на јавен служ-
беник, а има соодветно образование, потребно работно 
искуство и ги исполнува и другите услови утврдени во 
актот за систематизација на работите и задачите на јав-
ната установа - национален парк, по потреба или по не-
гово барање, по претходно положен испит за јавен 
службеник може да биде распореден на работно место 
со соодветно звање во стручните служби на јавната 
установа - национален парк и да се стекне со статус на 
јавен службеник. 

(3) Лицата кои за прв пат се вработуваат во струч-
ните служби на јавната установа - национален парк и 
лицата кои се вработуваат на повисоко работно место 
од претходното во стручните служби на јавната устано-
ва - национален парк, задолжително извршуваат проб-
на работа.  

(4) Пробната работа за избраниот кандидат за јавен 
службеник со високо образование трае 12 месеци, а за 
избраниот кандидат со средно образование и за лицето 
кое се вработува на повисоко работно место од прет-
ходното, пробната работа трае шест месеци. 

(5) За начинот на вршење на пробната работа и вра-
ботувањето на избраните лица од ставот (4) на овој 
член се применуваат одредбите од членот 21-в од Зако-
нот за јавните службеници.  

Член 143-в 
Јавниот службеник во јавната установа - национа-

лен парк е лично одговорен за дисциплинска и матери-
јална одговорност за вршењето на работите и работни-
те задачи од работното место.  

Член 143-г 
(1) Секој јавен службеник или друго лице, во сог-

ласност со закон, има право да поднесе иницијатива за 
покренување на постапка за дисциплинска и материјал-
на одговорност.  

(2) Предлог за покренување на дисциплинска по-
стапка против јавниот службеник поднесува непосред-
но претпоставениот јавен службеник, односно раковод-
ниот службеник или директорот на јавната установа - 
национален парк. 

(3) На предлог на директорот на јавната установа - 
национален парк, управниот одбор на јавната установа, 
донесува акт за дисциплинската и материјалната одго-
ворност на јавните службеници во стручните служби за 
кои одговараат јавните службеници во случај на повре-
да на работната дисциплина, неизвршување, несовесно 
и ненавремено извршување на работите и работните за-
дачи на јавниот службеник, како и штетата која на ра-
бота или во врска со работата, намерно или од крајна 
небрежност ја предизвикал јавниот службеник на јав-
ната установа - национален парк. Актот по донесува-
њето се објавува на огласна табла на јавната установа - 
национален парк.  

(4) Јавниот службеник на јавната установа - нацио-
нален парк одговара дисциплински за дисциплинска 
неуредност и дисциплински престап и е материјално 
одговорен за штетата што ја предизвикал на јавната 
установа - национален парк.         

Член 143-д 
(1) Предлогот за поведување на постапка за утврду-

вање на дисциплинска одговорност по правило ги со-
држи следниве елементи: 

- лично име на јавниот службеник за кого се подне-
сува предлогот за поведување на постапка за утврдува-
ње на дисциплинска одговорност, 

- работно место на кое е распореден јавниот служ-
беник за кого се поднесува предлогот, 

- опис на дејствието/та со кое е извршено кршење 
на работниот ред и дисциплина или неисполнување на 
работните обврски, 

- наведување на квалификација на дејствието/та од 
ставот (1) алинеја 3 на овој член со конкретно наведу-
вање дали тоа според оцена претставува полесно, од-
носно потешко кршење на работниот ред и дисциплина 
или неисполнување на работните обврски, односно да-
ли јавниот службеник сторил дисциплинска неуред-
ност или дисциплински престап, 

- време, начин и место на вршење на дејствието со 
кое е извршено кршењето на работниот ред и дисцип-
лина и неисполнување на работните обврски, 

- последици што настанале на работниот ред и дис-
циплина и неисполнување на работните обврски, 

- наведување на доказ/и од кои се потврдува такво-
то однесување, односно доказ што е во прилог на фа-
ктот дека е извршено комплетно дејствие (службена 
белешка, писмен извештај, информација, пријави, изја-
ви од сведоци и слично), 

- наведување на лично име на лице кое може да би-
де повикано во својство на сведок, 

- податок дали јавниот службеник за кого се подне-
сува предлогот дотогаш одговарал за кршење на работ-
ниот ред и дисциплина или неисполнување на работни-
те обврски во јавното претпријатие и 
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- податок во врска со претходните наградувања на 
јавниот службеник. 

(2) Во прилог на предлогот од ставот (1) на овој 
член се доставуваат доказите што се наведени во исти-
от и други документи што според оцена на предлагачот 
се од значење за конкретниот случај. 

 
Член 143-ѓ 

(1) Директорот  на јавната установа - национален 
парк формира комисија за водење на дисциплинска по-
стапка за дисциплински престап во рок од осум дена од 
денот на поднесувањето на предлогот за покренување 
на дисциплинска постапка. 

(2) Комисијата од ставот (1) на овој член е составе-
на од три члена и тоа еден раководен  јавен  службеник 
и двајца јавни службеници од кои еден со звање од 
истата група на звање како и јавниот службеник против 
кого се води дисциплинската постапка.  

(3) Членовите на Комисијата имаат заменици. 
(4) Претседателот на комисијата  е  од  редот на ра-

ководните јавни службеници. 
(5) Комисијата од ставот (1) на овој член, по спро-

ведената дисциплинска постапка му предлага соодвет-
на дисциплинска мерка на директорот на јавната уста-
нова - национален парк. 

 
Член 143-е 

(1) Дисциплинските мерки за дисциплинска неуред-
ност против јавниот службеник во јавната установа - 
национален парк ги изрекува директорот на јавната 
установа - национален парк, а по претходен писмен из-
вештај од непосредно претпоставениот јавен службе-
ник. 

(2) Пред изрекување на дисциплинската мерка јав-
ниот службеник се известува писмено за наводите на 
извештајот од ставот (1) на овој член што постојат про-
тив него и истиот има право да даде устен или писмен 
одговор во рок кој не може да биде пократок од  осум 
дена. 

(3) Доколку јавниот службеник не сака  да го прими 
известувањето за наводите  во  извештајот од ставот (1)  
на овој член во рок од три дена, истото ќе биде објаве-
но на огласната табла во седиштето на јавната установа 
- национален парк. 

(4) Директорот на јавната установа - национален 
парк во рок од 60 дена од денот на започнување на по-
стапката донесува решение за изрекување на дисцип-
линска мерка. 

 
Член 143-ж 

Против решението за изрекување на дисциплинска 
мерка, јавниот службеник во јавната установа - нацио-
нален парк има право на жалба во рок од осум дена до 
Агенцијата за администрација. 

 
Член 143- з 

(1) Јавниот службеник во јавната установа - нацио-
нален парк е одговорен за штетата која на работа  или 
во врска со работата намерно или од крајна небреж-
ност ја предизвикал на јавното претпријатие. 

(2) Директорот на јавната установа - национален 
парк формира комисија за утврдување на материјална 
одговорност на јавниот службеник. 

(3) Комисијата од ставот (2) на овој член е составе-
на од претседател и два члена од кои еден е јавен служ-
беник, а еден е претставник на синдикатот и нивни за-
меници.  

(4) Претседателот на комисијата е раководен јавен 
службеник или јавен службеник кој не е со пониско 
звање од звањето на јавниот службеник против кој се  
води постапка за материјалната  одговорност. 

(5) Комисијата од ставот (2) на овој член ја утврду-
ва материјалната одговорност за постоење на сторена 
материјална штета, нејзината висина и начинот на сто-
рување, кој ја предизвикал штетата и кој ќе ја надоме-
сти. 

(6) Комисијата од ставот (2) на овој член за утврде-
ната фактичка состојба поднесува извештај врз основа 
на кој  директорот на јавната установа - национален 
парк донесува решение за надоместок на штета. 

 
Член 143- s 

Предлог за покренување на постапка за утврдување 
на материјална одговорност против јавниот службеник 
во јавната установа - национален парк, поднесува непо-
средно претпоставениот јавен службеник, односно ра-
ководниот службеник или  директорот на јавната уста-
нова - национален парк. 

 
Член 143-и 

Против решението од членот 143-з став (6) од овој 
закон јавниот службеник во јавната установа - нацио-
нален парк има право да изјави жалба до Агенцијата за 
администрација во рок од  осум  дена од денот на вра-
чувањето на решението. 

 
Член 143-ј 

Јавниот службеник во јавната установа - национа-
лен парк врз основа на континуирано следење на рабо-
тењето се оценува од непосредно претпоставениот ра-
ководен јавен службеник во јавната установа - нацио-
нален парк. 

 
Член 143-к 

Оценувањето на јавниот службеник во јавната уста-
нова - национален парк се врши со цел да се добие ре-
ална слика за стручноста, квалитетот, ефикасноста и 
ефективноста во извршувањето на работи од јавен ин-
терес утврдени со закон. 

 
Член 143-л 

Оценувањето на јавниот службеник во јавната уста-
нова - национален парк се врши врз основа на подато-
ците за резултатите од работата и личните квалитети 
имајќи ги предвид податоците за обуките, наградите, 
дисциплинските мерки и отсуствата во претходната го-
дина. 

    
Член 143- љ 

При оценување на резултатите од работата, се врши 
оценување на познавање и примена на прописите и 
практиките, остварување на работните цели, навремено 
извршување на работата, квалитетно извршување на 
работата и организирање на работата во јавната уста-
нова - национален парк. 
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Член 143- м 
При оценување на личните квалитети се врши оце-

нување на креативност, иницијативност и заинтереси-
раност за работата, способноста за тимска работа, спо-
собноста за работа под притисок и комуникациските 
вештини. 

 
Член 143-н 

Оценувањето на јавниот службеник се врши на об-
јективен и непристрасен начин, без влијание и прити-
сок од непосредни претпоставени и раководни јавни 
службеници во јавната установа - национален парк врз 
оценувачот. 

 
Член 143-њ 

Оценувањето се врши како шестмесечен континуи-
ран процес на вреднување на резултатите од работата и 
личните квалитети на оценуваниот, кој опфаќа : 

- утврдување на работни цели и активности, 
- следење и прибирање на податоците во работење-

то на јавниот службеник во јавната установа - национа-
лен парк,  

- давање инструкции и совети за подобрување на 
работењето и  

- интервју со јавниот службеник. 
 

Член 143-о 
(1) Оценувачот во текот на периодот на оценување, 

постојано ја следи работата на јавниот службеник во 
јавната установа - национален парк и прибира подато-
ци што се од суштествено значење за оценувањето. 

(2) Следењето и прибирањето на податоците по-
дразбира проверка и евидентирање на квалитетот  и 
квантитетот во остварување на работните задачи. 

(3) При следењето на работата, оценувачот постоја-
но го мотивира јавниот службеник во јавната установа 
- национален парки му дава инструкции и совети за по-
добрување на работењето, му укажува на конкретни 
детали во работата, на постапките што водат кон ус-
пешно работење и на недостатоците  во неговото  рабо-
тење. 

 
Член 143- п 

При оценувањето на работата на јавниот службеник 
во јавната установа - национален парк се применува 
образецот  за оценување на јавниот службеник пропи-
шан согласно со Законот за јавните службеници.“ 

 
Член 4 

Статутот и актот за систематизација на работите и 
задачите на јавната установа - национален парк ќе се 
усогласат со одредбите на овој закон во рок од три ме-
сеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Актот од членот 143-г став (3) од овој закон ќе се 
донесе во рок од пет месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон.   

 
Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија“. 

L I GJ 
PËR PLOTESIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJEN E 

NATYRES 
 

Neni 1 
Në Ligjin për mbrojtjen e natyres ("Gazeta Zyrtare e 

Republikes së Maqedonise" numer 67/2004, 14/2006, 
84/2007, 35/10, 47/11 dhe 148/11) në nenin 94 pas para-
grafit (3) shtohet paragraf  i ri (4), si vijon: 

"(4) Me perjashtim të paragrafit (3) të ketij neni për ra-
ritet natyror propozimet nga paragrafet (1) dhe (2) perm-
bajne baze për parashtrimin e propozimit, paraqitje harto-
grafike kur eshte e mundur edhe elaborat për valorizim ose 
rivalorizim të raritetit natyror i cili në vecanti permban 
pershkrim të raritetit natyror, pershkrim të vleres së raritetit 
natyror për të cilin propozohet mbrojtja e raritetit natyror, 
si dhe propozim të masave për mbrojtjen dhe perparimin e 
raritetit natyror."   

Neni 2 
Në nenin 136 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafe të 

rinj (3) dhe (4), si vijojne: 
"(3) Të punesuarit në sherbimet profesionale të Institu-

cionit Publik - Park Nacional që kryejne pune me interes 
publik lidhur me mbrojtjen e llojeve të egra, mbrojtjen e bi-
odiversitetit dhe rajonit, menaxhimin me rajonin e mbroj-
tur, si dhe kryerjen e të gjitha aktiviteteve që dalin nga lig-
jet nga sfera e mjedisit jetesor e jane me rendesi për rajonin 
e mbrojtur të percaktuara në pajtim me ligjin, kane status të 
nepunesve publike.   

(4) Të punesuarit në Institucionin Publik - Park Nacio-
nal që kryejne pune ndihmese dhe teknike nuk kane status 
të nepunesve publike dhe lidhur me të drejtat, obligimet 
dhe pergjegjesite e tyre nga marredhenia e punes, zbatohen 
dispozitat e Ligjit për marredhenie pune."  

 
Neni 3 

Pas nenit 143 shtohen 20 nene të reja 143-а, 143-b, 
143-v, 143-g, 143-d, 143-gj, 143-e, 143-zh, 143- z, 143- x, 
143-i, 143-j, 143-k ,143-ll, 143- l, 143- m, 143-n,143-nj, 
143-o dhe 143-p, si vijojne:                                                               

 
"Neni 143-a 

(1) Në sherbimet profesionale të Institucionit Publik - 
Park Nacional mund të punesohet personi që i ploteson 
kushtet e pergjithshme dhe të vecanta të percaktuara me 
Ligjin për nepunes publike, si dhe kushtet tjera të percaktu-
ara me akt për sistematizimin e puneve dhe detyrave të In-
stitucionit Publik - Park Nacional.   

(2) Për plotesimin e vendit të lire të punes për kryerjen 
e puneve me interes publik në sherbime profesionale të In-
stitucionit Publik - Park Nacional, drejtori i Institucionit 
Publik - Park Nacional, miraton vendim për nevojen e pu-
nesimit të nepunesit publik në sherbime profesionale.  

(3) Me vendimin nga paragrafi (2) i ketij neni percaktohet 
nese plotesimi i vendeve të lira të punes në sherbime profesio-
nale do kryhet nepermjet punesimit të personit me shpallje të 
konkursit  publik, shpallje të konkursit të brendshem, sistemi-
mit nga nepunesit publike  të punesuar ose marrjes së nepune-
sit publik nga ndonje institucionin tjeter.  

(4) Nese plotesimi i vendit të lire të punes behet me  
shpallje të konkursit publik, drejtori i Institucionit Publik - 
Park Nacional dorezon kerkese në Agjencine e Administra-
tes për shpallje të konkursit publik për punesim.  
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(5) Shpallja e konkursit nga paragrafi (4) i ketij neni 
dhe zbatimi i procedures për zgjedhje, kryhen në pajtim me 
dispozitat e Ligjit për nepunes publike.  

(6) Në rastet kur plotesimi i vendit të lire të punes behet 
me shpallje të konkursit të brendshem, konkursi i brends-
hem publikohet në ueb faqen e Institucionit Publik - Park 
Nacional.  Konkursi permban të dhena për vendin e punes 
që duhet të plotesohet, kushtet e posacme të percaktuara 
me nenet 15 dhe 19 të Ligjit për nepunes publike, kushtet e 
percaktuara në aktin për sistematizimin e vendeve dhe det-
yrave të punes të Institucionit Publik - Park Nacional që 
duhet t'i plotesoje nepunesi publik dhe afatin e paraqitjes.    

 
Neni 143-b 

 (1) Nepunesi publik i punesuar në sherbimet profe-
sionale të Institucionit Publik - Park Nacional i cili ka ar-
sim perkates, pervoje të nevojshme të punes në profesion 
dhe i ploteson edhe kushtet tjera të percaktuara në aktin për 
sistematizimin e puneve dhe detyrave të Institucionit Pub-
lik - Park Nacional, sipas nevojes së Institucionit Publik - 
Park Nacional ose me kerkese të tij, mund të sistemohet në 
vend tjeter të punes në pajtim me aktin për sistematizimin e 
puneve dhe detyrave, ose të merret në institucion tjeter ne-
se për kete ka pelqim prej tij dhe pelqim prej personave 
pergjegjes të institucioneve.  

(2) I punesuari në sherbime profesionale të Institucionit 
Publik - Park Nacional që nuk ka status të nepunesit pub-
lik, e ka arsim perkates, pervoje të nevojshme të punes dhe 
i ploteson edhe kushtet tjera të percaktuara në aktin për si-
stematizimin e puneve dhe detyrave të Institucionit Publik 
- Park Nacional, sipas nevojes ose me kerkese të tij, me 
provimin e dhene paraprakisht për nepunes publik mund të 
sistemohet në vendin e punes me titull perkates në sherbi-
me profesionale të Institucionit Publik - Park Nacional dhe 
të marre status të nepunesit publik.   

(3) Personat të cilet për here të pare punesohen në sher-
bime profesionale të Institucionit Publik - Park Nacional 
dhe personat që punesohen në vend më të larte të punes 
nga ai paraprak në sherbime profesionale në Institucionin 
Publik - Park Nacional, detyrimisht kryejne pune provuese.   

(4) Puna provuese për kandidatin e zgjedhur për nepu-
nes publik me arsim të larte zgjat 12 muaj, ndersa për kan-
didatin e zgjedhur me arsim të mesem dhe personin që pu-
nesohet në vend më të larte të punes nga ai paraprak, puna 
provuese zgjat gjashte muaj.  

(5) Për menyren e kryerjes së punes provuese dhe pu-
nesimin e personave të zgjedhur nga paragrafi (4) i ketij 
neni, zbatohen dispozitat e nenit 21-v të Ligjit për nepunes 
publike.   

Neni 143-v 
Nepunesi publik në Institucionin Publik - Park Nacio-

nal, eshte pergjegjes personalisht për pergjegjesi disiplino-
re dhe materiale, për kryerjen e puneve dhe detyrave të pu-
nes në vendin e  punes.   

 
 Neni 143-g 

(1) Çdo nepunes publik ose person tjeter në pajtim me 
Ligjin, ka të drejte të ngrite iniciative për ngritje të proce-
dures për pergjegjesi disiplinore dhe materiale.   

(2) Propozim për ngritjen e procedures disiplinore kun-
der nepunesit publik,  parashtron nepunesi pergjegjes pub-
lik i drejtperdrejte, perkatesisht nepunesi udheheqes ose 
drejtori i Institucionit Publik - Park Nacional.   

(3) Me propozim të drejtorit të Institucionit Publik - 
Park Nacional, Keshilli Drejtues i Institucionit Publik, mi-
raton akt për pergjegjesi disiplinore dhe materiale të nepu-
nesve publike në sherbime profesionale për të cilat pergjig-
jen nepunesit publike në rast të shkeljes së disiplines së pu-
nes, moskryerjes, kryerjes pa pergjegjesi dhe jo në kohe të 
puneve dhe detyrave të punes të nepunesit publik, si dhe 
demin në pune ose lidhur me punen, të cilin me qellim ose 
me pakujdesi të skajshme e ka shkaktuar nepunesi publik i 
Institucionit Publik - Park Nacional.  Akti pas miratimit 
publikohet në tabelen e shpalljeve të Institucionit Publik - 
Park Nacional.    

(4) Nepunesi publik i Institucionit Publik - Park Nacio-
nal pergjigjet në menyre disiplinore për parregullsine disip-
linore dhe kundervajtjen disiplinore dhe eshte pergjegjes 
materialisht për demin që ia ka shkaktuar Institucionit Pub-
lik - Park Nacional.    

      
Neni 143-d 

(1) Propozimi për ngritjen e procedures për percaktimin 
e pergjegjesise disiplinore sipas rregulles i permban keto 
elemente: 

- emrin personal të nepunesit publik për të cilin parash-
trohet  propozimi për ngritjen e procedures për percaktimin 
e pergjegjesise disiplinore, 

- vendin e punes ku eshte i sistemuar nepunesi publik 
për të cilin parashtrohet propozimi, 

- pershkrimin e veprimit/eve me të cilat eshte kryer 
shkelja e rendit dhe disiplines së punes ose mosplotesimi i 
obligimeve të punes, 

- shenimin e kualifikimit të veprimit/eve nga paragrafi 
(1) alineja 3të ketij neni me shenim konkret nese kjo sipas 
vleresimit paraqet cenim më të lehte gjegjesisht më të ren-
det të rendit dhe disiplines së punes ose mosplotesim të ob-
ligimeve të punes perkatesisht nese nepunesi publik ka kr-
yer parregullsi disiplinore ose shkelje disiplinore, 

- kohen, menyren dhe vendin e kryerjes së veprimit me 
të cilin eshte kryer shkelja e rendit dhe disiplines së punes 
ose mosplotesimi i obligimeve të punes, 

- pasojat që jane shkaktuar në rendin dhe disiplinen e 
punes dhe mosplotesimin e obligimeve të punes, 

- shenimin e deshmive nga të cilat eshte konstatuar 
sjellja e tille, perkatesisht deshmise që eshte në dobi të fa-
ktit se eshte kryer veprim komplet (shenim zyrtar, raport 
me shkrim, informate, kerkese, deklarata nga deshmitare e 
ngjashem), 

- shenimin e emrit personal të personit që mund të thir-
ret në cilesine e deshmitarit,  

- të dhene nese nepunesi publik për të cilin parashtrohet 
propozimi, deri atehere eshte pergjigjur për shkeljen e ren-
dit dhe disiplines së punes ose mosplotesimin e detyrave të 
punes në ndermarrjen publike dhe  

- të dhene lidhur me shperblimet paraprake të nepunesit 
publik. 

(2) Në shtojce të propozimit nga paragrafi (1) i ketij ne-
ni, dorezohen deshmite që permenden në dokumentin e 
njejte dhe dokumente tjera, që sipas vleresimit të propozue-
sit jane me rendesi për rastin konkret.   

Neni 143-gj 
(1) Drejtori i Institucionit Publik - Park Nacional for-

mon Komision për udheheqjen e procedures disiplinore për 
shkelje disiplinore në afat prej tete ditesh nga dita e parash-
trimit të propozimit për ngritjen e procedures disiplinore.  
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(2) Komisioni nga paragrafi (1) i ketij neni perbehet 
prej tre anetareve si vijon, një nepunes publik udheheqes 
dhe dy nepunes publike prej të cileve njeri me titull nga 
grupi i njejte i titullit si nepunesi publik kunder të cilit ud-
hehiqet procedura disiplinore.  

(3) Anetaret e Komisionit kane zevendes.   
(4) Kryetari i Komisionit eshte nga radhet e nepunesve 

publike udheheqes.  
(5) Komisioni nga paragrafi (1) i ketij neni, pas proce-

dures së zbatuar disiplinore i propozon mase perkatese di-
siplinore drejtorit të Institucionit Publik - Park Nacional.  

 
Neni 143-e 

(1) Masa disiplinore për parregullsi disiplinore kunder 
nepunesit publik në Institucionin Publik - Park Nacional, 
shqipton drejtori i Institucionit Publik - Park Nacional, pas 
raportit paraprak me shkrim të nepunesit publik epror i 
drejtperdrejte.  

(2) Para shqiptimit të mases disiplinore nepunesi publik 
njoftohet me shkrim për konstatimet e raportit nga paragra-
fi (1) i ketij neni që ekzistojne kunder tij dhe ai ka të drejte 
të jape pergjigje me shkrim apo me goje në afat që nuk 
mund të jete më i shkurter se tete dite.  

(3) Nese nepunesi publik nuk deshiron ta pranoje njo-
ftimin për konstatimet e raportit nga paragrafi (1) i ketij ne-
ni në afat prej tri ditesh, ai do të shpallet në tabelen e 
shpalljeve në seline e Institucionit Publik - Park Nacional.  

(4) Drejtori i Institucionit Publik - Park Nacional në 
afat prej 60 ditesh nga dita e fillimit të procedures miraton 
aktvendim për shqiptimin e mases disiplinore.  

 
Neni 143-zh 

Kunder aktvendimit për shqiptimin e mases disiplinore, 
nepunesi publik në Institucionin Publik - Park Nacional ka 
të drejte ankese në afat prej tete ditesh në Agjencine e Ad-
ministrates.  

 
Neni 143-z 

(1) Nepunesi publik në Institucionin Publik - Park Na-
cional eshte pergjegjes për demin të cilin në pune ose lid-
hur me punen me qellim ose nga pakujdesia e skajshme, ia 
ka shkaktuar ndermarrjes publike.  

(2) Drejtori i Institucionit Publik - Park Nacional for-
mon Komision për percaktimin e pergjegjesise materiale të 
nepunesit publik.  

(3) Komisioni nga paragrafi (2) i ketij neni, perbehet 
nga kryetari dhe dy anetare prej të cileve njeri eshte nepu-
nes publik e tjetri eshte perfaqesues i sindikates dhe zeven-
desit e tyre.   

(4) Kryetari i Komisionit eshte nepunes publik udhehe-
qes ose nepunes publik i cili nuk eshte me titull më të ulet 
nga titulli i nepunesit publik kunder të cilit udhehiqet pro-
cedura për pergjegjesi materiale.  

(5) Komisioni nga paragrafi (2) i ketij neni, e percakton 
pergjegjesine materiale për ekzistimin e demit të shkaktuar 
material, lartesine e tij dhe menyren e kryerjes, kush e ka 
shkaktuar demin dhe kush do ta kompensoje.   

(6) Komisioni nga paragrafi (2) i ketij neni, për gjend-
jen e konstatuar faktike parashtron raport në baze të të cilit, 
drejtori i Institucionit Publik - Park Nacional miraton ak-
tvendim për kompensimin e demit.  

Neni 143-x 
Propozim për ngritjen e procedures për percaktimin e 

pergjegjesise materiale kunder nepunesit publik në Institu-
cionin Publik - Park Nacional, parashtron nepunesi publik 
epror i drejtperdrejte, perkatesisht nepunesi udheheqes ose 
drejtori i Institucionit Publik - Park Nacional.  

 
Neni 143-i 

Kunder aktvendimit nga neni 143-z paragrafi (6) i ketij 
ligji, nepunesi publik në Institucionin Publik - Park Nacio-
nal ka të drejte të paraqese ankese në Agjencine e Admini-
strates në afat prej tete ditesh nga dita e dorezimit të ak-
tvendimit.  

 
Neni 143-j 

Nepunesi publik në Institucionin Publik - Park Nacio-
nal në baze të ndjekjes së vazhdueshme të punes, vlereso-
het nga nepunesi publik udheheqes epror i drejtperdrejte në 
Institucionin Publik - Park Nacional.   

 
Neni 143-k 

Vleresimi i nepunesit publik në Institucionin Publik - 
Park Nacional behet me qellim që të fitohet pasqyre reale 
për profesionalizmin, kualitetin, efikasitetin dhe efektivite-
tin në kryerjen e puneve me interes publik të percaktuara 
me ligj.  

 
Neni 143-ll 

Vleresimi i nepunesit publik në Institucionin Publik - 
Park Nacional behet në baze të të dhenave për rezultatet e 
punes dhe kualiteteve personale duke i pasur parasysh të 
dhenat për trajnimet, cmimet, masat disiplinore dhe mun-
gesat në vitin paraprak.  

    
Neni 143-l 

Gjate vleresimit të rezultateve të punes, behet vleresimi 
i njohjes dhe zbatimit të rregullave dhe praktikave, realizi-
mit të qellimeve të punes, kryerjes së punes me kohe, kr-
yerjes kualitative të punes dhe organizimit të punes në In-
stitucionin Publik - Park Nacional.  

      
Neni 143-m 

Gjate vleresimit të kualiteteve personale behet vleresi-
mi i kreativitetit, iniciatives dhe interesimit për pune, afte-
sise për pune ekipore, aftesise për pune nën presion dhe 
shkathtesive komunikuese.  

 
Neni 143-n 

Vleresimi i nepunesit publik behet në menyre objektive 
dhe të paanshme, pa ndikim dhe presion nga nepunesit 
publike eprore të drejtperdrejte dhe atyre udheheqes në In-
stitucionin Publik - Park Nacional mbi vleresuesin.  

 
Neni 143-nj 

Vleresimi kryhet si proces i vazhdueshem gjashtemujor 
i vleresimit të rezultateve të punes dhe kualiteteve persona-
le të të vleresuarit, që i perfshin: 

- percaktimin e qellimeve të punes dhe aktiviteteve, 
- ndjekjen dhe grumbullimin e të dhenave në punen e 

nepunesit publik në Institucionin Publik - Park Nacional,  
- dhenien e instruksioneve dhe keshillave për permire-

simin e punes dhe  
- intervisten me nepunesin publik.  
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Neni 143-o 
(1) Vleresuesi gjate periudhes së vleresimit, vazhdi-

misht e ndjek punen e nepunesit publik në Institucionin 
Publik - Park Nacional dhe grumbullon të dhena që jane 
me rendesi thelbesore për vleresimin.  

(2) Ndjekja dhe grumbullimi i të dhenave nenkupton 
kontroll dhe evidentim të kualitetit dhe kuantitetit në reali-
zimin e detyrave të punes.  

(3) Gjate ndjekjes së punes, vleresuesi vazhdimisht e 
motivon nepunesin publik në Institucionin Publik - Park 
Nacional, i jep instruksione dhe keshilla për permiresimin e 
punes, i sugjeron për detaje konkrete në pune, për procedu-
rat që shpien në pune të suksesshme dhe për mangesite në 
punen e tij.   

 
Neni 143-p 

Gjate vleresimit të punes së nepunesit publik në Institu-
cionin Publik - Park Nacional aplikohet formulari për vle-
resim të nepunesit publik, i percaktuar në pajtim me Ligjin 
për nepunes publike.“ 

 
Neni 4 

Statuti dhe akti për sistematizimin e puneve dhe detyra-
ve të Institucionit Publik - Park Nacional, do të harmonizo-
hen me dispozitat e ketij ligji në afat prej tre muajsh nga 
dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.  

Akti nga neni 143-g  paragrafi (3) të ketij ligji, do të 
miratohet në afat prej pese muajsh nga dita e hyrjes në fuqi 
të ketij ligji.   

 
Neni 5 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise". 

__________ 
 
1629. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  ПРЕСТА-
НОК НА ВАЖЕЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГЛАСУВА-
ЊЕ  НА  ЛОКАЛИТЕТОТ  АЛШАР ЗА СПОМЕНИК 

НА ПРИРОДАТА 
 

Се прогласува Законот за престанок на важење на За-
конот за прогласување  на  локалитетот  Алшар за споме-
ник на природата, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 9 мај 2012 година. 

 
     Бр. 07- 2302/1                                Претседател 
9 мај 2012 година                    на Република Македонија,                       
          Скопје                               д-р  Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРОГЛАСУВАЊЕ  НА  ЛОКАЛИТЕТОТ  АЛШАР  

ЗА СПОМЕНИК НА ПРИРОДАТА 
 

Член 1 
Законот за прогласување на локалитетот Алшар за 

споменик на природата („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ број 83/2009), престанува да важи. 

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR SHFUQIZIMIN E LIGJIT PËR SHPALLJE TË 
LOKALITETIT ALLSHAR MONUMENT NATYROR 

 
Neni 1 

 
Shfuqizohet Ligji për shpallje të lokalitetit Allshar 

monument natyror (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” numër 83/2009). 

 
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

__________ 
1630. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат  

У К А З  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ 

  
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за платниот промет , 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 9 мај 2012 година. 
 

      Бр.07-2303/1                                   Претседател 
9 мај  2012 година                   на Република Македонија,                       
          Скопје                                     Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ 

 
Член 1 

Во Законот за платниот промет („Службен весник 
на Република Македонија“ брoj 113/2007, 22/2008, 
159/2008, 133/2009, 145/10 и 35/11), во членoт 2 точка 
10 по зборовите: „правосилна судска одлука за дозвола 
за извршување“ се додава зборот „задолжница“. 
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Член 2 
Во членот 22 став (2) по зборот „издал“ се става за-

пирка и се додаваат зборовите: „односно доверителот 
кој  го поднел“.   

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува од 1 септември 2012 година. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR QARKULLIM 

PAGESOR 
 

Neni 1 
Në Ligjin për qarkullim pagesor ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 113/2007, 22/2008, 
159/2008, 133/2009, 145/10 dhe 35/11), në nenin 2 pika 10 
pas fjalëve: “aktvendim i plotfuqishëm gjyqësor për leje 
për përmbarim” shtohen fjalët: “vlerënotë premtimi”. 

 
Neni 2 

Në nenin 22 paragrafi (2) pas fjalës “lëshuar” shtohen 
fjalët: “përkatësisht kreditorit që e ka parashtruar”. 

 
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa do 
të zbatohet nga 1 shtatori 2012. 

__________ 
1631. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА ЗАДОЛЖНИЦА 

 
Се прогласува Законот за задолжница, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 9 мај 2012 година. 
 

     Бр. 07- 2304/1                                Претседател 
9 мај 2012 година                    на Република Македонија,                       
          Скопје                               д-р  Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ЗАДОЛЖНИЦА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој закон се воведува задолжницата како ис-

права и се уредува начинот на издавање на задолжни-
цата и наплатата врз основа на задолжница, како и дру-
ги прашања во врска со задолжницата.  

Член 2 
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 

следново значење: 
1. „Задолжница“ е потврдена приватна исправа со 

која должникот дава согласност побарувањето на дове-
рителот назначено во задолжницата присилно да се 
наплати од сите расположливи средства на должникот 
кај носителите на платниот промет; 

2. „Правни лица“ се  трговци според формата и деј-
носта согласно со Законот за трговските друштва; 

3. „Должник“ е правно лице кое издало задолжни-
ца; 

4. „Блокирани сметки“ се трансакциски сметки на 
учесник во платниот промет за кои има евидентирано 
неизвршено решение за присилна наплата; 

5. „Систем за водење на Регистарот на задолжници“ 
е информациски систем кој овозможува составување, 
евидентирање, прием, обработка, чување и размена на 
податоци и документи во електронска форма и 

6. „Барање за наплата“ е писмено барање поднесено 
од доверителот кај носителот на платен промет кај кој 
се води трансакциската сметка на должникот наведена 
во задолжницата со кое се бара наплата на побарувања-
та по основ на задолжница кои не се платени до дату-
мот на достасување на задолжницата. 

 
II. ИЗДАВАЊЕ НА ЗАДОЛЖНИЦА 

 
Член 3 

(1) Задолжницата се издава во еден примерок.  
(2) Задолжницата гласи на денари. 
(3) Задолжницата се издава само при должничко до-

верителски односи меѓу правните лица. 
(4) Задолжница не смее да издаде правно лице: 
1) кое има блокирана сметка; 
2) за кое во Трговскиот регистар кај Централниот 

регистар на Република Македонија (во натамошниот 
текст: Централниот регистар) има евидентирано пода-
тоци за започната постапка за стечај, ликвидација или 
бришење; 

3) кое е евидентирано во Регистарот на физички и 
правни лица на кои им е изречена санкција забрана за 
вршење професија, дејност или должност и привремена 
забрана за вршење на одделна дејност кај Централниот 
регистар и 

4) кое е евидентирано во Регистарот на споредни 
казни за сторени кривични дела на правни лица кај 
Централниот регистар. 

(5) Вкупниот неплатен износ по основ на издадени 
задолжници не смее да надмине 30% од вкупните при-
ходи на должникот остварени во претходната година 
евидентирани во Регистарот на годишни сметки кој се 
води во Централниот регистар.  

Член 4 
(1) Задолжницата ја составува нотар преку системот 

за водење на Регистар на задолжници кој го води Цен-
тралниот регистар. Системот за водење на Регистарот 
на задолжници генерира единствен број на задолжни-
цата. 

(2) По составување на задолжницата, нотарот еле-
ктронски ја потпишува, ја евидентира и ја печати за-
должницата преку системот за водење на Регистарот на 
задолжници и ја заверува согласно со одредбите од За-
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конот за нотаријат кои се однесуваат на потврдување 
на приватна исправа (солемнизација) и задолжително 
му ја предава на доверителот.  

(3) Задолжницата се смета за издадена со денот на 
заверка пред нотар. 

(4) Системот за водење на Регистарот на задолжни-
ци нема да овозможи составување и евидентирање на 
задолжницата доколку: 

1)  е надминат износот од членот 3 став  (5) од овој 
закон; 

2) е блокирана трансакциската сметка на должни-
кот наведена во задолжницата;  

3) во Трговскиот регистар кај Централниот реги-
стар има евидентирано податоци за започната постапка 
за ликвидација, стечај или бришење на должникот;  

4) должникот е евидентиран во Регистарот на фи-
зички и правни лица на кои им е изречена санкција за-
брана за вршење професија, дејност или должност и 
привремена забрана за вршење на одделна дејност кај 
Централниот регистар; 

5) должникот е евидентиран во Регистарот на спо-
редни казни за сторени кривични дела на правни лица 
кај Централниот регистар и 

6) има несовпаѓање во податоците за идентифика-
ција на должникот. 

(5) По евидентирање на задолжницата, Централни-
от регистар ја известува Клириншката куќа определена 
да го води единствениот регистар на трансакциски сме-
тки (во натамошниот текст: Клириншката куќа), за бро-
јот на трансакциската сметка, единствениот матичен 
број и единствениот даночен број на должникот наве-
дени во задолжницата.   

(6) Трансакциската сметка од ставот (5) на овој 
член носителот на платен промет не смее да ја затвори 
пред бришењето на задолжницата од Регистарот на за-
должници.  

(7) Сите измени на задолжницата се вршат кај нота-
рот кој ја заверил задолжницата и се евидентираат во 
Регистарот на задолжници.  

Член 5 
Правата и обврските од задолжницата не смее да се 

пренесуваат.  
 

Член 6 
(1) Приватна исправа која не е издадена согласно со 

одредбите од овој закон не се смета за задолжница. 
(2) Формата и содржината на задолжницата ги про-

пишува министерот за финансии. 
 

Член 7 
Во задолжницата задолжително се внесува: 
1) назив, седиште, единствен матичен број и единс-

твен даночен број на доверителот; 
2) назив, седиште, единствен матичен број и единс-

твен даночен број на должникот; 
3) основ за издавање; 
4) износ на побарувањето; 
5) каматна стапка, доколку е договорена, но најмно-

гу во висина на законски дозволената; 
6) датум на достасување на задолжницата; 
7) краен рок за доставување на барање за наплата 

на задолжницата кај носителот на платниот промет на 
должникот; 

8) назив на носителот на платниот промет кај кој 
должникот има трансакциска сметка и број на трансак-
циската сметка  на должникот; 

9) изјава на должникот дека се согласува износот на 
побарување означен на задолжницата присилно да се 
наплати од сите негови сметки кај носителите на плат-
ниот промет и од сиот негов движен и недвижен имот; 

10) место и датум на издавањето на задолжницата и 
11) потпис на должникот и доверителот.  
 

III. НАПЛАТА НА ОБВРСКИ ПО ДАТУМ  
НА ДОСТАСУВАЊЕ 

 
Член 8 

(1) Доколку обврските по основ на задолжница не 
се платени до датумот на достасување на задолжница-
та, доверителот поднесува барање за наплата. Барањето 
се поднесува најдоцна до денот наведен на задолжни-
цата како краен рок за доставување на барање за напла-
та. Кон барањето доверителот задолжително ја прило-
жува задолжницата, изјава заверена на нотар со која 
под полна морална, материјална и кривична одговор-
ност го потврдува неплатениот износ на побарувањето 
по задолжницата и број на трансакциска сметка на до-
верителот на која треба да се пренесат средства од сме-
тка на должникот. Носителот на платен промет нема да 
го прими барањето за наплата поднесено по крајниот 
рок за доставување на барање за наплата. 

(2) Носителот на платен промет е должен во рок од 
два работни дена од денот на  добивањето на барањето 
од ставот (1) на овој член, преку Клириншката куќа, да 
го извести Централниот регистар дека доверителот ба-
рал наплата на задолжницата.  

(3) По добивање на барањето од ставот (1) на овој 
член, носителот на платен промет е должен да постапи 
на начин и во постапка за извршување на решенијата за 
присилна наплата согласно со Законот за платниот про-
мет.  

(4) Доколку доверителот не поднесе барање за нап-
лата на побарувањата по задолжницата во крајниот рок 
за доставување на барањето за наплата на задолжница-
та кај носителот на платен промет, обврските по за-
должницата престануваат. 

(5) Задолжницата за која не е поднесено барање за 
наплата во крајниот рок за доставување на барањето за 
наплата, Централниот регистар ја брише од Регистарот 
на задолжници по истекот на три работни дена од крај-
ниот рок за доставување на барањето за наплата на за-
должницата. 

Член 9 
(1) За секоја извршена наплата по основ на задолж-

ница, носителот на платен промет е должен на денот на 
наплатата, преку Клириншката куќа, да го извести  
Централниот регистар. 

(2) Централниот регистар е должен да ги евиденти-
ра плаќањата од ставот (1) на овој член во Регистарот 
на задолжници на денот на добивањето на известува-
њето.   

Член 10 
(1) По целосната наплата на побарувањето по задолж-

ницата, носителот на платен промет е должен на денот на 
целосната наплата, преку Клириншката куќа, да го изве-
сти Централниот регистар за извршената наплата. 



 Стр. 20 - Бр. 59                                                                                             11 мај 2012 
 
 

(2) Централниот регистар е должен  на денот на до-
бивањето на известувањето од ставот (1) на овој член 
да ја избрише задолжницата од Регистарот на задолж-
ници.  

Член 11 
(1) Доверителот има право во секое време по подне-

сување на барањето за наплата согласно со членот 8 од 
овој закон да ја повлече задолжницата која не е напла-
тена во целост од носителот на платен промет, со под-
несување на изјава за повлекување на задолжницата  
дадена кај нотарот кој ја заверил задолжницата. 

(2) При повлекување на задолжницата носителот на 
платен промет е должен веднаш, при самото повлеку-
вање, на самата задолжница да евидентира од кои сме-
тки колкав износ на главнина, камати и трошоци е нап-
латен до моментот на повлекувањето на задолжницата 
и му ја враќа  задолжницата  на доверителот, а од иста-
та задржува копија. 

(3) Носителот на платен промет е должен, преку 
Клириншката куќа веднаш, при самото повлекување, 
да ги извести сите носители на платниот промет за пов-
лекувањето на задолжницата и да ја деблокира сметка-
та на должникот по основ на задолжницата, доколку е 
блокирана. 

(4) Носителот на платен промет, е должен преку 
Клириншката куќа веднаш, при самото повлекување, 
да го извести Централниот регистар за повлекувањето 
на задолжницата.  

(5) По повлекување на задолжницата истата не мо-
же да биде предмет на наплата согласно со членот 8 од 
овој закон. 

(6) Задолжницата останува евидентирана во Реги-
старот на задолжници и по повлекувањето, се до под-
несувањето на барањето за бришење од страна на извр-
шител согласно со членот 12 став (4) точка 3 од овој за-
кон, односно од нотарот согласно со членот 13 став (2) 
од овој закон.   

 
IV. ПРИСИЛНО ИЗВРШУВАЊЕ НА  

ЗАДОЛЖНИЦАТА 
 

Член 12 
(1) Задолжницата има карактер на извршна исправа. 
(2) Во рок од 15 дена по повлекувањето на задолж-

ницата од носителот на платниот промет, доверителот 
може да иницира постапка за присилно  извршување на 
задолжницата согласно со одредбите на Законот за из-
вршување.   

(3) Нотарот е должен на повлечената задолжница 
поднесена од доверителот да стави потврда за изврш-
ност. 

(4) Извршителот кој ќе го спроведува присилното 
извршување на побарувањето предмет на задолжница-
та во согласност со ставот (2) на овој член, е должен во 
Регистарот на задолжници: 

1) да го пријави приемот на задолжницата најдоцна 
наредниот работен ден од денот на приемот; 

2) да ги пријави сите делумни наплати на побарува-
њето назначено во задолжницата   најдоцна наредниот 
работен ден од денот на извршената исплата; 

3) да поднесе барање за бришење на задолжницата 
најдоцна наредниот работен ден од денот на целосната 
наплата на  побарувањето назначено во задолжницата и 

4) да поднесе барање за бришење на задолжницата 
најдоцна наредниот работен ден од денот кога го за-
прел извршувањето на задолжницата.  

(5) Доверителот не може да бара извршување на за-
должницата по запирањето на извршувањето на за-
должницата од страна на извршителот. 

(6) Централниот регистар е должен веднаш по до-
бивањето на пријавата, односно барањето од ставот (4) 
на овој член во Регистарот на задолжници да ги еви-
дентира приемот на задолжницата кај извршителот и 
наплатите, односно да ја избрише задолжницата.   

(7) Доколку во рок од 20 дена од денот на добива-
њето на известувањето од членот 11 став (4) од овој за-
кон не се поднесе пријава  согласно со ставот (4) точка 
1 на овој член, Централниот регистар е должен веднаш 
да ја избрише задолжницата од Регистарот на задолж-
ници.   

 
V. ОТКАЖУВАЊЕ ОД ПРАВА ОД ЗАДОЛЖНИЦА 

 
Член 13 

(1) Доверителот може во секое време да се откаже 
од правата од задолжницата со изјава дадена кај нота-
рот кој ја заверил задолжницата, при што ја приложува 
задолжницата. 

(2) Нотарот е должен на денот на давањето на изја-
вата од ставот (1) на овој член да поднесе барање за 
бришење на задолжницата од Регистарот на задолжни-
ци. 

(3) Централниот регистар е должен по добивањето 
на барањето од ставот (2) на овој член веднаш да ја из-
брише задолжницата од Регистарот на задолжници. 

 
VI.СТЕЧАЈ И ЛИКВИДАЦИЈА НАД ДОЛЖНИК  

Член 14 
(1) Во случај на отворање на стечајна постапка над 

должникот, побарувањата по основ на задолжница се 
пријавуваат кај стечајниот управник согласно со одред-
бите од Законот за стечај. 

(2) Должникот што има издадено задолжница која 
не е платена во целост не може да ја заврши започната-
та ликвидациона постапка, односно не може да се из-
брише од Трговскиот регистар, се додека задолжница-
та не се избрише од Регистарот на задолжници соглас-
но со членовите 8 став (5), 10 став (2), 12 ставови (6) и 
(7) и 13 став (3) од овој закон. 

(3) Стечајниот управник е должен во рок од 15 дена 
од денот на отворањето на стечајната постапка над 
должникот кој издал задолжница да поднесе барање до 
Централниот регистар за бришење на задолжницата од 
Регистарот на задолжници. 

(4) Централниот регистар е должен на денот на до-
бивање на барањето од ставот (3)  на овој член да ја из-
брише задолжницата од Регистарот на задолжници.  

 
VII. РЕГИСТАР НА ЗАДОЛЖНИЦИ  

Член 15 
(1) Централниот регистар го води Регистарот на за-

должници во електронска форма. 
(2) Начинот на внесување, пријавување, исправка и 

бришење на податоците од Регистарот на задолжници, ка-
ко и начинот на користење на Регистарот на задолжници 
ги пропишува директорот на Централниот регистар. 
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VIII. ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ 
 

Член 16 
(1) Не постапувањето на нотарот во смисла на 

одредбите од членовите 4 став (2), 12 став (3) и 13 став 
(2) од овој закон претставува дисциплинска повреда  
согласно со членот 126 од Законот за нотаријат. 

(2) Не постапувањето на  извршителот во смисла на 
одредбите  од членот 12 став (4) од овој закон претста-
вува дисциплинска повреда согласно со членот 54-г од 
Законот за извршување.  

(3) Не постапувањето на стечајниот управник во 
смисла на одредбите од членот 14 став (3) од овој за-
кон ќе биде санкционирано согласно со членовите 295 
и 296 од Законот за стечај.  

 
IX. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 17 

(1) Одговорното лице на должникот кое ќе издаде 
задолжница за која во моментот на достасување на за-
должницата  нема покритие ќе се казни со парична каз-
на или со казна затвор до три години.  

(2) Должникот за делото од ставот (1) на овој член 
ќе се казни со парична казна.  

 
X. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 18 

(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на носител на 
платен промет, ако во пропишаниот рок не го извести 
Централниот регистар за случаите пропишани со чле-
новите 8 став (2),  9 став (1), 10 став  (1) и 11 став (4)  
од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече на одговорното лице на 
носителот на платен промет за прекршокот од ставот 
(1) на овој член. 

 
Член 19 

(1) Глоба во износ од 4.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на носител на 
платен промет ако прими барање за наплата поднесено 
по крајниот рок за доставување на барањето (член 8 
став (1)). 

(2) Глоба во износ од 1.500 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече на одговорното лице на 
носителот на платен промет за прекршокот од ставот 
(1) на овој член. 

 
Член 20 

(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на носител на 
платен промет ако не евидентира на самата задолжница 
од кои сметки колкав износ на главнина, камати и тро-
шоци е наплатен до моментот на повлекувањето на за-
должницата и не му ја врати задолжницата на довери-
телот (член 11 став (2)). 

(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече на одговорното лице на 
носителот на платен промет за прекршокот од ставот 
(1) на овој член. 

Член 21 
(1) За прекршоците пропишани со членовите 18, 19 

и 20 од овој закон прекршочна постапка води и прекр-
шочна санкција изрекува Народната банка на Републи-
ка Македонија.  

(2) Пред поведување на прекршочната постапка се 
поведува постапка за порамнување согласно со Зако-
нот за банките.  

  
XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 22 

Подзаконските акти кои произлегуваат од овој за-
кон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон. 

  
Член 23 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува од 1 септември 2012 година.  

__________ 
 

L I GJ 
PËR VLERËNOTË PREMTIMI 

 
I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Me këtë ligj vendoset vlerënotë premtimi si dokument 
dhe rregullohet mënyra e lëshimit të vlerënotë premtimit 
dhe arkëtimi në bazë të vlerënotë premtimit, si dhe çështje 
tjera lidhur me vlerënotë premtimi.  

 
Neni 2 

Shprehje të caktuara të përdorura në këtë ligj e kanë 
kuptimin, si vijon: 

1. "Vlerënotë premtimi" është dokument privat i 
vërtetuar me të cilin debitori jep pëlqim që kërkesa e 
kreditorit e theksuar në vlerënotë premtimi  të arkëtohet 
detyrimisht nga të gjitha mjetet në dispozicion të debitorit 
te bartësit e qarkullimit pagesor; 

2. "Persona juridikë" janë tregtarë sipas formës dhe 
veprimtarisë në pajtim me Ligjin për shoqëri tregtare; 

3. "Debitor" është personi juridik që ka lëshuar 
vlerënotë premtimi; 

4. "Llogari të bllokuara" janë llogari të transaksionit të 
pjesëmarrësit në qarkullimin pagesor për të cilat është 
evidentuar aktvendimi i papërmbaruar për arkëtim të 
detyrueshëm;  

5. "Sistem për mbajtjen e Regjistrit të vlerënotave 
premtimi" është sistemi informativ që mundëson 
përpilimin, evidentimin, pranimin, përpunimin, ruajtjen 
dhe shkëmbimin e të dhënave dhe dokumenteve në formë 
elektronike dhe 

6. "Kërkesë për arkëtim" është kërkesa me shkrim e 
parashtruar nga kreditori te bartësi i qarkullimit pagesor te i 
cili mbahet llogaria e transaksionit të debitorit e theksuar 
në vlerënotë premtimi me të cilën kërkohet arkëtimi i 
kërkesave në bazë të vlerënotë premtimit që nuk janë 
paguar deri në datën e maturimit të vlerënotë premtimit. 
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 II. LËSHIMI I VLERËNOTË PREMTIMIT  
Neni 3 

(1) Vlerënotë premtimi lëshohet në një ekzemplar.  
(2) Vlerënotë premtimi është në denarë. 
(3) Vlerënotë premtimi lëshohet vetëm gjatë 

marrëdhënieve debitore kreditore ndërmjet personave 
juridikë. 

(4) Vlerënotë premtimi nuk guxon të lëshojë personi 
juridik: 

1) që ka llogari të bllokuar; 
2) për të cilin në regjistrin tregtar të Regjistrit Qendror 

të Republikës së Maqedonisë (në tekstin e mëtejmë: 
Regjistri Qendror) janë evidentuar të dhëna për procedurën 
e filluar për falimentim, likuidim ose fshirje; 

3) që është i evidentuar në Regjistrin e personave fizikë 
dhe juridikë të cilëve u është shqiptuar sanksion për ndalim 
të kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyrës dhe 
ndalim i përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë së caktuar 
në Regjistrin Qendror dhe 

4) që është i evidentuar në Regjistrin e dënimeve 
dytësore për vepra penale të kryera të personave juridikë në 
Regjistrin Qendror. 

(5) Shuma e përgjithshme e papaguar në bazë të 
vlerënotave premtimi të lëshuara nuk guxon të tejkalojë 
30% të të hyrave të përgjithshme të debitorit të realizuara 
në vitin paraprak të evidentuara në Regjistrin e llogarive 
vjetore që mbahet në Regjistrin Qendror.   

 
Neni 4 

(1) Vlerënotë premtimin e përpilon noteri nëpërmjet 
sistemit të udhëheqjes së Regjistrit të vlerënotave premtimi 
që e mban Regjistri Qendror. Sistemi i mbajtjes së 
Regjistrit të vlerënotave premtimi gjeneron  numër unik të 
vlerënotëpremtimit. 

(2) Pas përpilimit të vlerënotë premtimit, noteri në 
mënyrë elektronike e nënshkruan, e evidenton dhe e shtyp 
vlerënotë premtimin nëpërmjet sistemit të mbajtjes së 
Regjistrit të vlerënotave premtimi dhe e vërteton në pajtim 
me dispozitat e Ligjit për noteri që kanë të bëjnë me 
vërtetimin e dokumentit privat (solemnizim) dhe 
detyrimisht ia dorëzon kreditorit.   

(3) Vlerënotë premtimi konsiderohet e lëshuar me ditën 
e vërtetimit te noteri. 

(4) Sistemi për mbajtjen e Regjistrit për vlerënota 
premtimi nuk do të mundësojë përpilimin dhe evidentimin 
e vlerënotë premtimit, nëse: 

1) është tejkaluar shuma nga neni 3 paragrafi (5) i këtij 
ligji; 

2) është bllokuar llogaria e transaksionit të debitorit e 
theksuar në vlerënotë premtimi;  

3) në Regjistrin Tregtar të Regjistrit qendror janë 
evidentuar të dhëna për procedurën e filluar për 
falimentim, likuidim ose fshirje të debitorit;  

4) debitori është i evidentuar në Regjistrin e personave 
fizikë dhe juridikë të cilëve u është shqiptuar sanksioni 
ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës 
dhe ndalim i përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë së 
caktuar në Regjistrin Qendror; 

5) debitori është i evidentuar në Regjistrin e dënimeve 
dytësore për vepra penale të kryera të personave juridikë në 
Regjistrin Qendror dhe 

6) ka mospërputhje në të dhënat për identifikimin e 
debitorit. 

(5) Pas evidentimit të vlerënotë premtimit, Regjistri 
Qendror e njofton Shtëpinë e kliringut të përcaktuar për ta 
mbajtur regjistrin unik të llogarive  të transaksionit (në 
tekstin e mëtejmë: Shtëpi e kliringut), për numrin e 
llogarisë së transaksionit, numrin unik amë dhe numrin 
unik tatimor të debitorit të theksuara në vlerënotë 
premtimi.   

(6) Llogarinë e transaksionit nga paragrafi (5) i këtij 
neni bartësi i qarkullimit pagesor nuk guxon që ta mbyllë 
para fshirjes së vlerënotë premtimit nga Regjistri i 
vlerënotave premtimi.   

(7) Të gjitha ndryshimet e vlerënotë premtimit bëhen te 
noteri që e ka vërtetuar vlerënotë premtimin dhe 
evidentohen në Regjistrin e vlerënotave premtimi. 

 
Neni 5 

Të drejtat dhe detyrimet e vlerënotë premtimit nuk 
guxojnë të barten.  

 
Neni 6 

(1) Dokumenti privat që nuk është lëshuar në pajtim me 
dispozitat e këtij ligji nuk konsiderohet si vlerënotë 
premtimi. 

(2) Formën dhe përmbajtjen e vlerënotë premtimit e 
përcakton ministri i Financave. 

 
Neni 7 

Në vlerënotë premtimi detyrimisht shënohet: 
1) emri, selia, numri unik amë dhe numri unik tatimor i 

kreditorit; 
2) emri, selia, numri unik amë dhe numri unik tatimor i 

debitorit; 
3) baza për lëshim; 
4) shuma e kërkesës; 
5) shkalla e kamatës, nëse është e kontraktuar, por më 

së shumti në lartësi të lejuar me ligj; 
6) data e maturimit të vlerënotë premtimit; 
7) afati i fundit për dorëzimin e kërkesës për arkëtimin 

e vlerënotë premtimit te bartësi i qarkullimit pagesor të 
debitorit; 

8) emri i bartësit të qarkullimit pagesor te i cili debitori 
ka llogari të transaksionit dhe numër të llogarisë së 
transaksionit të debitorit; 

9) deklarata e debitorit se  pajtohet që shuma e kërkesës 
e theksuar në vlerënotë premtimi të arkëtohet detyrimisht 
nga të gjitha llogaritë e tij te bartësit e qarkullimit pagesor 
dhe nga tërë prona e tij e tundshme dhe e patundshme; 

10) vendi dhe data e lëshimit të vlerënotë premtimit 
dhe 

11) nënshkrimi i debitorit dhe kreditorit.  
 
III. ARKËTIMI I DETYRIMEVE PAS DATËS SË 

MATURIMIT  
Neni 8 

(1) Nëse detyrimet në bazë të vlerënotë premtimit nuk 
janë paguar deri në datën e maturimit të vlerënotë 
premtimit, kreditori parashtron kërkesë për arkëtim. 
Kërkesa parashtrohet më së voni deri në ditën e shënuar në 
vlerënotë premtimi si afat i fundit për dorëzim të kërkesës 
për arkëtim. Kërkesës kreditori detyrimisht ia bashkëngjit 
vlerënotë premtimin, deklaratën e verifikuar te noteri me të 
cilën me përgjegjësi të plotë morale, materiale dhe penale e 
vërteton shumën e papaguar të kërkesës së vlerënotë 
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premtimit dhe numrin e llogarisë së transaksionit të 
kreditorit, në të cilën duhet të transferohen mjetet nga 
llogaria e debitorit. Bartësi i qarkullimit pagesor nuk do ta 
pranojë kërkesën për arkëtim të parashtruar pas afatit të 
fundit për dorëzimin e kërkesës për arkëtim. 

(2) Bartësi i qarkullimit pagesor është i obliguar që në 
afat prej dy ditëve të punës nga dita e marrjes së kërkesës 
nga paragrafi (1) i këtij neni, nëpërmjet Shtëpisë së 
Kliringut, ta njoftojë Regjistrin Qendror se kreditori ka 
kërkuar arkëtim të vlerënotë premtimit.  

(3) Pas marrjes së kërkesës nga paragrafi (1) i këtij 
neni, bartësi i qarkullimit pagesor është i obliguar që të 
veprojë në mënyrë dhe procedurë për përmbarimin e 
aktvendimeve për arkëtim të detyrueshëm në pajtim me 
Ligjin për qarkullim pagesor.  

(4) Nëse kreditori nuk parashtron kërkesë për arkëtim 
të kërkesave të vlerënotë premtimit në afatin e fundit për 
dorëzim të kërkesës për arkëtim të vlerënotë premtimit te 
bartësi i qarkullimit pagesor, detyrimet për vlerënotë 
premtimi ndërpriten. 

(5) Vlerënotë premtimin për të cilën nuk është 
parashtruar kërkesë për arkëtim në afatin e fundit për 
dorëzimin e kërkesës për arkëtim, Regjistri Qendror e 
shlyen nga Regjistri i vlerënotave premtimi, pas 
përfundimit të tri ditëve të punës nga afati i fundit për 
dorëzim të kërkesës për arkëtim të vlerënotë premtimit.  

Neni 9 
(1) Për çdo arkëtim të kryer në bazë të vlerënotë 

premtimit, bartësi i qarkullimit pagesor është i detyruar që 
në ditën e arkëtimit, nëpërmjet Shtëpisë së Kliringut, ta 
njoftojë Regjistrin Qendror. 

(2) Regjistri Qendror është i obliguar që t'i evidentojë 
pagesat nga paragrafi (1) i këtij neni në Regjistrin e 
vlerënotave premtimi në ditën e marrjes së njoftimit.   

Neni 10 
(1) Pas arkëtimit të tërësishëm të kërkesës së vlerënotë 

premtimit, bartësi i qarkullimit pagesor është i obliguar që 
në ditën e arkëtimit të tërësishëm, nëpërmjet Shtëpisë së 
Kliringut, ta njoftojë Regjistrin Qendror për arkëtimin e 
kryer. 

(2) Regjistri Qendror është i obliguar që në ditën e 
marrjes së njoftimit nga paragrafi (1) i këtij neni, ta shlyejë 
vlerënotë premtimin nga Regjistri i vlerënotave. 

 
Neni 11 

(1) Kreditori ka të drejtë që në çdo kohë pas 
parashtrimit të kërkesës për arkëtim në pajtim me nenin 8 
të këtij ligji, ta tërheqë vlerënotë premtimin që nuk është 
arkëtuar në tërësi nga bartësi i qarkullimit pagesor, me 
parashtrim të deklaratës për tërheqje të vlerënotë premtimit 
të dhënë te noteri që e ka verifikuar vlerënotë premtimin. 

(2) Gjatë tërheqjes së vlerënotë premtimit bartësi i 
qarkullimit pagesor është i obliguar që menjëherë, gjatë 
tërheqjes së vlerënotë premtimit të evidentojë se nga cilat 
llogari çfarë shume e kryegjësë, kamatave dhe 
shpenzimeve është arkëtuar deri në momentin e tërheqjes 
së vlerënotë premtimit dhe ia kthen vlerënotë premtimin 
kreditorit, e nga e njëjta e ruan një kopje. 

(3) Bartësi i qarkullimit pagesor është i detyruar që 
përmes Shtëpisë së Kliringut, gjatë tërheqjes, t’i njoftojë të 
gjithë bartësit e qarkullimit pagesor për tërheqjen e 
vlerënotë premtimit dhe ta debllokojë llogarinë e debitorit 
në bazë të vlerënotë premtimit, nëse është e bllokuar. 

(4) Bartësi i qarkullimit pagesor, është i detyruar që 
nëpërmjet Shtëpisë së Kliringut, menjëherë, gjatë tërheqjes, 
ta njoftojë Regjistrin Qendror, për tërheqjen e vlerënotë 
premtimit.   

(5) Pas tërheqjes së vlerënotë premtimit, ajo nuk mund 
të jetë lëndë e arkëtimit në pajtim me nenin 8 të këtij ligji. 

(6) Vlerënotë premtimi mbetet e evidentuar në 
Regjistrin e vlerënotave premtimi edhe pas tërheqjes, deri 
në parashtrimin e kërkesës për shlyerje nga përmbaruesi, 
në pajtim me nenin 12 paragrafi (4) pika 3 të këtij ligji, 
përkatësisht nga noteri në pajtim me nenin 13 paragrafi (2) 
të këtij ligji.    
IV. PËRMBARIMI I DETYRUESHËM I VLERËNOTË 

PREMTIMIT 
 

Neni 12 
(1) Vlerënotë premtimi ka karakter të dokumentit 

përmbarues. 
(2) Në afat prej 15 ditësh pas tërheqjes së vlerënotë 

premtimit nga bartësi i qarkullimit pagesor, kreditori mund 
të inicojë procedurë për përmbarimin e detyrueshëm  të 
vlerënotë premtimit, në pajtim me dispozitat e Ligjit për 
përmbarim.   

(3) Noteri është i obliguar që në vlerënotë premtimin e 
tërhequr të parashtruar nga kreditori, të vendosë vërtetim 
për përmbarim. 

(4) Përmbaruesi i cili do ta realizojë përmbarimin e 
detyrueshëm të kërkesës lëndë të vlerënotë premtimit në 
pajtim me paragrafin (2) të këtij neni, është i obliguar që në 
Regjistrin e vlerënotave premtimi: 

1) ta paraqesë pranimin e vlerënotë premtimit më së 
voni ditën e ardhshme të punës nga dita e pranimit; 

2) t’i paraqesë të gjitha arkëtimet e pjesërishme të 
kërkesës së shënuar në vlerënotë premtimi, më së voni në 
ditën e ardhshme të punës nga dita e pagesës së kryer; 

3) të parashtrojë kërkesë për shlyerje të vlerënotë 
premtimit më së voni në ditën e ardhshme të punës nga dita 
e arkëtimit të tërësishëm të kërkesës së shënuar në 
vlerënotë premtimi dhe 

4) të parashtrojë kërkesë për shlyerjen e vlerënotë 
premtimit më së voni në ditën e ardhshme të punës nga dita 
kur e ka ndërprerë përmbarimin e vlerënotë premtimit.  

(5) Kreditori nuk mund të kërkojë përmbarim të 
vlerënotë premtimit pas ndërprerjes së përmbarimit të 
vlerënotë premtimit nga përmbaruesi. 

(6) Regjistri Qendror është i obliguar që menjëherë pas 
marrjes së fletëparaqitjes, përkatësisht kërkesës nga 
paragrafi (4) i këtij neni, në Regjistrin e vlerënotave 
premtimi t'i evidentojë pranimin e vlerënotë premtimit te 
përmbaruesi dhe arkëtimet, përkatësisht ta shlyejë 
vlerënotë premtimin.   

(7) Nëse në afat prej 20 ditësh nga dita e marrjes së 
njoftimit nga neni 11 paragrafi (4) të këtij ligji, nuk 
parashtrohet fletëparaqitje në pajtim me paragrafin (4) pika 
1 të këtij neni, Regjistri Qendror është i obliguar që 
menjëherë ta shlyejë vlerënotë premtimin nga Regjistri i 
vlerënotave premtimi.   

 
V. HEQJA DORË NGA TË DREJTAT E VLERËNOTË 

PREMTIMIT 
 

Neni 13 
(1) Kreditori në çdo kohë mund të heq dorë nga të 

drejtat e vlerënotë premtimit me deklaratë të dhënë te 
noteri i cili e ka verifikuar vlerënotë premtimin, me ç’rast e 
parashtron edhe vlerënotë premtimin. 
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(2) Noteri eshte i obliguar që në diten e dhenies së dek-
larates nga paragrafi (1) i ketij neni, të parashtroje kerkese 
për shlyerjen e vlerenote premtimit nga Regjistri i vlereno-
tave premtimi. 

(3) Regjistri qendror eshte i obliguar që pas marrjes së 
kerkeses nga paragrafi (2) i ketij neni, menjehere ta shlyeje 
vlerenote premtimin nga Regjistri i vlerenotave premtimi. 

 
VI. FALIMENTIMI DHE LIKUIDIMI I  DEBITORIT  

Neni 14 
(1) Në rast të hapjes së procedures së falimentimit të 

debitorit, kerkesat në baze të vlerenote premtimit paraqiten 
te drejtori i falimentimit në pajtim me dispozitat e Ligjit 
për falimentim. 

(2) Debitori që ka leshuar vlerenote premtimi që nuk 
eshte paguar në teresi nuk mund ta perfundoje proceduren 
e filluar të likuidimit, perkatesisht nuk mund të shlyhet nga 
Regjistri Qendror, deri sa vlerenote premtimi nuk shlyhet 
nga Regjistri i vlerenotave premtimi në pajtim me nenet 8 
paragrafi (5), 10 paragrafi (2), 12 paragrafet (6) dhe (7) dhe 
13 paragrafi (3) të ketij ligji. 

(3) Drejtori i falimentimit eshte i obliguar që në afat 
prej 15 ditesh nga dita e hapjes së procedures së falimenti-
mit të debitorit që e ka leshuar vlerenote premtimin, të pa-
rashtroje kerkese në Regjistrin Qendror për shlyerjen e vle-
renote premtimit nga Regjistri i vlerenotave premtimi. 

(4) Regjistri qendror eshte i obliguar që në diten e ma-
rrjes së kerkeses nga paragrafi (3) i ketij neni, ta shlyeje 
vlerenote premtimin nga Regjistri i vlerenotave premtimi.  

 
VII. REGJISTRI I VLERENOTAVE PREMTIMI 

 
Neni 15 

(1) Regjistri Qendror e udheheq Regjistrin e vlerenota-
ve premtimi në forme elektronike. 

(2) Menyren e futjes, paraqitjes, permiresimit dhe  
shlyerjes së të dhenave nga Regjistri i vlerenotave premti-
mi, si dhe menyren e shfrytezimit të Regjistrit të vlerenota-
ve premtimi, e percakton drejtori i Regjistrit Qendror. 

 
VIII. PERGJEGJESIA DISIPLINORE 

 
Neni 16 

(1) Mosveprimi i noterit sipas dispozitave të neneve 4 
paragrafi (2), 12 paragrafi (3) dhe 13 paragrafi (2) të ketij 
ligji, paraqet shkelje disiplinore në pajtim me nenin 126 të 
Ligjit për noteri. 

(2) Mosveprimi i permbaruesit sipas dispozitave të ne-
nit 12 paragrafi (4) të ketij ligji paraqet shkelje disiplinore 
në pajtim me nenin 54-g të Ligjit për permbarim.  

(3) Mosveprimi i drejtorit të falimentimit sipas dispozitave 
të nenit 14 paragrafi (3) të ketij ligji, do të sanksionohet në paj-
tim me nenet 295 dhe 296 të Ligjit për falimentim.  

 
IX DISPOZITA NDESHKUESE  

Neni 17 
(1) Personi pergjegjes i debitorit që do të leshoje vlere-

note premtimi për të cilen në momentin e maturimit të vle-
renote premtimit nuk ka mbulese, do të denohet me denim 
në para ose me denim me burg  deri në tre vite.  

(2) Debitori për veprën nga paragrafi (1) i këtij neni do 
të dënohet me dënim në para.  

X. DISPOZITA KUNDËRVAJTËSE 
 

Neni 18 
(1) Gjobë në shumë prej 3 000 eurosh në kundërvlerë 

me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje bartësit të 
qarkullimit pagesor, nëse në afatin e përcaktuar nuk e 
njofton Regjistrin Qendror për rastet e përcaktuara me 
nenet 8 paragrafi (2), 9 paragrafi (1), 10 paragrafi (1) dhe 
11 paragrafi (4) të këtij ligji. 

(2) Gjobë në shumë prej 1 000 eurosh në kundërvlerë 
me denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës të bartësit të 
qarkullimit pagesor për kundërvajtje nga paragrafi (1) i 
këtij neni. 

 
Neni 19 

(1) Gjobë në shumë prej 4 000 eurosh në kundërvlerë 
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje bartësit të 
qarkullimit pagesor nëse pranon kërkesë për arkëtim, të 
parashtruar pas afatit të fundit për dorëzimin e kërkesës 
(neni 8 paragrafi (1)). 

(2) Gjobë në shumë prej 1 500 eurosh në kundërvlerë 
me denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës të bartësit të 
qarkullimit pagesor për kundërvajtje nga paragrafi (1) i 
këtij neni. 

 
Neni 20 

(1) Gjobë në shumë prej 3 000 eurosh në kundërvlerën 
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje, bartësit të 
qarkullimit pagesor nëse nuk evidenton në vlerënotë 
premtimi se nga cilat llogari çfarë shume e kryegjësë, 
kamatave dhe shpenzimeve është arkëtuar deri në 
momentin e tërheqjes së vlerënotë premtimit dhe nuk ia 
kthen vlerënotë premtimin debitorit (neni 11 paragrafi (2)). 

(2) Gjobë në shumë prej 1 000 eurosh në kundërvlerë 
me denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës të bartësit të 
qarkullimit pagesor për kundërvajtje nga paragrafi (1) i 
këtij neni. 

 
Neni 21 

(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 18, 19 dhe 
20 të këtij ligji, procedurë penale udhëheq dhe sanksion 
kundërvajtës shqipton Banka Popullore e Republikës së 
Maqedonisë.  

(2) Para ngritjes së procedurës kundërvajtëse, ngritet 
procedurë për barazim në pajtim me  Ligjin për banka.  

  
XI. DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT 
 

Neni 22 
Aktet nënligjore që dalin nga ky ligj do të miratohen në 

afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  
  

Neni 23 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do 
të zbatohet nga 1 shtatori 2012. 

__________ 
1632. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 
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У К А З  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВА-
ЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА 
НА  ТУРИЗМОТ  ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за основање на Агенција за промоција и под-
дршка  на  туризмот  во Република Македонија, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 9 мај 2012 година.  
     Бр. 07- 2305/1                                Претседател 
9 мај 2012 година                    на Република Македонија,                       
          Скопје                               д-р  Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ЗАКО-
НОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИ-
ЈА И ПОДДРШКА  НА  ТУРИЗМОТ  ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за  основање на Агенција за промоција 

и поддршка на туризмот во Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
103/2008 и 156/10), во членот 2  став 4 зборот „Струга“ 
се заменува со зборот „Скопје“. 

 
Член 2 

Членот 3 се менува и гласи: 
„ Основни надлежности на Агенцијата се: 
- унапредување и промоција на туризмот, 
- професионално  презентирање на сите сегменти и 

региони од туристичката понуда, 
- изготвување анализи за потенцијалите на домаш-

ниот и странскиот туристички пазар, 
- подготвување и реализација на Програмата за про-

моција и поддршка на туризмот, која ќе ги опфати сите 
сегменти но и региони од туристичката понуда, 

- изготвување анализи за постигнатите резултати од 
спроведување на Програмата за промоција и поддршка 
на туризмот, 

- спроведување постапка за субвенционирање на 
странскиот организиран туристички промет во Репуб-
лика Македонија, 

- формирање и развивање единствен туристичко ин-
формационен систем и негово поврзување со други ин-
формативни системи во земјата и странство, 

- соработување со туроператори за привлекување 
на што поголем број на туристи, 

- соработување со приватни (домашни и странски) 
претприемачи и компании, 

- предлагање квалитетни мерки и активности за 
промоција и поддршка во туристички неразвиените де-
лови на државата, 

- активно промовирање на вкупниот туристички по-
тенцијал на Република Македонија во земјата и во 
странство, 

- обезбедување на информативен пропаганден мате-
ријал за промоција на туристичките вредности (печате-
ни публикации, аудио и видео материјали, интернет 
презентации, сувенири и друго), 

- развивање и промовирање нови интегрални тури-
стички производи, 

- соработка со надлежните институции во поглед на 
развојот на инфраструктурата, туристичко-културните 
настани, логистиката во туризмот, научно-образовната 
дејност и други кои придонесуваат за развој и квалита-
тивно издигнување на туристичката понуда,  

- соработка и насочување на работењето на едини-
ците на локалната самоуправа во поглед на квалитетен 
одржлив развој и промоција на туристичката понуда 
која ќе ги вклучува и локално орагнизираните тури-
стички настани, 

- поттикнува и ги координира сите туристички ор-
ганизации, комори, асоцијации, здруженија и други ин-
ституции од областа на туризмот и угостителството, со 
цел за унапредување и промоција на туризмот, 

- иницира и насочува меѓуоптшинска и регионална 
соработка за заедничка промоција на туризмот во даде-
ните региони, 

- иницирање и реализирање меѓународна соработка 
со сродни организации и институции, 

- учествува во привлекување инвестиции во туриз-
мот во Република Македонија и 

- врши други активности согласно со закон и Стату-
тот. 

  
Член 3 

Во членот 4 по точката 3 се додава нова точка 4, ко-
ја гласи: 

 „4) одржливост;“.  
Точката 4 станува точка 5. 

 
Член 4 

Во членот 6 став 2 по алинеја 1 се додава нова али-
неја 2, која гласи: 

„- сопствени приходи,“. 
                                                                       

Член 5 
Членот 9 се менува и гласи: 
„Со Агенцијата управува Управен одбор на Аген-

цијата, кој се состои од седум члена.  
Членовите на Управниот одбор на Агенцијата ги 

именува и разрешува Владата на Република Македони-
ја.  

За членови на Управниот одбор се именуваат: чети-
ри члена на предлог на Владата на Република Македо-
нија, еден член на предлог на министерот за економија 
и два члена на предлог на стопанските комори, по 
принцип на ротирање на регистрираните стопански ко-
мори во Република Македонија.  

Мандатот на членовите на Управниот одбор трае 
четири години со право на повторен избор. 

Членовите на Управниот одбор имаат право на на-
доместок. Надоместокот го определува Владата на Ре-
публика Македонија. 

Членовите на Управниот одбор избираат председа-
тел на Управниот одбор на првата седница. 

Управниот одбор го свикува и со него претседава 
претседателот на Управниот одбор. 
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Управниот одбор заседава најмалку еднаш на секои 
три месеци  по барање на претседателот, една третина 
од членовите на Управниот одбор или на директорот. 

     Управниот одбор може правосилно да одлучува 
ако на седницата присуствуваат најмалку пет члена, а 
одлуките ги донесува со мнозинство гласови на при-
сутните.“  

Член 6 
По членот 17 се додаваат три нови члена 17-а, 17-б  

и 17-в, кои гласат: 
 

„Совет 
 

Член 17-а 
Директорот заради подобра изработка и реализаци-

ја на Програмата за промоција и поддршка на туризмот 
формира Совет кој се состои од 15 члена, и тоа: 

- четворица претставници од туристичките стопан-
ски комори, 

- седуммина претставници од туристичките здруже-
нија, асоцијации и федерации на Република Македони-
ја, 

- двајца претставници од високообразовните инсти-
туции од областа на туризмот во Република Македони-
ја, 

- еден експерт од областа на туризмот и маркетин-
гот и 

- еден претставник од Здружението на единиците на 
локалната самоуправа (ЗЕЛС). 

  
Член 17-б 

Претставниците во Советот се именуваат за две го-
дини, со право на  повторен избор. 

Советот го свикува и со него претседава претседа-
телот на Советот, кој се избира од редот на претставни-
ците на советот, со мнозинство од присутните на кон-
ститутивната седница. Совет може да има и заминик-
претседател, кој се избира од редот на претставниците 
на Советот, со мнозинство од присутните на конститу-
тивната седница. 

Советот заседава најмалку еднаш на секои три ме-
сеци  по барање на директорот, претседателот на Сове-
тот или една третина од претставниците.  

Советот донесува одлуки со просто мнозинство од 
присутните. 

 
Член 17-в 

Советот ги врши следниве работи: 
- соработка при изготвување на годишната програ-

ма за работа на Агенцијата и другите документи, преку 
изготвување стручни мислења и препораки, 

- подготвува анализа на остврените резултати од 
имплементацијата на годишната програма на Агенција-
та, со доставување стручни мислења до директорот на 
Агенцијата, 

- подготвува истражувања и анализи, по барање на 
директорот на Агенцијата и по сопствена иницијатива, 

- подготвува извештаи врз основа на спроведените 
истражувања и анализи, со препораки и насоки за пре-
земање натамошни активности во надлежност на Аген-
цијата и  

- врши други работи по барање на директорот на 
Агенцијата.“ 

Преодни и завршни одредби 
 

Член 7 
Управниот одбор од членот 5 од овој закон ќе се 

формира во рок од три месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

До именување на составот на новиот управен од-
бор, постојниот управен одбор продолжува да ги врши 
своите функции. 

Советот од членот 17-а ќе се формира во рок од три 
месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

                                                         
Член 8 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN  DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR THEMELIMIN E AGJENCISË PËR PROMOVIM 
DHE PËRKRAHJE TË TURIZMIT NË REPUBLIKËN  

E MAQEDONISË 
 

Neni 1 
Në Ligjin për themelimin e Agjencisë për Promovim 

dhe Përkrahje të Turizmit në Republikën e Maqedonisë 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 
103/2008 dhe 156/10), në nenin 2 paragrafi 4 fjala "Strugë" 
zëvendësohet me fjalën "Shkup". 

 
Neni 2 

Neni 3 ndryshohet si vijon: 
"Kompetenca themelore të Agjencisë janë: 
- përparimi dhe promovimi i turizmit, 
- prezantimi profesional i të gjitha segmenteve dhe 

rajoneve nga oferta turistike, 
- përpilimi i analizave për potencialet e tregut vendor 

dhe të huaj turistik, 
- përpilimi dhe realizimi i Programit për promovim dhe 

përkrahje të turizmit, që do t'i përfshijë të gjitha segmentet 
por edhe rajonet nga oferta turistike, 

- përpilimi i analizave për rezultatet e arritura nga 
zbatimi i Programit për promovim dhe përkrahje të 
turizmit, 

- zbatimi i procedurës për subvencionim të qarkullimit 
të huaj të organizuar turistik në Republikën e Maqedonisë, 

- formimi dhe zhvillimi i sistemit unik informativ 
turistik dhe lidhja e tij me sistemet tjera informative në 
vend dhe jashtë vendit, 

- bashkëpunimi me tur-operatorë për tërheqjen e sa më 
shumë turistëve, 

- bashkëpunimi me sipërmarrës dhe kompani private 
(vendore dhe të huaja), 

- propozimi i masave kualitative dhe aktiviteteve për 
promovim dhe përkrahje në pjesët e pazhvilluara turistike 
të shtetit, 

- promovimi aktiv i potencialit të përgjithshëm turistik 
të Republikës së Maqedonisë në vend dhe jashtë vendit, 

- sigurimi i materialit informativ propagandues për 
promovim të vlerave turistike (publikime të shtypura, 
audio dhe video materiale, prezantime interneti, suvenire 
etj.), 
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- zhvillimi dhe promovimi i prodhimeve të reja 
integrale turistike, 

- bashkëpunimi me institucione kompetente në aspekt 
të zhvillimit të infrastrukturës, ngjarjeve turistike kulturore, 
logjistikës në turizëm, veprimtarisë shkencore arsimore e të 
tjera që kontribuojnë në zhvillimin dhe ngritjen kualitative 
të ofertës turistike,  

- bashkëpunimi dhe orientimi i punës së njësive të 
vetadministrimit lokal në aspekt të zhvillimit të 
qëndrueshëm kualitativ dhe promovimit të ofertës turistike, 
që do t’i përfshijë edhe ngjarjet e organizuara turistike 
lokale, 

- i nxit dhe i koordinon të gjitha organizatat turistike, 
dhomat, asociacionet, shoqatat dhe institucionet tjera nga 
sfera e turizmit dhe hotelerisë, me qëllim të përparimit dhe 
promovimit të turizmit, 

- inicon dhe orienton bashkëpunim ndërkomunal dhe 
rajonal për promovim të përbashkët të turizmit në rajonet e 
dhëna, 

- inicimi dhe realizimi i bashkëpunimit ndërkombëtar 
me organizata dhe institucione të ngjashme, 

- merr pjesë në tërheqjen e investimeve në turizëm në 
Republikën e Maqedonisë dhe 

- kryen aktivitete tjera në pajtim me ligjin dhe Statutin. 
  

Neni 3 
Në nenin 4 pas pikës 3 shtohet pikë e re 4, si vijon: 
"4) qëndrueshmëri;".  
Pika 4 bëhet pikë 5. 
 

Neni 4 
Në nenin 6 paragrafi 2 pas alinesë 1 shtohet aline e re 

2, si vijon: 
"-të hyra personale,". 
                                                                       

Neni 5 
Neni 9 ndryshohet si vijon: 
"Agjencinë e udhëheq Këshilli Drejtues i Agjencisë, i 

cili përbëhet nga shtatë anëtarë.  
Anëtarët e Këshillit Drejtues të Agjencisë i emëron dhe 

shkarkon Qeveria e Republikës së Maqedonisë.  
Anëtarë të Këshillit Drejtues emërohen: katër anëtarë 

me propozim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, një 
anëtar me propozim të ministrit të Ekonomisë dhe dy 
anëtarë me propozim të dhomave ekonomike, me parimin e 
rotacionit të dhomave ekonomike të regjistruara në 
Republikën e Maqedonisë.  

Mandati i anëtarëve të Këshillit Drejtues zgjatë katër 
vite me të drejtë rizgjedhjeje. 

Anëtarët e Këshilli Drejtues kanë të drejtë për 
kompensim. Kompensimin e përcakton Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë. 

Anëtarët e Këshillit Drejtues zgjedhin kryetar të 
Këshillit Drejtues në mbledhjen e parë. 

Këshillin Drejtues e konvokon dhe me të kryeson 
kryetari i Këshillit Drejtues. 

Këshilli Drejtues mban mbledhje së paku një herë në 
çdo tre muaj me kërkesë të kryetarit, të një të tretës së 
anëtarëve të Këshillit Drejtues ose të drejtorit. 

Këshilli Drejtues mundet në mënyrë të plotfuqishme të 
vendosë nëse në mbledhje marrin pjesë së paku pesë 
anëtarë, kurse vendimet i miraton me shumicë votash të të 
pranishmëve." 

Neni 6 
Pas nenit 17 shtohen tri nene të reja 17-a, 17-b dhe 17-

v, si vijojnë: 
 

"Këshilli 
Neni 17-a 

 
Drejtori për përpilim dhe realizim më të mirë të 

Programit për promovim dhe përkrahje të turizmit formon 
Këshill, i cili përbëhet nga 15 anëtarë, si vijon: 

- katër përfaqësues nga dhomat ekonomike turistike, 
- shtatë përfaqësues nga shoqata turistike, asociacione 

dhe federata të Republikës së Maqedonisë, 
- dy përfaqësues nga institucionet e arsimit të lartë nga 

sfera e turizmit në Republikën e Maqedonisë, 
- një ekspert nga sfera e turizmit dhe marketingut dhe 
- një përfaqësues nga Bashkësia e Njësive të 

Vetadministrimit Lokal  (BNJVL). 
  

Neni 17-b 
Përfaqësuesit në Këshill emërohen për dy vite, me të 

drejtë rizgjedhjeje. 
Këshillin e konvokon dhe me të kryeson kryetari i 

Këshillit, i cili zgjidhet nga radhët e përfaqësuesve të 
Këshillit, me shumicë të të pranishmëve në mbledhjen 
konstitutive. Këshilli mund të ketë edhe zëvendëskryetar, i 
cili zgjidhet nga radhët e përfaqësuesve të Këshillit, me 
shumicë të të pranishmëve në mbledhjen konstitutive. 

Këshilli mban mbledhje së paku një herë në çdo tre 
muaj me kërkesë të drejtorit, kryetarit të Këshillit ose një të 
tretës së përfaqësuesve.  

Këshilli miraton vendime me shumicë të thjeshtë nga të 
pranishmit. 

 
Neni 17-v 

Keshilli i kryen punet si vijojne: 
- bashkepunim gjate perpilimit të programit vjetor për 

punen e Agjencise dhe dokumenteve tjera, permes perpili-
mit të mendimeve dhe rekomandimeve profesionale, 

- perpilon analize të rezultateve të arritura nga imple-
mentimi i programit vjetor të Agjencise, me dorezim të 
mendimeve profesionale drejtorit të Agjencise, 

- perpilon hulumtime dhe analiza, me kerkese të drejto-
rit të Agjencise dhe me vetiniciative, 

-perpilon raporte në baze të hulumtimeve dhe  analiza-
ve të realizuara, me rekomandime dhe udhezime për marr-
jen e aktiviteteve të metejshme në kompetence të Agjenci-
se dhe  

-kryen pune tjera me kerkese të drejtorit të Agjencise." 
 

Dispozita kalimtare dhe të fundit 
 

Neni 7 
Keshilli Drejtues nga neni 5 i ketij ligji do të formohet 

në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij lig-
ji. 

Deri në emerimin e perberjes së keshillit të ri drejtues, 
keshilli drejtues ekzistues vazhdon t'i kryeje funksionet e 
veta. 

Keshilli nga neni 17-a do të formohet në afat prej tre 
muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji. 
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Neni 8 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
__________  

1633. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

инвалидски организации, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 9 мај 2012 година. 
 

     Бр. 07- 2306/1                                Претседател 
9 мај 2012 година                    на Република Македонија,                       
          Скопје                               д-р  Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А K О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Член 1 

Во Законот за инвалидски организации („Службен 
весник на Република Македонија“ број 89/2008), во 
членот 14 став 2 зборовите: "второстепената комисија 
при Владата на Република Македонија надлежна за 
прашања од социјална заштита" се заменуваат со збо-
ровите: "Државната комисија за одлучување во управ-
на постапка и постапка од работен однос во втор сте-
пен".  

 
Член 2 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за инвалидски организации. 

 
Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR ORGANIZATA 

TË INVALIDËVE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për organizata të invalidëve ("Gazeta Zyrtare 

e Republikës së Maqedonisë" numër 89/2008), në nenin 14 
paragrafi 2 fjalët: "Komisionin e shkallës së dytë të 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë kompetent për 
çështje nga mbrojtja sociale" zëvendësohen me fjalët: 

"Komisionin Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë 
Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në 
Shkallë të Dytë”.   

 
Neni 2 

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Kuvendit 
të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 
spastruar të Ligjit për organizata të invalidëve. 

 
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

__________ 
1634. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ  ЗА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ  ЗАВОД  ЗА  УНАПРЕДУВАЊЕ НА  

ДОМАЌИНСТВОТО 
  

Се прогласува Законот за престанување на важење-
то на Законот за Републичкиот завод за унапредување 
на домаќинството, 

 што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 9 мај 2012 година. 

 
      Бр.07-2309/1                                   Претседател 
9 мај  2012 година                   на Република Македонија,                       
          Скопје                                     Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ  
ЗА   РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД  ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ  

НА ДОМАЌИНСТВОТО 
 

Член 1 
Со овој закон престанува да важи Законот за Репуб-

личкиот завод за унапредување на домаќинството 
(„Службен весник на СРМ“ број  29/73 и 39/77). 

 
Член 2 

Министерството за труд и социјална политика, со  
денот на започнувањето со примената  на овој закон,  
ги  презема вработените, целокупната документација, 
архивата, објектот и опремата од Републичкиот завод 
за унапредување на домаќинството. 

 
Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден  од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе започне да  се применува  од 1 јули 2012 
година. 
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L I GJ 
PËR SHFUQIZIMIN E LIGJIT PËR ENTIN 
REPUBLIKAN  PËR  PËRPARIMIN E  EKONOMISË 

FAMILJARE 
 

Neni 1 
Me këtë ligj shfuqizohet Ligji për Entin Republikan për 

Përparimin e Ekonomisë Familjare ("Gazeta Zyrtare e 
RSM-së" numër 29/73 dhe 39/77). 

 
Neni 2 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, në ditën e 
fillimit të zbatimit të këtij ligji, i merr të punësuarit, tërë 
dokumentacionin, arkivin, objektin dhe pajisjen nga Enti 
Republikan për Përparimin e Ekonomisë Familjare. 

 
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, e do të 
fillojë të zbatohet nga 1 korriku 2012. 

__________ 
1635. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ЗАКОНОТ ЗА 
МАКЕДОНСКАТА  АКАДЕМИЈА  НА  НАУКИТЕ 

И УМЕТНОСТИТЕ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за Македонската академија на науките и 
уметностите, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 9 мај 2012 година. 

 
     Бр. 07- 2310/1                                Претседател 
9 мај 2012 година                    на Република Македонија,                       
          Скопје                               д-р  Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И 

УМЕТНОСТИТЕ 
 

Член 1 
Во Законот за Македонската академија на науките и 

уметностите („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 13/96 и 5/2009), во членот 10 став 2 по збо-
рот „фондови“ се додава зборот „фондации“. 

Во ставот 3 по зборовите: „други фондови" се дода-
ваат зборовите: „и фондации“. 

 
Член 2 

По членот 10 се додава нов член 10-а, кој гласи: 

„Член 10-а 
Академијата е сопственик на недвижни и движни 

ствари што ги стекнала со подарок, легат или на друг 
начин.“ 

 
Член 3 

Членот 11 се менува и гласи: 
„Членови на Академијата се членови во работниот 

состав, членови надвор од работниот состав и почесни 
членови. 

Членовите на Академијата во работниот состав се 
редовни и дописни. 

Редовниот член има назив академик.“ 
 

Член 4 
Во членот 12 ставот 1 се менува и гласи: 
„За редовни членови на Академијата се избираат 

истакнати научници или уметници чии индивидуални 
научни трудови или уметнички остварувања претставу-
ваат високи достигања и се меѓународно признати, кои 
постојано живеат во Република Македонија и се нејзи-
ни државјани.“ 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„За дописни членови на Академијата се избираат 

истакнати научници или уметници чии индивидуални 
научни трудови или уметнички остварувања претставу-
ваат значаен придонес и се меѓународно признати, кои 
постојано живеат во Република Македонија и се нејзи-
ни државјани.“ 

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4. 
 

Член 5 
Членот 13 се менува и гласи: 
„Член на Академијата во работен состав може да се 

здобие со статус на член надвор од работниот состав, а 
член на Академијата надвор од работниот состав, може 
да се здобие со статус на дописен или на редовен член.  

Поблиските услови и начинот на донесување на од-
луката за премин од еден во друг статус на членство во 
Академијата се пропишува со Статутот на Академија-
та.“ 

 
Член 6 

Членот 14 се менува и гласи: 
„Предлог за избор на членови во работниот состав, 

според поблиските услови и начинот пропишани со 
Статутот на Академијата, можат да дадат одделенијата 
на Академијата, сенатите на универзитетите, наставно-
научните совети на факултетите, наставно-научните 
уметнички совети на уметничките академии и советите 
на научните установи.  

Предлог за избор на членови надвор од работниот 
состав и на почесни членови на Академијата дава одде-
ление на Академијата, според поблиските услови и на-
чинот пропишани со Статутот на Академијата.“ 

 
Член 7 

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

„Член 14-а 
За предлозите за избор на членови на Академијата 

поднесени од сенатите на универзитетите, наставно-на-
учните совети на факултетите, наставно-научните 
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уметнички совети на уметничките академии и советите 
на научните установи се расправа и тајно се гласа во 
одделението во кое се избираат. 

Предлозите со резултатите од гласањето одделение-
то ги доставува на Претседателството на Академијата 
за натамошна постапка, најдоцна во рок од два месеца 
откако ги добило предлозите.  

Претседателството на Академијата ги доставува до 
Собранието на Академијата само предлозите за кои на 
тајното гласање позитивно се изјасниле мнозинството 
од вкупниот број членови на одделението.“   

 
Член 8 

Членот 15 се менува и гласи: 
„Избор на членови на Академијата врши Собрание-

то на Академијата. 
Собранието може да врши избор на членови на 

Академијата ако се присутни најмалку две третини од 
членовите во работниот состав.  

Во изборот на редовни членови учествуваат само 
редовните членови на Академијата. 

За редовен член на Академијата е избран оној кан-
дидат за кого гласале мнозинството од вкупниот број 
редовни членови. 

Во изборот на дописни членови, членови надвор од 
работниот состав и на почесни членови учествуваат 
членовите на Академијата во работниот состав.  

За дописен член, за член надвор од работниот со-
став и за почесен член на Академијата е избран оној 
кандидат за кого гласало мнозинството од вкупниот 
број членови во работниот состав. 

Изборот на членовите на Академијата се врши со 
тајно гласање.“ 

 
Член 9 

По членот 15 се додава нов член 15-а, кој гласи: 
 

„Член 15-а 
Дописен член може да биде избран за редовен член 

(академик) по предлог на одделението во кое е избран, 
во согласност со овој закон и според поблиските усло-
ви и начинот пропишани со Статутот на Академијата.“ 

 
Член 10 

Во членот 17 став 3  зборовите: „редовните членови 
на Академијата“ се заменуваат со зборовите: „членови-
те на Академијата во работниот состав“. 

 
Член 11 

Во членот 19 став 2 зборовите: „редовните члено-
ви“ се заменуваат со зборовите: „членовите на Акаде-
мијата во работниот состав“. 

 
Член 12 

Во членот 21 ставови 1 и 2 зборовите: „редовни 
членови“ се заменуваат со зборовите: „членовите на 
Академијата во работниот состав“. 

 
Член 13 

Во членот 22 ставот 2 се менува и гласи: 
„Претседателот и потпретседателот, односно пот-

претседателите на Академијата се избираат од редот на 
редовните членови на Академијата, а секретарот на 

Академијата и избраните членови на Претседателство-
то се избираат од редот на редовните и на дописните 
членови на Академијата.“ 

 
Член 14 

Во членот 25 став 2 зборовите: „редовните члено-
ви“ се заменуваат со зборовите: „членовите на Акаде-
мијата во работниот состав“. 

 
Член 15 

Во членот 26-в зборовите: „за соодветната група“ 
се заменуваат со зборовите: „и додатокот на плата за 
звање“. 

 
Член 16 

Статутот на Академијата да се усогласи со овој за-
кон во рок од шест месеци од денот на  влегувањето во 
сила на овој закон. 

 
Член 17 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR 

AKADEMINE MAQEDONASE TË SHKENCAVE 
DHE ARTEVE 

 
Neni 1 

Në Ligjin për Akademine Maqedonase të Shkencave 
dhe Arteve (“Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise” 
numer 13/96 dhe 5/09) në nenin 10 paragrafi 2 pas fjales 
“fonde” shtohet fjala “fondacione,”. 

Në paragrafin 3 pas fjaleve: “fonde tjera” shtohen fja-
let: “dhe fondacione”. 

 
Neni 2 

Pas nenit 10 shtohet neni i ri 10-a, si vijon:  
 

“Neni 10 -a 
Akademia eshte pronare e sendeve të tundshme dhe të 

patundshme që i ka marre si dhurate, legat ose në menyre 
tjeter." 

 
Neni 3 

 Neni 11 ndryshohet si vijon: 
“Anetare të Akademise jane anetare në perberje të pu-

nes, anetare jashte perberjes së punes dhe anetare nderi. 
Anetaret e Akademise në perberje të punes jane:  të rre-

gullt dhe me korrespodence.  
Anetari i rregullt e ka titullin akademik.” 
 

Neni 4 
Në nenin 12 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:  
“Anetare të rregullt të Akademise zgjidhen shkencetare 

ose artiste të shquar, punimet shkencore individuale ose re-
alizimet artistike të të cileve paraqesin arritje të larta dhe 
jane pranuar nderkombetarisht, që jetojne në menyre të 
perhershme në Republiken e Maqedonise dhe jane shtetas 
të saj."  

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:  
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“Anetare me korrespodence të Akademise zgjidhen 
shkencetare ose artiste të shquar, punimet shkencore indi-
viduale ose realizimet artistike të të cileve paraqesin kon-
tribut të larte dhe jane pranuar nderkombetarisht, që jetojne 
në menyre të perhershme në Republiken e Maqedonise dhe 
jane shtetas të saj."  

Paragrafet 2 dhe 3 behen paragrafe 3 dhe 4.  
 

Neni 5 
Neni 13 ndryshohet si vijon: 
“Anetari i Akademise në perberje të punes mund ta 

marre statusin e anetarit jashte perberjes së punes, kurse 
anetari i Akademise jashte perberjes së punes, mund ta 
marre statusin e anetarit me korrespodence ose të rregullt.   

Kushtet më të aferta dhe menyra e miratimit të vendi-
mit për kalim nga njeri në status tjeter të anetaresimit në 
Akademi, percaktohen me Statutin e Akademise."  

 
Neni 6 

Neni 14 ndryshohet si vijon: 
"Propozim për zgjedhje të anetareve në perberje të pu-

nes, sipas kushteve më të aferta dhe menyres së percaktuar 
me Statutin e Akademise, mund të japin  seksionet e Aka-
demise, senatet e universiteteve, keshillat mesimore shken-
core të fakulteteve, keshillat artistike mesimore shkencore 
të akademive të arteve dhe keshillat e institucioneve shken-
core.   

Propozim për zgjedhje të anetareve jashte perberjes së 
punes dhe anetareve të nderit të Akademise jep seksioni i 
Akademise, sipas kushteve më të aferta dhe menyres  të 
percaktuara me Statutin e Akademise." 

 
Neni 7 

Pas nenit 14 shtohet nen i ri 14-a, si vijon:  
 

“Neni 14 -a 
Për propozimet për zgjedhje të anetareve të Akademise 

të parashtruara nga senatet e universiteteve, keshillat mesi-
more shkencore të fakulteteve, keshillat artistike mesimore 
shkencore të akademive të arteve dhe keshillet e institucio-
neve shkencore, debatohet dhe votohet në menyre të fsheh-
te në seksionin në të cilin zgjidhen.  

Propozimet me rezultatet e votimit seksioni ia dorezon 
Kryesise së Akademise për procedure të metutjeshme, më 
së voni në afat prej dy muajsh pasi që i ka marre propozi-
met.   

Kryesia e Akademise i dorezon në Kuvendin e Akade-
mise vetem propozimet për të cilat me votim të fshehte po-
zitivisht jane prononcuar shumica e numrit të pergjithshem 
të anetareve të seksionit. “   

 
Neni 8 

Neni 15 ndryshohet si vijon: 
“Zgjedhjen e anetareve të Akademise e kryen Kuvendi 

i Akademise.  
Kuvendi mund të kryeje zgjedhje të anetareve të Aka-

demise nese jane të pranishem së paku dy të tretat nga ane-
taret në perberjen e punes.   

Në zgjedhjen e anetareve të rregullt marrin pjese vetem 
anetaret e rregullt të Akademise.   

Anetar i rregullt i Akademise zgjidhet kandidati për të 
cilin kane votuar shumica nga numri i pergjithshem i aneta-
reve të rregullt.  

Në zgjedhjen e anetareve me korrespodence, anetareve 
jashte perberjes së punes dhe anetareve të nderit, marrin 
pjese anetaret e Akademise në perberjen e punes.  

Anetar me korrespodence, anetar jashte perberjes së 
punes dhe anetar nderi i Akademise, zgjidhet kandidati për 
të cilin kane votuar shumica nga numri i pergjithshem i 
anetareve në perberjen e punes.  

Zgjedhja e anetareve të Akademise kryhet me votim të 
fshehte.” 

 
Neni 9 

Pas nenit 15 shtohet nen i ri 15-a, si vijon:  
 

“Neni 15 -a 
Anetari me korrespodence mund të zgjidhet anetar i 

rregullt (akademik) me propozim të seksionit në të cilin 
eshte zgjedhur, në pajtim me kete ligj dhe sipas kushteve 
më të aferta dhe menyres të percaktuara me Statutin e Aka-
demise."  

 
Neni 10 

Në nenin 17 paragrafi 3 fjalet: “anetareve të rregullt të 
Akademise” zevendesohen me fjalet: “anetareve të Akade-
mise në perberjen e punes”. 

 
Neni 11 

Në nenin 19 paragrafi 2 fjalet: “anetaret e rregullt” ze-
vendesohen me fjalet: “anetaret e Akademise në perberjen 
e punes”. 

 
Neni 12 

Në nenin 21 paragrafet 1 dhe 2 fjalet: “anetareve të rre-
gullt” zevendesohen me fjalet: “anetareve të Akademise në 
perberjen e punes”. 

 
Neni 13 

Në nenin 22 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:  
“Kryetari dhe nenkryetari, perkatesisht nenkryetaret e 

Akademise zgjidhen nga radhet e anetareve të rregullt të 
Akademise,  kurse sekretari i Akademise dhe anetaret e 
zgjedhur të Kryesise zgjidhen nga radhet e anetareve të rre-
gullt dhe me korrespodence të Akademise.” 

 
Neni 14 

Në nenin 25 paragrafi 2 fjalet: “anetaret e rregullt” ze-
vendesohen me fjalet: “anetaret e Akademise në perberjen 
e punes”. 

 
Neni 15 

Në nenin 26-v fjalet: “për grupin perkates” zevendeso-
hen me fjalet: “dhe shteses së rroges për titull”. 

 
Neni 16 

Statuti i Akademise të harmonizohet me kete ligj në afat 
prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.  

 
Neni 17 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
“Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise”. 
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1636. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ЗАКОНОТ ЗА  

ЕЛЕКТРОНСКИТЕ  КОМУНИКАЦИИ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за електронските  комуникации, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 9 мај 2012 година. 

 
     Бр. 07- 2311/1                                Претседател 
9 мај 2012 година                    на Република Македонија,                       
          Скопје                               д-р  Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ  КОМУНИКАЦИИ 

 
Член 1 

Во Законот за електронските комуникации (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 13/2005, 
14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/10 и 13/12), во членот 4 
по точката 49  се додаваат  пет нови точки 50, 51, 52, 53 
и 54, кои гласат: 

“50. Дигитален терестријален мултиплекс е стан-
дардизиран проток на низа од сигнали која содржи те-
левизиски, радио програмски сервиси, дополнителни 
услуги и други придружни информации и податоци и 
која до крајните корисници се емитува преку еден те-
рестријален радиофреквенциски телевизиски канал; 

51. Дигитален терестријален систем е електронска 
комуникациска мрежа која содржината на дигитален 
терестријален мултиплекс ја емитува до крајните ко-
рисници по пат на терестријална  радиокомуникација; 

52. Оператор на дигитален терестријален мултип-
лекс е лице нотифицирано согласно со овој закон во 
Агенцијата за електронски комуникации и кое управу-
ва со дигитален терестријален мултиплекс;   

53. Оператор на дигитален терестријален систем е 
лице кое има право да гради, поседува, изнајмува и/или 
работи со дигитален терестријален систем. Операторот 
на дигитален терестријален систем може да биде и опе-
ратор на дигитален терестријален мултиплекс и 

54. Дигитален приемник е уред за прием, декодира-
ње и конверзија на дигитален телевизиски сигнал во 
облик погоден за репродукција на сликата, звукот и 
другите информации и истиот може да биде самостоен, 
односно надворешен (set-top box) или вграден, односно 
интегриран во телевизиски приемник или друг уред.“ 

Член 2 
Во членот 56 ставот (2) се менува и гласи: 
“Со Планот за доделување и користење на радио-

фреквенции поблиску се одредуваат условите и начи-
нот на користење на радиофреквенциите во одредени 
радиофреквенциски опсези, расположливоста на ради-
офреквенциите, како и начинот  за издавање на одобре-
нија за користење на радиофреквенции согласно со 
овој закон.“ 

 
Член 3 

Членот 58 се менува и гласи: 
“(1) Физички и правни лица можат да користат ра-

диофреквенции  на следниве начини: 
а) без одобрение за користење на радиофреквенции 

за:   
- радиофреквенции што се користат согласно со 

Планот за намена на радиофреквенциските опсези за 
потребите на националната безбедност и одбрана и 

- радиофреквенции кои можат да се користат без 
одобрение за користење на радиофреквенции согласно 
со прописите донесени врз основа на овој закон, како и 
на меѓународните договори што ги ратификувала Ре-
публика Македонија и 

б) врз основа на одобрение за користење на радио-
фреквенции  издадено согласно со постапката од чле-
новите 59-а, 60, 61, 62 или 66-а од овој закон. 

(2) Одобрение за користење на  радиофреквенции 
наменети за дигитална радиодифузија му се издава  на 
оператор на јавна комуникациска мрежа за емитување 
на програмските сервиси на радиодифузерите преку 
неговиот дигитален терестријален мултиплекс во по-
стапка согласно со членот 61 или 62 од овој закон. 

(3) Одобрение за користење на радиофреквенции 
наменети за дигитална радиодифузија му се издава на 
радиодифузер кој е единствен во одредена локална сер-
висна зона врз основа на  одлука за доделување на доз-
вола за вршење на радиодифузна дејност донесена од 
Советот за радиодифузија и објавена во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

(4) Агенцијата му издава одобрение за користење 
на радиофреквенции на радиодифузер за аналогна ра-
диодифузија - радио  по претходно донесена одлука за 
доделување на дозвола за вршење на радиодифузна 
дејност - емитување на радио програмски сервис доне-
сена од Советот за радиодифузија и објавена во “Служ-
бен весник на Република Македонија”. 

(5) Издавањето на одобрение за користење на ради-
офреквенции за потребите на радиоаматерите, радиоа-
матерските класи, полагањето на радиоаматерски ис-
пит, програмата за полагање на радиоаматерски испит, 
техничките и другите услови за употреба на радиоама-
терските станици и опрема, ги пропишува  Агенцијата. 

(6) Полагањето на радиоаматерскиот испит од ста-
вот (5) на овој член се врши согласно со Програма за 
полагање на радиоаматерски испит. 

(7) При утврдувањето на постапките и начинот за 
издавање на одобренија за користење на радиофре-
квенции од ставот (3) на овој член, Агенцијата треба да 
води сметка за остварување на целите на овој закон.“ 
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Член 4 
Членот 59 се менува и гласи: 
“Агенцијата издава општо одобрение за користење 

на радиофреквенции и поединечно одобрение за кори-
стење на радиофреквенции во согласност со Планот за 
доделување и користење на радиофреквенции.“ 

 
Член 5 

По членот 59 се додаваат два нови члена 59-а и 59-б 
кои, гласат: 

 
“Член 59-а 

Општо одобрение за користење на радиофреквен-
ции 

(1) Секое правно и физичко лице има право на ко-
ристење на радиофреквенции кои согласно со Планот 
за намена на радиофреквенциски опсези можат да се 
користат врз основа на општо одобрение  за користење 
на радиофреквенции во согласност со условите за до-
делување и користење утврдени  во Планот за доделу-
вање и користење на радиофреквенции. 

(2) Агенцијата издава општо одобрение за користе-
ње на радиофреквенции во случај на занемарлива опас-
ност од штетни пречки или во усогласени радиофре-
квенциски опсези, а особено со цел за спроведување на 
соодветните одлуки и препораки на Европската конфе-
ренција на администрации за пошта и телекомуника-
ции (ЦЕПТ) и нејзините тела. 

 
Член 59-б 

Поединечно одобрение за користење на радиофре-
квенции 

Агенцијата издава поединечно одобрение за кори-
стење на радиофреквенции во согласност со Планот за 
доделување и користење на радиофреквенци со приме-
на на  една од следниве постапки: 

- по барање согласно со членот 60 од овој закон, 
- јавен повик согласно со членот 61 од овој закон, 
- јавен тендер согласно со членот 62 од овој закон и 
- јавен тендер со јавно наддавање согласно со чле-

нот 66-а од овој закон.“ 
 

Член 6 
Насловот на членот 60 и членот 60 се менуваат и 

гласат: 
“Постапка за издавање на одобрение за користење 

на радиофреквенции по барање 
(1) Агенцијата издава одобрение за користење на 

радиофреквенцискии врз основа на поединечно барање 
за издавање на одобрение за користење на радиофре-
квенции за кој таквиот начин за издавање на одобрение 
е утврден во Планот за доделување и користење на ра-
диофреквенции. 

(2) Агенцијата ќе го издаде одобрението за користе-
ње на радиофреквенции од ставот (1) на овој член, до-
колку се исполнети следниве услови: 

- барањето за издавање на одобрение за користење 
на радиофреквенции е поднесено во согласност со овој 
закон и Правилникот за формата и содржината на бара-
њето за издавање на одобрение за користење на радио-
фреквенции и потребната документација, 

-  барањето за издавање на одобрение за користење 
на радиофреквенции е во согласност со условите за до-
делување и користење кои за соодветните радиофре-
квенции се утврдени во Планот за доделување и кори-
стење на радиофреквенции и  

- побараните радиофреквенции се расположливи. 
(3) Агенцијата ќе ги издаде одобренијата за кори-

стење на радиофреквенции според редоследот на до-
става на барањата за издавање на одобренијата од ста-
вот (1) на овој член, а во зависнот од расположливите 
технички можности, Агенцијата може да ги прими ба-
рањата и електронски. 

(4) Барањето за издавање на одобрение за користе-
ње на радиофреквенции треба да ги содржи следниве 
податоци: 

а) име, адреса и единствен матичен број на граѓани-
те; 

б) назив, седиште, даночен број и број на жиро-сме-
тка, регистарски број и изјава за законски застапник за 
правни лица; 

в) образложение за потребите и намената за кори-
стење на радиофреквенциите; 

г) техничко решение, со податоци за географска об-
ласт на користење, метод на пресметка на пропагација 
и одредување на сервисна зона, геодетски податоци за 
локација на предавателот, моќност, модулација и вид 
на радиоемисија, предвиден антенски систем и радиоо-
према и 

д) датум на започнување со користење со радио-
фреквенциите. 

(5) Агенцијата е должна да го издаде одобрението 
за користење на радиофреквенции во рок од  42 дена  
од денот на приемот на барањето. 

(6)  Агенцијата со решение ќе го одбие барањето, 
доколку утврди дека: 

а) на барателот му било одземено претходно изда-
дено одобрение за користење на радиофреквенции по 
негова вина во последните пет години; 

б) доделувањето на радиофреквенциите не е во сог-
ласност со ефикасното користење на радиофреквенци-
скиот спектар или 

в) работата на радиоуредите на барателот би пре-
дизвикала штетни пречки врз работата на други радио-
уреди и опрема, приемници или електрични или еле-
ктронски системи. 

(7) Увозот, производството, продажбата, изнајмува-
њето и користењето на уредите што ќе предизвикаат 
пречки во радиофреквенциите на јавните електронски 
комуникациски мрежи, не се дозволени освен во слу-
чаи кога тоа го бараат интересите на одбраната или на-
ционалната безбедност.“  

Член 7 
Насловот на членот 61 и членот 61 се менуваат и 

гласат: 
“Издавање на одобренија за користење на радио-

фреквенции по пат на јавен повик 
(1) Агенцијата издава поединечно одобрение за ко-

ристење на радиофреквенции врз основа на претходно 
спроведена постапка на јавен повик за радиофреквен-
ции кои поради ограничување на расположливоста на 
радиофреквенцискиот опсег таквиот начин на издава-
ње на одобренија е утврден со Планот за доделување и 
користење на радиофреквенции. 
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(2) Агенцијата објавува јавен повик за доставување 
на барања за издавање на одобрение за користење на 
радиофреквенциите, најмалку еднаш годишно. 

(3) Јавниот повик од ставот (2) на овој член треба 
особено да содржи: 

а) намената на радиофреквенциите што се предмет 
на јавниот повик, радиокомуникациските услуги што 
треба да се обезбедат и областите или локациите каде 
што ваквите радиофреквенции треба да се користат; 

б) услови, барања и квалификации што треба да се 
исполнат, кои мораат да бидат во согласност со пропи-
сите за просторно планирање; 

в) износот на еднократен надоместок за добивање 
на одобрение за користење на радиофреквенциите, ка-
ко и начинот и рокот на неговото плаќање; 

г) рок и начин на поднесување на барања за издава-
ње на одобрение за користење на радиофреквенции и 

д) рок во кој заинтересираните страни кои достави-
ле барање за издавање на одобрение за користење на 
радиофреквенции ќе бидат известени за донесената од-
лука. 

(4) Барањето за издавање на одобрение од ставот 
(2) на овој член се доставува до Агенцијата, согласно 
со членот 60 од овој закон, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на јавниот повик. 

(5) Доколку Агенцијата врз основа на примените 
барања по јавниот повик од ставот (2) на овој член 
утврди дека определените радиофреквенции се довол-
ни за сите заинтересирани страни кои доставиле бара-
ња во рокот од ставот (4) на овој член,  Агенцијата одо-
брението за користење на радиофреквенции ќе го изда-
де по постапка утврдена во членот 60 од овој закон. 

(6)  Доколку во рокот од ставот (4) на овој член 
Агенцијата прими повеќе барања од ставот (2) на овој 
член со што се надминува расположливоста на тие ра-
диофреквенции,   Агенцијата ќе донесе одлука за рас-
пишување на јавен тендер согласно со членот 62 од 
овој закон или одлука за распишување на јавен тендер 
со постапка на јавно наддавање согласно со членот 66-
а од овој закон во рок од 30 дена од истекот на рокот 
од ставот (3) на овој член. 

(7) Јавниот повик од ставот (2) на овој член Аген-
цијата го објавува во “Службен весник на Република 
Македонија“, во меѓународно гласило и на својата веб 
страница. 

(8) Агенцијата го определува износот на еднократ-
ниот надоместок од ставот (3) точка в) на овој член. 

(9) Владата на Република Македонија дава соглас-
ност за износот на еднократниот надоместок од ставот 
(8) на овој член.“ 

 
Член 8 

Насловот на членот 62 и членот 62 се менуваат и 
гласат: 

“Издавање на одобрение за користење на радиофре-
квенции по пат  на јавен тендер 

(1) Агенцијата издава поединечно одобрение за ко-
ристење на радиофреквенции преку претходно спрове-
дена постапка на јавен тендер, доколку: 

- е исполнет условот од членот 61 став (5) од овој 
закон или 

- поради ограничувањето на расположливоста на 
радиофреквенцускиот спектар таквата постапка на из-
давање на одобрение за користење на радиофреквен-
ции е утврдена во Планот за доделување и користење 
на радиофреквенции. 

(2) Постапката на јавен тендер од ставот (1) на овој 
член се спроведува преку посебна комисија која ја фор-
мира директорот на Агенцијата од редот на вработени-
те во стручната служба на Агенцијата. 

(3) Директорот на Агенцијата со одлука распишува 
јавен тендер која содржи: 

а) намена на радиофреквенциите што се предмет на 
јавниот тендер, радиокомуникациските услуги што 
треба да се обезбедат и областите или локациите каде 
што ваквите радиофреквенции треба да се користат; 

б) услови, барања и квалификации што треба да ги 
исполнат понудувачите, кои мораат да бидат во соглас-
ност со законската регулатива и прописите за простор-
но планирање; 

в) критериуми за избор на најдобра понуда, начи-
нот на нивна примена и други можни ограничувања 
што треба да се земат предвид при оценувањето на по-
нудите; 

г) почетен износ на пазарната вредност на радио-
фреквенциите, како еднократен надоместок за добива-
ње на одобрение за користење на радиофреквенциите, 
како ограничен природен ресурс; 

д) рок и начин на поднесување на понудите; 
ѓ) адреса, место, датум и време на јавното отворање 

на понудите; 
е) место, време и лице за контакт од кого заинтере-

сираните страни   можат да ја добијат тендерската до-
кументација, цената на тендерската документација и 
начинот на плаќање за истата; 

ж) лице за контакт од кого понудувачите можат да 
добијат дополнителни информации и 

з) рок во кој понудувачите ќе бидат известени за 
донесената одлука. 

(4) Критериумите за избор  врз основа на кој ќе се 
донесе одлука за избор на најповолен понудувач мора 
да се темелат на начелата на објективност, транспа-
рентност, пропорционалност и недискриминација при 
што треба да се води сметка за исполнување на целите 
на овој закон. 

(5) Агенцијата го определува износот на еднократ-
ниот надоместок од ставот (3) точка г) на овој член. 

(6) Владата на Република Македонија дава соглас-
ност за износот на еднократниот надоместок од ставот 
(5) на овој член. 

(7) Агенцијата одлуката од ставот (3) на овој член ја 
објавува во “Службен весник  на Република Македони-
ја“.“ 

 
Член 9 

Во членот 66 ставот (5) се брише. 
 

Член 10 
По членот 66 се додаваат два нови члена 66-а и 66-

б, кои гласат: 
 

“Член 66-а 
Издавање на одобрение за користење на радиофре-

квенции по пат на јавен тендер со јавно наддавање 
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(1) Агенцијата издава поединечно одобрение за ко-
ристење на радиофреквенции преку претходно спрове-
дена постапка на јавен тендер со јавно наддавање кога 
како единствен критериум за избор на најповолен по-
нудувач е цената и  доколку: 

- е исполнет условот од членот 61 став (5) од овој 
закон или 

- поради ограничувањето на расположливоста или 
поради економската вредност на радиофреквенцускиот 
спектар таквата постапка на издавање на одобрение за 
користење на радиофреквенции е утврдена во Планот 
за доделување и користење на радиофреквенции. 

(2) Постапката на јавен тендер од ставот (1) на овој 
член се спроведува преку посебна комисија која ја фор-
мира директорот на Агенцијата од редот на вработени-
те во стручната служба на Агенцијата. 

(3) Директорот на Агенцијата донесува одлука за 
спроведување на постапка на јавен тендер со јавно над-
давање и истата треба особено да содржи: 

а) радиофреквенции што се предмет на јавниот тен-
дер, радиокомуникациските услуги што треба да се 
обезбедат и областите или локациите каде што радио-
фреквенциите треба да се користат; 

б) број на одобренија за користење на радиофре-
квенции што ќе бидат доделени; 

в) услови и барања што треба да бидат исполнети 
од понудувачите за да се квалификуваат за јавното над-
давање; 

г) минимален број на понудувачи, кој мора најмал-
ку да биде за еден поголем од бројот на одобренија за 
користење на радиофреквенции утврдени во ставот (3) 
алинеја 2 на овој член; 

д) почетен износ на пазарната вредност на радио-
фреквенциите како еднократен надоместок за добива-
ње на одобрение за користење на радиофреквенциите, 
како ограничен природен ресурс, при што понудувачи-
те не смеат да понудат помал или ист почетен износ; 

ѓ) износ на депозитот што треба да се уплати, кој не 
може да биде повисок од 10% од почетниот износ на 
пазарната вредност на радиофреквенциите, како и на-
чинот и рокот за неговото плаќање со напомена дека на 
понудувачот којшто нема да биде избран за најповолен 
понудувач во постапката на јавно наддавање уплатени-
от депозит му се враќа во рок од пет дена од денот на 
завршувањето на јавното наддавање, а на понудувачот 
којшто ќе биде избран за најповолен понудувач уплате-
ниот депозит не му се враќа, туку истиот станува со-
ставен дел на избраната понудена цена од јавното над-
давање; 

е) начин и рок за уплата на највисоко понудената 
цена утврдена при јавното наддавање; 

ж) правила за спроведување на постапката за јавно 
наддавање во согласност со овој закон и 

з) рок во кој Агенцијата ќе ја донесе одлуката за из-
бор на еден или повеќе понудувачи кој не може да биде 
подолг од 30 дена од денот на завршувањето на јавното 
наддавање. 

(4) Јавниот тендер со јавно наддавање е успешен 
доколку за јавното наддавање се квалификува бројот 
на понудувачи  кој е најмалку за еден поголем од бро-
јот на одобренија за користење на радиофреквенции 
утврдени во ставот (3) алинеја 2 на овој член. 

(5) Директорот на Агенцијата, по предлог на коми-
сијата за спроведување на јавниот тендер со јавно над-
давање  донесува одлука за избор на понудувучи кои ќе 
учествуваат во постапката на јавно наддавање. Во од-
луката се утврдува местото и времето на одржување на 
јавното наддавање коешто не може да биде пократко 
од 14 дена и подолго од 30 дена од денот на донесува-
њето на одлуката. Одлуката со поканата за учество за 
јавно наддавање се доставува истовремено до сите ква-
лификувани понудувачи во рок од три дена од денот на 
нејзиното донесување. 

(6) Агенцијата го определува износот  на пазарната 
вредност на радиофреквенциите како еднократен надо-
месток за добивање на одобрение за користење на ра-
диофреквенциите. 

(7) Владата на Република Македонија дава соглас-
ност за износот на еднократниот надоместок од ставот 
(6) на овој член. 

(8) Агенцијата одлуката од ставот (3) на овој член ја 
објавува во “Службен весник  на Република Македони-
ја”. 

(9) Одредбите од членовите 63, 64, 65 и 66 од овој 
закон соодветно се применуваат и на постапката за 
спроведување на јавен тендер со јавно наддавање. 

 
Член 66-б 

Постапка и начин на спроведување на јавното над-
давање 

(1) Јавното наддавање го спроведува претседателот 
или заменикот на претседателот на Комисијата од чле-
нот 66-а став (2) од овој закон. 

(2) Јавното наддавање се одржува во просториите 
на Агенцијата по пат на усно наддавање. 

(3) Јавното наддавање може да се врши и преку 
друг соодветен начин утврден од страна на Агенцијата 
во одлуката од членот 66-а од овој закон, при што мора 
да се обезбеди секој понудувач директно и континуи-
рано да го следи јавното наддавање на другите понуду-
вачи и да може без какви било пречки да доставува 
свои понуди. 

(4) Во постапката на јавно наддавање понудувачите 
при секое наддавање не можат да нудат зглемување на 
понудата пониско од три проценти од  почетниот износ 
на пазарната вредност на радиофреквенциите од чле-
нот 66-а од овој закон. 

(5) Во постапката на јавно наддавање претседателот 
или заменикот на претседателот на комисијата од чле-
нот 66-а од овој закон го објавува почетниот износ на 
пазарната вредност на радиофреквенциите  и ги пока-
нува понудувачите да започнат со нудење на повисоки 
понуди. Пред да ја утврди највисоката понуда претсе-
дателот или заменикот на претседателот на Комисијата 
мора три пати да ги покани понудувачите да достават 
повисока понуда. 

(6) Доколку и по третата покана за доставување на 
повисока понуда, не се достави повисока понуда од по-
стојната, претседателот или заменикот на претседате-
лот на комисијата објавува дека постојната понуда е 
највисока, по што не може да се доставуваат нови по-
нуди. 

(7) Доколку во спроведувањето на постапката на 
јавното наддавање претседателот или заменикот на 
претседателот на комисијата, утврдат дека двајца или 
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повеќе понудувачи се договараат или меѓусебно се ко-
ординираат за начинот и висината на износот на јавно-
то наддавање, истите можат да бидат отстранети од на-
тамошната постапка на јавно наддавање. 

(8) За спроведената постапка на јавно наддавање 
комисијата од членот 66-а од овој закон води записник 
врз основа на кој  директорот на Агенцијата донесува 
одлука за избор на најповолен понудувач. 

  (9) Агенцијата во согласност со одлуката за из-
бор на најповолен понудувач ќе издаде едно или пове-
ќе одобренија за користење на радиофреквенции не по-
доцна од 90 дена од истекот на временскиот рок за до-
ставување на понуди. Одлуката на директорот на Аген-
цијата е конечна, а незадоволните страни имаат право 
на судска заштита 

(10) Доколку избраниот понудувач не ја уплати по-
нудената цена од јавното наддавање на начин и во рок 
утврден во одлуката од членот 66-а став (3) од овој за-
кон, нема да му се издаде одобрение за користење на 
радиофреквенции. 

(11) Доколку во постапката за издавање на одобре-
ние за користење на радиофреквенции по пат на јавен 
тендер со јавно наддавање не се изврши избор на нај-
поволен понудувач или не се издаде одобрение за ко-
ристење на радиофреквенции, издавањето на одобре-
ние за користење на недоделените радиофреквенции ќе 
се изврши по постапка на јавен повик согласно со чле-
нот 61 од овој закон или по постапка  на јавен тендер 
согласно со членот 62 од овој закон.“  

Член 11 
Во членот 75 став (3) првата реченица се менува и 

гласи: “Кога се доделуваат радиофреквенции со објаву-
вање на јавен повик, јавен тендер или јавен тендер со 
јавно наддавање наплатениот надоместок претставува 
приход на Буџетот на Република Македонија.“ 

 
Член 12 

По членот 120 се додава нов член 120-а, кој гласи: 
 

“Член 120-а 
Емитување преку  дигитален терестријален систем 
(1) Оператор на дигитален терестријален мултип-

лекс на кого Агенцијата му има издадено одобрение за 
користење на радиофреквенции за емитување на про-
грамски сервиси на радиодифузери кои од Советот за 
радиодифузија  добиле дозвола за емитување преку не-
говиот дигитален  терестријален мултиплекс  е должен 
да ги применува принципите на објективност, транспа-
рентност, пропорционалност и недискриминација по-
деднакво кон сите  радиодифузери.  

(2) Операторот од ставот (1) на овој член е должен 
да работи согласно со овој закон и прописите кои про-
излегуваат од него, како и во  согласност со  Планот за 
намена и распределба на преносни капацитети на диги-
тален терестријален мултиплекс што го донесува Сове-
тот за радиодифузија. 

(3) Операторот од ставот (1) на овој член е должен 
сите услови и цени за дигитално емитување да ги обја-
ви на својата веб страница и да ги достави до Агенција-
та. 

(4) Доколку операторот од ставот (1) на овој член 
планира да направи промени во условите и цените од 
ставот (3) на овој член, е должен до  Агенцијата  да до-

стави писмено известување со детално образложение 
за планираните промени, во рок кој не може да биде  
пократок од 60 дена од денот на планираната промена,  
со цел истата да спроведе активности за да ја утврди 
економската оправданост за условите и  цените  и до-
колку е потребно да преземе мерки согласно со овој за-
кон и прописите  донесени врз основа на него. 

(5) Операторот од ставот (1) на овој член е должен 
во рок од 15 дена од денот на приемот на известување-
то од Советот за радиодифузија за доделените дозволи 
на радиодифузери за емитување преку неговиот диги-
тален  терестријален мултиплекс   да склучи договор со 
радиодифузерот за дигитално емитување согласно со 
условите и цените утврдени во ставот (3) на овој член, 
условите во дозволата на радиодифузерот и да започне 
дигитално да го емитува неговиот програмски сервис. 
Агенцијата  ќе го пропише образецот на договорот и 
истиот ќе го објави на својата веб страница. 

(6) Договорот од ставот (5) на овој член се склучува 
за временски период кој не може да биде пократок од 
временскиот период за кој радиодифузерот ја добил 
дозволата, а операторот е должен во рок од седум дена 
од денот на склучувањето на договорот  истиот да го 
достави до Агенцијата. 

(7) Операторот од ставот (1) на овој член е должен 
да води посебно сметководство за активностите повр-
зани со дигитално емитување.“  

Член 13 
Радиофреквенцискиот опсег 470-790 MHz кој сог-

ласно со Планот за намена на радиофреквенциите во 
Република Македонија се користи за аналогно телеви-
зиско терестријално емитување од 1 јуни 2013 година 
ќе се  користи за телевизиско терестријално емитување  
преку дигитален терестријален систем. 

ЈП МРД е должно до 1 јуни 2013 година преку 
сопствен дигитален терестријален мултиплекс систем 
бесплатно и некодирано  да ги реемитува програмските 
сервиси на постојните терестријални телевизиски ради-
одифузери во Република Македонија кои имаат дозво-
ла за вршење на радиодифузна дејност на државно или 
регионално ниво  согласно со постојната дозвола за ра-
диодифузна дејност.  

Член 14 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 
__________ 

 
L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT  
PËR KOMUNIKIME ELEKTRONIKE  

Neni 1 
Në Ligjin për komunikime elektronike (“Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 13/2005, 
14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/10 dhe 13/12) në nenin 4 
pas pikës 49 shtohen pesë pika të reja 50, 51, 52, 53 dhe 
54, si vijojnë: 

“50. Multipleks digjital terestrial është rrjedhje 
standarde e vargut të sinjaleve, që përmban servise 
televizive, radio programore, shërbime plotësuese dhe 
informata tjera përcjellëse dhe të dhëna dhe që deri te 
shfrytëzuesit e fundit emetohet nëpërmjet një kanali 
televiziv me radiofrekuencë terestriale; 
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51. Sistem digjital terestrial eshte rrjet elektronik ko-
munikues, i cili permbajtjen e multipleksit digjital terestrial 
e emeton deri te shfrytezuesit e fundit nepermjet radioko-
munikimit terestrial; 

52. Operator i multipleksit digjital terestrial eshte per-
soni i notifikuar në pajtim me kete ligj në Agjencine për 
Komunikime Elektronike dhe i cili menaxhon me multip-
leks digjital terestrial;    

53. Operator i sistemit digjital terestrial eshte personi i 
cili ka të drejte të ndertoje, posedoje, jape me qira dhe/ose 
punoje me sistem digjital terestrial. Operatori i sistemit 
digjital terestrial mund të jete edhe operator i multipleksit 
digjital terestrial dhe 

54. Pranues digjital eshte aparat për pranim, dekodim 
dhe konversion të sinjalit televiziv digjital në forme të 
pershtatshme për reproduksion të fotografise, zerit dhe in-
formatave tjera dhe i njejti mund të jete i pavarur, perkate-
sisht i jashtem (set-top box) ose i montuar, perkatesisht i 
integruar në marres televiziv ose aparat tjeter.  

Neni 2 
Në nenin 56 paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
“Me Planin për ndarjen dhe shfrytezimin e radiofreku-

encave më afersisht percaktohen kushtet dhe menyra e 
shfrytezimit të radiofrekuencave në shtrirje të caktuara të 
radiofrekuencave, dispozicioni i radiofrekuencave, si dhe 
menyra e leshimit të lejeve për shfrytezimin e radiofreku-
encave në pajtim me kete ligj.”   

Neni 3 
Neni 58 ndryshohet si vijon: 
“(1) Personat fizike dhe juridike mund të shfrytezojne 

radiofrekuenca në keto menyra: 
a) pa leje për shfrytezimin e radiofrekuencave:   
- për radiofrekuenca të cilat shfrytezohen në pajtim me 

Planin për dedikim të  shtrirjeve të radiofrekuencave për 
nevojat e sigurise nacionale dhe mbrojtjes dhe  

- për radiofrekuenca të cilat mund të shfrytezohen pa 
leje për shfrytezim të radiofrekuencave në pajtim me rre-
gullat e miratuara në baze të ketij ligji, si edhe të marre-
veshjeve nderkombetare, të cilat i ka ratifikuar Republika e 
Maqedonise; 

b) në baze të lejes për shfrytezimin e radiofrekuencave, 
të leshuar në pajtim me proceduren nga nenet 59-a, 60, 61, 
62 ose 66-a të ketij ligji. 

(2) Leja për shfrytezimin e radiofrekuencave të dediku-
ara për radiodifuzion digjital i leshohet operatorit të rrjetit 
publik komunikues për emetimin e serviseve programore të 
radiodifuzereve nepermjet multipleksit të tij digjital tere-
strial në procedure në pajtim me nenet 61 ose 62 të ketij 
ligji.  

(3) Leja për shfrytezimin e radiofrekuencave të dediku-
ara për radiodifuzion digjital, i leshohet radiodifuzerit, i cili 
eshte i vetmi në zone të caktuar servisore lokale, në baze të 
vendimit për ndarjen e lejes për kryerjen e veprimtarise ra-
diodifuzive të miratuar nga Keshilli për radiodifuzion dhe 
të shpallur në “Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedo-
nise”. 

(4) Agjencia i leshon leje për shfrytezimin e radiofre-
kuencave radiodifuzerit për radiodifuzion analog - radio 
pas vendimit të miratuar paraprakisht për ndarjen e lejes 
për kryerjen e veprimtarise radiodifuzive - emetimin e ser-
visit programor të radios të miratuar nga Keshilli për radio-
difuzion dhe të shpallur në “Gazeten Zyrtare të Republikes 
së Maqedonise”. 

(5) Leshimin e lejes për shfrytezimin e radiofrekuenca-
ve për nevojat e radioamatoreve, klasave të radioamatore-
ve, dhenien e provimit të radioamatoreve, programin për 
dhenien e provimit të radioamatoreve, kushtet teknike dhe 
kushtet tjera për perdorim të stacioneve të radioamatoreve 
dhe pajisjen, i percakton Agjencia. 

(6) Dhenia e provimit të radioamatoreve nga paragrafi 
(5) i ketij neni behet në pajtim me Programin për dhenien e 
provimit të radioamatoreve. 

(7) Gjate percaktimit të procedurave dhe menyres së 
dhenies së lejeve për shfrytezimin e radiofrekuencave nga 
paragrafi (3) i ketij neni, Agjencia duhet të mbaje llogari 
për realizimin e qellimeve të ketij ligji." 

 
Neni 4 

Neni 59 ndryshohet si vijon: 
“Agjencia leshon leje të pergjithshme për shfrytezimin 

e radiofrekuencave dhe leje individuale për shfrytezimin e 
radiofrekuencave në pajtim me planin për ndarje dhe shfry-
tezim të radiofrekuencave.” 

 
Neni 5 

Pas nenit 59 shtohen dy nene të reja 59-a dhe 59-b, si 
vijojne: 

 
“Neni 59-a 

Leja e pergjithshme për shfrytezimin e radiofrekuenca-
ve 

(1) Çdo person juridik dhe fizik ka të drejte për shfryte-
zimin e  radiofrekuencave të cilat në pajtim me Planin për 
dedikim të shtrirjeve të radiofrekuencave mund të shfryte-
zohen në baze të lejes së pergjithshme për shfrytezimin e 
radiofrekuencave në pajtim me kushtet për ndarje dhe 
shfrytezim të percaktuara në Planin për ndarje dhe shfryte-
zim të radiofrekuencave. 

(2) Agjencia leshon leje të pergjithshme për shfrytezi-
min e radiofrekuencave në rast të rrezikut të pakonsideru-
eshem nga pengesat e demshme ose në shtrirje të harmoni-
zuara të radiofrekuencave, e sidomos për qellim të zbatimit 
të vendimeve perkatese dhe rekomandimeve të Konferen-
ces evropiane të administratave për poste dhe telekomuni-
kime (CEPT) dhe trupat e saj. 

 
Neni 59-b 

Leja individuale për shfrytezim të radiofrekuencave 
 
Agjencia leshon leje individuale për shfrytezim të radi-

ofrekuencave në pajtim me Planin për ndarje dhe shfryte-
zim të radiofrekuencave me zbatimin e njeres prej procedu-
rave në vijim: 

- pas kerkeses, në pajtim me nenin 60 të ketij ligji, 
- ftese publike, në pajtim me nenin 61 të ketij ligji, 
- tender publik, në pajtim me nenin 62 të ketij ligji dhe 
- tender publik me ankand publik, në pajtim me nenin 

66-a të ketij ligji.” 
 

Neni 6 
Titulli i nenit 60 dhe neni 60 ndryshohen, si vijojne: 
 
“Procedura për leshimin e lejes për shfrytezim të radio-

frekuencave pas kerkeses 
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(1) Agjencia leshon leje për shfrytezim të radiofrekuen-
cave në baze të kerkeses individuale për leshimin e lejes 
për shfrytezim të radiofrekuencave, për të cilen menyra e 
tille e leshimit të lejes eshte percaktuar në Planin për ndarje 
dhe shfrytezim të radiofrekuencave. 

(2) Agjencia do ta leshoje lejen për shfrytezim të radio-
frekuencave nga paragrafi (1) i ketij neni, nese plotesohen 
kushtet si vijojne: 

- kerkesa për leshim të lejes për shfrytezim të radiofre-
kuencave eshte parashtruar në pajtim me kete ligj dhe Rre-
gulloren për formen dhe permbajtjen e kerkeses për leshim 
të lejes për shfrytezimin e radiofrekuencave dhe dokumen-
tacionin e nevojshem, 

-  kerkesa për leshim të lejes për shfrytezimin e radio-
frekuencave eshte në pajtim me kushtet për ndarje dhe 
shfrytezim, të cilat për radiofrekuencat perkatese jane të 
percaktuara në Planin për ndarje dhe shfrytezim të radio-
frekuencave dhe  

- radiofrekuencat e kerkuara jane në disponim. 
(3) Agjencia do t'i leshoje lejet për shfrytezimin e radi-

ofrekuencave sipas rendit të dorezimit të kerkesave për les-
himin e lejeve nga paragrafi (1) i ketij neni, e varesisht nga 
mundesite teknike në disponim, Agjencia mund t’i pranoje 
kerkesat edhe në menyre elektronike. 

(4) Kerkesa për leshim të lejes për shfrytezimin e radio-
frekuencave duhet t’i permbaje të dhenat si vijojne:  

a) emrin, adresen dhe numrin unik amë të qytetareve, 
b) emrin, seline, numrin tatimor dhe numrin e xhiro-

llogarise, numrin e regjistrit dhe deklaraten për perfaqesues 
ligjor për persona juridike, 

v) arsyetimin për nevojat dhe destinimin për shfrytezim 
të radiofrekuencave, 

g) zgjidhjen teknike, me të dhena për rajonin gjeografik 
të shfrytezimit, metoden e perllogaritjes së propagacionit 
dhe percaktimin e zones servisore, të dhena gjeodezike për 
lokacionin e transmetuesit, forcen, modulacionin dhe llojin 
e radioemisionit, sistem të parapare të antenave dhe radio-
pajisjes dhe  

d) daten e fillimit të shfrytezimit me radiofrekuencat. 
(5) Agjencia eshte e obliguar që ta leshoje lejen për 

shfrytezim të radiofrekuencave në afat prej 42 ditesh nga 
dita e pranimit të kerkeses. 

(6) Agjencia me aktvendim do ta refuzoje kerkesen, ne-
se konstaton se: 

a) kerkuesit i eshte hequr leja e dhene paraprakisht për 
shfrytezim të radiofrekuencave me faj të tij në pese vitet e 
fundit, 

b) ndarja e radiofrekuencave nuk eshte në pajtim me 
shfrytezimin efikas të spektrit të radiofrekuencave ose  

v) puna e radio-aparateve të kerkuesit do të shkaktoje 
pengesa të demshme mbi punen e radio-aparateve tjera dhe 
pajisjeve, marresve ose sistemeve elektrike ose elektronike. 

(7) Importi, prodhimi, shitja, dhenia me qira dhe shfry-
tezimi i aparateve, që do të shkaktojne pengesa në radiofre-
kuencat e rrjeteve publike komunikuese elektronike, nuk 
jane të lejuara pervec në raste kur kete e kerkojne interesat 
e mbrojtjes ose sigurise nacionale.” 

 
Neni 7 

Titulli i nenit 61 dhe nenit 61 ndryshohen, si vijojne: 
“Leshimi i lejeve për shfrytezim të radiofrekuencave 

nepermjet fteses publike 

(1) Agjencia leshon leje individuale për shfrytezimin e 
radiofrekuencave, në baze të procedures së zbatuar para-
prakisht të fteses publike për radiofrekuenca, të cilat për 
shkak të kufizimit të dispozicionit të shtrirjes së radiofre-
kuencave, menyra e tille e leshimit të lejes eshte percaktuar 
në Planin për ndarje dhe shfrytezim të radiofrekuencave. 

(2) Agjencia shpall ftese publike për dorezimin e ker-
kesave për leshimin e lejes për shfrytezimin e radiofreku-
encave, së paku një here në vit. 

(3) Ftesa publike nga paragrafi (2) i ketij neni duhet ve-
canerisht t'i permbaje: 

(a) dedikimin e radiofrekuencave të cilat jane lende e 
fteses publike, sherbimet radiokomunikuese që duhet të si-
gurohen dhe rajonet ose lokacionet ku radiofrekuencat e 
ketilla duhet të shfrytezohen; 

b) kushtet, kerkesat dhe kualifikimet që duhet të plote-
sohen, të cilat doemos duhet të jene në pajtim me rregullat 
për planifikim hapesinor; 

v) shumen e kompensimit të njehershem për marrje të 
lejes për shfrytezimin e radiofrekuencave, si dhe menyren 
dhe afatin e pageses së tij; 

g) afatin dhe menyren e parashtrimit të kerkesave për 
leshimin e lejes për shfrytezimin e radiofrekuencave dhe 

d) afatin në të cilin palet e interesuara të cilat kane do-
rezuar kerkese për leshim të lejes për shfrytezimin e radio-
frekuencave do të njoftohen për vendimin e miratuar. 

(4) Kerkesa për leshimin e lejes nga paragrafi (2) i ketij 
neni dorezohet në Agjenci, në pajtim me nenin 60 të ketij 
ligji, në afat prej 30 ditesh nga dita e shpalljes së fteses 
publike. 

(5) Nese Agjencia në baze të kerkesave të marra pas 
fteses publike nga paragrafi (2) i ketij neni konstaton se ra-
diofrekuencat e caktuara jane të mjaftueshme për të gjithe 
palet e interesuara të cilat kane dorezuar kerkese në afatin 
nga paragrafi (4) i ketij neni, Agjencia lejen për shfrytezi-
min e radiofrekuencave do ta leshoje pas procedures së 
percaktuar në nenin 60 të ketij ligji.  

(6) Nese në afatin nga paragrafi (4) i ketij neni Agjen-
cia pranon më shume kerkesa nga paragrafi (2) i ketij neni 
me çka tejkalohet dispozicioni i atyre radiofrekuencave, 
Agjencia do të miratoje vendim për shpalljen e tenderit 
publik në pajtim me nenin 62 të ketij ligji ose vendim për 
shpalljen e tenderit publik me procedure të ankandit publik 
në pajtim me nenin 66-a në afat prej 30 ditesh pas kalimit 
të afatit nga paragrafi (3) i ketij neni. 

(7) Thirrjen publike nga paragrafi (2) i ketij neni, Ag-
jencia e shpall në “Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqe-
donise”, në gazete nderkombetare dhe në ueb faqen e vet. 

(8) Agjencia e percakton shumen e kompensimit të nje-
hereshem nga paragrafi (3) pika v) e ketij neni. 

(9) Qeveria e Republikes së Maqedonise jep pelqim për 
shumen e kompensimit të njehereshem nga paragrafi (8) i 
ketij neni." 

 
Neni 8 

Titulli i nenit 62 dhe neni 62 ndryshohen si vijojne: 
“Leshimi i lejes për shfrytezimin e radiofrekuencave 

nepermjet tenderit publik 
(1) Agjencia jep leje individuale për shfrytezimin e ra-

diofrekuencave nepermjet procedures paraprakisht të zba-
tuar të tenderit publik, nese: 

- eshte plotesuar kushti nga neni 61 paragrafi (5) i ketij 
ligji ose  
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- për shkak të kufizimit të disponimit të spektrit të radi-
ofrekuencave procedura e tille e dhenies së lejes për shfry-
tezimin e radiofrekuencave eshte percaktuar në Planin për 
ndarjen dhe shfrytezimin e radiofrekuencave. 

(2) Procedura e tenderit publik nga paragrafi (1) i ketij 
neni zbatohet nepermjet komisionit të vecante të cilin e for-
mon drejtori i Agjencise nga radhet e të punesuarve në 
sherbimin profesional të Agjencise. 

(3) Drejtori i Agjencise me vendim shpall tender publik 
që i permban:  

a) dedikimin e radiofrekuencave të cilat jane lende e 
tenderit publik, sherbimet e radiokomunikimit të cilat du-
het të sigurohen dhe sferat ose lokacionet ku radiofrekuen-
cat e tilla duhet të shfrytezohen; 

b) kushtet, kerkesat dhe kualifikimet të cilat duhet t’i 
plotesojne ofertuesit, të cilet doemos duhet të jene në paj-
tim me rregullativen ligjore dhe rregullat për planifikim ha-
pesinor; 

v) kriteret për zgjedhjen e ofertuesit më të mire, men-
yren e zbatimit të tyre dhe kufizime tjera të mundshme të 
cilat duhet të merren parasysh gjate vleresimit të ofertave; 

g) shumen fillestare të vleres tregtare të radiofrekuen-
cave, si kompensim i njehershem për marrjen e lejes për 
shfrytezimin e radiofrekuencave, si resurs i kufizuar nat-
yror; 

d) afatin dhe menyren e parashtrimit të ofertave; 
gj) adresen, vendin, daten dhe kohen e hapjes publike 

të ofertave; 
e) vendin, kohen dhe personin për kontakt prej të cilit 

palet e interesuara mund ta marrin dokumentacionin e ten-
derit, cmimin e dokumentacionit të tenderit dhe menyren e 
pageses së tij; 

zh) personin për kontakt nga i cili ofertuesit mund të 
marrin informata plotesuese dhe  

z) afatin në të cilin ofertuesit do të njoftohen për vendi-
min e marre. 

(4) Kriteret për zgjedhje në baze të të cilave do të mira-
tohet vendim për zgjedhje të ofertuesit më të volitshem do-
emos duhet të mbeshteten në parimet e objektivitetit, trans-
parences, proporcionalitetit dhe mosdiskriminimit me 
ç’rast duhet të mbahet llogari për plotesimin e qellimeve të 
ketij ligji. 

(5) Agjencia e cakton shumen e kompensimit të njehe-
reshem nga paragrafi (3) pika g) të ketij neni. 

(6) Qeveria e Republikes së Maqedonise jep pelqim për 
shumen e kompensimit të njehershem nga paragrafi (5) i 
ketij neni. 

(7) Agjencia vendimin nga paragrafi (3) i ketij neni e 
shpall në “Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise”."  

Neni 9 
Në nenin 66 paragrafi (5) shlyhet. 
 

Neni 10 
Pas nenit 66 shtohen dy nene të reja 66-a dhe 66-b, si 

vijojne:  
“Neni 66-a 

Leshimi i lejes për shfrytezimin e radiofrekuencave ne-
permjet tenderit publik me ankand publik 

(1) Agjencia jep leje individuale për shfrytezimin e ra-
diofrekuencave nepermjet procedures së zbatuar parapra-
kisht të tenderit publik me ankand publik kur si kriter i ve-
tem për zgjedhje të ofertuesit më të volitshem eshte cmimi 
dhe nese: 

- eshte plotesuar kushti nga neni 61 paragrafi (5) i ketij 
ligji ose  

- për shkak të kufizimit të dispozicionit ose për shkak 
të vleres ekonomike të spektrit të radiofrekuencave proce-
dura e tille e dhenies së lejes për shfrytezimin e radiofreku-
encave eshte  percaktuar në Planin për ndarjen dhe shfryte-
zimin e radiofrekuencave. 

(2) Procedura në tender publik nga paragrafi (1) të ketij 
neni zbatohet nepermjet komisioni të vecante të cilin e for-
mon drejtori i Agjencise nga radhet e të punesuarve në 
sherbimin profesional të Agjencise. 

(3) Drejtori i Agjencise miraton vendim për zbatimin e 
procedures së tenderit publik me ankand publik dhe i njejti 
vecanerisht duhet t'i permbaje: 

a) radiofrekuencat që jane lende e tenderit publik, sher-
bimet e radiokomunikimit të cilat duhet të sigurohen dhe 
sferat ose lokacionet ku radiofrekuencat e tilla duhet të 
shfrytezohen; 

b) numrin e lejeve për shfrytezimin e radiofrekuencave 
që do të ndahen; 

v) kushtet dhe kerkesat të cilat duhet të plotesohen nga 
ofertuesit që të kualifikohen për ankand publik; 

g) numrin minimal të ofertuesve, i cili doemos duhet të 
jete së paku për një më i madh se numri i lejeve për shfry-
tezimin e radiofrekuencave të percaktuara në paragrafin (3) 
alinene 2 të ketij neni; 

d) shumen fillestare të vleres së tregut të radiofrekuen-
cave, si kompensim i njehershem për marrjen e lejes për 
shfrytezimin e radiofrekuencave, si resurs i kufizuar nat-
yror, me ç’rast ofertuesit nuk guxojne të ofrojne shume më 
të vogel ose të njejte fillestare; 

gj) shumen e depozites që duhet të paguhet, që nuk 
mund të jete më e larte se 10% nga shuma fillestare e vle-
res tregtare të radiofrekuencave si dhe menyren dhe afatin 
e pageses së saj, me verejtje se ofertuesit i cili nuk do të 
zgjidhet si ofertues më i volitshem në proceduren e ankan-
dit publik depozita e paguar i kthehet në afat prej pese di-
tesh nga mbarimi i ankandit publik, ndersa ofertuesit i cili 
do të zgjidhet si ofertues më i volitshem depozita e paguar 
nuk i kthehet,  por ajo behet pjese e cmimit të zgjedhur të 
ofruar të ankandit publik; 

e) menyren dhe afatin e cmimit më të madh të ofruar të 
percaktuar gjate ankandit publik, 

zh) rregullat për zbatimin e procedures së ankandit 
publik në pajtim me kete ligj dhe 

z) afatin në të cilin Agjencia do të marre vendim për 
zgjedhjen e një ose më shume ofertuesve që nuk mund të 
jete më i gjate se 30 dite nga dita e perfundimit të ankandit 
publik. 

(4) Tenderi publik me ankand publik eshte i suksess-
hem nese për ankandin publik kualifikohet numer i ofertue-
sve i cili eshte për një më i madh nga numri i lejeve për 
shfrytezimin e radiofrekuencave të percaktuara në paragra-
fin (3) alinene 2 të ketij neni. 

(5) Drejtori i Agjencise me propozim të komisionit për 
zbatimin e tenderit publik me ankand publik miraton ven-
dim për zgjedhjen e ofertuesve të cilet do të marrin pjese 
në proceduren e ankandit publik. Në vendim percaktohet 
vendi dhe koha e mbajtjes së ankandit publik i cili nuk 
mund të jete më i shkurter se 14 dite dhe më i gjate se 30 
dite nga dita e miratimit të vendimit. Vendimi me ftesen 
për pjesemarrje në ankand publik dorezohet njekohesisht te 
të gjithe ofertuesit e kualifikuar në afat prej tri ditesh nga 
dita e miratimit të tij. 
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(6) Agjencia e cakton shumen e vleres tregtare të radio-
frekuencave, si kompensim i njehershem për marrjen e le-
jes për shfrytezimin e radiofrekuencave. 

(7) Qeveria e Republikes së Maqedonise jep pelqim për 
shumen e kompensimit të njehershem nga paragrafi (6) i 
ketij neni. 

(8) Agjencia e shpall vendimin nga paragrafi (3) i ketij 
neni në “Gazeten Zyrtare të Republikes se Maqedonise”. 

(9) Dispozitat e neneve 63, 64, 65 dhe 66 të ketij ligji 
në menyre adekuate zbatohen edhe në proceduren për reali-
zimin e tenderit publik me ankand publik.  

Neni 66-b 
Procedura dhe menyra e realizimit të ankandit publik 
(1) Ankandin publik e realizon kryetari ose zevendeskr-

yetari i Komisionit nga neni 66-a paragrafi (2) të ketij ligji. 
(2) Ankandi publik mbahet në lokalet e Agjencise ne-

permjet ankandit publik. 
(3) Ankandi publik mund të kryhet edhe nepermjet një 

menyre tjeter perkatese të percaktuar nga  Agjencia në ven-
dimin e nenit 66-a të ketij ligji, me ç’rast doemos duhet të 
sigurohet që çdo ofertues drejtperdrejt dhe në vazhdimesi 
ta percjelle ankandin publik të ofertuesve tjere dhe pa kurr-
fare pengesash të mund të dorezoje oferta të veta. 

(4) Në proceduren e ankandit publik ofertuesit gjate 
çdo ankandi nuk mund të ofrojne zmadhim të ofertes më 
ulet se tre perqind nga shuma fillestare e vleres tregtare të 
radiofrekuencave nga neni 66-a i ketij ligji. 

(5) Në proceduren e ankandit publik kryetari ose ze-
vendeskryetari i Komisionit nga neni 66-a i ketij ligji e 
shpall  shumen  fillestare të vleres tregtare të radiofrekuen-
cave dhe i fton ofertuesit të fillojne me ofrimin e ofertave 
më të larta. Para se ta percaktoje oferten më të larte kryeta-
ri ose zevendeskryetari i Komisionit doemos duhet t’i ftoje 
ofertuesit tri here të dorezojne oferta më të larta. 

(6) Nese edhe pas fteses së trete për dorezimin e ofertes 
më të larte, nuk dorezohet oferte më e larte nga ajo ekzistu-
ese, kryetari ose zevendeskryetari i Komisionit shpall se 
oferta ekzistuese eshte më e larte, me ç’rast nuk mund të 
dorezohen oferta të reja. 

(7) Nese në zbatimin e procedures së ankandit publik 
kryetari ose zevendeskryetari i Komisionit, percakton se dy 
ose më shume ofertues merren vesh ose ndermjet veti koor-
dinohen për menyren e lartesise së shumes së ankandit 
publik, ata mund të largohen nga procedura e metejme e 
ankandit publik. 

(8) Për proceduren e zbatuar të ankandit publik Komi-
sioni nga neni 66-a i ketij ligji mban procesverbal, në baze 
të të cilit drejtori i Agjencise miraton vendim për zgjedhjen 
e ofertuesit më të volitshem. 

(9) Agjencia në pajtim me vendimin për zgjedhjen e 
ofertuesit më të volitshem do të jape një ose më shume leje 
për shfrytezimin e radiofrekuencave jo më vone se 90 dite 
nga kalimi i afatit kohor për dorezimin e ofertave. Vendimi 
i drejtorit të Agjencise eshte perfundimtar, ndersa palet e 
pakenaqura kane të drejte për mbrojte gjyqesore. 

(10) Nese ofertuesi i zgjedhur nuk e paguan cmimin e 
ofruar të ankandit publik në menyre dhe në afat të perca-
ktuar në vendimin e nenit 66-a paragrafit (3) të ketij ligji, 
nuk do t’i jepet leje për shfrytezimin e radiofrekuencave. 

(11) Nese në proceduren për dhenien e lejes për shfry-
tezimin e radiofrekuencave nepermjet tenderit publik me 
ankand publik nuk kryhet zgjedhja e ofertuesit më të volits-
hem ose nuk jepet leje për shfrytezimin e radiofrekuenca-

ve, dhenia e lejes për shfrytezimin e radiofrekuencave të 
pandara do të behet me procedure të fteses publike në paj-
tim me nenin 61 të ketij ligji ose me procedure të tenderit 
publik në pajtim me nenin 62 të ketij ligji.” 

 
Neni 11 

Në nenin 75  paragrafi (3) fjalia e pare ndryshohet si vi-
jon: “Kur ndahen radiofrekuenca me shpalljen e thirrjes 
publike, tenderit publik ose tenderit publik me ankand pub-
lik kompensimi i arketuar paraqet të hyra të Buxhetit të Re-
publikes së Maqedonise”. 
 

Neni 12 
Pas nenit 120 shtohet neni i ri 120-a, si vijon: 
 

"Neni 120-a 
Emetimi nepermjet sistemit terestrial 
(1) Operatori i multipleksit terestrial digjital të cilit Ag-

jencia i ka dhene leje për shfrytezimin e radiofrekuencave 
për emetimin e serviseve programore të radiodifuzereve të 
cilet nga Keshilli për radiodifuzion kane marre leje për 
emetim nepermjet multipleksit të tij terestrial digjital obli-
gohet që t’i zbatoje parimet e objektivitetit, transparences, 
proporcionalitetit dhe mosdiskriminimit njejte ndaj të gjit-
he radiodifuzereve.  

(2) Operatori nga paragrafi (1) i ketij neni detyrohet që 
të punoje në pajtim me kete ligj dhe rregullat të cilat dalin 
nga ai, si dhe në pajtim me Planin për dedikim dhe shpern-
darje të kapaciteteve të transportit të multipleksit terestrial 
digjital të cilin e miraton Keshilli për radiodifuzion. 

(3) Operatori nga paragrafi (1) i ketij neni  obligohet që 
të gjitha kushtet dhe cmimet për emetim digjital, t’i shpalle 
në ueb faqe dhe t'i dorezoje  te Agjencia. 

(4) Nese operatori nga paragrafi (1) i ketij neni planifi-
kon të beje ndryshime në kushtet dhe cmimet nga paragrafi 
(3) i ketij neni, detyrohet që te Agjencia të dorezoje njoftim 
me shkrim me arsyetim të hollesishem për ndryshimet e 
planifikuara, në afat i cili nuk mund të jete më i shkurt se 
60 dite nga dita e ndryshimit të planifikuar, me qellim që 
ajo të zbatoje aktivitete që ta percaktoje arsyetimin ekono-
mik për kushtet dhe cmimet dhe nese eshte e nevojshme të 
ndermarre masa në pajtim me kete ligj dhe rregullat e mira-
tuara  në baze të tij. 

(5) Operatori nga paragrafi (1) i ketij neni obligohet që 
në afat prej 15 ditesh nga dita e pranimit të njoftimit nga 
Keshilli për radiodifuzion për lejet e ndara të radiodifuze-
reve për emetim nepermjet multipleksit të tij digjital tere-
strial, të lidh kontrate me radiodifuzerin për emetim digjital 
në pajtim me kushtet dhe cmimet e percaktuara në paragra-
fin (3) të ketij neni, kushtet në lejen e radiodifuzerit dhe të 
filloje në menyre digjitale ta emetoje servisin e tij progra-
mor. Agjencia do ta percaktoje formularin e kontrates dhe 
të njejtin do ta shpall në ueb faqen e vet. 

(6) Marreveshja nga paragrafi (5) i ketij neni lidhet për 
periudhe kohore e cila nuk mund të jete më e  shkurt se 
periudha kohore për të cilin radiodifuzeri e ka marre lejen, 
ndersa operatori  obligohet që në afat prej shtate ditesh nga 
dita e lidhjes së marreveshjes atë ta dorezoje  te Agjencia. 

(7) Operatori nga paragrafi (1) i ketij neni obligohet që 
të mbaje kontabilitet të vecante për aktivitete të lidhura me 
emetimin digjital." 
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Neni 13 
Shtrirja e radiofrekuencave 470-790 MHz e cila në paj-

tim me Planin për dedikim të radiofrekuencave në Republi-
ken e Maqedonise shfrytezohet për emetim terestrial televi-
ziv analog ngaj 1 qershori 2013 do të shfrytezohet për eme-
tim terestrial televiziv nepermjet sistemit terestrial digjital. 

NP RDM obligohet që deri më 1 qershor 2013 neperm-
jet sistemit të vet multipleks digjital terestial falas dhe në 
menyre të pakoordinuar t’i riemetoje serviset programore 
të radiodifuzereve televizive terestriale ekzistues në Re-
publiken e Maqedonise që kane leje për kryerjen e veprim-
tarise radiodifuzive në nivel shteteror ose rajonal në pajtim 
me lejen ekzistuese për veprimtari radiodifuzive. 

 
Neni 14 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e botimit në “Gazeten Zyr-
tare të Republikes së Maqedonise”. 

__________ 
 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1637. 
Врз основа на член 38-a став 4 од Законот за возду-

хопловство („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/2010 и 24/2012), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 8.5.2012 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ И ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДР-
ШКА НА ДОМАШНИ И СТРАНСКИ АВИОПРЕ-
ВОЗНИЦИ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ ОД КОРИСНИЦИТЕ  

НА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА  
Член 1 
Предмет 

 
Со оваа уредба се уредуваат начинот и поблиските 

критериуми за доделување на финансиска поддршка на 
домашни и странски авиопревозници и потребната до-
кументација која треба да се достави од корисниците 
на финансиската поддршка.  

Член 2 
Цел и начела 

 
Целта на оваа уредба е да се овозможи побрз развој 

на цивилното воздухопловство и формирање на покон-
курентни и подостапни цени во воздушниот сообраќај 
во Република Македонија преку утврдување еднаков 
пристап, транспарентност во процедурата за доделува-
ње на финансиска поддршка, како и квалитетно и ефи-
касно вршење на работите и услугите во воздушниот 
сообраќај. 

Доделувањето на финансиската поддршка се врши 
во согласност со начелата на транспарентност, неди-
скриминација, пропорционалност и ефикасност. 

 
Член 3 

Дефиниции 
 
Одделни изрази употребени во оваа уредба го има-

ат следното значење: 

„Финансиска поддршка“ се финансиски средства 
кои се доделуваат од страна на Владата на Република 
Македонија на домашни и странски авиопревозници, 

„Договор за финансиска поддршка“ е договор склу-
чен помеѓу давателот на финансиската поддршка, од 
една страна и барателот на финансиската поддршка, од 
друга страна, а чиј предмет е доделување на финанси-
ска поддршка согласно со оваа уредба, 

„Отворен повик“ е процедура за доделување финан-
сиска поддршка во која сите авиопревозници можат да 
поднесат барање за доделување на финансиска поддр-
шка, 

„Документација за барање“ е збир на документи, 
информации и услови кои претставуваат основа за из-
готвување, доставување и оценување на барањето за 
доделување финансиска поддршка, 

„Давател на финансиска поддршка“ е Владата на 
Република Македонија, 

„Барател на финансиска поддршка“ е секој авиопре-
возник кој доставил барање за доделување финансиска 
поддршка, 

„Корисник на финансиска поддршка“ е секој бара-
тел на финансиска поддршка кој склучил договор за 
финансиска поддршка, 

„Барање“ е предлог од барателот на финансиската 
поддршка изготвен врз основа на документацијата за 
барање кое претставува основа за доделување на фи-
нансиска поддршка, 

„Прифатливо барање“ е барање кое е поднесено во 
утврдениот рок и за кое е утврдено дека во потполност 
ги исполнува сите барања од документацијата за бара-
ње и одговара на сите критериуми, услови и евентуал-
ни барања за способноста на барателите, 

„Нова дестинација“ е дестинација која не била опс-
лужувана од/до аеродромот „Александар Велики“ – 
Скопје со редовен воздушен превоз во последните две 
ИАТА сезони, 

„Постојна дестинација“ е дестинација која била 
опслужувана од/до аеродромот „Александар Велики“ – 
Скопје со редовен воздушен превоз во последните две 
ИАТА сезони, 

„ИАТА“ е меѓународна асоцијација за воздушен со-
обраќај, 

„ИАТА сезона“ е дел од календарска година која се 
однесува на летен и зимски ред на летање на начин 
пропишан од ИАТА, 

„Авиопревозници“ се превозници кои вршат редо-
вен јавен воздушен превоз и поседуваат валидно увере-
ние за исполнување на безбедносните услови за врше-
ње на јавен воздушен превоз (Air Operator Certificate - 
AOC). 

 
Член 4 

Начин на доделување на финансиска поддршка 
 
Доделувањето на финансиската поддршка вклучу-

ва: 
1.спроведување процедура за доделување на финан-

сиска поддршка и 
2.склучување на договор за финансиска поддршка. 
Процедурата за доделување на финансиска поддр-

шка вклучува: 
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1.спроведување на отворен повик за доделување на 
финансиската поддршка и 

2.определување – избор на корисници на финанси-
ската поддршка.  

Член 5 
Давател на финансиска поддршка 

 
Финансиската поддршка се доделува согласно член 

38-а од Законот за воздухопловство за средствата утвр-
дени во Програмата за определување средства потреб-
ни за доделување финансиска поддршка за поттикнува-
ње и развој на воздушниот сообраќај во Република Ма-
кедонија на домашни и странски превозници за перио-
дот од 2012-2014 година, преку Министерството за 
транспорт и врски. 

 
Член 6 

Период за кој се доделува финансиската поддршка 
 
Финансиската поддршка се доделува за период од 

три години од денот на склучувањето на договорот за 
финансиска поддршка. 

 
Член 7 

Начин за доделување финансиска поддршка 
 
Доделувањето на финансиската поддршка се врши 

по пат на јавен повик за финансиска поддршка, органи-
зиран и спроведен согласно оваа уредба. 

 
Член 8 

Комисија за спроведување на процедурата  
за доделувањефинансиска поддршка 

 
Процедурата за доделување финансиска поддршка 

ја подготвува, организира и спроведува Комисија фор-
мирана од страна на министерот за транспорт и врски. 

Комисијата од ставот 1 на овој член се состои од 
претседател и четири (4) члена и нивни заменици. 

За членови и нивни заменици во Комисијата се име-
нуваат лица од кабинетот на заменик претседателот на 
Владата на Република Македонија задолжен за економ-
ски прашања, Министерството за финансии, Мини-
стерството за транспорт и врски, Министерството за 
економија и Агенцијата за цивилно воздухопловство. 

Во работата на Комисијата може да учествуваат и 
надворешни лица – експерти. 

Членови на Комисијата не можат да бидат лица 
кои: 

- се во брачна врска, роднинска врска до второ ко-
лено или се поврзани со посвојување или старателство 
со барателот, со неговиот законски полномошник, а во 
случаите кога барателот е правно лице и со членови на 
неговите управни, надзорни или други органи и рако-
водни тела, 

- во текот на последните три години биле вработени 
или биле членови на органите на управување на бара-
телот или 

- се во друг законски или фактички однос со барате-
лот. 

Комисијата работи во полн состав и одлуките ги до-
несува со мнозинство гласови од вкупниот број на чле-
нови. 

Член 9 
Работни задачи на Комисијата 

 
Комисијата ги врши следните работи: 
- подготвување на документацијата за барање, 
- објавување на јавниот повик, 
- организирање на приемот на барањата, 
- давање на појаснувања и доставување дополни-

телни информации и документи, 
- разгледување и оценување на барањата и давање 

предлог на кои баратели да им се додели финансиска 
поддршка, 

- поднесување предлог за прекинување или пони-
штување на процедурата и 

- вршење други работи потребни за спроведување 
на процедурата. 

За извршените дејства во процедурата Комисијата 
ги известува сите баратели. 

 
Член 10 

Содржина на документацијата за барање 
 
Комисијата ја подготвува документацијата за бара-

ње во рок од не повеќе од 15 дена од влегувањето во 
сила на оваа уредба. 

Документацијата за барање ги содржи следниве 
елементи: 

- покана за поднесување на барање со инструкција, 
- критериуми за доделување на финансиската под-

дршка, 
- инструкција за барателите за подготовка на бара-

њето, 
- предлог текст на договорот за финансиска поддр-

шка, 
Комисијата може да определи дека податоците или 

дел од податоците содржани во документацијата за ба-
рање се сметаат за класифицирани информации. Во та-
ков случај барателите во процедурата треба да подне-
сат изјава, приложена кон документацијата со која се 
обврзуваат дека нема да ги објавуваат податоците кои 
се сметаат за класифицирани информации. 

Комисијата може да врши изменување и дополну-
вање на документација за барање, под услов истите да 
се достапни на заинтересираните кандидати најдоцна 
пет дена пред истекот на рокот за поднесување на бара-
ња за доделување на финансиска поддршка. 

 
Член 11 

Подигнување на документацијата за барање 
 
Комисијата треба на авиопревозниците да им овоз-

можи да подигнат документацијата за барање во рок од 
три дена од датумот на објавувањето на јавниот повик 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

  
Член 12 

Надоместок 
 
За издавање на документацијата за барање не се 

наплаќа надоместок. 
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Член 13 
Јавен повик 

 
Комисијата го објавува јавниот повик за доставува-

ње на барање за доделување на финансиска поддршка 
во „Службен весник на Република Македонија“ и во 
најмалку едно домашно и странско јавно гласило.  

Јавниот повик од ставот 1 на овој член особено тре-
ба да ги содржи следните елементи: 

- предмет на финансиската поддршка, 
- процедурата за доделување на финансиската под-

дршка, 
- рок на валидност на барањата, 
- рок, адреса и начин на подигнување на документа-

цијата за барање, 
- рок, адреса, начин за доставување на барањата и 

време и час на отворање на барањата, 
- јазик на кој треба да бидат напишани барањата, 
- лица овластени да учествуваат на отворањето на 

барањата, 
- докази и документација кои на барателот му се 

потребни за докажување на личната состојба, про-
фесионалната дејност, економско-финансиската со-
стојба и техничката или професионалната способ-
ност; 

- назначување на критериумите за доделување на 
финансиската поддршка и 

- други податоци кои се однесуваат на предметот на 
финансиската поддршка. 

 
Член 14 
Рокови 

 
Рокот за поднесување на барањето за доделување 

на финансиска поддршка може да изнесува најмногу 30 
дена од денот на објавувањето на јавниот повик во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Временските рокови можат да се продолжат од 
страна на Комисијата во секое време пред истекување 
на рок, под услов за тоа навремено да ги информира 
баратели. 

 
Член 15 

Начин на доставување на барање 
 
Барањето за доделување на финансиска поддршка 

се доставува на начин и во форма утврдени со јавниот 
повик и документацијата за барање. 

Право да достават барање за доделување на финан-
сиска поддршка имаат само авиопревозници кои ја по-
дигнале документацијата за барање. 

Авиопревозникот може да поднесе само едно бара-
ње за доделување на финансиска поддршка. 

 
Член 16 

Евалуација на барањата 
 
Комисијата утврдува листа на баратели врз основа 

на нивната лична состојба, нивната способност за вр-
шење професионална дејност, економската и финанси-
ската состојба, како и техничката и професионалната 
способност. 

Комисијата за извршената евалуација објавува из-
вештај и ги известува сите баратели за резултатите од 
процедурата. 

Барателите и барањата не можат да се оценуваат 
или евалуираат врз основа на критериум кој не бил об-
јавен во документацијата за барање. 

 
Член 17 

Исклучување на барател 
 
Комисијата ќе го исклучи барателот на финансиска-

та поддршка кој со правосилна судска одлука е осуден 
за следниве кривични дела: 

- корупција, 
- измама и 
- перење на пари и други приноси од кривично де-

ло. 
Комисијата ќе го исклучи барателот на финансиска-

та поддршка и кога: 
- над него е отворена процедура на стечај или ли-

квидација; 
- му е изречена казна за кривично дело или прекр-

шочна санкција забрана за вршење професија, дејност 
или должност, 

- не ги исполнил обврските за плаќање на даноци, 
придонеси и други 

јавни давачки во согласност со прописите на држа-
вата во која е основан и 

- не доставил потполна документација за барање. 
 

Член 18 
Докази 

 
За утврдување на личната состојба и професионал-

на дејност, барателите треба да приложат потврда или 
исправа издадена од надлежен судски или администра-
тивен орган. 

За утврдување на економската и финансиската со-
стојба, барателите треба да приложат биланси или из-
вадоци од билансите на состојба и податоци од билан-
сите на успех. 

За утврдување на техничката или професионалната 
способност, барателите треба да приложат: 

- доказ за исполнување на условите за вршење на 
јавен воздушен превоз и  

- доказ за реализиран превоз на патници во прет-
ходната година.  

 
Член 19 

Критериуми за доделување на финансиска  
поддршка 

 
Финансиската поддршка ќе се доделува врз основа 

на следните критериуми: 
- барателите на финансиската поддршка е потребно 

да ги исполнуваат  условите за вршење на јавен возду-
шен превоз согласно Законот за воздухопловство, 

- барателите на финансиската поддршка е потребно 
да имаат превезено, односно опслужено најмалку 10 
милиони патници во 2011 година, 

- барателите на финансиската поддршка е потребно 
да имаат остварено профит од најмалку 25.000.000,00 
(дваесет и пет милиони) евра во 2011 година и  



 Стр. 44 - Бр. 59                                                                                             11 мај 2012 
 
 

- барателите на финансиската поддршка да ги реа-
лизираат условите од член 20 на оваа уредба. 

Финансиската поддршка ќе се додели на сите бара-
тели кои во потполност ги исполнуваат критериумите 
од став 1 на овој член, при што ќе се користи принци-
пот на првенство при поднесување на барањето за до-
делување на финансиската поддршка („прв аплициран, 
прв услужен“). 

Доделувањето на финансиска поддршка ќе трае се 
до искористување на средствата од член 5 на оваа 
уредба.  

Член 20 
Услови кои е потребно да ги исполнат корисниците 

на финансиската поддршка 
 
Корисниците на финансиската поддршка треба да 

ги исполнат следните услови: 
1. да воспостават и одржат база за периодот за кој 

се доделува финансиската поддршка од најмалку еден 
воздухоплов (авион) на аеродромот „Александар Вел-
ки“ – Скопје, најдоцна до крајот на 2012 година, 

2. да започнат со оперирање на најмалку шест нови 
дестинации помеѓу аеродромот „Александар Велики“ – 
Скопје и централна Европа, Апенинскиот и Пиринеј-
скиот полуостров, Бенелукс и Скандинавија, најдоцна 
до 01.11.2012 година и истите да бидат опслужувани за 
периодот за кој се доделува финансиската поддршка, 

3. новите дестинации да бидат постојано опслужу-
вани најмалку два пати неделно во која било од ИАТА 
сезоните по однапред определен ред на летање за пери-
одот на користењето на финансиската поддршка, 

4. да обезбедат превоз на патници во заминување 
од аеродромот „Александар Велики“ – Скопје и тоа: 

1. најмалку 120.000 патници во првата година од 
договорот за финансиска поддршка (10.000 патници 
месечно),  

2. најмалку 135.000 патници во втората година од 
договорот за финансиска поддршка (11.250 патници 
месечно) и  

3. најмалку 150.000 патници во третата година од 
договорот за финансиска поддршка (12.500 патници 
месечно), 

5. новите дестинации да не се опслужувани со редо-
вен воздушен превоз во последните две ИАТА сезони 
од/до аеродромот „Александар Велики“ – Скопје, 

6. да изработат план за промоција и маркетинг. 
Планот за промоција и маркетинг може да биде 

предмет на промени по укажување на давателот на фи-
нансиската поддршка. 

 
Член 21 

Извештај од евалуација 
 
Комисијата изготвува писмен извештај за евалуаци-

јата и предлог-листа со баратели за склучување на до-
говор за финансиска поддршка кои се потпишуваат од 
страна на претседателот и членовите на Комисијата. 

 
Член 22 
Решение 

 
Комисијата по спроведената процедура до министе-

рот за транспорт и врски доставува: 

- извештај за евалуација, 
- предлог-листата со баратели за склучување на до-

говор за финансиска поддршка или 
- предлог за прекинување или поништување на про-

цедурата. 
Министерот за транспорт и врски врз основа на из-

вештајот за евалуација и предлогот-листата од ставот 1 
на овој член: 

- донесува решение со која се утврдува листата со 
баратели за склучување на договор за финансиска под-
дршка или 

- ја задолжува Комисијата да ги отстрани констати-
раните недостатоци во процедурата, да изврши повтор-
на евалуација и да достави нова предлог-листа со бара-
тели за склучување на договор за финансиска поддр-
шка или 

- донесува решение со која ја  поништува процеду-
рата. 

Решението од ставот 2 на овој член се објавува во 
"Службен весник на Република Македонија".  

Решението од ставот 2 на овој член се доставува до 
сите баратели во рок не подолг од 15 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија".  

Член 23 
Постапување на Комисијата 

 
Барателите на финансиската поддршка во текот на 

процедурата имааат право на приговор до Комисијата. 
Комисијата, доколку оцени дека поднесениот при-

говор е оправдан, може да го прифати и да го измени 
својот став. 

Доколку Комисијата го одбие приговорот, подноси-
телот на приговорот по донесувањето на решението за 
избор, прекинување или поништување на процедурата 
има право да поведе управен спор. 

Управниот спор не го одлага склучувањето на дого-
ворот за финансиска поддршка. 

 
Член 24 
Договор 

 
Договорот за финансиска поддршка во име на Вла-

дата на Република Македонија го склучува министерот 
за транспорт и врски и барателите на финансиската 
поддршка утврдени со решението од член 22 став 2 од 
оваа уредба во рок од 15 дена од денот на донесување-
то на истото. 

 
Член 25 

Форма и содржина на договорот 
 
Договорот за финансиска поддршка се склучува во 

писмена форма. 
Договорот за финансиска поддршка особено содр-

жи одредби за: 
1. целта, предметот и рокот  на финансиската под-

дршка, 
2. датумот на влегувањето во сила на договорот за 

финансиската поддршка, 
3. правата и обврските на страните на договорот, 

вклучувајќи ги и условите и роковите за нивно испол-
нување, 
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4. висината, роковите и начинот на плаќање на фи-
нансиската поддршка, 

5. одговорност за неисполнување на обврските по 
договорот, условите и начинот на вршењето на надзо-
рот на вршењето на предметот на договорот, 

6. начинот на решавање на споровите во врска со 
договорот кои ќе се решаваат преку арбитража во сог-
ласност со Законот за меѓународна трговска арбитража 
на Република Македонија, каде што бројот на арбитри 
ќе биде три, постапката ќе се води на македонски јазик, 
а местото на арбитражата ќе биде во Скопје, Република 
Македонија, 

7. едностран раскин на договорот во случај кога ко-
рисникот на финансиската поддршка: 

- не ги исполни условите од член 20 од оваа уредба, 
- не продолжи да ги опслужува постојните дестина-

ции согласно член 26 став 1 од оваа уредба, 
- изврши промена на новите дестинации без добие-

на согласност од давателот на финансиската поддршка 
согласно член 27 став 1 од оваа уредба и 

- превезе помалку од половина од потребниот број 
на патници во тековниот месец согласно член 20 став 1 
точка 4 од оваа уредба, 

8. други обврски предвидени со оваа уредба и за-
конските прописи и 

9. други одредби соодветни на специфичниот пред-
мет на договорот. 

Давателот на финансиската поддршка врши посто-
јан и редовен надзор за исполнување на правата и об-
врските од договорот за финансиска поддршка. 

На договорот за финансиска поддршка соодветно се 
применуваат одредбите од Законот за облигационите 
односи и останатите позитивно-правни прописи во Ре-
публика Македонија, доколку со одредбите на оваа 
уредба поинаку не е уредено. 

 
Член 26 

Постојни дестинации 
 

Доколку до отпочнување на процедурата за доделу-
вање на финансиска поддршка авиопревозниците веќе 
опслужувале дестинации од/до аеродромот „Алексан-
дар Велики“ – Скопје, пред поднесување на барање за 
финансиска поддршка по склучување на договорот за 
финансиска поддршка истите да продолжат да ги опс-
лужуваат најмалку два пати неделно во која било од 
ИАТА сезоните по однапред определен ред на летање 
во периодот на користењето на финансиската поддр-
шка. 

За дестинациите од став 1 на овој член ќе се доде-
лува финансиската поддршка од член 28 став 2 од оваа 
уредба. 

 
Член 27 

Промена на дестинации 
Корисниците на финансиската поддршка можат да 

извршат промена на новите дестинации од член 20 став 
1 точка 2 од оваа уредба во периодот од една година од 
датумот на започнување со опслужување на дестинаци-
јата која е предмет на промена, по добиена согласност 
од давателот на финансиската поддршка. 

Корисниците на финансиската поддршка можат да 
извршат промена на новите дестинации од член 20 став 
1 точка 2 од оваа уредба по истекот на периодот од ед-
на година од датумот на започнување со опслужување 
на дестинацијата која е предмет на промена. 

 
Член 28 

Износ на финансиската поддршка 
 
Еднократна финансиска поддршка во износ од 

40.000 евра во денарска противвредност се доделува за 
воведување на секоја од првите шест нови дестинации, 
а за секоја следна нова дестинација еднократна финан-
сиска поддршка во износ од 30.000 евра во денарска 
противвредност. 

Финансиска поддршка во износ од 9 евра во денар-
ска противвредност се доделува по патник во замину-
вање во првата година од договорот за финансиска 
поддршка, 8 евра во денарска противвредност по пат-
ник во заминување во втората година од договорот за 
финансиска поддршка и 7 евра во денарска против-
вредност по патник во заминување во третата година 
од договорот за финансиска поддршка.  

Член 29 
Начин на исплата 

 
Финансиските средства од член 28 став 1 од оваа 

уредба се исплаќаат во рок од 30 дена од доставеното 
барање од корисникот на финансиската поддршка. 

Финансиските средства од член 28 став 2 од оваа 
уредба се исплаќаат месечно, во рок од 15 дена од до-
ставеното барање од корисникот на финансиската под-
дршка. 

Барањето за исплата од став 2 на овој член содржи 
детални податоци за патниците во заминување по од-
делна дестинација, кои може да бидат предмет на про-
верка од страна на давателот на финансиската поддр-
шка. 

Финансиските средства од член 28 став 2 од оваа 
уредба се исплаќаат во вкупен износ за бројот на пре-
везени патници во заминување во тековниот месец, во 
случај кога корисникот на финансиската поддршка 
превезе најмалку половина од потребниот број на пат-
ници во заминување во тековниот месец согласно член 
20 став 1 точка 4 од оваа уредба. 

Финансиските средства од член 28 став 2 од оваа 
уредба не се исплаќаат во случај кога корисникот на 
финансиската поддршка превезе помалку од половина 
од потребниот број на патници во заминување во те-
ковниот месец согласно член 20 став 1 точка 4 од оваа 
уредба. 

 
Член 30 

Завршни одредби 
 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 41-3181/1       Заменик на претседателот 

8 мај 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје               Македонија,  
                м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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1638. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.135/07, 18/11 и 148/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.5.2012 годи-
на, донесе                                                         

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС (МАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ –Б1), ВО КО  

БОГОВИЊЕ ВОН ГРАД, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за  трајна  пренамена на земјоделско  во  градежно земјиште за изра-

ботка на Локална урбанистичка планска документација за стопански комплекс (мали комерцијални и де-
ловни намени – Б1), во  КО Боговиње вон град, општина Боговиње. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
Член 3 

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

  
Бр. 41-1518/1                        Заменик на претседателот 

8 мај 2012 година                                  на Владата на Република 
    Скопје                              Македонија,  
                                   м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
 

1639. 
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на 

Република Македонија" број 17/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 
8.5.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА 
ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И ОПЕРИРАЊЕ СО ХИДРОЦЕНТРАЛИ ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ – СКОПЈЕ 

 
Член1 

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија со непосредна спогодба на правното лице Друштво за изградба и оперирање со хидро-
централи ПЦЦ Хидро Дооел Скопје, со седиште во Скопје, ул. „Козле" 1-6, за градежно земјиште во вкупна 
површина од 3864 м2, евидентирано во Имотен лист број 352, 353, 354 и 1036, кое претставува: 
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- КП број 1/3, КО Градец, со површина од 242 м2 
- КП број 97/15, КО Градец, со површина од 1.232 

м2 
- КП број 197/2, КО Градец, со површина од 1.289 

м2 
- КП број 198/16, КО Градец, со површина од 13 м2 
- КП број 8/2, КО Градец, со површина од 52 м2 
- КП број 9/2, КО Градец, со површина од 133 м2 
- КП број 57/1, КО Градец, со површина од 193 м2 
- КП број 58/1, КО Градец, со површина од 234 м2 
- КП број 59/2, КО Градец, со површина од 4 м2 
- КП број 59/3, КО Градец, со површина од 5 м2 
- КП број 197/5, КО Градец, со површина од 467 м2. 
 

Член2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија".         

 
Бр. 41-1643/1       Заменик на претседателот 

8 мај 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје                Македонија,  
                     м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
1640. 

Врз основа на член 21, став 2 од Законот за научно 
– истражувачка дејност („Службен весник на Републи-
ка Македонија“, бр.46/2008, 103/2008 и 24/2011), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 8.5.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ИН-
СТИТУТОТ ЗА ДУХОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО  

НА АЛБАНЦИТЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на 

Институтот за духовно културно наследство на Албан-
ците бр. 0101-24/1 од 21.2.2012 година, донесен од Со-
ветот на Јавната научна установа Институтот за духов-
но културно наследство на Албанците - Скопје, на сед-
ницата, одржана на 21.2.2012 година.  

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 41-1703/1      Заменик на претседателот 

8 мај 2012 година            на Владата на Република 
    Скопје               Македонија,  
                     м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
1641. 

Врз основа на член 53 став (2) од Законот за возду-
хопловство („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10 и 24/12), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
8.05.2012 година, донесе                                                         

О Д Л У К А 
ЗА ДЕЗИГНАЦИЈА НА ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ 

НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА 
 

Член 1 
За давател на услуги на воздухопловна навигација 

(АТС услуги и метеоролошки услуги) врз ексклузивна 
основа во воздушниот простор на Република Македо-
нија, се дезигнира Акционерското друштво во државна 
сопственост за вршење на дејноста давање на услуги во 
воздухопловната навигација “М-НАВ“ АД Скопје. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-2984/1      Заменик на претседателот 

8 мај 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје               Македонија,  
                     м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
1642. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 8.5.2012 година, донесе 

                                                                               
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ,  ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  
ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРАНА СО 
РЕФ. БР. 259 СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ НА ВОДО-
ТЕКОТ НА ГОЛЕМАЧА РЕКА, КО СЛОЕШТИЦА,  

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација  
за изградба на Мала хидроелектрана со реф.бр.259 со 
пропратни објекти на водотекот на Големача река, КО 
Слоештица, општина Демир Хисар. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, согласно Геодетскиот елаборат за 
геодетски работи за посебни намени, за нумерички по-
датоци за КО Слоештица-изработен од ДПТУ Гео Сил-
вер Дооел-Скопје под бр. 03-1451/2011-2 од 
13.6.2011година ги има следните катастарски индика-
ции: 
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Член 3 

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

 
Бр. 41-3124/1                    Заменик на претседателот 

8 мај 2012 година                           на Владата на Република 
    Скопје                                Македонија,  
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
1643. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.5.2012 година, 
донесе  

                                                                       
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА, ЗА ИЗГРАДБА НА 400 КВ ДАЛ-
НОВОД ШТИП-МАКЕДОНСКО/СРПСКА ГРАНИЦА, ЗА ОПШТИНИТЕ: ШТИП, СВЕТИ НИКОЛЕ,  

КУМАНОВО И СТАРО НАГОРИЧАНЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за одобру-

вање на Проект за инфраструктура за изградба на  400 КВ далновод Штип-Македонско/ Српска граница, за 
општините: Штип , Свети Николе , Куманово и Старо Нагоричане. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена ги има следните катастарски ин-
дикации : 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 41-3128/1       Заменик на претседателот 

8 мај 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје               Македонија,  
                м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
1644. 

Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високо-
то образование („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 
17/11 и 51/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 24.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ 
НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГО-
ДИНА НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ 
УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ 
И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ 
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДР-
ЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, УНИ-
ВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И 
УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУ-
КИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ 
ВО ОХРИД ВО УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА 

 
1. Во Одлуката за бројот на студенти за запишува-

ње во прва година на јавните високообразовни устано-
ви во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 
– Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзи-
тетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитетот за ин-
форматички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ 
– Охрид во учебната 2012/2013 година („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 49/12), во точката 1, 
во потточката 1.1 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ 
– Скопје, во табелата зборовите „Дисперзирани студии 
по термотехника и термодинамика во Кичево“ се заме-
нуваат со зборовите „Дисперзирани студии по термич-
ко инженерство во Кичево“. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 41-3374/1     Заменик на претседателот 

24 април 2012 година   на Владата на Република 
    Скопје                   Македонија,  
                     м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
1645. 

Врз основа на член 71, став (4 ) од Законот за Ца-
ринската управа („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 
48/10, 158/10 и 53/11), министерот за финансии донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА ЦАРИНСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ВО ЦАРИНСКАТА  

УПРАВА 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на унапредување на ца-

ринските службеници  во Царинската управа (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 150/11), во 
членот (2), по зборот ,,постапка“ се додаваат зборовите 
,,со спроведување на интерен оглас“.  

 
Член 2 

Во член 5 во став (1) алинејата 5, се менува и гласи:  
„во последната година не бил казнуван поради кр-

шење на работниот ред и дисциплина или неисполну-
вање на работните обврски“. 

 
Член 3 

Во член 6 во ставовите (1) и (2) по зборовите ,,се 
истакнува“ се додаваат зборовите ,,или задоволува“. 

 
Член 4 

Во членот 8 по ставот (2) се додава нов став (3) , кој 
гласи: 

,,(3) Не претставува унапредување на друго работно 
место, и во случај ако: 

- царински службеник е распореден на работно ме-
сто со различно звање, од иста група, а кое според при-
родата на работните задачи припаѓа на организациона 
единица различна по надлежности и 

- условите за работното место на кое е распореден 
се исти со условите за работното место од кое е распо-
реден.“   

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

                                                                                         
  Број 11-10687/5                                   Министер, 
9 мај 2012 година                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 

   Скопје                                                                                               
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1646. 
Врз основа на член 7 став (4) одЗаконот за квалитет 

на земјоделски производи („Службен весник на Репуб-
ликаМакедонија“ бр.140/10 и 53/11), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МИНИ-
МАЛНИТЕ УСЛОВИ ЗА КВАЛИТЕТ, СВОЈСТВА  

И КЛАСИРАЊЕ НА ЖИТАТА И ОРИЗОТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за минималните услови за квали-

тет, својства и класирање на житата и оризот („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.104/11) во 
член 10 став 4 точка 3), зборот „лупен“ во првиот и 
вториот ред се заменува со зборот „нелупен“. 
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Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 08-5767/12 

19 април 2012 година                             Министер, 
     Скопје                       Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ 

1647. 
Врз основа на член 17 став (1) точка ж), а во врска 

со член 79 од Законот за електронските комуникации 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010 и 13/2012) 
директорот на Агенцијата за електронски комуникации 
на ден 7.5.2012 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА БРОЕВИ И СЕРИИ НА БРОЕВИ  

ОД ПЛАНОТ ЗА НУМЕРАЦИЈА 
 

Член 1 
Во Правилникот за доделување на броеви и серии 

на броеви од Планот за нумерација  (“Службен весник 
на Република Македонија“ број 143/2009), во членот 3 
по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 

“(3) Операторите на јавни телефонски мрежи и/или 
давателите на јавни телефонски услуги од став (1) на 
овој член, броевите кои се доделени од страна на Аген-
цијата  треба да ги направат достапни за сите претплат-
ници во Република Македонија во рок од 30 дена од 
денот на приемот на решението за доделување на брое-
ви, освен броевите од серијата на броеви за посебни ус-
луги со почетни две цифри 14 и броевите за кои претп-
латниците му доставиле писмена изјава на операторот 
и/или давателот на јавни телефонски услуги  на кој 
што му е доделен бројот дека не сакаат да бидат до-
стапни од другите оператори и/или даватели на јавни 
телефонски услуги.“ 

 
Член 2 

Во членот 13 став (2) се додава нова алинеја која 
гласи: 

“- датум до кој доделените броеви , серии на броеви 
и кодови треба  да бидат ставени во употреба.“ 

 
Член 3 

По  точката 3.ж. се додава нова точка 3.жа. која гла-
си: 

“3.жа. Код на мобилна мрежа – 294 I I I (се внесува 
вредност на аб) 

Датум на започнување со користе-
ње_________________ 

Датум до кој подносителот на барањето  планира да 
го користи доделениот код____________“ 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на неговото објавување во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

По влегувањето во сила, овој правилник ќе биде об-
јавен на веб страната на Агенцијата. 

 
   Бр. 02-2035/1 
7 мај 2012 година        Директор, 

 Скопје                 Роберт Орданоски, с.р. 
__________ 

1648. 
Врз основа на член 17 став (1) точка ж), а во врска 

со член 83 од Законот за електронските комуникации 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010 и 13/2012) 
директорот на Агенцијата за електронски комуникации 
на ден 7.5.2012 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ НА ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДОДЕЛЕНИ БРОЕВИ И СЕРИИ НА 
БРОЕВИ ОД ПЛАНОТ ЗА НУМЕРАЦИЈА НА ЈАВ-
НИТЕ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И УСЛУГИ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Правилникот за утврдување на методот за прес-

метување на годишниот надоместок за користење на 
доделени броеви и серии на броеви од Планот за нуме-
рација на јавните комуникациски мрежи и услуги на 
Република Македонија  („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ број 12/2010), во членот 5  точка г) 
алинеја 3  зборот “500 бода“ се заменува со зборот 
“бесплатно“. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во  Службен весник на Републи-
ка Македонија. 

По влегувањето во сила, овој правилник ќе биде об-
јавен на веб страната на Агенцијата за електронски ко-
муникации. 

 
   Бр. 02-2036/3 
7 мај 2012 година        Директор, 

 Скопје                     Роберт Орданоски, с.р. 
__________ 

1649. 
Врз основа на член 17 став (1) точка ж) и член 77 од 

Законот за електронските комуникации („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 13/2005, 14/2007, 
55/2007, 98/2008, 83/2010 и 13/2012) директорот на 
Агенцијата за електронски комуникации на ден 
7.5.2012 година, донесе 
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П Л А Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПЛА-
НОТ ЗА НУМЕРАЦИЈА НА ЈАВНИТЕ КОМУНИ-
КАЦИСКИ МРЕЖИ И УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Планот за нумерација на јавните комуникациски 

мрежи и услуги на Република Македонија (“Службен 
весник на Република Македонија“ број 143/2009), во 
членот 3 по точката њ) се додаваат четири нови точки 
о), п), р) и с) кои гласат: 

“о) ММПИ-Меѓународен мобилен претплатнички 
идентитет (IMS-Internatioanl Mobile Subscriber Identity) 

п) МКД-Мобилен код на државата  (MCC-Mobile 
Country Code) 

р) ММК-Мобилен мрежен код (MNC-Mobile 
Network Code) 

с) МПИБ-Мобилен претплатнички идентификаци-
ски број (MSIN-Mobile Subscriber Identification 
Number).“ 

 
Член 2 

Во членот 8 став (1) зборовите „30 резерва“ се заме-
нуваат со зборовите „30  претплатнички броеви во гео-
графски нумерациски подрачја за номадска употреба“.  

 
Член 3 

Во член  9 став (2)  точката на крајот на реченицата 
се заменува со запирка и се додаваат зборовите  „освен 
броевите од серијата 030 кои се наменети за номадска 
употреба.“ 

Во став (3) по зборовите „Повик кон претплатнички 
број во географско нумерациско подрачје“, се додаваат 
зборовите  „освен за броевите од серијата 030“. 

По ставот  (3) се додава нов став (4) кој гласи: 
“(4) Повиците кон серијата на броеви 030 имаат 

третман на повици кон географски претплатнички бро-
еви на територијата на Република Македонија, при што 
за истите се врши наплата како за   национално терми-
нирање на повик.“  

Член 4 
По членот 14 се додава член 14-а кој гласи: 
 

“Член 14-а 
Броеви за М2М 
“Броевите од член 9 став (1)  и  член 14 став (1) на 

овој План   можат да се стават во употреба и за кому-
никација помеѓу уреди и/или апликации, при што опе-
раторите и/или давателите на јавни комуникациски ус-
луги на кои им се доделени овие броеви треба да водат 
евиденција за истите и треба да бидат евидентирани ка-
ко посебна категорија на претплатници.“ 

  
Член 5 

Членот 22 се менува и гласи: 
“Код на мобилна мрежа е дел на меѓународна озна-

ка на мобилен корисник ММПИ (IMSI – International 
Mobile Subscriber Identity), со одредена структура во 
согласност со препораката E.212.Меѓународен план за 
идентификација на мобилните терминали и мобилните 
корисници“ на МУТ-Т. Намената на ММПИ е иденти-
фикување на мобилен терминал и мобилен корисник и 

се користи за меѓународно идентификување (означува-
ње) на мобилните корисници во мобилните електрон-
ски комуникациски мрежи и се состои од МКД (MCC – 
Mobile Country Code), ММК (MNC – Mobile Network 
Code)  и МПИБ (MSIN - Mobile Subscriber Identification 
Number). Вредноста на кодот МКД за мобилните мре-
жи за Република Македонија е 294. Кодот на мобилна 
мрежа - ММК во комбинација со МКД кодот, ја иден-
тификуваат јавната мобилна комуникациска мрежа. 
ММК се со должина од две цифри, од 00 до 99.“ 

 
Член 6 

Во членот 23 став (5) по бројот “6-220-х“  се додава 
нов број “5-231-х“ и се додаваат зборовите “каде што х 
е било кој број од 0 до 7, при што кодовите на меѓуна-
родните и националните сигнализациски точки (ISPC и 
NSPC) се користат во рамките на територијата на Ре-
публика Македонија,“. 

 
Член 7 

Операторите и/или давателите на јавни комуника-
циски услуги ќе ги усогласат своите референтни пону-
ди за интерконекција со одредбите на овој План во рок 
од 30 дена од денот на неговото влегување во сила. 

 
Член 8 

Овој План влегува во сила наредниот ден од денот 
на неговото објавување во Службен весник на репуб-
лика Македонија. 

По влегувањето во сила, Планот за изменување и 
дополнување на Планот за нумерација на јавните кому-
никациски мрежи и услуги на Република Македонија 
ќе биде објавен на веб страната на Агенцијата. 

 
   Бр. 02-1360/3 
7 мај 2012 година        Директор, 

 Скопје                    Роберт Орданоски, с.р. 
__________ 

 
АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 
1650. 

Врз основа на член 32 став (5) од Законот за безбед-
ност за храната  („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 157/10, 53/11 и 1/12), директорот на Аген-
цијата за храна и ветеринарство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ И ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ НА СЛЕДЛИВОСТ НА ХРАНАТА ОД ЖИВО-
ТИНСКО  ПОТЕКЛО  И ХРАНАТА ЗА ЖИВОТНИ (∗) 

 
Член 1 

Со овој правилник се прoпишува начинот за спро-
ведување и обезбедување на следливост на храната од 
животинско потекло и храната за животни. 
                            
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на 
Комисијата (ЕУ) бр. 931/2011 од 19 септември 2011 за барања за 
следливост утврдени во Регулативата (ЕЗ) бр. 178/2002 на Европ-
скиот Парламент и на Советот за храната од животинско потекло, 
број 32011R0931. 
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Член 2 
(1) Одредбите на овој правилник се применуваат 

како на непреработената, така и на преработената хра-
на од животинско потекло; 

(2) Одредбите на овој правилник не се применуваат 
на храната од неживотинско потекло како и  храната 
која содржи производи од растително потекло  и прера-
ботени производи од животинско потекло. 

                                                                                                        
Член 3 

(1) Операторите со храна треба да обезбедат инфор-
мациите кои се однесуваат на пратки на храна од живо-
тинско потекло и храната за животни да се достапни за 
операторите со храна на кои им се доставуваат пратки-
те, како и по барање на Агенцијата за храна и ветери-
нарство. 

(2) Информациите од став (1) на овој член кои тре-
ба да бидат достапни се: 

а) точен опис на храната или храната за животни; 
б) волумен односно количина на храната или храна-

та за животни; 
в) име и адреса на операторот од кого е испорачана 

(примена) со единствен идентификационен број на опе-
раторот; 

г) име и адреса на испраќачот (сопственикот) ако е 
различен од операторот од кого храната е испорачана 
со единствен идентификационен број на операторот; 

д) име и адреса на операторот со храна на кого хра-
ната е испорачана со единствен идентификационен 
број на операторот; 

ѓ) име и адреса на примателот (сопственикот) ако е 
различен од операторот од кого храната е испорачана 
со единствен идентификационен број на операторот;  

е) соодветна идентификација на лот, партија или 
пратка како што е соодветно и  

ж) датум на испорака. 
(3) Информациите од став (1) од овој член треба да 

бидат достапни и кон други барања за следливост на 
храната од животинско потекло утврдени согласно 
прописите за безбедност на храна од животинско по-
текло и храна за животни. 

(4) Информациите од став (1) од овој член треба би-
дат надополнувани на дневна основа и да се чуваат до 
претпоставената консумација на храната или храната 
за животни. 

(5) На барање на Агенцијата за храна и ветеринарс-
тво операторот со храна треба да ги обезбеди бараните 
информации веднаш, без одлагање.  

(6) Операторот со храна кој ја испорачува храната 
односно ја прима, или на некој начин е одговорен за 
неа, треба да изготвува и води соодветна евиденција во 
која ќе се евидентираат соодветните информации, се 
додека информациите од став (1) од овој член се јасни 
за да може да се изврши повлекување на храната и од 
операторот на кого храната му е доставена. 

(7) Доколку информациите од став (1) на овој член 
се водат електронски, потребно е континуирано да се 
чуваат печатени форми на записите, заверени и вери-
фикувани со потпис на одговорното лице на операто-
рот со храна за наведената активност.  

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 11-857/5 

30 април 2012 година                              Директор, 
    Скопје                                   Дејан Рунтевски, с.р. 

__________ 
1651. 

Врз основа на член 11 став (3) од Законот за ветери-
нарно-медицински препарати („Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 42/10 и 136/11), директорот 
на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ 
КОИ ПРИВРЕМЕНО СЕ СТАВААТ ВО ПРОМЕТ, 
НАЧИНОТ НА НИВНАТА УПОТРЕБА КАКО И 
КОНТРОЛАТА НА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ И  

УПОТРЕБАТА (∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат ветеринарно-ме-

дицински препарати кои привремено се ставаат во про-
мет, начинот на нивната употреба како и контролата на 
ставање во промет и употребата. 

 
Член 2 

(1) Доколку во промет нема ветеринарно-медицин-
ски препарати (во понатамошниот текст: препарати) 
кај животни кои не се користат за производство на хра-
на за исхрана на луѓе, а особено заради спречување на 
непотребно страдање на животните, докторите по вете-
ринарна медицина можат да употребат: 

1) препарат одобрен во согласност со Правилникот 
за формата и содржината на образецот на барањето за 
издавање на одобрение за ставање во промет на ветери-
нарно-медицински препарат, како и општите и посеб-
ните услови кои треба да ги исполни ветеринарно-ме-
дицинскиот препарат за ставање во промет(*1) за упо-
треба на друг вид на животни, или за друго заболување 
кај истиот вид животни; или  

2) доколку не постои препарат како што е наведено 
во точка 1) од овој член: 
                            

(∗)Со овој правилник се врши усогласување со одредбите на Ди-
рективата 2001/82/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 
6 Ноември 2001 година за Кодекс во однос на ветеринарно-меди-
цинските препарати на Заедницата CELEX бр.32001L0082; изме-
нета и дополнета со Директивата 2004/28/ЕК на Европскиот Пар-
ламент и на Советот од 10 Февруари 2004 година CELEX 
бр.32004L0028; изменета и дополнета со Директивата 2009/9/ЕК 
CELEX бр. 32009L0009; изменета и дополнета со Регулативата 
(ЕК) Бр. 470/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 6 мај 
2009 година; изменета и дополнета со Директивата 2009/53/ЕК на 
Европскиот Парламент и на Советот од 18 јуни 2009 година 
CELEX бр. 32009L0053; изменета и дополнета со Регулативата 
(ЕК) Бр. 596/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 18 
јуни 2009 година CELEX бр. 32009R0596; Регулативата на Коми-
сијата (ЕК) Бр. 1950/2006 од 13 декември 2006 година во соглас-
ност со Директивата 2001/82/ЕК на Европскиот Парламент и на 
Советот за Кодекс во однос на ветеринарно-медицинските препа-
рати на Заедницата за утврдување на листа на есенцијални суп-
станции за третман на копитари CELEX бр.32006R1950.  
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- лек одобрен во согласност со Законот за лековите 
и медицинските помагала(*2) за употреба во хуманата 
медицина; или 

- препарат одобрен во земја членка на Европската 
Унија за употреба на истиот вид на животни, или на 
друг вид на животни за истото заболување или за друго 
заболување; или 

3) доколку не постои препарат како што е наведено 
во точка 2) од овој член и доколку не е забрането сог-
ласно прописите од областа на ветеринарното здрав-
ство, препарат подготвен непосредно пред употребата 
од страна на доктор по ветеринарна медицина, во сог-
ласност со условите за ветеринарни рецепти. 

(2) Докторот по ветеринарна медицина може да го 
употреби препаратот лично или да дозволи друго лице 
да го употреби под негова директна одговорност.  

 
Член 3 

(1) По исклучок на член 7 од овој правилник, 
одредбите од член 2 од овој правилник се однесуваат и 
на третман од страна на доктор по ветеринарна меди-
цина на животни од фамилијата копитари кои во сог-
ласност со Законот за идентификација и регистрација 
на животни се пријавени како животни кои не се наме-
нети за колење и исхрана на луѓе. 

(2) По исклучок на член 7 од овој правилник може 
да се користат супстанции есенцијални за третман на 
копитари со каренца не пократка од шест месеци, кои 
се наведени во листата дадена во Прилог 1 кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

(1) Кај животните од фамилијата копитари есенци-
јалните супстанции може да се употребуваат за специ-
фични состојби кои ја пратат болеста, неопходни трет-
мани или зоотехнички цели наведени во Прилог 1 на 
овој правилник, кога не постои одобрен препарат за ко-
питари или препарат во согласност со член 7 од овој 
правилник, кој дава еднакво задоволителни резултати 
во смисла на успешен третман на животното, избегну-
вање на непотребно страдање на животното и безбед-
ност во третманот на животното.  

(2) За специфични состојби кои ја пратат болеста, 
неопходни третмани или зоотехнички цели наведени 
во Прилог 1 на овој правилник се применуваат алтер-
нативни супстанции наведени во Прилог 1 од овој пра-
вилник. 

 
Член 5 

(1) Есенцијалните супстанции може да се употребу-
ваат само во согласност со член 2 од овој правилник. 

(2) Деталите за третман со есенцијалните супстан-
ции треба да се евидентираат во согласност со инструк-
циите дадени во документот за идентификација на ко-
питари. 

 
Член 6 

Секоја супстанција која ќе се внесе во Листата на 
фармаколошки супстанции одобрени за употреба во ве-
теринарната медицина(*3) или Листата на фармаколо-
шки супстанции кои се забранети за употреба кај жи-
вотните чии производи се користат во исхраната на лу-
ѓе(*4), не може да се користи како есенцијална суп-
станција во согласност со членовите 3, 4 и 5 од овој 
правилник. 

 
Член 7 

(1) Доколку во промет нема препарати кај животни 
кои се користат за производство на храна за исхрана на 
луѓе, а особено заради спречување на непотребно стра-
дање на животните, докторите по ветеринарна медици-
на можат да употребат: 

1) препарат одобрен во согласност со Правилникот 
за формата и содржината на образецот на барањето за 
издавање на одобрение за ставање во промет на ветери-
нарно-медицински препарат, како и општите и посеб-
ните услови кои треба да ги исполни ветеринарно-ме-
дицинскиот препарат за ставање во промет(*1) за упо-
треба на друг вид на животни, или за друго заболување 
кај истиот вид животни; или 

2) доколку не постои препарат како што е наведено 
во точка 1) од овој член: 

- лек одобрен во согласност со Законот за лековите 
и медицинските помагала(*2) за употреба во хуманата 
медицина; или 

- препарат одобрен во земја членка на Европската 
Унија за употреба на истиот вид на животни, или на 
друг вид на животни кои се користат за исхрана на лу-
ѓе за истото заболување или за друго заболување; или 

3) доколку не постои препарат како што е наведено 
во точка 2) од овој член и доколку не е забрането сог-
ласно прописите од областа на ветеринарното здрав-
ство, препарат подготвен непосредно пред употребата 
од страна на доктор по ветеринарна медицина, во сог-
ласност со условите за ветеринарни рецепти. 

(2) Докторот по ветеринарна медицина може да го 
употреби препаратот лично или да дозволи друго лице 
да го употреби под негова директна одговорност. 

(3) Одредбите од став (1) на овој член се примену-
ваат доколку фармаколошки активните супстанции кои 
се наоѓаат во медицинскиот препарат се наведени во 
Листата на фармаколошки супстанции одобрени за 
употреба во ветеринарната медицина и докторот по ве-
теринарна медицина наведе соодветена каренца за пре-
паратот. 
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(4) Доколку на медицинскиот препарат што се ко-
ристи не е наведена каренца на препаратот за односни-
от вид, определената каренца не треба да е пократка 
од: 

1) 7 дена за јајца, 
2) 7 дена за млеко, 
3) 28 дена за месо од живина и цицачи вклучително 

и масти и јастиви кланични отпадоци, и 
4) 500 степен-денови за месо од риба (бројот на де-

нови на каренца се добива со делење на 500 со просеч-
ната температура на водата изразена во целзиусови 
степени). 

(5) За хомеопатските препарати чии активни суп-
станции се наведени во Листата на фармаколошки суп-
станции одобрени за употреба во ветеринарната меди-
цина, каренцата од став (4) на овој член треба да изне-
сува нула. 

 
Член 8 

(1) Доколку докторите по ветеринарна медицина 
употребуваат препарати во согласност со одредбите од 
членовите 2 и 7 од овој правилник треба да водат соод-
ветна евиденција за датумот на преглед на животните, 
поединостите за сопственикот, бројот на третирани жи-
вотни, дијагнозата, препишаните медицински препара-
ти, аплицираните дози, времетраењето на лекувањето и 
доколку е соодветно, препорачаната каренца на препа-
ратот. 

(2) Евиденција од став (1) на овој член се води те-
ковно на образецот даден во Прилог 2 кој е составен 
дел на овој правилник и е достапна за проверка од 
страна на Агенцијата за храна и ветеринарство за пери-
од од најмалку пет години.  

 
Член 9 

(1) Во случај на опасни епизоотии, доколку во Ре-
публика Македонија не постои соодветен одобрен пре-
парат, може времено да се одобри употреба на имуно-
лошки препарат врз основа на решение издадено од ди-
ректорот на Агенцијата за храна и ветеринарство.  

(2) Одредбите од став (1) на овој член се однесуваат 
и на имунолошки препарати одобрени за ставање во 
промет во трети земји и наменети за третман на живот-
ни увезени од или наменети за извоз во тие трети земји 
каде што се предмет на посебни прописи на здравстве-
на заштита на животните.  

(3) Решението од ставовите (1) и (2) на овој член се 
издава врз основа на барање поднесено од регистрира-
но правно лице за увоз во Република Македонија на ве-
теринарни имунолошки препарати во прилог на кое се 
доставува и: 

1) Одобрение за ставање во промет во земјата про-
изводител, 

2) Количина на препаратот која е наменета за упо-
треба, 

3) Збирен извештај на особините на препаратот ка-
ко што е одобрен во земјата производител, и 

4) Документирана потврда за неопходноста од упо-
требата на наведениот препарат. 

(4) Директорот на Агенцијата за храна и ветери-
нарство го издава решението од ставовите (1) и (2) на 
овој член по добивање на препорака од Комисијата за 
ветеринарно-медицински препарати во согласност со 
член 6 од Законот за ветеринарно-медицински препара-
ти. Комисијата за ветеринарно-медицински препарати 
ја дава препораката за период не подолг од 21 ден од 
денот на поднесување на уредно барање. 

(5) Директорот на Агенцијата за храна и ветери-
нарство, по добиената препорака со позитивно мисле-
ње од став (4) на овој член, веднаш го издава решение-
то од ставовите (1) и (2) на овој член. 

(6) Имунолошкиот препарат може да се употреби 
во согласност со решението од став (3) на овој член и 
одобрението за ставање во промет издадено од земјата 
производител. 

 
Член 10 

(1) Официјалниот ветеринар врши контрола на ста-
вањето во промет и употребата на препаратите. 

(2) Официјалниот ветеринар при вршењето на кон-
тролата од став (1) на овој член: 

1) зема мостри за лабораториско испитување на 
препаратите кои се употребени, доколку е неопходно, 

2) врши контрола на евиденцијата на набавените и 
употребените препарати и утврдува дали количината 
на препаратот кој се поседува и е употребен ја надми-
нува количината која треба да се употреби во соглас-
ност со овој правилник, 

3) утврдува дали препаратот е употребен во соглас-
ност со збирниот извештај на особините на истиот, 

4) ја проверува валидноста на одобрението за става-
ње во промет на препаратот, неговиот рок на траење, 
пакувањето и означувањето, и 

5) врши други контроли во согласност со Законот за 
ветеринарно-медицински препарати. 

 
Член 11 

Овој правилник влегува на сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 21-1149/3 
3 мај 2012 година             Директор, 

 Скопје                   Дејан Рунтевски, с.р. 
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1652. 

Врз основа на член 49 став (4) од Законот за ветери-
нарно здравство („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 113/07, 24/11 и 136/11), директорот на 
Агенцијата за храна и ветеринарство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕРКИ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ 
НА КЛАСИЧНА ЧУМА КАЈ СВИЊИТЕ (∗) 

 
Член 1 
Предмет 

 
Со овој правилник се пропишува начинот и постап-

ката за пријавување на болестите кои задолжително се 
пријавуваат и мерките кои треба да се преземат. 

 
Член 2 
Поими 

 
(1) Поимите дефинирани во Законот за ветеринарно 

здравство („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 113/07, 24/11 и 136/11) и прописите донесени 
врз основа на тој закон се применуваат и во овој пра-
вилник, освен доколку не се поинаку дефинирани со 
овој правилник. 

(2) Одделни поими употребени во овој правилник 
го имаат следното значење: 

1) “свиња“ е секое животно од фамилијата Suidae, 
вклучувајки ги и дивите свињи; 

2) “дива свиња“ е свиња која не се чува или разм-
ножува на одгледувалиште; 

3) “одгледувалиште за свињи“ е секој земјоделски 
имот или место, каде постојано или привремено се одг-
ледуваат или чуваат свињи. Исклучок од оваа дефини-
ција се кланици, средства за превоз како и оградени об-
ласти каде се чуваат диви свињи кои може да се ловат 
и кои според големината и структурата на овие ограде-
ни области не може да се применуваат мерките пропи-
шани во член 5 став (1) на овој правилник; 
                            
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата на 
Советот 2001/89/ЕЗ од 23 октомври 2001 година за мерки на Заед-
ницата за контрола на класичната чума кај свињи, број 
32001L0089, изменета и дополнета со Одлука на Комисијата од 5 
декември 2006 г. за изменување и дополнување на Директивите 
64/432/ЕЕЗ, 90/539/ЕЕЗ, 92/35/EEЗ, 92/119/EEЗ, 93/53/ЕЗ, 
95/70/ЕЗ, 2000/75/ЕЗ , 2001/89/ЕЗ, 2002/60/EЗ и Одлуката 
2001/618/ЕЗ во врска со листите на националните референтни ла-
боратории и Државни институти, број 32006D091; Директива на 
Советот 2006/104/ЕЗ од 20 ноември 2006 година во врска со усво-
јување на одредени директиви од областа на земјоделството (ве-
теринарна и фитосанитарна легислатива), поради пристапот на 
Бугарија и Романија, број 32006L0104; Одлука на Комисијата од 
7 ноември 2007 година за изменување и дополнување на Дире-
ктивите 64/432/ЕЕЗ, 90/539/ЕЕЗ, 92/35/EEЗ, 92/119/EEЗ, 93/53/ЕЗ, 
95/70/ЕЗ, 2000/75/ЕЗ , 2001/89/ЕЗ, 2002/60/EЗ и Одлуките 
2001/618/ЕЗ и 2004/233/ЕЗ во врска со листите на националните 
референтни лаборатории и Државни институти, број 32007D0729; 
Директива на Советот 2008/73/EC од 15 Јули, 2008 за поедноста-
вување на постапките на заведување и објавување на информа-
ции од областите на ветерината и зоотехниката и измена и допол-
нување на Директивите 64/432/ЕЕЗ, 77/504/ЕЕЗ, 88/407/ЕЕЗ, 
88/661/ЕЗ , 89/361/ЕЕЗ, 89/556/ЕЕЗ, 90/426/ЕЕЗ, 90/427/ЕЕЗ, 
90/428/ЕЕЗ, 90/429/ЕЕЗ, 90/539/ЕЕЗ, 91/68/ЕЕЗ, 91/496/EEЗ, 
92/35/EEC, 92/65/ЕЕЗ, 92/66/EEЗ, 92/119/EEЗ, 94/28/ЕЗ, 
2000/75/ЕЗ, Одлуката 2000/258/ЕЗ и Директивите 2001/89/EЗ, 
2002/60/EЗ и 2005/94/EЗ, број 32008L0073. 

4) “дијагностички прирачник“ е прирачник за 
класична чума кај свињите пропишан во член 17 став 
(1) на овој правилник; 

5) “свиња сомнителнa на инфекција со вирус на 
класична чума кај свињите“ е секоја свиња или мр-
ша на свиња кај која клиничките знаци или пост-мор-
талните промени или резултатите од лабораториското 
испитување спроведено согласно дијагностичкиот при-
рачник укажуваат на основано сомнение за присуство 
на класична чума кај свињите; 

6) “случај на класична чума кај свињите“ или 
“свиња заразена со класична чума кај свињите“ е секоја 
свиња или мрша на свиња кај која: 

а) официјално се потврдени клинички знаци или 
пост-мортални промени на класична чума кај свињите, 
или 

б) присуството на болеста класична чума кај свињи-
те е официјално потврдено со лабораториско испитува-
ње направено во согласност со дијагностичкиот при-
рачник; 

7) “жариште на класична чума кај свињите“ е 
секое одгледувалиште за свињи каде се потврдени еден 
или повеќе случаи на класична чума кај свињите; 

8) “примарно жариште“ е жариште кое не е епи-
демиолошки поврзано со претходно жариште во исто 
епидемиолошко подрачје или е прво жариште во раз-
лично епидемиолошко подрачје; 

9) “област каде е утврдена болеста“ е област каде, 
по добивањето на потврда на еден или повеќе случаи 
на класична чума кај свињите кај диви свињи, спрове-
дени се мерки на ерадикација на болеста во согласност 
со член 15 и 16 на овој правилник; 

10) “прв случај на класична чума кај диви сви-
њи“ е секој случај на класична чума кај свињите кој е 
откриен кај диви свињи во област каде не се примену-
ваат заштитни мерки во согласност со член 15 или 16 
на овој правилник;  

11) “мета-популација на диви свињи“ е секоја 
група или субпопулација на диви свињи која има огра-
ничен контакт со други групи и субпопулации;  

12) “приемчива популација на диви свињи“ е 
дел од популацијата на диви свињи која нема развиено 
имунитет против вирусот на класична чума кај свињи-
те; 

13) “третирање“ е метод на третирање на матери-
јал со висок ризик во согласност со Законот за нус-про-
изводи од животинско потекло, применет за да се из-
бегне ризикот од ширење на вирусот на класична чума 
кај свињите;  

14) “маркер вакцина“ е вакцина која предизвику-
ва заштитен имунитет кој се разликува од имуниот од-
говор предизвикан од природна инфекција со див тип 
на вирусот при лабораториско тестирање извршено во 
согласност со дијагностичкиот прирачник; 

15) “област со голема густина на популација на 
свињи“ е секоја географска област со радиус од 10 км 
околу одгледувалиштето на кое има свињи за кои по-
стои сомневање или е утврдено дека се заразени со ви-
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русот на класична чума кај свињите и каде густината 
на популацијата на свињи е поголема од 800 свињи на 
км2. Во таков случај, огледувалиштето треба да е во 
епизоотиолошко подрачје каде густината на популаци-
јата на свињи е поголема од 300 свињи на км2 или да е 
на растојание помало од 20 км од таков регион. 

16) “контактно одгледувалиште“ е одгледували-
ште каде класична чума кај свињите е можно да била 
внесена, како резултат на местоположбата на одгледу-
валиштето, движењето на лица, свињи или возила или 
на некој друг начин. 

 
Член 3 

Пријавување на болеста класична чума кај свињите 
 
(1) Секое присуство или сомнеж на присуство на 

класична чума кај свињите се пријавува во што е мож-
но пократок рок до Агенцијата за храна и ветеринарс-
тво (во натамошниот текст: Агенцијата). 

(2) Официјалниот ветеринар во општината каде е 
потврдена класична чума кај свињите обезбедува пода-
тоци во согласност со Прилог 1 кој е составен дел на 
овој правилник, за:  

1) одгледувалиштата каде е потврдено жариште на 
класична чума кај свињите; 

2) потврдените случаи на класична чума кај свињи-
те во кланици или во средства за превоз;  

3) потврда на прв случај на класична чума кај диви 
свињи; и  

4) резултати од епидемиолошките испитувања из-
вршени во согласност со член 8 на овој правилник. 

(3) Официјалниот ветеринар треба да обезбеди кон-
тинуитет на добивање на податоци и информации за 
понатамошните случаи потврдени кај диви свињи во 
област каде е утврдена класична чума кај свињите во 
согласност со член 16 став (3) точка 1) и став (4) на 
овој правилник. 

(4) Агенцијата во рок од 24 часа од потврдувањето 
на примарното жариште, примарниот случај кај диви 
свињи или жариште во кланица или средства за превоз, 
треба да ги пријави преку АДНС - системот за пријаву-
вање на болести на Европската Унија податоците про-
пишани во Прилог 1 на овој правилник.  

 
Член 4 

Мерки кои треба да се превземат во случај на сом-
неж на присуство на класична чума кај свињите на  

одгледувалиште 
 
(1) По добивање на пријава на сомнеж на класична 

чума кај свињите кај една или повеќе свињи на одгле-
дувалиште, официјалниот ветеринар треба веднаш да 
превземе мерки за испитување во согласност со дијаг-
ностичкиот прирачник со цел да го потврди или исклу-
чи присуството на болеста.  

(2) При испитување во одгледувалиштето, офици-
јалниот ветеринар врши проверка на регистарот и 
идентификационите ознаки во согласност со Законот за 
идетификација и регистрација на животните(1). 

(3) Во случај кога сомнежот за присуство на кла-
сична чума кај свињите на одгледувалиштето не може 
да се исклучи, одгледувалиштето се става под службен 
надзор и се спроведуваат следните мерки: 

1) пребројување на сите свињи од различни катего-
рии присутни на одгледувалиштето и составување на 
листа на сите заболени свињи, угинати свињи или сви-
њи за кои е веројатно дека се заболени. Листата треба 
да се ажурира дневно за да се имаат во евиденција бро-
јот на новородени и угинати свињи на одгледували-
штето за време на сомнежот и истата треба да биде до-
стапна на барање на официјалниот ветеринар; 

2) ограничување на свињите на одгледувалиштето 
во нивните живеалишта или на друго место каде можат 
да бидат изолирани; 

3) забрана за внесување или изнесување на свињи 
од одгледувалиштето. Официјалниот ветеринар може 
доколку е потребно да забрани и внесување и изнесува-
ње на други видови на животни и да нареди мерки за 
уништување на глодари или инсекти; 

4) забрана за изнесување на мрши на свињи без 
предходно одобрение од официјален ветеринар; 

5) забрана за изнесување на месо, прозиводи од 
свињи, семе, јајце клетки и ембриони од свињи, храна 
за животни, опрема, материјал или отпад кои може да 
ја пренесат класичната чума кај свињите, без претход-
но одобрение од официјален ветеринар. Месото, произ-
водите од свињи, семе, јајце клетки и ембриони од сви-
њи не може да се стават во промет; 

6) забрана за влез или излез на лица од одгледува-
лиштето без предходно писмено одобрение од офици-
јален ветеринар; 

7) забрана за влез или излез на возила од одгледува-
лиштето без предходно писмено одобрение од офици-
јален ветеринар; 

8) поставување на соодветни средства за дезинфек-
ција на влезот и излезот на објектите каде се сместени 
свињите како и на влезот и излезот од одгледувалиште-
то. Секое лице кое влегува или излегува од одгледува-
лиштето на свињи треба да превземе соодветни хиги-
енски мерки за да го намали ризикот на ширење на ви-
русот на класична чума кај свињите. Сите средства за 
превоз треба да бидат темелно исчистени и дезинфици-
рани пред да го напуштат одгледувалиштето; и  

9) спроведување на епидемиолошко испитување во 
согласност со член 8 на овој правилник. 

(4) Во зависност од резултатите од епидемиолошко-
то испитување, во област со голема густина на попула-
ција на свињи и на одгледувалишта за кои постои сом-
неж дека болеста е пренесена, може да се превземет ед-
на или повеќе од следните мерки: 

1) спроведување на мерките од член 5 став (1) на 
овој правилник во одгледувалиштата наведени во став 
(3) на овој член; 

2) формирање на привремена контролна зона околу 
одгледувалиштето од став (3) на овој член и примена 
на некои или сите мерки наведени во став (1), (2) и (3) 
на овој член. 
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(5) Доколку се применат одредбите од став (4) точ-
ка 1) на овој член, спроведувањето на овие мерки може 
да се ограничи само на свињите кои се сомнителни на 
зараза или се контаминирани со вирусот на класична 
чума кај свињите, доколку овие свињи се сместени и се 
чуваат и хранат потполно одвоено од другите свињи на 
одгледувалиштето. Во таков случај, потребно е да се 
земе доволен број на мостри од свињите кога тие се 
убиваат за да се потврди или исклучи присуството на 
вирусот на класична чума кај свињите. Земањето на 
мостри се врши во согласност со дијагностичкиот при-
рачник.  

(6) Мерките од став (3) на овој член треба да се 
применуваат се додека официјално не се исклучи сом-
нежот на класична чума кај свињите.  

 
Член 5 

Мерки кои треба да се превземат во случај на по-
тврда на присуство на класична чума кај свињи на 

одгледувалиште 
 
(1) Во случај на потврда на присуство на класична 

чума кај свињите на одгледувалиште, покрај мерките 
од член 4 став (3) на овој правилник, се спроведуваат и 
следните мерки: 

1) убивање на сите свињи на одгледувалиштето под 
официјален надзор. Убивањето се врши на начин со кој 
се избегнува ризикот од ширење на вирусот на класич-
на чума кај свињите за време на убивањето или прево-
зот доколку е тоа потребно; 

2) земање доволен број мостри од убиени свињи во 
согласност со дијагностичкиот прирачник за да се 
утврди начинот и датумот кога вирусот на класична 
чума кај свињите е внесен на одгледувалиштето; 

3) нештетно отстранување на мршите на свињи кои 
угинале или се убиени, под официјален надзор; 

4) следење на движењето на месото добиено од сви-
њите заклани од времето на претпоставениот датум на 
внесување на болеста во одгледувалиштето и третира-
ње на истото под официјален надзор; 

5) следење на движењето на семе, јајце клетки, ем-
бриони добиени од свињите на одгледувалиштето од 
времето на претпоставеното внесување на болеста во 
одгледувалиштето и уништување на истите под офици-
јален надзор; 

6) третирање на сите супстанции, предмети, отпад и 
храна за животни за кои е веројатно дека се контамни-
рани, со цел да се обезбеди уништување на вирусот на 
класична чума кај свињите. Сите материјали за едно-
кратна употреба, за кои постои сомневање дека се кон-
таминирани, особено оние кои се користат во текот на 
колењето, треба да бидат уништени и нештетно отстра-
нети. Одредбите на оваа точка се спроведуваат во сог-
ласност со инструкци на официјален ветеринар; 

7) чистење и дезинфеција или третирање во соглас-
ност со член 12 на овој правилник на просториите каде 
биле сместени свињите, возилата користени за превоз 
на свињите или нивни мрши, опремата, простирката, 

цврстото и течното ѓубре за кое постои сомнение дека 
се контаминирани. Активностите од оваа точка се 
спроведуваат по нештетното отстранување на свињите; 

8) во случај на примарно жариште на болеста, иден-
тификување на генетскиот тип на изолатот на вирусот 
на класична чума кај свињите во согласност со дијагно-
стичкиот прирачник; и  

9) спроведување на епидемиолошко испитување во 
согласност со член 8 на овој правилник. 

(2) Под услов да не се загрозени основните нацио-
нални интереси може да се дозволи исклучок став (1) 
точка 1) и 5) на овој член, во случај кога жариштето е 
потврдено со позитивен лабораториски резултат во зо-
олошка градина, парк за диви животни или оградена 
област каде свињи се чуваат за научни цели или за це-
ли за зачувување на видови или зачувување на ретки 
раси. 
 

Член 6 
Мерки кои треба да се превземат во случај на потвр-
да на присуство на класична чума кај свињите на 
одгледувалиште составено од различни производни  

единици 
 
(1) Во случај кога е потврдено присуство на класич-

на чума кај свињите на одгледувалиште кое се состои 
од две или повеќе одвоени производни единици, а со 
цел товот на свињите да се заврши, може да се дозво-
лат исклучоци од одредбите на член 5 став (1) точка 1) 
на овој правилник за производни единици со здрави 
свињи на одгледувалиштето кое е заразено. Овие иск-
лучоци се применуваат само во случај кога структура-
та, големината и растојанието помеѓу производните 
единици како и активностите кои се вршат на истите се 
такви што производните единици представуваат комп-
летно одвоени објекти за сместување, чување и одгле-
дување при што е оневозможено ширење на вирусот од 
една на друга производна единица. 

(2) Во случај на примена на исклучоците од став (1) 
на овој член, истите се спроведуваат со јасни насоки за 
нивна примена при што треба да се запазат гаранциите 
во однос на здравствената заштита на животните. 

 
Член 7 

Мерки кои треба да се превземат во контактно 
одгледувалиште 

 
(1) За контактно одгледувалиште се смета секое 

одгледувалиште за кое врз основа на епидемиолошкото 
испитување направено во согланост со член 8 на овој 
правилник, не може да се исклучи можноста болеста да 
е пренесена од други одгледувалишта на одгледували-
штата наведени во член 4 и 5 на овој правилник, или од 
огледувалишта од член 4 и 5 на овој правилник на дру-
го одгледувалиште. 

(2) Одредбите од член 4 на овој правилник се при-
менуваат на контактните одгледувалишта од став (1) на 
овој член се додека официјално не се исклучи сомне-
жот на класична чума кај свињите. 



11 мај 2012  Бр. 59- Стр. 87 
 
 

(3) Во зависност од епидемиолошката состојба, во 
контактните одгледувалишта од став (1) на овој член 
може да се применат мерките од член 5 став (1) на овој 
правилник. Во тој случај, од убиените свињи треба да 
се земе доволен број на мостри во согланост со дијаг-
ностичкиот прирачник со цел да се потврди или исклу-
чи присуството на вирусот на класична чума кај сви-
њите на одгледувалиштето. 

(4) Основните критериуми и фактори на ризик кои 
треба да се земат во предвид при спроведувањето на 
мерките од член 5 став (1) точка 1) на овој правилник 
во контактните одгледувалишта се дадени во Прилог 2 
кој е составен дел на овој правилник. Овие критериуми 
и фактори на ризик можат да бидат изменети или надо-
полнети врз основа на нови научни сознанија и искус-
тва. 

 
Член 8 

Епидемиолошко испитување 
 
(1) Епидемиолошкото испитување на сомнителните 

случаи или жаришта на класична чума кај свињите се 
врши врз основа на прашалник, подготвен во рамките 
на планот за итни мерки во согласност со член 22 на 
овој правилник. 

(2) При спроведување на епидемиолошкото испиту-
вање се зема во предвид: 

1) временскиот период на присуство на вирусот на 
класична чума кај свињите на одгледувалиштето пред 
да биде пријавена болеста или поставен сомнежот; 

2) изворот на ширење на болеста на одгледували-
штето и идентификација на други одгледувалишта во 
кои свињите е можно да се заразени или контаминира-
ни од истиот извор; и 

3) движењето на лица, возила, свињи, мрши, семе, 
месо или некој друг материјал кој може да го пренесе 
вирусот на или од одгледувалиштето за кое се спрове-
дува епидемиолошкото испитување. 

(3) Во случај кога епидемиолошкото испитување 
наведува дека вирусот на класична чума кај свињите е 
пренесен од одгледувалиште од друга држава, Агенци-
јата треба веднаш да го информира надлежниот орган 
во таа држава. 

 
Член 9 

Формирање на заштитни зони и зони под надзор 
 
(1) Веднаш по добивањето на официјалната потврда 

на класична чума кај свињи на одгледувалиште, се 
формира заштитна зона во радиус од најмалку три ки-
лометри околу одгледувалиштето и зона под надзор со 
радиус од најмалку 10 километри околу одгледували-
штето. Во заштитната зона и зоната под надзор се при-
менуваат мерките од член 10 и 11 на овој правилник. 

(2) При формирањето на заштитната зона и зоната 
под надзор треба да се земат во предвид следните кри-
териуми: 

1) резултатите од епидемиолошкото испитување на-
правено во согланост со член 8 на овој правилник; 

2) географската поставеност, особено природните 
или вештачките граници; 

3) локацијата и близината на други одгледували-
шта; 

4) патиштата на движење, трговијата со свињи и до-
стапноста на кланици; и 

5) објектите и персоналот кои се на располагање за 
спроведување на мерките за котрола на болеста и дви-
жењето на свињи во зоните. 

(3) Доколку заштитната зона или зоната под надзор 
опфаќа територија од соседна држава, Агенцијата тре-
ба да го информира и да остварува соработка со над-
лежниот орган од соседната држава за формирање на 
зоните. 

(4) Заради информирање на јавноста, во заштитната 
зона и зоната под надзор треба да се постават лесно во-
очливи знаци за предупредување и вклучување на ме-
диумите односно телевизијата и дневниот печат со цел 
информирање за забраните кои се во сила во овие зони 
во согласност со член 10 и 11 на овој правилник.  

 
Член 10 

Мерки кои треба да се превземат во заштитна зона 
 
(1) Во заштитната зона се спроведуваат следните 

мерки: 
1) попис на сите одгледувалишта во најкраток вре-

менски рок. Официјалниот ветеринар треба да изврши 
контрола во сите одгледувалиштата кои се лоцирани во 
заштитната зона во рок од седум дена по формирањето 
на зоната. При контрола на одгледувалиштата, офици-
јалниот ветеринар врши клинички преглед на свињите 
и контрола на регистарот на свињи и идентификацио-
ните ознаки во согласност со Законот за идентифика-
ција и регистрација на животните(1); 

2) забрана за движење и превоз на свињите по пати-
шта, со исклучок на патишта на одгледувалиштата. За-
браната не се однесува на транзит на свињи по копнен 
пат или железница без запирање и истовар;  

3) по исклучок на точка 2) од овој став, може да се 
дозволи движењето наведено во точка 8) од овој став и 
движењето на свињи за колење кои доаѓаат надвор од 
заштитна зона а се пренесуваат до кланица во заштитна 
зона за да бидат веднаш заклани; 

4) чистење, дезинфекција и третман во согласност 
со упатствата и постапките пропишани во член 12 на 
овој правилник на камионите, другите возила и опре-
мата, кои се употребени за превоз на свињи, други до-
машни животни или материјали кои можат да бидат 
контаминирани; 

5) забрана за излез од зоната на камиони или возила 
кои биле користени за превоз на свињи без претходно 
чистење, дезинфекција, контрола и дозвола од офици-
јален ветеринар; 

6) забрана за влез или излез од одгледувалиштата 
на други домашни животни без предходно одобрение 
од официјалниот ветеринар; 
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7) пријавување во најкраток временски рок на сите 
угинати или заболени свињи на одгледувалиштето до 
официјалниот ветеринар и спроведување на испитува-
ње во согласност со постапките наведени во дијагно-
стичкиот прирачник; 

8) забрана за движење на свињите од одгледували-
штата најмалку 30 дена по завршувањето на првичното 
чистење и дезинфекција на заразеното одгледували-
ште. По истекот на 30 дена, и во случај кога се приме-
нуваат исклучоците пропишани во став (3) на овој 
член, официјалниот ветеринар може да одобри преме-
стување на свињите од одгледувалиштето до:  

а) кланица определена од Агенцијата, лоцирана во 
заштитната зона каде истите веднаш треба да бидат 
заклани; 

б) објект за третирање или соодветно место каде 
свињите треба да бидат убиени и нештетно отстранети 
или нивните трупови третирани под официјален над-
зор; или 

в) во исклучителни случаи, до други објекти лоци-
рани во заштитната зона.  

9) забрана за излез на семе, јајце клетки и ембриони 
од свињи од огледувалиштето сместено во заштитната 
зона; и 

10) сите лица при влез и излез во и од одгледували-
штето на свињи треба да превземат соодветни хигиен-
ски мерки за да се намали ризикот на ширење на виру-
сот на класична чума кај свињите.  

(2) Во случај кога забраните наведени во став (1) на 
овој член продолжат да се применуваат повеќе од 30 
дена заради појава на нови жаришта или заради благо-
состојба на животните или некои други состојби наста-
нати при чувањето на свињите, и доколку се исполнети 
одредбите од став (3) на овој член, може да се одобри 
движење на свињите од одгледувалиштето во зштитна-
та зона по барање на сопственикот директно до: 

1) кланица определена од Агенцијата, лоцирана во 
заштитната зона или зоната под надзор каде истите 
треба веднаш да бидат заклани; 

2) објект за преработка или соодветно место каде 
свињите треба да бидат убиени и нештетно отстранети 
или нивните трупови третирани под официјален над-
зор, или  

3) во исклучителни случаи, до други објекти лоци-
рани во заштитната зона.   

(3) Дозволено е движење на свињи од одгледували-
ште доколку: 

1) е извршен клинички преглед од страна на офици-
јален ветеринар со мерење на телесна температура на 
свињите на одгледувалиштето и проверка на региста-
рот и идентификационите ознаки на свињите во согла-
ност со Закон за идентификација и регистрација на жи-
вотните(1); 

2) прегледот и контролата од точка 1) од овој став 
не покажале знаци на присуство на класична чума кај 
свињите и утврдена е усогласеност со одребите од За-
конот за идентификација и регистрација на животни-
те(1); 

3) превозот на свињите се врши во возила кои се за-
печатени од официјален ветеринар; 

4) возилата и опремата употребени во превозот на 
свињите, се исчистени и дезинфицирани по извршени-
от превоз во согласност со одредбите од член 12 на 
овој правилник; 

5) свињите треба да бидат заклани или убиени и се 
зема доволен број на мостри во согласност со дијагно-
стичкиот прирачник заради официјална потврда на 
присуство или отсуство на вирусот на класична чума 
кај свињите; 

6) свињите се превезуваат до кланица и: 
а) официјалниот ветеринар во кланица е известен за 

испраќањето на свињите за колење и го потврдува нив-
ното пристугнување до официјалниот ветеринар кој ги 
испратил; 

б) свињите во кланица се чуваат и колат одвоено од 
другите свињи; 

в) за време на прегледите направени пред и после 
колењето во назначената кланица, официјалниот вете-
ринар треба да ги земе во предвид клиничките знаци и 
постморталните промени кои укажуваат на присуство 
на класична чума кај свињите; и 

г) свежото месо од свињи се преработува или озна-
чува со посебен здравствен печат, а потоа се третира 
согласно Законот за безбедност на храна(2). Третманот 
на месото треба да се врши во објект определен од 
Агенцијата. Месото пред да се испрати до објектот се 
запечатува и така запечатено се пренесува до објектот 
каде печатот се отстранува.  

(4) Мерките во заштитната зона се применуваат се 
додека: 

1) не се изврши чистење и дезинфекција на заразе-
ните одгледувалишта; 

2) не се изврши клинички преглед и лабораториско 
испитување на свињите во сите одгледувалишта во сог-
ласност со дијагностичкиот прирачник заради открива-
ње на можно присуство на вирусот на класична чума 
кај свињите. 

(5) Испитувањата направени согласно став (4) точка 
2) на овој член треба да се извршат 30 дена по првич-
ното чистење и дезинфекција на заразените одгледува-
лишта. 

 
Член 11 

Мерки кои треба да се превземат во зоната под надзор  
 
(1) Во зоната под надзор се спроведуваат следните 

мерки: 
1) попис на сите одгледувалишта на свињи; 
2) забрана за движење и превоз на свињите по пати-

шта, со исклучок на патиштата до одгледувалиштата. 
Забраната не се однесува на транзит на свињи по коп-
нен пат или железница без запирање и истовар и дви-
жење на свињи за колење кои доаѓаат надвор од зоната 
под надзор, а се пренесуваат до кланица во истата зона 
за да бидат веднаш заклани. По исклучок официјални-
от ветеринар може да дозволи движење и превоз на 
свињите по патишта, со исклучок на патишта на одгле-
дувалиштата; 
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3) чистење, дезинфекција и третман во согласност 
со упатствата и постапките пропишани во член 12 на 
овој правилник на камионите, другите возила и опре-
мата, кои се употребени за превоз на свињи, други до-
машни животни или материјали кои можат да бидат 
контаминирани;  

4) забрана за излез од зоната на камиони или возила 
кои биле користени за превоз на свињи без претходно 
чистење, дезинфекција, контрола и дозвола од офици-
јален ветеринар; 

5) забрана за влез и излез од одгледувалиштето на 
други домашни животни во текот на првите седум дена 
по формирањето на зоната под надзор без предходно 
одобрување од официјален ветеринар; 

6) пријавување во најкраток можен рок на сите уги-
нати или заболени свињи на одгледувалиштето до офи-
цијалниот ветеринар, и спроведување на испитување 
во согласност со постапките наведени во диагностич-
киот прирачник; 

7) забрана за движење на свињите од одгледували-
штата каде се чуваат најмалку 21ден по завршувањето 
на првичното чистење и дезинфекција на заразеното 
одгледувалиште. Доколку се исполнети одредбите од 
член 10 став (3) на овој правилник, може да се дозволи 
движење на свињите од одгледувалиштето директно 
до: 

а) кланица определена од Агенцијата, лоцирана во 
заштитната зона или зоната под надзор каде истите 
треба веднаш да бидат заклани; 

б) објект за преработка или соодветно место каде 
свињите треба да бидат убиени и нештетно отстранети, 
а нивните трупови третирани под официјален надзор; 
или 

в) во исклучителни случаи, до други објекти лоци-
рани во заштитната зона или зоната под надзор.  

8) забрана за излез на семе, јајце клетки и ембриони 
од свињи од огледувалиште сместено во зоната под 
надзор; и 

9) сите лица при влез и излез од одгледувалиштето 
на свињи треба да превземат соодветни хигиенски мер-
ки за да се намали ризикот на ширење на вирусот на 
класична чума кај свињите. 

(2) Во случај кога забраните наведени во став (1) на 
овој член продолжат да се применуваат повеќе од 30 
дена заради појава на нови жаришта или заради благо-
состојба на животните или некои други состојби наста-
нати при чувањето на свињите, и доколку официјални-
от ветеринар дозволил движење согласно член 10 став 
(3) на овој правилник, може да се одобри движење на 
свињите од одгледувалиште во зоната под надзор по 
барање на сопственикот директно до: 

1) кланица определена од Агенцијата, лоцирана во 
заштитната зона или зона под надзор за да бидат вед-
наш заклани; 

2) објект за преработка или соодветно место каде 
свињите треба да бидат убиени и нештетно отстранети, 
а нивните трупови преработени под официјален над-
зор; или 

3) во исклучителни случаи, до други објекти лоци-
рани во заштитната зона или зоната под надзор. 

 (3) Мерките во зоната под надзор се применуваат 
се додека: 

1) не се изврши чистење и дезинфекција на заразе-
ните одгледувалишта; и 

2) не се изврши клинички преглед и лабораториско 
испитување на свињите во сите одгледувалишта во сог-
ласност со дијагностичкиот прирачник заради открива-
ње на можно присуство на вирусот на класична чума 
кај свињите.  

(4) Испитувањата направени во став (3) точка 2) на 
овој правилник треба да се спроведат во рок од 20 дена 
по првичното чистење и дезинфекција на заразените 
одгледувалишта. 

 
Член 12 

Чистење и дезинфекција 
 
(1) Дезинфекција треба да се врши со одобрени 

средства за дезинфекција и во пропишани концентра-
ции. 

(2) Чистењето и дезинфекцијата се вршат под офи-
цијален надзор и во согласност со:  

- упатствата дадени од страна на официјалниот ве-
теринар; и  

- начелата и постапките за чистење, дезинфекција и 
третман. 

(3) Начелата и постапките за чистење и дезинфек-
ција се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој 
правилник и можат да бидат изменети и надополнети 
врз основа на нови научни достигнувања и искуства. 

 
Член 13 

Повторно населување на одгледувалиштата на 
свињи по појавата на жариште на болеста 

 
(1) Повторно населување на свињи во одгледували-

штата од член 5 на овој правилник може да се направи 
најмалку 30 дена по чистењето и дезинфекцијата на-
правени во согласност со член 12 на овој правилник.  

(2) При повторното населување на одгледувалиште-
то треба да се води сметка за типот на производството 
на одгледувалиштата и да биде исполнето следното: 

1) во случај на отворени одгледувалишта на свињи, 
внесувањето на свињи може да отпочне со така нарече-
ни „контролни“ свињи кои биле претходно испитани и 
се негативни на присуство на антитела на вирусот на 
класична чума кај свињите или доаѓаат од одгледува-
лишта во кои не се спроведуваат мерки на забрана за-
ради класична чума кај свињите. Четириесет дена по 
внесување на одгледувалиштето свињите се испитува-
ат на присуство на антитела согласно дијагностичкиот 
прирачник. Целосно повторно населување може да се 
спроведе доколку кај испитаните свињи не се пронај-
дат антитела против вирусот на класична чума кај сви-
њите. Свињите не треба да се движат надвор од одгле-
дувалиштето пред добивање на негативен резултат од 
серолошкото испитување; 
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2) во случај на сите останати типови на одгледува-
ње, повторното населување на свињите може да се 
спроведе во согласнот со точка 1) од овој став или со 
целосно повторно населување ако: 

а) сите свињи пристигнат на одгледувалиштето во 
период од 20 дена и доаѓаат од одгледувалишта кои не 
се под ограничувања заради класична чума кај свињи-
те; 

б) свињите со кои се врши повторно населување се 
серолошки испитани во согласност со дијагностичкиот 
прирачник. Земањето на мостри за серолошки испиту-
вања се врши најмалку 40 дена по повторното населу-
вање на последната свиња; и 

в) свињите не треба да се движат надвор од одгле-
дувалиштето пред добивање на негативен резултат од 
спроведеното серолошко испитување . 

(3) Врз основа на епидемиолошката состојба може 
да се направат исклучоци од одредбите дадени во став 
(2) на овој член во случај да поминале повеќе од шест 
месеци од завршното чистење и дезинфекција на одг-
ледувалиштето. 

(4) По исклучок од став (2) од овој член, во перио-
дот во кој се спроведува превентивна вакцинација про-
тив класична чума кај свињите, одгледувалиштата на 
свињи може повторно да се населат по појавата на жа-
риште на болеста согласно упатствата од Агенцијата. 
 

Член 14 
Мерки кои треба да се превземат во случај на сом-
неж и потврда на класична чума кај свињите во 

кланица или средства за превоз 
 
(1) Во случај на појава на сомнеж на класична чума 

кај свињи во кланица или средство за превоз, офици-
јалниот ветеринар веднаш спроведува испитување за 
да го потврди или исклучи присуството на болеста. Ис-
питувањето се врши во согласност со постапката наве-
дена во дијагностичкиот прирачник. 

(2) Во случај на појава на класична чума кај свињи 
во кланица или средство за превоз, се превземаат след-
ните мерки: 

1) убивање без одлагање на сите приемчиви живот-
ни во кланицата или средството за превоз; 

2) нештетно отстранување или третирање на трупо-
вите, внатрешните органи и отпадот од заразени или 
контаминирани животни под официјален надзор; 

3) чистење и дезинфекција на објектите, опремата и 
возилата под официјален надзор и во согласност со 
член 12 на овој правилник; 

4) спроведување на епидемиолошко испитување во 
согласност со член 8 на овој правилник; 

 
5) лабораториска постапка на идентификување на 

генетскиот тип на изолатот на вирусот на класична чу-
ма кај свињите во согласност со дијагностичкиот при-
рачник; 

6) примена на мерките од член 7 на овој правилник 
во одгледувалиштата од каде доаѓаат заразените свињи 
или трупови и во други контактни одгледувалишта. 

Мерките пропишани во член 5 став (1) на овој правил-
ник треба да се применат во одгледувалиштата на по-
текло на заразените свињи или трупови освен доколку 
не се направи исклучок врз основа на епидемиолошко-
то испитување; 

7) забрана за движење или внесување на животни 
во кланицата најмалу 24 часа по завршното чистење и 
дезинфекција спроведено во согласност со член 12 на 
овој правилник. 

 
Член 15 

Мерки кои треба да се превземат во случај на сомеж 
и потврда на присуство на класична чума кај диви 

свињи 
 
(1) По пријавување на сомнеж на болеста класична 

чума кај диви свињи официјалниот ветеринар треба 
веднаш да ги превземе сите мерки за да го потврди или 
исклуч присуство на болеста, да ги информира сопс-
твениците на свињи и ловџиите, испитување на диви 
свињи кои биле застрелани или пронајдени угинати 
вклучувајки и лабораториско испитување. 

(2) По добивањето на потврдата за прв случај на 
присуство на класична чума кај диви свињи, заради 
спречување на понатамошно ширење на болеста вед-
наш треба: 

1) да се формира експертска група составена од ве-
теринари, ловџии, биолози за дива фауна и епидемио-
лози. Експертската група учествува во: 

а) проучување на епидемиолошката состојба и де-
финирање на област каде е утврдена болеста, во сог-
ласност со член 16 став (3) точка 2) на овој правилник; 

б) предвидување на дополнителни мерки кои треба 
да се применат во заразеното подрачје покрај мерките 
пропишани во точка 2) и 3) на овој став. Овие мерки 
вклучуваат забрана за лов и забрана на прихрана на ди-
ви свињи; 

в) изготвување на план за сузбивање и искоренува-
ње на болеста во согласност со член 16 на овој правил-
ник.  

г) контрола за потврда на ефективноста на мерките 
превземени за сузбивање и искоренување на класична 
чума кај свињи во областа каде е утврдена болеста; 

2) одгледувалиштата на свињи во областа каде е 
утврдена болеста да се ставаат под официјален надзор 
и да се спроведат следните мерки: 

а) спроведување и дневно ажурирање од страна на 
сопственикот на попис на сите категории на свињи на 
сите одгледувалишта кој се проверува од страна на 
официјалниот ветеринар. Во случај, на одгледувалишта 
на свињи на отворено, привиот попис може да се на-
прави врз основа на слободна проценка; 

б) ограничување на сите свињи во одгледувалишта-
та во просториите каде живеат или на места каде мо-
жат да бидат изолирани од дивите свињи. Пристапот 
на дивите свињи до материјали кои подоцна може да 
дојдат во контакт со свињи од одгледувалиштето треба 
да биде оневозможен. 
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в) забрана за влез и излез на свињи од одгледували-
штето освен ако не е дозволено од страна на официјал-
ниот ветеринар во случај на поволна епидемиолошката 
состојба, 

г) поставување на соодветни средства за дезинфек-
ција на влезот и излезот од објектите каде се сместени 
свињите како и на самото одгледувалиште, 

д) примена на соодветни хигиенски мерки за сите 
лица кои доаѓаат во контакт со диви свињи, за да се на-
мали ризикот од ширење на вирусот на класична чума 
кај свињи. Овие мерки можат да вклучат времена за-
брана за влез на одгледувалишта за свињи на лица кои 
биле во контакт со диви свињи; 

ѓ) тестирање на сите угинати или заболени свињи 
во одгледувалиштето за присуство на класична чума 
кај свињите; 

е) забрана за внес во одгледувалиштето на делови 
од диви свињи кои се застрелани или се најдени угина-
ти, како и материјал и опрема која може да биде конта-
минирана со вирусот на класична чума кај свињите; и 

ж) забрана за движење и пуштање во промет на сви-
њи, нивно семе, ембриони и јајце клетки од област каде 
е утврдена болеста; 

3) да се прегледаат сите застрелани или угинати ди-
ви свињи во областа каде е утврдена болеста и да се из-
врши испитување на класична чума кај свињите во сог-
ласност со дијагностичкиот прирачник. Дивите свињи 
и месото од диви свињи од ловишта каде се врши мо-
ниторингот не треба да се ставаат во промет без прет-
ходно лабораториско испитување. Труповите на сите 
животни кои се позитивни на класична чума кај свињи-
те нештетно се отстрануваат или се третираат под офи-
цијален надзор. Доколку резултатите од тестирањето 
се негативни на класична чума кај свињите, дивите 
свињи и месото од диви свињи од ловишта каде се вр-
ши мониторинг може да се користат за човечка исхра-
на. Деловите кои не се наменети за исхрана на луѓето 
нештетно се отстрануваат или се третираат под офици-
јален надзор; 

4) да се изврши лабораториско испитување за иден-
тификување на генетскиот тип на изолат на вирусот на 
класична чума кај свињите во согласност со дијагно-
стичкиот прирачник. 

(3) Доколку класична чума кај диви свињи се поја-
ви на територија која граничи со соседна држава, Аген-
цијата го информира и остварува соработка со надле-
жениот орган од соседната држава за спроведување на 
мерките.  

 
Член 16 

Планови за сузбивање и искоренување на класична 
чума кај свињите во популацијата на диви свињи 

 
(1) Покрај мерките пропишани во член 15 на овој 

правилник, Агенцијата во рок од 90 дена од потврдата 
на прв случај на класична чума кај диви свињи треба да 
изготви план на мерки и активности за сузбивање и 

искоренување на болеста во областа каде е утврдена 
болеста и мерки кои ќе се применуваат на одгледували-
штата во таа област. 

(2) Планот може дополнително да се менува во за-
висност од промените на состојбата на теренот и разво-
јот на болеста. 

(3) Планот од став (1) треба да содржи податоци за: 
1) резултатите од епидемиолошкото испитување и 

контролите спроведени во согласност со член 15 на 
овој правилник и географската распространетост на бо-
леста; 

2) одредување на област каде е утврдена болеста 
при што треба да се земат во предвид: 

а) резултатите од спроведеното епидемиолошко ис-
питување и географската расапространетост на боле-
ста; 

б) популацијата на диви свињи во таа област; и 
в) постоењето на поголеми природни или вештачки 

бариери за движење на дивите свињи; 
3) организацијата и соработката на биолози, ловци, 

ловечки друштва, службите за заштита на дивите жи-
вотни и ветеринарните служби (здравствена заштита на 
животните и ветеринарно јавно здравство); 

4) спроведување на информативна кампања за по-
дигање на свеста кај ловците за мерките кои треба да 
се спроведат во рамките на планот за сузбивање и 
искоренување на болеста; 

5) утврдување на бројот и локацијата на мета-попу-
лацијата на дивите свињи во и околу областа каде е 
утврдена болеста; 

6) утврдување на приближен број и големина на ме-
та-популацијата на диви свињи во и околу областа каде 
е утврдена болеста; 

7) утврдување на раширеноста на болеста кај попу-
лацијата на диви свињи, со испитување на застрелани 
диви свињи или пронајдени угинати, со лабораториско 
тестирање, вклучувајки и епидемиолошко испитување 
по старосни категории; 

8) забрана за лов или други мерки за контрола на 
ширењето на болеста преку движењето на дивите сви-
њи и/или контактот помеѓу мета-популации на диви 
свињи;  

9) усвојување на мерки за намалување на популаци-
јата на приемчиви диви свињи и подмладок; 

10) пропишување на правила кои ловците треба да 
ги применуваат за да се спречи ширење на болеста; 

11) утврдување на методи за отстранување на диви-
те свињи кои се најдени угинати или се застрелани а 
кои треба да содржат: 

а) нештетно отстранување или третирање под офи-
цијален надзор, или 

б) преглед од официјален ветеринар и лаборатори-
ско испитување во согласност со дијагоностичкиот 
прирачник. Труповите на сите животни кои се позитив-
ни на класична чума кај свињите треба да бидат не-
штетно отстранети или третирани под официјален над-
зор. Доколку резултатите од тестирањето се негативни 
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на класична чума кај свињите, дивите свињи и месото 
од диви свињи од ловишта каде се врши мониторинг 
може да се користат за човечка исхрана. Деловите кои 
не наменети се за исхрана на луѓето нештетно се от-
странуваат или се третираат под официјален надзор. 

12) спроведување на епидемиолошко испитување 
на секоја застрелана или најдена угината дива свиња. 
Епидемилошкото испитување се спроведува врз основа 
на прашалник кој ги содржи следните податоци: 

а) географско подрачје каде животното било најде-
но угинато или е застрелано; 

б) датум на кој животното било најдено угинато 
или е застрелано; 

в) лице кое го пронашло или застрелало животното; 
г) старост и пол на свињата; 
д) доколку животното е застрелано: симтомите 

пред да биде застрелано; 
ѓ) доколку животното е пронајдено угинато: состој-

бата на трупот; и 
е) лабораториските наоди; 
13) програми на надзор и превентивни мерки кои се 

применуваат на одгледувалиштата во и околу област 
каде е утврдена болеста, и забрана за движење и става-
ње во промет на свињи нивно семе, ембриони и јајце 
клетки од областа каде е утврдена болеста; 

14) други критериуми кои треба да бидат исполнети 
за повлекување на воведените мерки за сузбивање и 
искоренување на болеста во дефинирани области и за 
мерки кои се применуваат во одгледувалиштата во тие 
области; 

15) определување на надлежниот орган одговорен 
за надзор и координација за спроведување на планот за 
сузбивање и искоренување на болеста;  

16) воспоставување на систем со кој експертската 
група формирана во согласност со член 15 став (2) точ-
ка 1) на овој правилник може да врши редовна ревизија 
на резултатите од планот за сузбивање и искоренување 
на болеста; и 

17) спроведување на мониторинг на болеста 12 ме-
сеци по последниот потврден случај на класична чума 
кај свињи кај диви свињи во областа каде е утврдена 
болеста кој ги вклучува и мерките кои се веќе на сила 
во согласност со точките 7), 11) и 12) од овој став. 

(4) Извештај за епидемилошката состојба во дефи-
нираната област и за резултатите од планот за ерадика-
ција се изготвува секои шест месеци.  

 
Член 17 

Дијагностички постапки и услови за био-безбедност 
 
(1) Дијагностичките постапки, земањето мостри и 

лабораториското испитување за откривање на присус-
тво на класична чума кај свињите се врши во соглас-
ност со дијагностичкиот прирачник за класична чума 
кај свињите. 

(2) Националата референтна лабораторија е одго-
ворна за применување на стандардите и дијагностички-
те методи во согласност со Прилог 4 кој е составен дел 

на овој правилник. Податоците за Националата рефе-
рентна лабораторија се објавуваат на интернет страна-
та на Агенцијата. 

(3) Националната референтна лабораторија треба да 
остварува врски со другите референтни лаборатории во 
согласност со Прилог 4 на овој правилник.  

(4) За да се обезбедат соодветни гаранции за испол-
нување на био-безбедносни услови за заштита на 
здравјето на животните, вирусот на класична чума кај 
свињи, неговиот геном и антигени и вакцини за истра-
жување, дијагноза или производството треба да се ма-
нипулирани или да се користат само во места, институ-
ции или лаборатории определени од Агенцијата. 

 
Член 18 

Употреба, производство и ставање во промет на 
вакцини против класична чума кај свињи 

 
(1) Заради контрола на ширењето на болеста се вр-

ши превентивна вакцинација против класична чума кај 
свињите во Република Македонија. 

(2) Освен превентивната вакцинација, дозволено е 
вршење на итна и заштитна вакцинација согласно овој 
правилник. Употребата, производството, складирање-
то, набавката, дистрибуцијата и пуштањето во промет 
на вакцина против класична чума кај свињи се врши 
под официјален надзор. 

 
Член 19 

Итна вакцинација во одгледувалишта 
 
(1) По исклучок на член 18 став (1) на овој правил-

ник, во случај кога класична чума кај свињи е потврде-
на во одгледувалиште на свињи и епидемиолошкото 
испитување укажува на можно ширење на болеста, мо-
же да се спроведе итна вакцинација во одгледувалиште 
на свињи во согласност со постапките и одредбите 
утврдени со овој член.  

(2) Без оглед на одредбите од член 5 став (2) на овој 
правилник, основните критериуми и фактори на ризик 
врз основа на кои се одлучува за примена на итна вак-
цинација се утврдени во Прилог 5 кој е составен дел од 
овој правилник. Критериумите и факторите на ризик 
може да бидат изменети или дополнети врз основа на 
новите научни достигнувања и искуства. 

(3) Планот за итна вакцинација ги содржи следните 
податоци:  

1) опис на состојбата со болеста поради која се вр-
ши итна вакцинација; 

2) опис и големина на географското подрачје/об-
ласт во кое треба да се спроведе итна вакцинација и 
бројот на одгледувалишта на свињи во таа област; 

3) попис на категории на свињи и приближен број 
на свињи кои треба да се вакцинираат; 

4) вакцината која треба да се употреби; 
5) времетраење на кампањата за вакцинација; 
6) идентификација и регистрација на вакцинирани-

те животни; 
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7) мерките кои треба да се наредат за движење на 
свињите и нивните производи; 

8) критериумите кои се земаат во предвид при од-
лучувањето дали вакцинација или мерките наведени во 
член 7 став (2) на овој правилник треба да бидат при-
менети во контактните одгледувалишта; и 

9) други активности применливи во случај на криза, 
клинички и лабораториски испитувања кои треба да се 
вршат на мостри земени во одгледувалиштата каде е 
спроведена вакцинација и од други одгледувалишта 
лоцирани во областа каде е спроведена вакцинација, 
особено при употреба на маркер вакцина.  

(4) Планот за итна вакцинација може да биде изме-
нет и дополнет во зависност од епидемилошката со-
стојба.  

(5) Без оглед на одредбите од член 10 и 11 на овој 
правилник во перидот додека трае вакциналната кам-
пања се спроведуваат слендите мерки: 

1) забрана за движење на живи свињи надвор од об-
ласта каде се спроведува итна вакцинација освен кога 
се превезуваат до кланица определена од Агенцијата 
која се наоѓа во областа када се врши вакцинација или 
во близина на областа каде се врши вакцинација, за да 
бидат веднаш заклани или во објект за преработка на 
нус производи или до место каде ќе бидат веднаш уби-
ени и нивните трупови третирани под официјален над-
зор; 

2) преработување, означување или постапување со 
свежото свинско месо произведено од свињи вакцини-
рани за време на итната вакцинација во согласност со 
одредбите од член 10 став (3) точка 6) потточка г) на 
овој правилник; 

3) нештетно уништување под официјален надзор на 
семе, јајце клетки и ембриони добиени од свињи 30 де-
на пред вакцинацијата од свињите. 

(6) Одредбите од став (5) на овој член треба да се 
применуваат најмалку шест месеци по завршувањето 
на сите активности поврзани со вакцинацијата во обла-
ста каде се спроведува. 

(7) Пред истекот на периодот наведен во став (6) на 
овој член, треба да се спроведат следните мерки:  

1) забрана за движење на серопозитивни свињи 
надвор од одгледувалиштето каде се чуваат, освен во 
случај кога свињите го напуштаат одгледувалиштето за 
веднаш потоа да бидат заклани; 

2) забрана за земање на семе, ембриони и јајце кле-
тки од серопозитивни свињи; 

3) забрана за движење на прасиња од серопозитив-
ни маторици надвор од одгледувалиштето на потекло 
освен во случај на превоз до: 

а) кланица за веднаш потоа да бидат заклани; 
б) одгледувалиште назначено од официјалниот ве-

теринар, од каде се превезуваат директно во кланица; и 
в) одгледувалиште тестирано на присуство на анти-

тела против вирусот на класична чума кај свињи и до-
бивање на негативен резултат од серолошкото тестира-
ње. 

(8) Без оглед на одредбите од став (6) и (7) на овој 
член, мерките од став (5) на овој член може да преста-
нат да важат доколку: 

1) сите свињи од одгледувалишта на свињи каде се 
спроведувала итна вакцинација се заклани или убиени 
во согласност со став (5) точка 1) на овој правилник, и 
свежото месо добиено од овие свињи е преработено 
или означено и третирано во согласност со член 10 
став (3) точка 6) потточка г) на овој правилник ; 

2) сите одгледувалишта каде биле чувани вакцини-
рани свињи се исчистени и дезинфицирани во соглас-
ност со член 12 на овој правилник.  

(9) По престанок на мерките од став (5) на овој член 
се врши: 

1) повторно населување на свињи во одгледували-
штата од став (5) на овој член не смее да се направи по-
рано од 10 дена по завршувањето на чистењето и де-
зинфекцијата и откако сите свињи во одгледувалишта-
та каде била спроведена итна вакцинација се заклани 
или убиени; 

2) по повторното населување на свињи на одгледу-
валиштата во областа каде се спроведувала итна вакци-
нација, животните треба да бидат клинички и лабора-
ториски испитани во согласност со дијагностичкиот 
прирачник со цел откривање на можното присуство на 
вирусот на класична чума кај свињите. Испитувањето 
се врши не порано од 40 дена по повторното населува-
ње во објектите и во текот на овој временски период 
забрането е движење на свињите надвор од одгледува-
лиштето. 

(10) Во случај кога во текот на вакцинацијата е ко-
ристена маркер вакцина, може да се направат исклучо-
ци од мерките пропишани во став (5), (6) и (7) од овој 
член во однос на означувањето на месото од вакцини-
раните свињи, неговата понатамошна употреба и де-
стинацијата на третираните производи. 

(11) Исклучоците од мерките од став (10) на овој 
член се прават доколку: 

1) постои одобрен план за спроведување на вакци-
нацијата согласно став (3) на овој член; и 

2) се спроведува контрола на лице место на спрове-
дувањето на вакцинацијата; и 

3) да се направени проценка на ризикиот од шире-
ње на вирусот на класична чума кај свињите преку дви-
жење или промет со вакцинирани свињи, нивното по-
томство или производи добиени од нив. 

(12) Во периодот во кој се спроведува превентивна 
вакцинација против класична чума кај свињите, вакци-
нацијата се спроведува согласно правилата од Агенци-
јата. 

 
Член 20 

Итна вакцинација кај диви свињи 
 
(1) Во случај кога класична чума кај свињите е по-

тврдена кај диви свињи и епидемилошките податоци 
укажуваат на закана од ширење на болеста без оглед на 
член 18 став (1) точка 1) на овој правилник, се спрове-
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дува итна вакцинација на диви свињи во согласност со 
постапките и одредбите пропишани во став (2) и (3) на 
овој член. 

(2) Планот за спроведување на итна вакцинација 
треба да ги содржи следните податоци:  

1) опис на состојбата со болеста поради која е по-
требна итна вакцинација; 

2) географската област во која треба да се спроведе 
итна вакцинација кое треба да биде дел од заразената 
област дефинирана во согласност со член 16 став (4) 
точка 2) на овој правилник; 

3) типот на вакцината и постапката на вакцинација; 
4) активностите за да се вакцинираат младите сви-

њи; 
5) очекувано времетраење на кампањата за вакци-

нација; 
6) приближен број на диви свињи кои треба да би-

дат вакцинирани; 
7)усвојување на мерки да се спречат големи проме-

ни во популацијата на диви свињи;  
8) усвојување на мерки за да се спречи ширење на 

вакциналниот вирус кај свињи кои се чуваат во одгле-
дувалишта, каде е применливо; 

9) очекуваните резултати од кампањата за вакцина-
ција и параметрите по кои се верификува ефективноста 
од вакцинирањето; 

10) надлежниот орган одговорен за надзор и коор-
динација на спроведувањето на планот; 

11) системот воспоставен со цел експертската група 
од член 15 став (2) точка 1) на овој правилник да може 
да врши редовна ревизија на резултатите од планот за 
ерадикација; и 

12) други активности применливи во случај на кри-
за. 

(3) Доколку се спроведува вакцинација за класична 
чума кај диви свињи на територија која граничи со со-
седна држава, Агенцијата го информира и остварува 
соработка со надлежниот орган од соседната држава за 
спроведување на ефикасна вакцинација. 

(4) Планот за итна вакцинација може да биде до-
полнет и изменет во согласност со промените во епиде-
милошката состојба. 

(5) Извештај за резултатите од спроведената кампа-
ња за вакцинација се изготвува секои шест месеци.  

 
Член 21 

Користење на кујнски отпад 
 
(1) Хранењето на свињи со кујнски отпад е забране-

то.  
(2) Кујнскиот отпад од средства од меѓународен 

превоз како бродови, копнени возила, средства за воз-
душен превоз, се собира и нештетно отстранува под 
официјален надзор. 

(3) Одредбите пропишани во овој член се примену-
ваат согласно Законот за нус-производи од животинско 
потекло.  

Член 22 
План за итни мерки 

 
(1) Изготвувањето на план за итни мерки за сузби-

вање и искоренување на класична чума кај свињите се 
врши согласно Законот за ветеринарно здравство. 

(2) Планот за итни мерки од став (1) на овој член 
овозможува пристап до информации за институции, 
опрема, персонал и други соодветни средства неопход-
ни за брзо и ефикасно сузбивање и искоренување на 
болест во случај на појава на жариште. Планот за итни 
мерки треба да содржи јасни насоки за спроведување 
на итна вакцинација и опис на географската поставе-
ност/локација на одгледувалишта со голема густина на 
населеност на свињи. 

(3) Планот за итни мерки од став (1) на овој член 
треба да се ревидира секои пет години. 

 
Член 23 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да се применува Правилникот за мерките за 
сузбивање и искоренување на класичната чума кај сви-
њите(„Службен лист на СФРЈ“, бр.6/88).  

 
Член 24 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
   Бр. 21-1761/3 
8 мај 2012 година       Директор, 

 Скопје             Дејан Рунтевски, с.р. 
 
 
(1) Законот за идетификација и регистрација на жи-

вотните е усогласен со Директивата на Советот 
92/102/ЕЕЗ од 27 ноември 1992 за идентификација и 
регистрација на животните, број 31992L0102. 

 
(2) Законот за безбедност на храна е усогласен со 

Регулативата (ЕЗ) бр. 853/2004 на Европскиот Парла-
мент и на Советот од 29 април 2004 година за утврду-
вање на посебни хигиенски правила за храна од живо-
тинско потекло, број 32004R0853. 

 
(3) Прaвилникот за начинот и постапката на прија-

вување на болести кои задолжително се пријавуваат е 
усогласен со Директивата на Советот 82/894/EEЗ од 21 
декември 1982 за известување во врска со болестите 
кај животните во рамките на Заедницата, број 
31982L0894. 
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