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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2288. 

Врз основа на член 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 
АКРЕДИТАЦИЈА 

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

се на седницата одржана на 29 септември  2009 година. 
 

     Бр. 07 - 4158/1                                 Претседател 
29 септември 2009 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 АКРЕДИТАЦИЈА 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
(1) Со овој закон се уредуваат организацијата и ра-

ботењето на Институтот за акредитација на Република 
Македонија, начинот и постапката на акредитацијата за 
утврдување на компетентноста на телата за оцена на 
сообразност, надзорот над исполнување на барањата за 
акредитација и меѓународната соработка.  

(2) Институтот за акредитација на Република Маке-
донија работи во согласност со барањата содржани во 
соодветните хармонизирани национални стандарди и 
документи на европски и меѓународни организации за 
акредитација. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 
следново значење: 

1. “Aкредитација” е потврдување од страна на на-
ционалното тело за акредитација дека определено тело 
за оцена на сообразноста ги задоволува барањата пред-
видени со хармонизираните национални стандарди и 
каде што тоа е применливо, сите дополнителни барања, 
вклучително и оние предвидени во релевантните се-
кторски шеми за акредитација, потребни за вршење на 
специфична дејност за оцена на сообразност; 

2. “Oцена на сообразност” е процес со кој ќе се по-
каже дали се исполнети определени барања во врска со 
производ, процес, услуга, систем, лице или тело; 

3. “Tело за оцена на сообразност” е правно лице кое 
врши дејност за оцена на сообразност, вклучително ка-
либрирање, тестирање, сертифицирање и инспекција; 

4. “Сертификат за акредитација” е документ или 
комплет од документи издадени од националното тело 
за акредитација со кој се потврдува техничката компе-
тентност на телата за оцена на сообразност за опреде-
лен опсег и 

5. “Меѓусебна оцена меѓу еднаквите” е процес на 
оцена на едно национално акредитационо тело од стра-
на на други национални акредитациони тела, спроведе-
на согласно со барањата предвидени во овој закон и 
онаму каде што тое е применливо, дополнителни тех-
нички секторски спецификации. 

Член 3 
 (1) Акредитацијата се применува врз тела кои вр-

шат оцена на сообразноста во регулираната и нерегу-
лираната област. 

(2) Акредитацијата по правило се применува на до-
броволна и задолжителна основа, која се однесува на 
оцена на сообразноста.  

 
II. ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Член 4 

(1) Работите и задачите од областа на акредитација-
та ги врши Институтот за акредитација на Република 
Македонија (во натамошниот текст: Институтот) како 
јавна установа од јавен интерес. 

(2) Институтот има својство на правно лице. 
 

Член 5 
(1) Институтот изготвува годишна програма за ра-

бота во која се определуваат активностите на Институ-
тот за тековната фискална година, согласно со плани-
раните средства со Буџетот на Република Македонија. 

(2) Годишната програма од ставот (1) на овој член 
ја донесува Владата на Република Македонија. 

(3) Институтот доставува извештај за реализирана-
та програма од ставот (1) на овој член  до Владата на 
Република Македонија  за усвојување. 

(4) Извештајот од ставот (3) на овој член се доста-
вува до Владата на Република Македонија најдоцна до 
31 март во тековната за претходната година. 

 
Член 6 

(1) Институтот ги врши следниве работи и задачи: 
1)  акредитација на: 
- лабoратории за тестирање и калибрација, 
- тела кои вршат сертификација на производи, 
- тела кои вршат сертификација на системи за упра-

вување (со квалитетот, со животната средина, со без-
бедноста, со сигурноста и друго),  

- тела кои вршат сертификација на лица,  
- тела кои вршат инспекција и 
- други тела за оцена на сообразност; 
2) учествува во работата на европските и 

меѓународните организации за акредитација и ги заста-
пува интересите на Република Македонија во нив; 

3) дава мислења на државните органи за прашања 
кои се однесуваат на акредитацијата и дава мислења за 
одобренија за оспособеноста за спроведување на 
постапката за оцена на сообразноста и 

4) врши оценување на компетентноста на телата за 
оцена на сообразноста, вклучувајќи го и надзорот на 
исполнетоста на барањата за телата кои вршат оцена на 
сообразноста според дадена  регулатива. 

 (2) При вршење на работите и задачите Институтот 
има право да го користи грбот на Република Македо-
нија на своите документи и печатот. 

 
Член 7 

 Институтот во своето работење се придржува кон 
следниве приниципи на неконкурентност и доверли-
вост: 

1) нема да дава услуги од областа на оцена на соо-
бразноста; 

2) нема да дава услуги надвор од границите на Ре-
публика Македонија, освен во случаите и под условите 
определени  во членот 35 од овој закон и 

3) ќе ги смета за доверливи сите податоци кои ги 
добива од корисниците на услугите, освен оние кои се 
јавно достапни.  
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Член 8 
(1) Средствата за работа на Институтот се обезбе-

дуваат од: 
- Буџетот на Република Македонија, 
- надоместок за извршени услуги за акредитација и 
- подароци, донации и други извори од земјата и 

странство во согласност со овој закон. 
(2) Со средствата од ставот (1) алинеја 1  на овој 

член, Институтот обезбедува финансиски и кадровски 
ресурси потребни за вршење на своите услуги, вклучи-
телно вршење на посебни задачи, како што се активно-
сти во европските и меѓународните организации за 
акредитација и активности кои треба да поддржуваат 
јавни политики и кои не се самофинансирачки. 

(3) Работите Институтот ги врши на непрофитна ос-
нова.  

 
Член 9 

 (1) За извршените услуги Институтот наплаќа на-
доместок согласно со Тарифникот за дадените услуги 
во областа на акредитацијата согласно со реално на-
правените трошоци. 

(2) Наплатените услуги од ставот (1) на овој член 
претставува приход на Институтот  и се користи сог-
ласно со програмата за работа на Институтот.   

Член 10 
Органи на Институтот се: 
- Совет, 
- директор и 
- Одбор за надзор на материјално-финансиското 

работење. 
   

Член 11 
(1) Орган на управување со работата на Институтот 

е Советот.  
(2) Советот го сочинуваат  11  члена кои ги именува 

Владата на Република Македонија, и тоа на предлог на:  
- Владата на Република Македонија  -  четири 

претставници, 
- универзитетите - еден претставник,  
- стопанските комори - два претставника, 
- телата за оцена на сообразност - два претставника,  
- организацијата на потрошувачите - еден 

претставник и   
- Институтот - еден претставник од вработените на  

Институтот. 
(3) Од составот на членовите на Советот од ставот 

(2) на овој член Владата на Република Македонија 
именува претседател на Советот. 

(4) Претседателот и членовите на Советот треба да 
имаат високо образование, да се компетентни и да 
имаат искуство во областа на акредитацијата и со неа 
поврзани активности. 

(5) Владата на Република Македонија при 
именување на претседателот и членовите на Советот 
треба да ја има предвид соодветната и правичната за-
стапеност на припадниците на сите заедници. 

(6) Мандатот на претседателот и членовите на 
Советот трае четири години, со можност за уште еден 
избор.  

Член 12 
Претседателот и членовите на Советот можат да 

бидат разрешени пред истекот на времето за кое се 
именувани во следниве случаи: 

- на нивно барање, 
- ако настане некоја од причините поради кои спо-

ред прописите за работни односи им престанува работ-
ниот однос по сила на закон во органот, организацијата 
или институцијата од која се предложени, 

- ако не работат и постапуваат според закон, Стату-
тот и актите на Институтот или неоправдано отсуству-
ваат на три последователни седници на Советот и 

- ако со својата несовесна и неправилна работа пре-
дизвикаат значителна штета на Институтот, или ако ги 
занемаруваат или не ги извршуваат своите обврски и 
поради тоа настанат или би можеле да настанат поте-
шки нарушувања во извршување на дејноста на Инсти-
тутот. 

 
Член 13 

(1)  Постапката за именување на нов претседател и 
членови на Советот ќе започне најдоцна три месеца 
пред истекот на мандатот определен со членот 11 став 
(6) од овој закон. 

(2)  Доколку до истекот на мандатот на постојниот 
состав на Советот од ставот (1) на овој член не се за-
почне со постапката за именување на нов состав на Со-
ветот, постојниот состав продолжува да ги извршува 
работите до именувањето на новиот состав, а  најдолго 
за период од шест месеца. 

 
Член 14 

Советот  ги врши следниве работи и задачи:  
- донесува статут и други општи  акти на Институ-

тот и го следи нивното извршување, 
- го утврдува финансискиот план и ја одобрува за-

вршната сметка, 
- го донесува Тарифникот на услугите што ги врши 

Институтот во областа на акредитацијата, 
- го избира и  го разрешува директорот на Институ-

тот, 
- најмалку еднаш годишно поднесува извештај за 

своето работење до Владата на Република Македонија 
и 

- врши и други работи во согласност со законот и 
Статутот на Институтот. 

     
Член 15 

(1) Со Институтот раководи директор. 
(2) Директорот на Институтот (во натамошниот 

текст: директорот) го избира и разрешува Советот. 
(3) За директор може да биде избрано лице кое ги 

исполнува следниве услови: 
- да има завршено најмалку високо образование, 
- да има најмалку пет години работно искуство, 
- да има најмалку три години работно искуство на 

раководно место, 
- да има искуство во областа на акредитацијата и со 

неа поврзани активности и 
- активно да познава еден од светските јазици. 
 

Член 16 
(1) Постапката за избор на директорот ја спроведу-

ва Советот со објавување на јавен конкурс. 
(2) Конкурсот се објавува во најмалку две јавни 

гласила. 
(3) Конкурсот трае 15 дена од денот на објавување-

то. 
(4) Директорот се избира во рок од 30 дена од денот 

на објавувањето на конкурсот. 
(5) Ако на конкурсот не се јави никој или ако Сове-

тот не избере директор од пријавените кандидати во 
рокот од ставот (4) на овој член се распишува нов кон-
курс во рок од пет дена од истекот на рокот од ставот 
(4) на овој член. 

 
Член 17 

(1) Советот го избира  директорот со мнозинство 
гласови на членовите на Советот за период од четири 
години и по истекот на овој мандат може да биде по-
вторно избран. 

(2) На одлуката за изборот и разрешувањето на ди-
ректорот согласност дава Владата на Република Маке-
донија. 
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Член 18 
(1) Во случаите од членовите 16 став (5) и 20 на 

овој закон Советот може без конкурс да постави врши-
тел на должноста - директор од редот на вработените 
во Институтот. 

(2) Вршителот на должноста од ставот (1) на овој 
член може да ја врши должноста до избор на директор, 
а најдолго шест месеца од денот на неговото поставу-
вање. 

(3) Ако во рокот од ставот (2) на овој член не биде 
избран директор, Советот ќе постави  нов вршител на 
должност, но најдолго за време од шест месеца од не-
говото поставување. 

 
Член 19 

Директорот ги врши следниве работи: 
- го раководи и организира работењето на Институ-

тот, 
- донесува одлуки во рамките на својата надлеж-

ност, 
- го претставува и застапува Институтот спрема 

трети лица, 
- одговорен е за законитоста на работата на Инсти-

тутот, 
- ги извршува одлуките на Советот, 
- ја предлага организацијата на Институтот, 
- одлучува за распоредување на работниците на 

определени работни задачи, 
- одлучува во прв степен за остварување на правата 

и обврските на работниците во врска со работните од-
носи, 

- обезбедува транспарентно и непристрасно работе-
ње на Институтот, 

- одговорен е за финансиското работење на Инсти-
тутот, 

- изработува предлог-буџет на Институтот за наред-
ната година, 

- има право и должност да учествува во работата на 
Советот, без право на одлучување, 

- донесува други општи акти во врска со работење-
то на Институтот кои се во негова надлежност и 

- врши други работи и задачи определени со закон, 
Статутот и други акти на Институтот. 

 
Член 20 

(1) Директорот може да биде разрешен пред исте-
кот на времето за кое е именуван, во следниве случаи: 

- на негово барање, 
- ако настане некоја од причините, поради кои спо-

ред прописите за работни односи, му престанува работ-
ниот однос по сила на закон, 

- ако не работи и не постапува според закон, Стату-
тот и актите на Институтот или неоправдано не ги 
спроведува одлуките на Советот или постапува спро-
тивно на нив, 

- ако со својата несовесна и неправилна работа му 
предизвика на Институтот значителна штета, или ако 
ги занемарува или не ги извршува своите обврски и по-
ради тоа настанат или би можеле да настанат потешки 
нарушувања во извршување на дејноста на Институтот 
и 

- ако го попречува или на друг начин го оневозмо-
жува остварувањето на правата и обврските на корис-
ниците на услугите на Институтот. 

(2) Советот пред донесувањето на одлуката за раз-
решување е должен да го запознае директорот за при-
чините за разрешувањето и да му даде можност да се 
изјасни по нив. 

(3) Одлуката за разрешување на директорот се при-
менува од денот на давањето на согласноста од страна 
на Владата на Република Македонија. 

 (4) Против одлуката за разрешување директорот 
може да поднесе тужба пред надлежен суд, во рок од 
15 дена од давањето на согласноста за разрешување на 
директорот од страна на Владата на Република Маке-
донија. 

Член 21 
(1) За вршење на материјално-финансиската кон-

трола на работењето на Институтот се формира Одбор 
за надзор на материјално финансиска контрола (во на-
тамошниот текст: Одборот за надзор).   

(2) Одборот за надзор го сочинуваат претседател и 
два члена. 

(3) Претседателот и членовите на Одборот за над-
зор треба да имаат високо образование, да се компе-
тентни и да имаат познавања и искуство од областа на 
материјално-финансиското работење за извршување на 
своите работи и задачи.  

(4) Претседателот и членовите на Одборот за над-
зор ги именува Владата на Република Македонија, 
имајќи ја предвид соодветната и правичната застапе-
ност на припадниците на сите заедници.  

(5) Мандатот на претседателот и членовите на Од-
борот за надзор трае четири години. 

(6) Одборот за надзор поднесува годишен извештај 
за работењето на Институтот до  Владата на Република 
Македонија. 

Член 22 
(1) Институтот може да формира стручни работни 

тела за давање стручно мислење по одделни прашања, 
и тоа: Одбор за акредитација, Комитет за приговори, 
Технички комитети, Секторски комитети и Комитет за 
оцена на лица (оценувачи и експерти) и други. 

(2) Членовите на стручните работни тела од ставот 
(1) на овој член треба да имаат високо образование и да 
се компетентни и да имаат искуство во областа на 
акредитацијата и со неа поврзани активности. 

(3) Членовите на стручните тела од ставот (1) на 
овој член, за извршената работа, немаат право на надо-
месток. 

 
Член 23 

(1) Институтот има Статут со кој се уредуваат нази-
вот, седиштето и организацијата на Институтот, начи-
нот на вршење на работите и задачите, органите на Ин-
ститутот, начинот на формирање на стручните тела на 
Институтот од членот 22 на овој закон и нивните над-
лежности и одговорности, управувањето, раководење-
то, контролата, правата и обврските на корисниците на 
услугите и други прашања за извршување на работите 
и задачите на Институтот. 

(2) Согласност на Статутот на Институтот дава 
Владата на Република Македонија. 

 
III. ПОСТАПКА ЗА АКРЕДИТАЦИЈА 

 
Член 24 

Постапката за акредитација ја спроведува Институ-
тот врз основа на овој закон, во согласност со барањата 
содржани во соодветните хармонизирани национални и 
европски стандарди и документи на европските и меѓу-
народните организации за акредитација. 

 
Член 25 

(1) Акредитацијата се спроведува на барање на до-
машни и странски правни лица. 

(2) Формата и содржината на барањето за акредита-
ција го изготвува Институтот и е јавно достапна. 

(3) По добивање на барањето од ставот (1) на овој 
член, Институтот склучува договор со барателот за за-
почнување постапка за акредитација. 

(4) Со договорот од ставот (3) на овој член се уре-
дуваат начинот на спроведувањето на акредитацијата, 
како и правата и обврските на Институтот и барателот.  
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Член 26 
(1) За секоја одделна акредитација директорот фор-

мира комисија за оценување, составена од оценувачи и 
експерти од листите на оценувачи и експерти на Ин-
ститутот и други национални тела за акредитација. 

 (2) Листите на оценувачите и експертите  на  Ин-
ститутот се јавно достапни. 

 
Член 27 

(1) Ако по завршувањето на постапката за акреди-
тација се утврди дека барателот ги исполнува барањата 
согласно со членот 25 од овој закон, директорот на Ин-
ститутот издава сертификат за акредитација со што ба-
рателот стекнува својство на акредитирано тело. 

(2) Сертификатот за акредитација од ставот (1) на 
овој член се издава за период од четири години. 

(3) Формата, содржината и начинот на употребата 
на сертификатот за акредитација од ставот (1) на овој 
член ги пропишува директорот. 

(4) Најдоцна три месеца пред истекнување на важ-
носта на сертификатот за акредитација на телото за 
оцена на сообразност Институтот, во согласност со 
правното лице, иницира постапка за ре-акредитација. 

 
Член 28 

(1) Ако барателот не ги исполнува барањата за 
акредитација од членот 25 на овој закон, директорот ќе 
донесе решение со кое ќе го одбие барањето за доделу-
вање  на сертификат за акредитација.  

(2) Против решението од ставот (1) на овој член не-
задоволната странка има право да поднесе приговор до 
Комитетот за приговори на Институтот во рок од 15 
дена од денот на добивање на решението. 

 
Член 29 

Акредитираните тела за оцена на сообразност се 
должни постојано да ги исполнуваат барањата за акре-
дитација. 

Член 30 
(1) Телата акредитирани за соодветна област во 

своето работење го користат соодветниот знак за акре-
дитација. 

(2) Институтот ги определува видовите, формите, 
содржината и начинот на употреба на знакот за акреди-
тација, кои ги користат акредитираните тела. 

 
Член 31 

(1) Надзор над исполнувањето на барањата за акре-
дитација се врши најмалку  еднаш годишно.  

(2) Надзорот од ставот (1) на овој член го врши ко-
мисија за надзор формирана од директорот. 

 (3) Ако со надзорот се утврди дека акредитираното 
тело што здобило сертификат за акредитација, не ги ис-
полнува барањата за акредитација или сериозно ги пре-
кршува своите обврски определени со договорот од 
членот 25 став (3) на овој закон, директорот на Инсти-
тутот ќе определи рок за отстранување на утврдените 
недостатоци. 

(4) Ако во определениот рок од ставот (3) на овој 
член не се отстранат утврдените недостатоци, директо-
рот ќе донесе решение со кое времено, делумно или це-
лосно ќе го повлече  сертификатот за акредитација или 
ќе го поништи сертификатот за акредитација. 

(5) Против преземените мерки од ставот (4)  на овој 
член незадоволната странка има право да поднесе при-
говор до  Комитетот за приговори на Институтот во 
рок од 15 дена од денот на добивањето на решението. 

 
Член 32 

Корисниците на услугите во постапката за акреди-
тација или други заинтресирани лица можат да подне-
сат жалба до Институтот во случаи кога: 

- не се задоволни од работата која ја извршил или 
би требало да ја изврши Институтот, а не се однесува 
на одлуките по кои корисникот на услугите може да 
поднесе приговор и 

- не се задоволни од работата на акредитираните 
тела.  

 
IV. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

НА ИНСТИТУТОТ 
 

Член 33 
Институтот членува и ја претставува Република 

Македонија во европските и меѓународните организа-
ции од областа на акредитацијата, соработува со нив и 
учествува во нивната работа и склучува договори за за-
емно признавање на акредитацијата, односно докумен-
тите (извештаите и сертификатите) кои ги издаваат те-
лата за оцена на сообразност. 

 
Член 34 

Телото за оцена на сообразност може да бара акре-
дитација кај акредитационо тело надвор од Република 
Македонија, во еден од следниве случаи кога: 

- Институтот не ја врши акредитацијата во однос на 
активностите за оцена на сообразноста за кои бара 
акредитација и 

- Институтот не ја комплетирал постапката за меѓу-
себната оцена меѓу еднаквите во однос на активности 
за оцена на сообразност за кои се бара акредитација. 

 
Член 35 

(1) Ако Институтот добие барање од тело за оцена 
на сообразност што е регистрирано надвор од Републи-
ка Македонија, за тоа ќе го извести националното акре-
дитационо тело на земјата во која е регистрирано тело-
то за оцена на сообразноста кое го поднело барањето. 
Во таков случај, националното акредитационо тело на 
земјата во која е основано телото за оцена на сообраз-
носта, кое го поднело барањето, може да учествува во 
својство на набљудувач во постапката за акредитација 
изведена од Институтот. 

(2) Институтот може да побара од друго национал-
но акредитационо тело да изврши дел од оцената. Во 
таков случај, сертификатот за акредитација ќе го изда-
де Институтот. 

 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 36 

(1) Институтот за акредитација на Република Маке-
донија основан со Одлука за основање на Институтот 
за акредитација на Република Македонија  („Службен 
весник на Република Македонија” број 14/2003), про-
должува со работа како Институтот за акредитација на 
Република Македонија со надлежностите утврдени со 
овој закон.  

(2) Претседателот и членовите на Советот, како и 
Одборот за контрола на материјално-финансиско рабо-
тење, со денот на влегувањето во сила на овој закон 
продолжуваат да ја вршат функцијата претседател и 
членови на Совет, односно  претседател и членови на 
Одборот за контрола на материјално-финансиско рабо-
тење до истекот на времето за кое се именувани.  

(3) Директорот на Институтот продолжува да ја 
врши функцијата на директор на Институтот согласно 
со одредбите на овој закон,  до истекот на времето за 
кое е именуван.  

 
Член 37 

Институтот е должен  своето работење  да го усог-
ласи   со одредбите на овој закон во рок од шест месеца 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
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Член 38 
Со влегувањето во сила на овој закон престанува да 

важи  Законот за акредитација (“Службен весник на 
Република Македонија” број 54/2002 и 103/2008). 

  
Член 39 

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

__________ 
 

L I G J 
PËR AKREDITIM 

 
I. DISPOZITAT THEMELORE 

 
Neni 1 

(1)Me këtë ligj rregullohen organizimi dhe puna e 
Institutit për Akreditim të Republikës së Maqedonisë, 
mënyra dhe procedura e akreditimit për përcaktimin e 
kompetencës së trupave për vlerësimin e përputhshmërisë, 
mbikëqyrjes ndaj plotësimit të kërkesave për akreditim dhe 
bashkëpunimi ndërkombëtar. 

(2)Instituti për Akreditim i Republikës së Maqedonisë, 
punon në pajtim me kërkesat e përfshira në standardet e 
harmonizuara nacionale adekuate dhe dokumentet e 
organizatave evropiane dhe ndërkombëtare për akreditim. 

 
Neni 2 

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

 
1. “Akreditim” është konfirmimi nga ana e trupit 

nacional për akreditim se trupi i caktuar për vlerësimin e 
përputhshmërisë, i plotëson kërkesat e parapara me 
standardet e harmonizuara nacionale edhe aty ku ajo është 
e zbatueshme, të gjitha kërkesat plotësuese, duke përfshirë 
edhe ato të parapara në skemat relevante të sektorëve për 
akreditim, të nevojshme për kryerjen e veprimtarisë 
specifike për vlerësimin e përputhshmërisë; 

2. “Vlerësim i përputhshmërisë” është procesi në të 
cilin do të shihet se a janë plotësuar kërkesat e caktuara, 
lidhur me prodhimin, procesin, shërbimin, sistemin, 
personin ose trupin; 

3. “Trup për vlerësimin e përputhshmërisë” është 
personi juridik i cili kryen veprimtari për vlerësimin e 
përputhshmërisë, duke përfshirë kalibrimin, testimin, 
certifikimin dhe inspektimin; 

4. “Certifikatë për akreditim” është dokumenti ose komplet 
dokumentesh të lëshuara nga trupi nacional për akreditim, me të 
cilin dëshmohet kompetenca teknike e trupave për vlerësimin e 
përputhshmërisë për madhësi  të caktuar dhe 

5. “Vlerësim i ndërsjellë ndërmjet të barabartëve” është 
procesi i vlerësimit të një trupi nacional të akredituar, nga 
ana e trupave tjerë nacionalë të akredituar, i zbatuar në 
pajtim me kërkesat e parapara në këtë ligj dhe aty ku është 
i zbatueshëm, specifikime teknike plotësuese të sektorit. 

 
Neni 3 

(1) Akreditimi zbatohet mbi trupat të cilët kryejnë 
vlerësimin e përputhshmërisë, në sferën e rregulluar dhe të 
parregulluar. 

(2) Akreditimi sipas rregullës zbatohet në bazë 
vullnetare dhe të  detyrueshme, që ka të bëjë me vlerësimin 
e përputhshmërisë. 

 
II. INSTITUTI PËR AKREDITIM I REPUBLIKËS SË 

MAQEDONISË 
 

Neni 4 
(1) Punët dhe detyrat nga sfera e akreditimit, i kryen 

Instituti për Akreditim i Republikës së Maqedonisë (në 
tekstin e mëtejmë: Instituti) si institucion publik me interes 
publik. 

(2) Instituti e ka cilësinë e personit juridik. 

Neni 5 
(1) Instituti përgatit program vjetor për punën në të 

cilin përcaktohen aktivitetet e Institutit për vitin fiskal 
rrjedhës, në pajtim me mjetet e planifikuara me Buxhetin e 
Republikës së Maqedonisë. 

(2) Programin vjetor nga paragrafi (1) i këtij neni, e 
miraton Qeveria e Republikës së Maqedonisë. 

(3) Instituti i dorëzon raport për programin e realizuar 
nga paragrafi (1) i 

këtij neni, Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për 
miratim. 

(4) Raporti nga paragrafi (3) i këtij neni i dorëzohet 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, më së voni deri më 
31 mars në vitin rrjedhës për vitin paraprak. 

 
Neni 6 

(1) Instituti i kryen punët si vijon: 
1) akreditim të: 
- laboratorëve për testim dhe kalibrim, 
- trupave të cilët kryejnë certifikimin e prodhimeve, 
- trupave të cilët kryejnë certifikimin e sistemeve për 

administrim (me kualitetin, me mjedisin jetësor, me 
sigurinë etj), 

- trupave të cilët kryejnë certifikimin e personave, 
- trupave të cilët kryejnë inspektim dhe  
- trupave tjerë për vlerësimin e përputhshmërisë; 
2) merr pjesë në punën e organizatave evropiane dhe 

ndërkombëtare për akreditim dhe i përfaqëson interesat e 
Republikës së Maqedonisë në to; 

3) u jep mendime organeve shtetërore për çështjet që 
kanë të bëjnë me akreditimin dhe jep mendime për lejet e 
aftësimit për zbatimin e procedurës për vlerësimin e 
përputhshmërisë dhe 

4) kryen vlerësimin e kompetencës së trupave për 
vlerësimin e përputhshmërisë, duke përfshirë edhe 
mbikëqyrjen e plotësimit të kërkesave për trupat të cilët 
bëjnë vlerësimin e përputhshmërisë sipas normativës së 
dhënë. 

(2) Gjatë kryerjes së punëve dhe detyrave, Instituti ka 
të drejtë që ta shfrytëzojë stemën e Republikës së 
Maqedonisë dhe vulën në dokumentet e veta. 

 
Neni 7 

Instituti në punën e vet u përmbahet principeve të 
moskonkurrencës dhe besueshmërisë, si vijon: 

1) nuk do të japë shërbime nga sfera e vlerësimit të 
përputhshmërisë; 

2) nuk do të japë shërbime jashtë kufijve të Republikës 
së Maqedonisë, përveç në rastet dhe nën kushtet e caktuara 
në nenin 35 të këtij ligji dhe 

3) do t’i konsiderojë të besueshme të gjitha të dhënat të 
cilat i merr nga shfrytëzuesit e shërbimeve, përveç atyre të 
cilat janë të kapshme publikisht. 

 
Neni 8 

(1) Mjetet për punën e Institutit sigurohen nga: 
- Buxheti i Republikës së Maqedonisë, 
- kompensimi për shërbimet e kryera për akreditim dhe 
-dhuratat, donacionet dhe burimet tjera nga vendi dhe 

jashtë, në pajtim me këtë ligj. 
(2) Me mjetet nga paragrafi (1) alineja 1 të këtij neni, 

Instituti siguron resurse kadrovike dhe financiare të 
nevojshme për kryerjen e shërbimeve të veta, duke 
përfshirë kryerjen e detyrave të veçanta, siç janë aktivitetet 
në organizatat evropiane dhe ndërkombëtare për akreditim 
dhe aktivitetet të cilat duhet t’i mbështesin politikat publike 
dhe të cilat nuk janë me vetëfinancim. 

(3) Punët Instituti i kryen në bazë jofitimprurëse. 
 

Neni 9 
(1) Për shërbimet e kryera, Instituti arkëton kompensim 

në pajtim me Listën tarifore për shërbimet e dhëna në 
sferën e akreditimit, në pajtim me shpenzimet e bëra reale. 
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(2) Shërbimet e paguara nga paragrafi (1) të këtij neni, 
paraqesin të hyra të Institutit dhe shfrytëzohen në pajtim 
me programin e punës së Institutit. 

 
Neni 10 

Organet e Institutit, janë: 
-Këshilli, 
-drejtori dhe 
-Këshilli për mbikëqyrjen e punës materiale financiare. 
 

Neni 11 
(1) Organ i menaxhimit të punës së Institutit është 

Këshilli. 
 (2) Këshillin e përbëjnë 11 anëtarë, të cilët i emëron 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë, dhe atë me propozim 
të: 

- Qeverisë së Republikës së Maqedonisë - katër 
përfaqësues, 

- universiteteve - një përfaqësues, 
- odave ekonomike - dy përfaqësues, 
- trupave për vlerësimin e përputhshmërisë - dy 

përfaqësues, 
- organizatës së konsumatorëve - një përfaqësues dhe 
- Institutit – një përfaqësues nga të punësuarit e 

Institutit. 
(3) Nga përbërja e anëtarëve të Këshillit nga paragrafi 

(2) të këtij neni, Qeveria e Republikës së Maqedonisë, e 
emëron kryetarin e Këshillit. 

(4) Kryetari dhe anëtarët e Këshillit duhet të kenë arsim 
të lartë, të jenë kompetentë, të kenë përvojë në sferën e 
akreditimit dhe aktiviteteve të lidhura me të. 

(5) Qeveria e Republikës së Maqedonisë gjatë emërimit 
të kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit, duhet ta ketë 
parasysh përfaqësimin adekuat dhe të drejtë të pjesëtarëve 
të të gjitha bashkësive. 

(6) Mandati i kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit zgjat 
katër vjet, me mundësi për rizgjedhje. 

 
Neni  12 

Kryetari dhe anëtarët e Këshillit mund të shkarkohen 
para skadimit të kohës për të cilën janë emëruar, në rastet 
në vijim: 

- me kërkesën e tyre, 
- nëse paraqitet ndonjë nga arsyet për shkak të së cilave 

sipas dispozitave për marrëdhënie pune, u pushon 
marrëdhënia e punës sipas fuqisë ligjore në organin, 
organizatën ose institucionin nga i cili janë propozuar; 

- nëse nuk punojnë dhe veprojnë sipas ligjit, Statutit 
dhe akteve të Institutit, ose pa arsye mungojnë në tri 
mbledhje të njëpasnjëshme të Këshillit dhe  

- nëse me punën e vet të pandërgjegjshme dhe të 
parregullt, i shkaktojnë dëm të konsiderueshëm Institutit, 
ose nëse i anashkalojnë ose nuk i kryejnë obligimet e tyre 
dhe për këtë ndodhin ose mund të ndodhin çrregullime më 
të rënda në kryerjen e veprimtarisë së Institutit. 

 
Neni 13 

(1) Procedura për emërimin e kryetarit të ri dhe 
anëtarëve të Këshillit, do të fillojë më së voni tre muaj para 
skadimit të mandatit të përcaktuar me nenin 11 paragrafi 
(6) të këtij ligji. 

(2) Nëse deri në skadimin e mandatit të përbërjes 
ekzistuese të Këshillit nga paragrafi (1) të këtij neni, nuk 
fillon me procedurën për emërimin e përbërjes së re të 
Këshillit, përbërja ekzistuese vazhdon t’i kryejë punët deri 
në emërimin e përbërjes së re, ndërsa më së shumti për afat 
prej gjashtë muajsh. 

 
Neni 14 

Këshilli i kryen punët dhe detyrat si vijon: 
-miraton statut dhe akte tjera të përgjithshme të 

Institutit dhe e përcjell zbatimin e tyre, 

-e verifikon planin financiar dhe e miraton llogarinë 
përfundimtare, 

-e miraton Listën tarifore të shërbimeve të cilat i kryen 
Instituti, në sferën e akreditimit, 

-e zgjedh dhe shkarkon drejtorin e Institutit, 
-së paku një herë në vit, i dorëzon raport për punën e 

vet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe 
-kryen edhe punë të tjera, në pajtim me ligjin dhe 

Statutin e Institutit. 
 

Neni 15 
(1) Me Institutin udhëheq drejtori. 
(2) Drejtorin e Institutit (në tekstin e mëtejmë: drejtori) 

e zgjedh dhe shkarkon Këshilli. 
(3) Drejtor mund të zgjidhet personi i cili i plotëson 

kushtet si vijon: 
-të ketë të kryer së paku arsimin e lartë, 
-të ketë së paku pesë vjet përvojë pune, 
-të ketë së paku tri vjet përvojë pune në vend 

udhëheqës, 
-të ketë përvojë në sferën e akreditimit dhe aktiviteteve 

të lidhura me të dhe 
-në mënyrë aktive ta njohë njërën nga gjuhët botërore. 
 

Neni 16 
(1) Procedurën për zgjedhjen e drejtorit e zbaton 

Këshilli me shpalljen e konkursit publik. 
(2) Konkursi shpallet së paku në dy gazeta publike. 
(3) Konkursi zgjat 15 ditë nga dita e shpalljes. 
(4) Drejtori zgjidhet në afat prej 30 ditësh nga dita e 

shpalljes së konkursit. 
(5) Nëse në konkurs nuk paraqitet askush ose nëse 

Këshilli nuk zgjedh drejtor nga kandidatët e paraqitur në 
afatin nga paragrafi (4) të këtij neni, shpallet konkurs i ri 
në afat prej pesë ditësh, nga skadimi i afatit nga paragrafi 
(4) të këtij neni. 

 
Neni 17 

(1) Këshilli e zgjedh drejtorin me shumicë votash të 
anëtarëve të Këshillit për periudhë prej katër vjetësh dhe 
pas skadimit të këtij mandati mund të rizgjidhet. 

(2) Për vendimin e zgjedhjes dhe shkarkimit të 
drejtorit, pëlqim jep Qeveria e Republikës së Maqedonisë. 

 
Neni 18 

(1) Në rastet nga nenet 16 paragrafi (5) dhe 20 të këtij 
ligji, Këshilli pa konkurs mund të vendosë ushtrues detyre 
– drejtor, nga radhët e të punësuarve në Institut. 

(2) Ushtruesi i detyrës nga paragrafi (1) të këtij neni, 
mund ta kryejë detyrën deri në zgjedhjen e drejtorit, ndërsa 
më së voni gjashtë muaj nga dita e emërimit të tij. 

(3) Nëse në afatin nga paragrafi (2) të këtij neni nuk 
zgjidhet drejtori, Këshilli do të caktojë ushtrues të ri detyre, 
por më së voni në periudhë kohore prej gjashtë muajsh nga 
caktimi i tij. 

 
Neni 19 

Drejtori i kryen detyrat si vijon: 
-e udhëheq dhe organizon punën e Institutit, 
-miraton vendime në kuadër të kompetencave të veta, 
-e paraqet dhe përfaqëson Institutin ndaj personave të 

tretë, 
-është përgjegjës për ligjshmërinë e punës së Institutit, 
-i zbaton vendimet e këshillit, 
-e propozon organizimin e Institutit, 
-vendos për sistemimin e punëtorëve në detyra të 

caktuara të punës, 
-vendos në shkallë të parë për realizimin e të drejtave 

dhe detyave të punëtorëve, lidhur me marrëdhëniet e 
punës, 

-siguron punë transparente dhe të paanshme të 
Institutit, 

-është përgjegjës për punën financiare të Institutit, 
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-përgatit Propozim-buxhetin e Institutit për vitin e 
ardhshëm, 

-ka të drejtë dhe detyrë që të marrë pjesë në punën e 
Këshillit, pa të drejtë për vendimmarrje, 

-miraton akte të tjera të përgjithshme lidhur me punën e 
Institutit, të cilat janë në kompetencë të tij dhe 

-kryen punë dhe detyra tjera të përcaktuara me ligj, 
Statut dhe akte tjera të Institutit. 

 
Neni 20 

(1) Drejtori mund të shkarkohet para skadimit të afatit 
për të cilin është emëruar, në rastet si vijon: 

-me kërkesën e tij, 
-nëse paraqitet ndonjë nga shkaqet, për të cilat sipas 

dispozitave për marrëdhënie pune, i pushon marrëdhënia e 
punës sipas ligjit në fuqi, 

-nëse nuk punon dhe vepron sipas ligjit, Statutit dhe 
akteve të Institutit, ose pa arsye nuk i zbaton vendimet e 
Këshillit ose vepron në kundërshtim me to, 

-nëse me punën e vet të pandërgjegjshme dhe të 
parregullt i shkakton Institutit dëm të konsiderueshëm, ose 
nëse i anashkalon ose nuk i kryen detyrimet e veta dhe për 
këtë arsye ndodhin ose të mund të ndodhin çrregullime më 
të rënda, në kryerjen e veprimtarisë së Institutit; dhe  

-nëse e pengon ose në mënyrë tjetër e pamundëson, 
realizimin e të drejtave dhe detyrimeve të shfrytëzuesve të 
shërbimeve të Institutit. 

(2) Këshilli para miratimit të vendimit për shkarkim, 
obligohet që ta njoftojë drejtorin për shkaqet e shkarkimit 
dhe t’i japë mundësi që të deklarohet për to. 

(3) Vendimi për shkarkimin e drejtorit, zbatohet nga 
dita e marrjes së pëlqimit nga ana e Qeverisë së Republikës 
së Maqedonisë. 

(4) Kundër vendimit për shkarkim, drejtori mund të 
parashtrojë ankesë deri te gjykata kompetente, në afat prej 
15 ditësh nga marrja e pëlqimit për shkarkim të drejtorit 
nga ana e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë. 

 
Neni 21 

(1) Për kryerjen e kontrollit material-financiar të punës 
së Institutit, formohet Këshilli për mbikëqyrje të Kontrollit 
material-financiar (në tekstin e mëtejmë: Këshilli për 
mbikëqyrje). 

(2) Këshilli për mbikëqyrje përbëhet nga kryetari dhe 
dy anëtarëve. 

(3) Kryetari dhe anëtarët e Këshillit për mbikëqyrje, 
duhet ta kenë arsimin e lartë, të jenë kompetentë, të kenë 
njohuri dhe përvojë nga sfera e punës materiale-financiare, 
për kryerjen e punëve dhe detyrave të veta. 

(4) Kryetarin dhe anëtarët e Këshillit për mbikëqyrje, i 
emëron Qeveria e Republikës së Maqedonisë, duke marrë 
parasysh përfaqësimin adekuat dhe të drejtë të pjesëtarëve 
të të gjitha bashkësive. 

(5) Mandati i kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit për 
mbikëqyrje, zgjat katër vjet. 

(6) Këshilli për mbikëqyrje i paraqet raport vjetor për 
punën e Institutit,  Qeverisë së Republikës së Maqedonisë. 

 
Neni 22 

(1) Instituti mund të formojë trupa punues profesionalë 
për dhënien e mendimit profesional për çështje të veçanta 
dhe atë: Këshill për akreditim, Komitet për kundërshtime, 
Komitete teknike; Komitete të sektorit dhe Komitet për 
vlerësimin e personave (vlerësues dhe ekspertë) dhe të 
tjera. 

(2) Anëtarët e trupave punues profesionalë nga 
paragrafi (1) të këtij neni, duhet ta kenë arsimin e lartë, të 
jenë kompetentë, të kenë përvojë nga sfera e akreditimit 
dhe aktiviteteve të lidhura me të. 

(3) Anëtarët e trupave profesionalë nga paragrafi (1) të 
këtij neni, për punën e kryer, nuk kanë të drejtë 
kompensimi. 

Neni 23 
(1) Instituti ka Statutin me të cilin rregullohen: emri, 

selia dhe organizimi i Institutit, mënyra e kryerjes së 
punëve dhe detyrave, organet e Institutit, mënyra e 
formimit të trupave profesionalë të Institutit nga neni 22 i 
këtij ligji dhe kompetencat dhe përgjegjësitë e tyre, 
udhëheqja, administrimi, kontrolli, të drejtat dhe obligimet 
e shfrytëzuesve të shërbimeve dhe çështje të tjera për 
kryerjen e punëve dhe detyrave të Institutit. 

(2) Pëlqim për Statutin e Institutit, jep Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë. 

 
II. PROCEDURA PËR AKREDITIM 

 
Neni 24 

Procedurën për akreditim e zbaton Instituti në bazë të 
këtij ligji, në pajtim me kërkesat e përfshira në standardet e 
harmonizuara përkatëse evropiane dhe  nacionale dhe 
dokumentet e organizatave evropiane dhe ndërkombëtare 
për akreditim. 

Neni 25 
(1) Akreditimi zbatohet me kërkesën e personave 

juridikë të vendit dhe të huaj. 
(2) Formën dhe përmbajtjen e kërkesës për akreditim, e 

përgatit Instituti dhe është e kapshme publikisht. 
(3) Pas marrjes së kërkesës nga paragrafi (1) të këtij 

neni, Instituti lidh marrëveshje me kërkuesin për fillimin e 
procedurës për akreditim. 

(4) Me marrëveshjen nga paragrafi (3) të këtij neni, 
rregullohen mënyra e zbatimit të akreditimit, si dhe të 
drejtat dhe obligimet e institutit dhe kërkuesit. 

 
Neni 26 

(1) Për çdo akreditim të veçantë, drejtori formon 
komision për vlerësim, të përbërë nga vlerësues dhe 
ekspertë nga listat e vlerësuesve dhe ekspertëve të Institutit 
dhe trupave tjerë nacionalë për akreditim. 

(2) Listat e vlerësuesve dhe ekspertëve të Institutit, janë 
publikisht të kapshme. 

 
Neni 27 

(1) Nëse pas përfundimit të procedurës për akreditim 
vërtetohet se kërkuesi i plotëson kërkesat në pajtim me nenin 25 
të këtij ligji, drejtori i Institutit lëshon certifikatë për akreditim 
me çka kërkuesi e fiton cilësinë e trupit të akredituar. 

(2) Certifikata për akreditim nga paragrafi (1) të këtij 
neni, lëshohet për periudhë prej katër vjetësh. 

(3) Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e përdorimit të 
certifikatës për akreditim nga paragrafi (1) të këtij neni, i 
përcakton drejtori. 

(4) Më së voni tre muaj para skadimit të afatit të 
certifikatës për akreditim të trupit për vlerësimin e 
përputhshmërisë, Instituti, në pajtim me personin juridik, 
inicion procedurë për riakreditim. 

 
Neni 28 

(1) Nëse kërkuesi nuk i plotëson kërkesat për akreditim 
nga neni 25 të këtij ligji, drejtori do të miratojë aktvendim 
me të cilin do ta refuzojë kërkesën për ndarjen e 
certifikatës për akreditim. 

(2) Kundër aktvendimit nga paragrafi (1) të këtij neni, 
pala e pakënaqur ka të drejtë t’i parashtrojë kundërshtim 
Komitetit për kundërshtime të Institutit, në afat prej 15 
ditësh nga dita e marrjes së aktvendimit. 

 
Neni 29 

Trupat e akredituar për vlerësimin e përputhshmërisë, 
janë të detyruar që vazhdimisht t’i plotësojnë kërkesat për 
akreditim. 

 
Neni 30 

(1) Trupat e akredituar për sferën e caktuar në punën e 
vet, e shfrytëzojnë shenjën përkatëse për akreditim. 
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(2) Instituti i përcakton llojet, format, përmbajtjen dhe 
mënyrën e përdorimit të shenjës për akreditim, të cilat i 
shfrytëzojnë trupat e akredituar. 

 
Neni 31 

(1) Mbikëqyrja mbi plotësimin e kërkesës për 
akreditim, bëhet së paku një herë në vit. 

(2) Mbikëqyrjen nga paragrafi (1) të këtij neni, e kryen 
Komisioni për mbikëqyrje i formuar nga drejtori. 

(3) Nëse me mbikëqyrjen vërtetohet se trupi i 
akredituar që është pajisur me certifikatë për akreditim, 
nuk i plotëson kërkesat për akreditim, ose në mënyrë 
serioze i cenon obligimet e veta të përcaktuara me 
marrëveshjen nga neni 25, paragrafi (3) të këtij ligji, 
drejtori i Institutit do të caktojë afat për mënjanimin e 
mangësive të konstatuara. 

(4) Nëse në afatin e caktuar nga paragrafi (3) të këtij 
neni, nuk mënjanohen mangësitë e konstatuara, drejtori do 
të miratojë aktvendim me të cilin përkohësisht, pjesërisht 
ose plotësisht do ta tërheqë certifikatën për akreditim, ose 
do ta shfuqizojë certifikatën për akreditim. 

(5) Kundër masave të ndërmarra nga paragrafi (4) të 
këtij neni, pala e pakënaqur ka të drejtë t’i parashtrojë 
kundërshtim Komitetit për kundërshtime të Institutit, në 
afat prej 15 ditësh nga dita e miratimit të aktvendimit.  

Neni 32 
Shfrytëzuesit e shërbimeve në procedurën për 

akreditim ose personat tjerë të interesuar, mund t’i 
parashtrojnë kundërshtim Institutit, në raste kur: 

-nuk janë të kënaqur me punën të cilën e ka kryer ose 
do të duhet ta kryejë Instituti, ndërsa nuk ka të bëjë me 
vendimet me të cilat shfrytëzuesi i shërbimeve mund të 
parashtrojë kundërshtim dhe 

-nuk janë të kënaqur me punën e trupave të akredituar. 
 

IV. BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR I 
INSTITUTIT 

 
Neni 33 

Instituti merr pjesë dhe e përfaqëson Republikën e 
Maqedonisë në organizatat evropiane dhe ndërkombëtare 
nga sfera e akreditimit, bashkëpunon me to dhe merr pjesë 
në punën e tyre dhe lidh marrëveshje për njohjen e 
ndërsjellë të akreditimit, përkatësisht dokumenteve 
(raportet dhe certifikatat) të cilat i japin trupat për 
vlerësimin e përputhshmërisë. 

 
Neni 34 

Trupi për vlerësimin e përputhshmërisë mund të 
kërkojë akreditim te trupi akreditues jashtë Republikës së 
Maqedonisë, në një nga rastet si vijon: 

-kur Instituti nuk e kryen akreditimin lidhur me 
aktivitetet për vlerësimin e përputhshmërisë, për të cilat 
kërkon akreditim dhe  

-kur Instituti nuk e ka kompletuar procedurën për 
vlerësimin e ndërsjellë ndërmjet të barabartëve, lidhur me 
aktivitetet për vlerësimin e përputhshmërisë për të cilat 
kërkohet akreditimi.  

Neni 35 
(1) Nëse Instituti merr kërkesë nga trupi për vlerësimin 

e përputhshmërisë  që është regjistruar jashtë Republikës së 
Maqedonisë, për këtë do ta njoftojë trupin e akredituar 
nacional të vendit në të cilin është regjistruar trupi për 
vlerësimin e përputhshmërisë, i cili e ka parashtruar 
kërkesën. Në rastin e këtillë, trupi i akredituar nacional i 
vendit në të cilin është themeluar trupi për vlerësimin e 
përputhshmërisë, i cili e ka parashtruar kërkesën, mund të 
marrë pjesë në cilësi të vëzhguesit në procedurën për 
akreditim, të realizuar nga Instituti. 

(2) Instituti mund të kërkojë nga trupi tjetër nacional i 
akredituar për kryerjen e një pjese të vlerësimit. Në rastin e 
këtillë, certifikatën për akreditim do ta japë instituti. 

V. DISPOZITAT KALIMTARE DHE 
PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 36 

(1) Instituti për Akreditim i Republikës së Maqedonisë 
i themeluar me Vendimin për themelimin e Institutit për 
Akreditim të Republikës së Maqedonisë (“Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” numër 14/2003), vazhdon me 
punë si Institut për Akreditim i Republikës së Maqedonisë, 
me kompetencat e përcaktuara me këtë ligj. 

(2) Kryetari dhe anëtarët e Këshillit si dhe Këshilli për 
kontrollin e punës materiale-financiare, me ditën e hyrjes 
në fuqi të këtij ligji, vazhdojnë ta kryejnë funksionin 
kryetar dhe anëtarë të Këshillit përkatësisht, kryetar dhe 
anëtarë të Këshillit për kontrollin e punës materiale-
financiare, deri në skadimin e kohës për të cilën janë 
emëruar. 

(3) Drejtori i Institutit vazhdon ta kryejë funksionin 
drejtor i Institutit, në pajtim me dispozitat e këtij ligji, deri 
në skadimin e kohës për të cilën është emëruar. 

 
Neni 37 

Instituti është i obliguar që punën e vet ta harmonizojë 
me dispozitat e këtij ligji, në afat prej gjashtë muajsh nga 
dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 38 

Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji për 
akreditim (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
numër 54/2002 dhe 103/2008). 

 
Neni 39 

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

__________ 
2289. 

Врз основа на член 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 
НАЦИОНАЛНА КРИМИНАЛИСТИЧКО - 
РАЗУЗНАВАЧКА БАЗА НА ПОДАТОЦИ 

 
 
Се прогласува Законот за Национална криминали-

стичко - разузнавачка база на податоци,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на  29 септември 2009 година. 
 

     Бр. 07- 4160/1                                 Претседател 
29 септември 2009 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 НАЦИОНАЛНА КРИМИНАЛИСТИЧКО- 
РАЗУЗНАВАЧКА БАЗА НА ПОДАТОЦИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Предмет на уредување 

 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат востановувањето и 
функционирањето на Националната криминалистичко-
разузнавачка база на податоци, обработката на подато-
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ците во базата, безбедноста на податоците во базата, 
користењето на базата за цели на соработка со стран-
ски субјекти и надзорот над функционирањето на база-
та.  

 
Значење на изразите 

 
Член 2 

(1) Одделни изрази употребени во овој закон го 
имаат следново значење:  

1. „Податоци“ се лични податоци, податоци, инфор-
мации и класифицирани информации што се однесува-
ат на активности што се предмет на криминалистичко-
разузнавачки дејствија на започнато или извршено кри-
вично дело, односно кривично дело за кое постојат ос-
нови за сомневање дека се подготвува, како и други по-
датоци, информации и класифицирани информации до-
биени со криминалистичко-разузнавачки дејствија што 
се од значење за водење постапки со цел за откривање 
и гонење на сторители на кривични дела; 

2. „Криминалистички досиеја“ се организирани 
збирки на податоци за одредени лица, кривично-прав-
ни настани или криминални појави, формирани врз ос-
нова на аналитички пристап на обработка на податоци; 

3. „Обработка на податоци“ е секоја операција или 
збир на операции што се изведуваат врз податоци, на 
автоматски или друг начин, како што е внесување, ме-
морирање, организирање, менување, пребарување, ана-
лизирање, користење, чување, откривање, давање на 
користење, пренесување, преземање, разменување, 
повлекување, блокирање, бришење и уништување; 

4. „Странски субјекти“ се странски државни и меѓу-
народни органи, институции и организации, кои имаат 
надлежности во откривање и гонење на осомничени и 
сторители на кривични дела; 

5. „Администрирање на базата“ е збир на мерки и 
активности за одржување на интегритетот на подато-
ците во базата; обезбедување соодветно ниво на зашти-
та и достапност на податоците; одржување, надгледу-
вање и заштита на системот за обработка на податоци; 
одржување, надгледување и заштита на мрежата за да-
вање на користење податоци; дизајнирање и надгледу-
вање на перформансите на базата и спроведување на 
стандарди за употреба и безбедност на базата и 

6. „Надлежни државни органи“ се органи на држав-
на власт кои согласно со закон се надлежни да обрабо-
туваат и даваат на користење податоци. 

(2) Изразите што се употребуваат во овој закон, чие 
значење не е дефинирано во ставот (1) на овој член, 
имаат значење утврдено со друг закон. 

 
II. ВОСТАНОВУВАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА НА-
ЦИОНАЛНА КРИМИНАЛИСТИЧКО-РАЗУЗНАВАЧКА  

БАЗА НА ПОДАТОЦИ 
 

Востановување 
 

Член 3 
Во Министерството за внатрешни работи се воста-

новува Национална криминалистичко-разузнавачка ба-
за на податоци (во натамошниот текст: Базата), како 
интегриран информационен систем. 

  
Функција на Базата 

 
Член 4 

Базата претставува интегриран информационен си-
стем кој овозможува обработка и давање на користење 
податоци меѓу надлежните државни органи, како и раз-
мена со странски субјекти, со цел за спречување и 
откривање кривични дела согласно со закон.  

Содржина на Базата 
 

Член 5 
(1) Базата содржи податоци: 
1) за лица за кои постојат основи за сомневање дека 

извршиле кривично дело, за осудени лица, како и за 
лица жртви на кривични дела за кои се гони по службе-
на должност; 

2) во врска со постоење основи за сомневање дека 
се подготвува, во тек е извршување или е извршено 
кривично дело, заради обезбедување податоци и дока-
зи неопходни за успешно водење на кривична постапка 
и 

3) за одредени лица, кривично-правни настани или 
криминални појави организирани во криминалистички 
досиеја. 

(2) Во согласност со ставот (1) точка 1 на овој член, 
Базата ги содржи само следниве лични податоци: 

1) лично име и моминско презиме;  
2) дадени имиња (псевдоними и прекари) или прет-

поставени имиња; 
3) претходни лични имиња; 
4) датум и место на раѓање; 
5) живеалиште или престојувалиште; 
6) државјанство; 
7) пол; 
8) броеви на трансакциски сметки, како и податоци 

за возачки дозволи, лични карти и патни исправи и 
9) други карактеристики што можат да помогнат за 

идентификација, вклучувајќи специфични објективни 
физички карактеристики што не се предмет на 
дактилоскопски податоци и ДНК профил (утврден од 
некодираниот дел на ДНК). 

(3) Во согласност со ставот (1) точка 2 на овој член, 
Базата ги содржи следниве податоци: 

1) датум и место на извршување на кривично дело; 
2) вид на кривично дело и негова правна квалифи-

кација;  
3) опис на кривично дело; 
4) назив на надлежниот државен орган или органи-

зациската единица која ги водела активностите со по-
требни контакт-податоци за истите; 

5) лица на кои им е изречена правосилна судска 
пресуда; 

6) предмети кои биле употребени за извршување на 
кривично дело или предмети за кои постојат основи за 
сомневање дека се употребени за подготвување на кри-
вично дело; 

7) физички и правни лица за кои постојат основи за 
сомневање дека биле или ќе бидат искористени за пла-
нирање, организирање, раководење и финансирање на 
криминална активност, односно искористени за при-
кривање криминални приноси и 

8) други податоци што се од значење за спречување 
и откривање на кривични дела (податоци за возила, 
оружје, документи и друго). 

(4) Криминалистичките досиеја можат да содржат 
одредени податоци од ставовите (2) и (3) на овој член, 
како и податоци за: 

1) лица кои можат да бидат повикани во својство на 
сведок во судска постапка; 

2) лица поврзани со осомничени или сторители на 
кривични дела; 

3) оштетени, жртви или потенцијални жртви на 
кривични дела за кои се гони по службена должност и 

4) лица кои можат да обезбедат информации за започна-
то или извршено кривично дело, односно кривично дело за 
кое постојат основи за сомневање дека се подготвува.   

(5) Податоците од ставот (4) на овој член се обрабо-
туваат единствено кога тоа е потребно за целите на 
конкретното досие и тогаш кога истите ги дополнуваат 
податоците од ставовите (2) и (3) на овој член. 
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(6) Нема да се обработуваат лични податоци со кои се 
открива расно или етничко потекло, политичко, верско, 
филозофско или друго уверување, членството во синди-
кална организација, како и лични податоци што се одне-
суваат на здравјето на луѓето или на сексуалниот живот, 
освен доколку обработката е нужно неопходна за целите 
на конкретно криминалистичко досие и ако овие подато-
ци ги надополнуваат другите лични податоци кои се веќе 
внесени во тоа криминалистичко досие.    

 
Надлежни државни органи за обработка  

на податоци од Базата 
 

Член 6 
(1) Обработка на податоци од Базата вршат следни-

ве надлежни државни органи:  
1) Министерството за внатрешни работи;  
2) Царинската управа; 
3) Управата за финансиска полиција; 
4) Јавното обвинителство и 
5) Управата за јавни приходи. 
(2) Управата за јавни приходи не може да ги обра-

ботува податоците од криминалистичките досиеја од 
членот 5 став (4) на овој закон. 

(3) Управата за спречување на перење пари и фи-
нансирање на тероризам може да врши пребарување, 
анализирање и користење на податоците за поднесени 
кривични пријави и казнена евиденција.  

 
Надлежни државни органи за давање на користење 

податоци 
 

Член 7 
 Давање на користење податоци преку Базата вршат 

следниве надлежни државни органи:  
1) Министерството за внатрешни работи; 
2) Министерството за правда;  
3) Царинската управа; 
4) Управата за финансиска полиција; 
5) Јавното обвинителство;  
6) судовите; 
7) Управата за јавни приходи;  
8) Управата за спречување на перење пари и финан-

сирање на тероризам; 
9) Управата за извршување на санкции и 
10) Централниот регистар на Република Македонија.   
Класифицирање на податоците во Базата 
и постапување со класифицирани податоци 

 
Член 8 

Класифицираните податоци што се внесуваат во Ба-
зата се со степен „интерно“ и истите се заштитуваат 
согласно со прописите за класифицирани информации.  

Обработка на лични податоци 
 

Член 9 
(1) Личните податоци што се внесуваат во Базата 

можат да се обработуваат согласно со целите утврдени 
со овој закон и во согласност со прописите за заштита 
на личните податоци. 

(2) Личните податоци кои се вклучени во процесите 
на обработување и давање на користење податоци вед-
наш се бришат во случаите кога ќе се утврди дека не се 
точни, или престанале причините, односно условите 
поради кои личниот податок е вклучен во тие процеси. 

(3) Личните податоци содржани во Базата од нивно-
то внесување, сé до нивното бришење смеат да се дава-
ат под услови и на начин утврдени со овој закон и со 
прописите за заштита на личните податоци. 

Комисија за управување со Базата 
 

Член 10 
(1) За обезбедување обработка на податоци и ис-

полнување на стандарди за безбедност на Базата сог-
ласно со закон, како и за постигнување ефикасна коор-
динација меѓу надлежните државни органи се формира 
Комисија за управување со Базата (во натамошниот 
текст: Комисијата). 

(2) Комисијата е составена од претседател, осум 
члена и нивни заменици. 

(3) Претседателот на Комисијата и еден член и нив-
ните заменици се јавни обвинители, двајца членови и 
нивните заменици се претставници на Министерството 
за внатрешни работи, а по еден член и негов заменик се 
претставници на Царинската управа, Управата за фи-
нансиска полиција, Управата за јавни приходи, Дирек-
цијата за заштита на личните податоци и Дирекцијата 
за безбедност на класифицирани информации. 

(4) Претседателот на Комисијата, членовите и нив-
ните заменици на предлог на Владата на Република 
Македонија ги избира Собранието на Република Маке-
донија за период од пет години, со право на повторен 
избор, имајќи ја предвид содветната и правичната за-
стапеност на припадниците на заедниците. 

(5) За претседател, член или нивен заменик може да 
биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови: 

1) да има работно искуство од најмалку пет години; 
2) да е раководен работник и 
3) да поседува соодветен национален безбедносен 

сертификат. 
 

Работи кои ги врши Комисијата 
 

Член 11 
(1) Комисијата ги врши следниве работи: 
1) одлучува за доделување и одземање на пристап, 

како и за нивото на пристап до Базата на лицата врабо-
тени во надлежните државни органи; 

2) врши контрола над правилното функционирање 
и користење на Базата од страна на надлежните држав-
ни органи и лицата вработени во органите; 

3) врши контрола над работата на Тимот за админи-
стрирање на Базата од членот 12 на овој закон; 

4) врши безбедносно администрирање на Базата кое 
се однесува на управувањето со средствата, физичката 
безбедност и безбедносните функции за човечките ре-
сурси; 

5) донесува документација (правила, процедури и 
стандарди) за обезбедување тајност и заштита на пода-
тоците содржани во Базата и се грижи за нејзино спро-
ведување; 

6) изготвува извештаи за појави релевантни за без-
бедноста на Базата; 

7) доставува информации до надлежните државни 
органи за безбедно функционирање на Базата; 

8) ги координира активностите на надлежните др-
жавни органи во врска со обработката на податоците 
од Базата; 

9) се грижи за унапредување на функционалноста 
на Базата и за примена на стандарди за користење на 
Базата; 

10) се грижи за примена на одредбите на овој закон 
и подзаконските прописи предвидени со овој закон и 

11) врши други работи утврдени со овој закон. 
(2) Комисијата за својата работа донесува деловник. 
(3) Административно-техничките работи на Коми-

сијата ги врши Министерството за внатрешни работи. 
(4) Комисијата еднаш годишно доставува извештај 

за својата работа до Собранието на Република Македо-
нија. 
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Администрирање на Базата 
 

Член 12 
(1) Во Министерството за внатрешни работи се 

формира Тим за администрирање на Базата (во ната-
мошниот текст: Тимот). 

(2) Тимот е составен од лица вработени во Мини-
стерството, и тоа координатор, заменик-координатор и 
членови. 

(3) Надлежните државни органи се должни да опре-
делат овластено лице за администрирање на базите на 
податоци што надлежните државни органи ги водат 
согласно со закон, со цел за успешно функционирање 
на Базата. 

 
III. ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ ВО БАЗАТА 

 
Пристап до Базата 

 
Член 13 

(1) На лицата вработени во надлежните државни 
органи може да им биде доделен пристап до Базата до-
колку ги исполнуваат следниве услови: 

1) имаат соодветен национален безбедносен серти-
фикат и 

2) работат на работни места за кои е утврдена кон-
кретна потреба за користење на податоците од Базата, 
според принципот „потребно е да знае“. 

(2) На лицата од ставот (1) на овој член им се одзе-
ма пристапот, ако: 

1) повеќе немаат безбедносен сертификат;   
2) повеќе не работат на работни места за кои е утвр-

дена конкретна потреба за користење на податоците од 
Базата;  

3) неовластено ги користат податоците од Базата и 
4) не ги применуваат стандардите за безбедност на 

Базата.  
(3) Начинот на доделување на пристапот, нивоата 

на пристапот, критериумите според кои се утврдува 
нивото на пристапот, времетраењето на пристапот, по-
стапката за утврдување на престанување и за одземање 
на пристапот, на предлог на Комисијата ги уредува 
Владата на Република Македонија.  

 
Одговорност за обработка на податоци 

 
Член 14 

(1) Надлежните државни органи се одговорни за 
обработка на податоците во Базата и за нивната висти-
нитост и автентичност. 

(2) Лицата вработени во надлежните државни орга-
ни се должни, во најкраток можен рок, да ги внесуваат 
податоците во Базата до кои дошле во нивното работе-
ње. 

(3) Доколку надлежниот државен орган утврди не-
вистинитост на одредени податоци што се внесени во 
Базата од негова страна, веднаш за тоа го известува Ти-
мот и пристапува кон бришење на податоците. 

(4) Само надлежниот државен орган што ги внел 
податоците може да ги менува, брише и уништува не-
вистинитите податоци. 

(5) Во случај кога надлежните државни органи во 
Базата внеле различни податоци за исто лице, субјект 
или настан, ќе се консултираат меѓусебно за да се утвр-
ди кои податоци се невистинити. 

(6) Доколку надлежните државни органи преку ме-
ѓусебни консултации не можат да утврдат кои подато-
ци се невистинити, за тоа одлучува Комисијата. 

(7) Надлежните државни органи задолжително со-
работуваат со Тимот кога ќе се утврди постоење на по-
треба од менување, односно од бришење и уништува-
ње на податоци од Базата. 

Начин на обработка и рокови на чување  
на податоците во Базата 

 
Член 15 

(1) Податоците во Базата се обработуваат исклучи-
во за целите пропишани со овој закон. 

(2) Податоците во Базата се чуваат за период неоп-
ходен за остварување на целите за кои податоците се 
собрани, но најмногу три години од денот на нивното 
внесување во Базата. 

(3) Заради вршење оцена на потребата од натамош-
но чување на податоците, три месеца пред денот на 
истекот на рокот на чување на податоците, Базата авто-
матски го известува надлежниот државен орган што ги 
внел податоците. 

(4) Оцената од ставот (3) на овој член ја врши Ко-
мисијата на образложено барање од страна на надлеж-
ниот државен орган што ги внел податоците во Базата, 
кој приложува докази за правната основаност на бара-
њето за продолжување на рокот за чување на подато-
ците, согласно со закон. 

(5) По истекот на рокот на чување од ставот (2) на 
овој член, доколку Комисијата не донесе одлука за 
продолжување на рокот за чување на податоците, исти-
те автоматски се бришат од Базата. 

(6) Криминалистичките досиеја се чуваат во Базата 
сé додека не се оствари целта поради која истите биле 
формирани, но најмногу три години од денот на нивно-
то формирање. Пред истекот на рокот од три години, 
Комисијата ја разгледува потребата од продолжување 
на периодот на чување на досието. Кога е неопходно за 
остварување на целите на досието, Комисијата може да 
одлучи досието да се чува за дополнителен период од 
три години. 

(7) Кога ќе се утврди дека целта поради која пода-
тоците се внесени во Базата е исполнета, односно кога 
ќе се утврди дека причините поради кои податоците се 
внесени во Базата престанале, истите веднаш се бри-
шат од Базата од страна на надлежниот државен орган 
од членот 14 став (4) на овој закон. 

(8) Начинот на обработка и чување на податоците 
во Базата, на предлог на Комисијата, ги уредува Влада-
та на Република Македонија. 

 
Обврска за чување на тајноста на податоците 

 
Член 16 

Лицата вработени во надлежните државни органи 
на кои им е доделен пристап до Базата се должни да ја 
чуваат тајноста на податоците до кои дошле во својата 
работа, како за време на нивниот работен однос во над-
лежните државни органи, така и по неговото завршува-
ње, а кои претставуваат лични податоци или класифи-
цирани информации во согласност со закон.    

 
Право на пристап и исправка на лични податоци 

 
Член 17 

(1) Секој субјект на лични податоци има право на 
пристап и исправка на неговите податоци содржани во 
Базата. 

(2) Субјектот од ставот (1) на овој член правото на 
пристап и исправка на неговите податоци содржани во 
Базата го остварува под услови и на начин утврдени со 
посебен закон. 

(3) По исклучок од ставовите (1) и (2) на овој член, 
на субјектот на лични податоци нема да му се обезбеди 
право на пристап до податоците, доколку тоа е неоход-
но за спречување и откривање на кривични дела, од-
носно кога тоа е неопходно за заштита на субјектот на 
лични податоци или на правата и слободите на други 
лица.  
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Надоместок на штета 
 

Член 18 
(1) Ако субјектот на лични податоци претрпел ште-

та од неовластена обработка на лични податоци во Ба-
зата, во тој случај надлежниот државен орган што ги 
обработувал тие податоци е должен на субјектот да му 
ја надомести претрпената штета. 

(2) Во случајот од ставот (1) на овој член субјектот 
на лични податоци правото на надоместок на претрпе-
на штета го остварува со поднесување на тужба за на-
доместок на штета до надлежниот суд. 

(3) Тужбата од ставот (2) на овој член се поднесува 
против Република Македонија. 

(4) Средствата од ставот (1) на овој член се обезбе-
дуваат од Буџетот на Република Македонија.   

 
IV. БЕЗБЕДНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ ВО БАЗАТА 

 
Безбедност на податоците во Базата 

 
Член 19 

(1) Надлежните државни органи се должни соглас-
но сo закон да ги преземат сите неопходни технички и 
организациски мерки за да обезбедат заштита, односно 
безбедност на податоците кои ги обработуваат во База-
та, како и мерките од ставот (2) точки 1, 2, 6 и 7 на овој 
член. 

(2) Тимот презема соодветни технички и организа-
циски мерки за безбедност на податоците во Базата, 
особено со цел за:  

1) одбивање пристап на неовластени лица до опре-
мата за обработка на податоците; 

2) спречување на неовластена обработка на подато-
ци; 

3) управување со процесот на криптирање на пода-
тоците; 

4) прегледување и откривање на записите (log) за 
сите извршени операции во системот за обработка на 
податоци; 

5) обезбедување на резервни копии (backup) на по-
датоците со цел за обновување на податоците 
(recovery) во случај на блокирање (испад) или непра-
вилно функционирање на системот; 

6) обезбедување на правилно функционирање на 
Базата во случај на промена на системите за обработка 
на податоци и 

7) спроведување на безбедносната документација 
донесена од Комисијата.  

V. КОРИСТЕЊЕ НА БАЗАТА ЗА ЦЕЛИ  
НА СОРАБОТКА СО СТРАНСКИ СУБЈЕКТИ  
Пренесување и разменување на податоци  

со странски субјекти 
 

Член 20 
(1) Со цел за меѓународна соработка во откривање 

и спречување на кривични дела, податоците содржани 
во Базата можат да се пренесуваат и разменуваат со 
странски субјекти. 

(2) Пренесувањето и размената од ставот (1) на овој 
член се вршат врз основа на закон, меѓународен дого-
вор и членство во меѓународни институции и организа-
ции. 

 
Известување за невистинити податоци 

 
Член 21 

Доколку невистинити податоци се предмет на пре-
несување или размена со странски субјекти, надлежни-
от државен орган од членoт 14 став (4) на овој закон, 
веднаш за тоа го известува странскиот субјект, при што 
податоците се бришат од Базата.  

VI. НАДЗОР НАД ФУНКЦИОНИРАЊЕТО  
НА БАЗАТА 

 
Надзор од страна на Дирекцијата за заштита на 

личните податоци 
 

Член 22 
Дирекцијата за заштита на личните податоци врши 

надзор над обработката на личните податоци и нивната 
заштита, согласно со закон. 

 
Надзор од страна на Дирекцијата за безбедност на 

класифицирани информации 
 

Член 23 
Дирекцијата за безбедност на класифицирани ин-

формации врши надзор над користењето, давањето на 
користење, пренесувањето и размената на класифици-
раните информации и нивната заштита, согласно со за-
кон. 

 
VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

 
Неовластена обработка на податоци 

 
Член 24 

(1) Лицата вработени во надлежните државни орга-
ни кои неовластено внесуваат, не внесуваат или го по-
пречуваат внесувањето на податоци во Базата, ќе се 
казнат со казна затвор од шест месеца до три години. 

(2) Лицата вработени во надлежните државни орга-
ни кои намерно внесуваат невистинити податоци во 
Базата, не известуваат за внесени невистинити подато-
ци или не бараат бришење на невистинити податоци, 
ќе се казнат со казна затвор од една до три години. 

(3) Лицата вработени во надлежните државни орга-
ни кои соопштуваат, обработуваат или даваат на кори-
стење податоци од Базата спротивно на целите на овој 
закон, ќе се казнат со казна затвор од шест месеца до 
три години. 

(4) Ако со делата од ставовите (1), (2) и (3) на овој 
член лицата вработени во надлежните државни органи 
прибавиле имотна корист, предизвикале имотна штета 
или оштетиле друго лице, ќе се казнат со казна затвор 
од една до пет години. 

(5) Обидот за делата од ставовите (1), (2), (3) и (4) 
на овој член е казнив.    

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Рок за формирање на Комисијата  
Член 25 

Комисијата од членот 10 на овој закон ќе се форми-
ра во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 

 
Овластување за донесување подзаконски акти 

 
Член 26 

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се 
донесат во рок од 12 месеца од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

 
Влегување во сила 

 
Член 27 

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 јануари 
2012 година. 
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L I G J 
PËR BAZËN NACIONALE TË TË DHËNAVE 

KRIMINALISTIKE-ZBULUESE 
 

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Lënda e rregullimit 
 

Neni 1 
Me këtë ligj rregullohen themelimi dhe funksionimi i 

Bazës nacionale të të dhënave kriminalistike-zbuluese, 
përpunimi i të dhënave në bazë, sigurimi i të dhënave në bazë, 
shfrytëzimi i bazës për qëllime të bashkëpunimit me subjekte 
të jashtme dhe mbikëqyrja mbi funksionimin e bazës.  

Kuptimi i shprehjeve 
 

Neni 2 
(1)  Shprehje të veçanta të përdorura në këtë ligj, e 

kanë këtë kuptimin si vijon: 
1. “Të dhëna” janë të dhënat personale, të dhënat, 

informatat dhe informatat e klasifikuara, që kanë të bëjnë 
me aktivitetet që janë lëndë e veprimeve kriminalistike-
zbuluese të veprës penale të filluar ose të kryer, 
përkatësisht veprës penale për të cilën ekzistojnë baza për 
dyshim se përgatitet, si dhe të dhënat tjera, informatat dhe 
informatat e klasifikuara të marra me veprime 
kriminalistike-zbuluese që janë me rëndësi për mbajtjen e 
procedurave me qëllim të zbulimit dhe ndjekjes së 
kryerësve të veprave penale; 

2. “Dosje kriminalistike” janë përmbledhjet e 
organizuara të të dhënave 

për persona të caktuar, ngjarje penale–juridike ose 
dukuri kriminele, të formuara në bazë të qasjes analitike të 
përpunimit të të dhënave; 

3. “Përpunim i të dhënave” është çdo operacion ose 
përmbledhje operacionesh që kryhen mbi të dhëna, në 
mënyrë automatike ose në mënyrë tjetër, siç është: futja, 
memorimi, organizimi, ndryshimi, kërkimi, analizimi, 
përdorimi, ruajtja, zbulimi, dhënia në shfrytëzim, bartja, 
ndërmarrja, shkëmbimi, tërheqja, bllokimi, shlyerja dhe 
asgjësimi; 

4. “Subjekte të jashtme” janë organet, institucionet dhe 
organizatat e 

jashtme shtetërore dhe ndërkombëtare, të cilat kanë 
kompetenca në zbulimin dhe ndjekjen e të dyshuarve dhe 
kryerësve të veprave penale; 

5. “Administrimi i bazës” është përmbledhja e masave 
dhe aktiviteteve për mbajtjen e integritetit të të dhënave në 
bazë; sigurimi i nivelit përkatës të mbrojtjes dhe qasjes te 
të dhënat; mbajtja, mbikëqyrja dhe mbrojtja e sistemit për 
përpunimin e të dhënave; mbajtja, mbikëqyrja dhe mbrojtja 
e rrjetit për dhënien e të dhënave në shfrytëzim; dizajnimi 
dhe mbikëqyrja e performansave të bazës dhe zbatimi i 
standardeve për përdorimin dhe sigurinë e bazës; 

6. “Organe shtetërore kompetente” janë organet e 
pushtetit shtetëror, të 

cilat në pajtim me ligjin, janë kompetente që të 
përpunojnë dhe të japin të dhëna në shfrytëzim. 

(2) Shprehjet që përdoren në këtë ligj, domethënia e të 
cilave nuk është e përkufizuar në paragrafin (1) të këtij 
neni, kanë domethënie të përcaktuar me ligj tjetër. 

 
II. THEMELIMI DHE FUNKSIONIMI I BAZËS 

NACIONALE TË TË DHËNAVE KRIMINALISTIKE-
ZBULUESE 

 
Themelimi 

 
Neni 3 

Në Ministrinë e Punëve të Brendshme, themelohet 
Baza nacionale e të dhënave kriminalistike-zbuluese (në 
tekstin e më tejmë: Baza), si sistem informues i integruar. 

Funksioni i Bazës 
 

Neni 4 
Baza paraqet sistem informues të integruar, i cili 

mundëson përpunimin dhe dhënien në shfrytëzim të të 
dhënave ndërmjet organeve kompetente shtetërore, si dhe 
këmbimin me subjektet e jashtme me qëllim të pengimit 
dhe zbulimit të veprave penale në pajtueshmëri me ligjin. 

 
Përmbajtja  e Bazës 

 
Neni 5 

(1) Baza përmban të dhëna: 
1) për personat për të cilët ekzistojnë bazë për dyshim 

se kanë kryer 
vepër penale, për personat e dënuar, si dhe për personat 

viktima të veprave penale të cilat ndiqet me detyrë zyrtare. 
2) lidhur me ekzistimin e bazave për dyshim se 

përgatitet, është në 
rrjedhë kryerja ose është kryer vepër penale, për shkak 

të sigurimit të të dhënave dhe fakteve të domosdoshme për 
mbajtjen e suksesshme të procedurës penale. 

3) për persona të caktuar, ngjarje penale-juridike ose 
dukuri kriminele të organizuara në dosje kriminalistike. 

(2) Në pajtueshmëri me paragrafin (1) pika 1 e këtij 
neni, Baza i     përmban   vetëm këto të dhëna personale: 

1) emrin personal dhe mbiemrin e vajzërisë; 
2) emrat e dhënë (pseudonime dhe nofka) ose emra të 

supozuar; 
3) emrat personal paraprak; 
4) datën dhe vendlindjen; 
5) vendbanimin ose vendqëndrimin; 
6) shtetësinë; 
7) gjininë; 
8) numrat e llogarisë së transaksionit, si dhe të dhënat 

për patentë shoferi, letërnjoftime dhe dokumente të 
udhëtimit dhe  

9) karakteristika tjera që mund të ndihmojnë për 
identifikim, duke përfshirë karakteristika fizike objektive 
specifike, që nuk janë lëndë e të dhënave daktiloskopike 
dhe profilin e ADN-së, (të përcaktuar nga pjesa e pakoduar 
e ADN-së). 

(3) Në pajtueshmëri me paragrafin (1) pika 2 e këtij 
neni, Baza i përmban këto të dhëna: 

1) datën dhe vendin e kryerjes së veprës penale; 
2) llojin e veprës penale dhe klasifikimin e saj juridik; 
3) përshkrimin e veprës penale; 
4) titullin e organit kompetent shtetëror ose të njësisë 

organizative, e cila ka udhëhequr aktivitetet me të dhëna të 
nevojshme kontaktuese për të njëjtit; 

5) personat të cilëve u është shqiptuar aktgjykim i 
plotfuqishëm gjyqësor; 

6) lëndët të cilat janë përdorur për kryerjen e veprës 
penale, ose lëndët për të cilat ekzistojnë bazë për dyshim, 
se janë përdorur për përgatitjen e veprës penale; 

   7) personat fizikë dhe juridikë për të cilët 
ekzistojnë baza për dyshim se kanë qenë ose do të jenë të 
shfrytëzuar për planifikimin, organizimin, udhëheqjen dhe 
financimin e aktivitetit kriminal, përkatësisht të 
shfrytëzuara për fshehjen e të hyrave kriminale, dhe  

8) të dhëna tjera që janë me rëndësi për parandalimin 
dhe zbulimin e veprave penale (të dhëna për automjete, 
armë, dokumente etj). 

(4) Dosjet kriminalistike mund të përmbajnë të dhëna 
të caktuara nga    paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni, si dhe 
të dhëna për: 

1) persona të cilët mund të jenë të thirrur në cilësinë e 
dëshmitarit në 

procedurë gjyqësore; 
2) persona të ndërlidhur me të dyshuar ose kryerës të 

veprave penale; 
3) të dëmtuar, viktima ose viktima potenciale të 

veprave penale për të cilat ndiqet me detyrë zyrtare dhe 
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4) personat të cilët mund të sigurojnë informata për 
vepër penale të filluar ose të kryer, përkatësisht vepër 
penale për të cilën ekzistojnë baza për dyshim se përgatitet. 

(5) Të dhënat nga paragrafi (4) i këtij neni përpunohen 
vetëm nëse  kjo është e nevojshme për qëllimet e dosjes 
konkrete edhe atëherë kur të njëjtat i plotësojnë të dhënat 
nga paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni. 

(6) Nuk do të përpunohen të dhëna personale me të 
cilat zbulohet  prejardhja racore ose etnike, politike, fetare, 
filozofike ose besimi tjetër, anëtarësia në organizatën 
sindikale, si dhe të dhëna personale që kanë të bëjnë me 
shëndetin e njerëzve ose të jetës seksuale, përveç nëse 
përpunimi është doemos i nevojshëm për qëllimet e dosjes 
kriminalistike konkrete edhe nëse këto të dhëna i 
plotësojnë të dhënat tjera personale, të cilat tanimë janë 
futur në atë dosje kriminalistike. 

 
Organet shtetërore kompetente për përpunimin e të 

dhënave nga Baza  
Neni 6 

(1) Përpunimin e të dhënave nga Baza, e kryejnë 
organet kompetente shtetërore, si vijojnë: 

1) Ministria e Punëve të Brendshme; 
2) Drejtoria Doganore; 
3) Drejtoria e Policisë Financiare; 
4) Prokuroria Publike dhe  
5) Drejtoria e të Hyrave Publike. 
(2) Drejtoria e të Hyrave Publike nuk mund t’i 

përpunojë të dhënat e dosjeve kriminalistike, nga neni 5 
paragrafi (4) i këtij ligji. 

(3) Drejtoria për Pengimin e Larjes së Parave dhe 
Financimin e Terrorizmit mund të kryejë kontrollin, 
analizën dhe shfrytëzimin e të dhënave, për fletëparaqitjet e 
parashtruara penale dhe evidencën ndëshkuese. 

 
Organet shtetërore kompetente për dhënien e të 

dhënave në shfrytëzim  
Neni  7 

Dhënien në shfrytëzim të të dhënave nëpërmjet Bazës, 
e kryejnë këto organe shtetërore kompetente: 

1) Ministria e Punëve të Brendshme; 
2) Ministra e Drejtësisë; 
3) Drejtoria Doganore; 
4) Drejtoria e Policisë Financiare; 
5) Prokuroria Publike; 
6) Gjykatat; 
7) Drejtoria e të Hyrave Publike; 
8) Drejtoria për Pengimin e Larjes së Parave dhe 

Financimin e Terrorizmit; 
9) Drejtoria për Zbatimin e Sanksioneve dhe  
10) Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë. 
 

Klasifikimi i të dhënave në Bazë dhe procedimi me të 
dhënat e klasifikuara 

 
Neni  8 

Të dhënat e klasifikuara që futen në Bazë janë me 
shkallën ”interne”, dhe të njëjtat mbrohen në 
përputhshmëri me dispozitat për informata të klasifikuara. 

 
Përpunimi i të dhënave personale 

 
Neni 9 

(1) Të dhënat personale që futen në Bazë, mund të 
përpunohen në pajtueshmëri me qëllimet e përcaktuara me 
këtë ligj dhe në pajtueshmëri me dispozitat për mbrojtjen e 
të dhënave personale. 

(2) Të dhënat personale të cilat janë përfshirë në 
proceset e përpunimit  dhe të dhënies në shfrytëzim e të 
dhënave, menjëherë shlyhen  në rastet kur do të vërtetohet 
se nuk janë të sakta, ose kanë pushuar shkaqet, përkatësisht 
kushtet  për shkak të të cilave e dhëna personale është 
përfshirë në ato procese. 

(3) Të dhënat personale të përmbajtura në Bazë, nga 
futja e tyre deri në shlyerjen e tyre, mund të jepen në 
kushte dhe në mënyrë të përcaktuara me këtë ligj dhe me 
dispozitat për mbrojtjen e të dhënave personale. 

 
Komisioni për udhëheqje me Bazën 

 
Neni 10 

(1) Për sigurimin e përpunimit të të dhënave dhe 
përmbushjen e standardeve për siguri të Bazës në 
pajtueshmëri me ligjin, si dhe për arritjen e koordinimit 
efikas ndërmjet organeve shtetërore kompetente,  formohet 
Komision për udhëheqje me Bazën (në tekstin e mëtejmë: 
Komisioni). 

(2) Komisioni është i përbërë prej kryetarit, tetë 
anëtarëve dhe zëvendësve të tyre. 

(3) Kryetari i Komisionit dhe një anëtar dhe zëvendësit 
e tyre, janë prokurorë publikë, dy anëtarë dhe zëvendësit e 
tyre janë përfaqësues të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, ndërsa nga një anëtar dhe zëvendës i tij janë 
përfaqësues të Drejtorisë Doganore, Drejtorisë së Policisë 
Financiare, Drejtorisë së të Hyrave Publike, Drejtorisë për 
Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Drejtorisë për Siguri 
të Informatave të Klasifikuara. 

(4) Kryetarin e Komisionit, anëtarët dhe zëvendësit e 
tyre me propozim të Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë, i zgjedh Kuvendi i Republikës së Maqedonisë 
për periudhën prej pesë vitesh, me të drejtë për rizgjedhje, 
duke e pasur parasysh përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të 
pjesëtarëve të bashkësive. 

(5) Kryetar, anëtar ose zëvendës të tyre, mund të 
zgjidhet personi i cili i plotëson këto kushte: 

1) të ketë përvojë pune prej së paku pesë vitesh; 
2) të jetë punëtor udhëheqës dhe 
3) të ketë certifikatë përkatëse nacionale të sigurisë. 
 

Punët të cilat i kryen Komisioni 
 

Neni 11 
(1)Komisioni i kryen këto punë: 
1) vendos për lejimin dhe ndalimin e qasjes, si dhe për 

nivelin e qasjes në Bazën e personave të punësuar në 
organet kompetente shtetërore; 

2)kryen kontroll mbi funksionimin dhe shfrytëzimin e 
rregullt të Bazës, nga ana e organeve kompetente shtetërore 
dhe personave të punësuar në organe; 

3)kryen kontroll mbi punën e Ekipit për administrim të 
Bazës nga neni 12i këtij ligji; 

4)kryen administrimin e sigurisë së Bazës, që ka të bëjë 
me menaxhimin e mjeteve, sigurinë fizike dhe funksionet e 
sigurisë për resurset njerëzore; 

5)miraton dokumentacion (rregulla, procedura dhe 
standarde) për sigurimin e fshehtësisë dhe mbrojtjen e të 
dhënave të përmbajtura në Bazë dhe kujdeset për zbatimin 
e tij; 

6) përpilon raporte për dukuri relevante, për sigurinë e 
Bazës; 

7) u dërgon informacione, organeve kompetente për 
funksionimin e sigurt të Bazës; 

8) i koordinon aktivitetet e organeve shtetërore 
kompetente, lidhur me 

përpunimin e të dhënave nga Baza; 
9) kujdeset për avancimin e funksionalitetit të Bazës 

dhe për zbatimin e standardeve për  shfrytëzimin e Bazës; 
10) Kujdeset për zbatimin e dispozitave të këtij ligji 

dhe dispozitave nënligjore të parapara me këtë ligj dhe 
11) kryen punë tjera të përcaktuara me këtë ligj. 
(2) Komisioni për punën e vet miraton rregullore. 
(3)Punët administrative-teknike të Komisionit, i kryen 

Ministria e Punëve të Brendshme. 
(4) Komisioni, një herë në vit i parashtron raport për 

punën e vet, Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. 
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Administrimi i Bazës 
 

Neni 12 
(1) Në Ministrinë e Punëve të Brendshme, formohet 

Ekip për administrimin e Bazës (në tekstin e mëtejmë: 
Ekipi). 

(2) Ekipi është i përbërë prej personave të punësuar në 
Ministri, si vijojnë: koordinatorit, zëvendës-koordinatorit 
dhe anëtarëve. 

(3) Organet kompetente shtetërore, janë të obliguara që 
ta caktojnë personin e autorizuar për administrimin e 
bazave të dhënave, të cilat organet shtetërore kompetente i 
mbajnë në pajtim me ligjin, me qëllim të funksionimit 
efikas të Bazës. 

 
III. PËRPUNIMI I TË DHËNAVE NË BAZË 

 
Qasja në Bazë 

 
Neni 13 

(1) Personave të punësuar në organet shtetërore 
kompetente, mundet t’u lejohet qasje në Bazë nëse i 
plotësojnë këto kushte: 

1) kanë certifikatë përkatëse nacionale të sigurisë dhe 
2) punojnë në vendet e punës për të cilat është 

përcaktuar nevoja konkrete për shfrytëzimin e të dhënave 
nga Baza, në bazë të principit “ka nevojë  ta dijë”. 

(2) Personave nga paragrafi (1) i këtij neni, i ndalohet 
qasja nëse: 

1) mëtej nuk kanë certifikatë të sigurisë; 
2) mëtej nuk punojnë në vendet e punës, për të cilat 

është përcaktuar nevoja konkrete për shfrytëzimin e të 
dhënave nga Baza; 

3) në mënyrë të paautorizuar  i shfrytëzojnë të dhënat 
nga Baza dhe 

4)nuk i zbatojnë standardet për siguri të Bazës.  
(3) Mënyrën e lejimit të qasjes, nivelet të qasjes, 

kriteret në bazë të të cilave përcaktohet niveli i qasjes, 
kohëzgjatja e qasjes, procedura për përcaktimin e 
ndërprerjes dhe ndalimin e qasjes, me propozimin e 
Komisionit rregullon Qeveria e Republikës së Maqedonisë.  

 
Përgjegjësia për përpunimin e të dhënave 

 
Neni 14 

(1) Organet kompetente shtetërore janë përgjegjëse për 
përpunimin e të dhënave në Bazë dhe për vërtetësinë dhe 
autenticitetin e tyre. 

(2) Personat e punësuar në organet kompetente 
shtetërore, janë të obliguar që në afat sa më të shkurtër t’i 
fusin të dhënat në Bazë, te të cilat kanë ardhur gjatë punës 
së tyre. 

(3) Nëse organi kompetent shtetëror vërteton 
pavërtetësi të të dhënave të caktuara që janë të futura në 
Bazë nga ana e tij, menjëherë për atë e njofton Ekipin dhe i 
qaset shlyerjes së të dhënave. 

(4) Vetëm organi kompetent shtetëror që i ka futur të 
dhënat, mundet  t’i ndryshojë, shlyejë dhe asgjësojë  të 
dhënat e pavërteta. 

(5) Në rast kur organet kompetente shtetërore në Bazë 
kanë futur të dhëna të ndryshme për të njëjtin person, 
subjekt ose  ndodhi, do të konsultohen ndërmjet tyre që të 
përcaktohet se cilat të dhëna janë të pavërteta. 

(6) Nëse organet kompetente përmes konsultimeve 
ndërmjet tyre, nuk munden të vërtetojnë se cilat të dhëna 
janë të pavërteta, për atë vendos Komisioni. 

(7) Organet kompetente shtetërore obligativisht 
bashkëpunojnë me Ekipin kur do të përcaktohet ekzistimi i 
nevojës për ndryshimin, përkatësisht shlyerjen dhe 
asgjësimin e  dhënave nga Bazë. 

Mënyra e përpunimit dhe afatet e ruajtjes së  
të dhënave në Bazë 

 
Neni 15 

(1) Të dhënat në bazë përpunohen ekskluzivisht për 
qëllimet e përcaktuara me këtë ligj. 

(2) Të dhënat në Bazë ruhen për periudhën e 
domosdoshme për realizimin e qëllimeve për të cilat të 
dhënat janë grumbulluar, më së shumti tre vjet nga dita e 
futjes së tyre në Bazë. 

(3) Për shkak të bërjes së vlerësimit të nevojës nga 
ruajtja e mëtutjeshme e të dhënave, tre muaj para ditës së 
skadimit të afatit për ruajtjen e të dhënave, Baza në mënyrë 
automatike e njofton organin kompetent shtetëror që i ka 
futur të dhënat. 

(4) Vlerësimin nga paragrafi (3) i këtij neni e bën 
Komisioni, me kërkesën e arsyetuar nga ana e organit 
kompetent shtetëror që i ka futur të dhënat në Bazë, i cili 
paraqet dëshmi për bazën juridike të kërkesës për 
vazhdimin e afatit për ruajtjen e të dhënave, në pajtim me 
ligjin. 

(5) Pas skadimit të afatit të ruajtjes nga paragrafi (2) i 
këtij neni, nëse Komisioni nuk merr vendim për vazhdimin 
e afatit për ruajtjen e të dhënave, të njëjtat në mënyrë 
automatike shlyhen nga Baza. 

(6) Dosjet kriminalistike ruhen në Bazë derisa nuk 
realizohet qëllimi për të cilin të njëjtat kanë qenë të 
formuara, por më së shumti tre vjet nga dita e formimit të 
tyre. Para skadimit të afatit prej tre vitesh, Komisioni e 
shqyrton nevojën e vazhdimit të periudhës së ruajtjes së 
dosjes. Kur është e domosdoshme për realizimin e 
qëllimeve të dosjes, Komisioni mundet të vendosë që dosja 
të ruhet për periudhën plotësuese prej tre vitesh. 

(7) Kur do të vërtetohet se qëllimi për të cilin të dhënat 
janë futur në Bazë është plotësuar, përkatësisht kur do të 
vërtetohet  se shkaqet për të cilat të dhënat janë futur në 
Bazë nga ana e organit kompetent shtetëror nga neni 14 
paragrafi (4) i këtij ligji.  

(8) Mënyrën e përpunimit dhe të ruajtjes e të dhënave 
në Bazë, me  propozim të Komisionit, e rregullon Qeveria 
e Republikës së Maqedonisë. 

 
Detyrimi për ruajtjen e fshehtësisë së të dhënave 

 
Neni 16 

Personat e punësuar në organet kompetente shtetërore 
të cilëve iu është lejuar qasje në Bazë, janë të detyruar ta 
ruajnë fshehtësinë e të dhënave te të cilat kanë ardhur në 
punën e tyre, si gjatë kohës së marrëdhënies së tyre të 
punës në organet kompetente shtetërore, ashtu edhe pas 
përfundimit të saj, e që paraqesin informata personale ose 
informata të klasifikuara në pajtim me ligjin.    

 
E drejta e qasjes dhe përmirësimit e të dhënave 

personale 
 

Neni 17 
(1) Çdo subjekt i të dhënave personale ka të drejtën e 

qasjes dhe përmirësimit e të  dhënave të tyre të përmbajtura 
në Bazë. 

(2) Subjekti nga paragrafi (1) i këtij neni të drejtën në 
qasje dhe përmirësimin e të dhënave të tyre të përmbajtura 
në Bazë e realizon në kushte dhe në mënyrë të përcaktuar 
me ligj të veçantë. 

(3) Me përjashtim të paragrafëve (1) dhe (2) të këtij 
neni, subjektit e të  dhënave personale nuk do t’i sigurohet 
e drejta e qasjes në të dhëna, nëse ajo është e 
domosdoshme për parandalimin dhe zbulimin e veprave 
penale, përkatësisht kur ajo është domosdoshme për 
mbrojtjen e subjektit e të  dhënave personale ose të së 
drejtave dhe lirive të personave të tjerë.   
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Kompensimi i dëmit 
 

Neni 18 
(1) Nëse subjekti i të dhënave personale ka pësuar 

dëmtim nga përpunimi i paautorizuar i të dhënave 
personale në Bazë, në atë rast organi kompetent shtetëror 
që i ka përpunuar ato të dhëna, është i detyruar që subjektit 
t’ia kompensojë dëmin e shkaktuar. 

(2) Në rastin nga paragrafi (1) i këtij neni, subjekti i të 
dhënave personale të drejtën e kompensimit të dëmit të 
shkaktuar e realizon me parashtrimin e padisë për 
kompensim të dëmit organit kompetent. 

(3) Padia nga paragrafi (2) i këtij neni parashtrohet 
kundër Republikës së Maqedonisë. 

(4) Mjetet nga  paragrafi (1) i këtij neni sigurohen nga 
Buxheti i Republikës së Maqedonisë.   

 
IV. SIGURIMI I TË DHËNAVE NË BAZË 

 
Sigurimi i të dhënave në Bazë 

 
Neni 19 

(1) Organet kompetente shtetërore janë të detyruara që 
në pajtim me ligjin, t’i ndërmarrin të gjitha masat e 
domosdoshme teknike dhe organizative që të sigurojnë 
mbrojte, përkatësisht sigurinë e të dhënave të cilat i 
përpunojnë në Bazë, si dhe masat nga paragrafi (2) pikat 1, 
2, 6 dhe 7 të këtij neni. 

(2) Ekipi ndërmerr masa përkatëse teknike dhe 
organizative për sigurinë e të dhënave në Bazë, veçanërisht 
me qëllim:  

1) refuzimin e qasjes personave të paautorizuar në 
pajisjet për përpunimin e të dhënave; 

2) parandalimin e përpunimit të paautorizuar të  
dhënave; 

3)  menaxhim me procesin e kriptimit të dhënave; 
4) shqyrtimin dhe zbulimin e shënimeve (log) për të 

gjitha operacionet e kryera në sistemin e përpunimit të  
dhënave; 

5) sigurimin e kopjeve rezervë (backup) e të dhënave 
me qëllim të ripërtëritjes së të dhënave (recoverz) në rast të 
bllokimit (lëshimit) ose mosfunksionimit të rregullt i 
sistemit; 

6) sigurimin e funksionimit të rregullt të Bazës në rast 
të ndryshimit të sistemeve për përpunimin e të dhënave dhe 

7)  zbatimin e dokumentacionit të sigurisë të miratuar 
nga Komisioni. 

 
V. SHFRYTËZIMI I BAZËS PËR QËLLIME TË 
BASHKËPUNIMIT ME SUBJEKTET E HUAJA 

 
Bartja dhe shkëmbimi i të dhënave me subjektet  

e huaja 
 

Neni 20 
(1) Me qëllim të bashkëpunimit ndërkombëtar në 

zbulimin dhe parandalimin e veprave penale që të dhënat e 
përmbajtura në Bazë të mund të barten dhe shkëmbehen 
me subjektet e huaja. 

(2) Bartja dhe shkëmbimi nga paragrafi (1) i këtij neni 
bëhet në bazë të ligjit, marrëveshjes ndërkombëtare dhe 
anëtarësimit në institucionet ndërkombëtare dhe 
organizatat. 

 
Njoftimi për të dhënat e pavërteta  

Neni 21 
Nëse të dhënat e pavërteta janë lëndë e bartjes ose 

shkëmbimit me subjektet e huaja, organi kompetent 
shtetëror nga neni 14 paragrafi (4) i këtij ligji, menjëherë 
për atë e njofton subjektin e huaj, me ç’rast të dhënat 
shlyhen nga Baza.  

VI.  MBYKËQYRJA MBI FUNSKIONIMIN E BAZËS 
 

Mbikëqyrja nga ana e Drejtorisë për Mbrojtjen e të 
Dhënave Personale 

 
Neni 22 

Drejtoria për Mbrojtjen e të Dhënave Personale bën 
mbikëqyrjen mbi përpunimin e të dhënave personale dhe 
për mbrojtjen e tyre, në pajtim  me ligjin. 

 
Mbikëqyrja nga ana e Drejtorisë për Sigurinë e 

informacioneve të klasifikuara 
 

Neni 23 
Drejtoria për sigurinë e informacioneve të klasifikuara 

bën mbikëqyrjen mbi përdorin, dhënien në shfrytëzim, 
bartjen dhe shkëmbimin e informacioneve të klasifikuara 
dhe mbrojtjen e tyre, në pajtim  me ligjin. 

 
VII.  DISPOZITA NDËSHKUESE 

 
Përpunimi i paautorizuar i të dhënave 

 
Neni 24 

(1) Personat e punësuar në organet kompetente shtetërore të 
cilët fusin në mënyrë të paautorizuar, nuk fusin ose e pengojnë 
futjen e të dhënave në Bazë, do të ndëshkohen me dënim me 
burg prej gjashtë muaj deri në tre vjet. 

(2) Personat e punësuar në organet kompetente 
shtetërore të cilët me qëllim fusin të dhëna të pavërteta ose 
nuk kërkojnë shlyerjen e të dhënave të pavërteta, do të 
ndëshkohen me dënim me burgim prej një deri në tre vjet.  

(3) Personat e punësuar në organet kompetente 
shtetërore të cilët informojnë, përpunojnë ose japin në 
shfrytëzim të dhëna nga Baza në kundërshtim me qëllimet 
e këtij ligji, do të ndëshkohen me dënim me burg prej 
gjashtë muaj deri në tre vjet. 

(4)  Nëse me veprat nga paragrafët (1), (2) dhe (3) të 
këtij neni personat e punësuar në organet kompetente 
shtetërore kanë përfituar interes pronësor, kanë shkaktuar 
dëm pronësor ose kanë dëmtuar person tjetër, do të 
dënohen me dënim me burg prej një deri në pesë vjet.   

(5)  Tentimi për veprat nga paragrafët (1), (2), (3) dhe 
(4) të këtij neni është i dënueshëm.   

 
VIII. DISPOZITAT KALIMTARE DHE 

PËRFUNDIMTARE 
 

Afati për formimin e Komisionit 
 

Neni 25 
Komisioni nga neni 10 të këtij ligji do të formohet në 

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

Autorizimi për miratimin  e akteve nënligjore 
 

Neni 26 
Dispozitat nënligjore të parapara me këtë ligj do të 

nxirren në afat prej 12 muajsh, nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji. 

 
Hyrja në fuqi 

 
Neni 27 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do 
të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2012.  
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2290. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија, претседателот на Република Маке-
донија и претседателот на Собранието на Република Ма-
кедонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА МЕТРОЛОГИЈАТА 
 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување 

на Законот за метрологијата,  
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 29 септември 2009 година. 
 

     Бр. 07- 4157/1                                       Претседател 
29 септември 2009 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 
ЗАКОНОТ ЗА МЕТРОЛОГИЈАТА  

Член 1 
Во Законот за метрологијата ("Службен весник на 

Република Македонија“ број 55/2002 и 84/2007), во 
членот 1 по зборовите: "оцена на сообразноста на ти-
пот на мерилата“ се додаваат зборовите: "оцена на соо-
бразноста на мерилата  и  суштествените барања“, а по 
зборовите: "метролошкиот надзор над количините и оз-
наките“ се додаваат зборовите: "на количините“.  

 
Член 2 

Во членот 2 точка 11 по зборот “уред“ се додаваат 
зборовите: "или систем“. 

 Точката 16  се менува и гласи: 
 "16) Метролошки надзор над количините и ознаки-

те на количините на пакуваните производи е метроло-
шка контрола  на количините, начинот на означување 
на количините и дозволените отстапувања од означена-
та количина и листата на номиналните количини на па-
куваните производи, согласно со овој закон и прописи-
те донесени врз основа на овој закон;“. 

Во точката 18  на крај се додава нова реченица, која 
гласи: "Tечности можат да се пакуваат во шишиња од 
стакло или материјал со иста стабилност и цврстина 
што се употребуваат како мерни садови.” 

По точката 18  се додаваат девет нови точки  19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27, кои гласат: 

"19) Производител е физичко или правно лице кое е 
одговорно за сообразноста на мерилото со одредбите 
на овој закон и прописите донесени врз основа на овој 
закон, при пуштањето на мерилата во промет под сопс-
твено име, или при пуштање на мерилата во употреба 
за сопствени потреби; 

20) Овластен застапник е секое физичко или правно 
лице што е регистрирано во Република Македонија или 
во Европската унија коешто е овластено од страна на 
производителот во писмена форма, да го застапува, ка-
ко и да постапува во негово име и за негова сметка при 
извршување на определени задачи во согласност со 
овој закон и прописите  донесени врз основа на овој за-
кон; 

21) Пуштање  во промет е активност со која мери-
лото наменето за крајниот корисник станува за прв пат 
достапно во Република Македонија или во Европската 
унија, со или без плаќање  надоместок; 

22) Ставање во употреба е прва употреба на мери-
лото од страна на крајниот корисник во Република Ма-
кедонија или во Европската унија, во согласност со не-
говата намена; 

23) Хармонизиран стандард е техничка специфика-
ција  која служи како поткрепа за задоволување на су-
штествените барања на насоките на новиот пристап, а 
која е усвоена од Европскиот комитет за стандардиза-
ција (CEN), Европскиот комитет за електротехничка 
стандардизација (CENELEC) или Европскиот институт 
за стандардизација од областа на Телекомуникациите 
(ETSI) (во натамошниот текст: Европски организации 
за стандардизација), или заедно од две или од сите 
овие организации, на барање од Европската комисија, 
согласно со Директивата 98/34/ЕЗ на Европскиот пар-
ламент и на Советот, од 22 јуни 1988 година за воспо-
ставување на процедура за размена и давање на инфор-
мации на полето на техничките стандарди и прописи и 
Правилата за услугите во информатичкото општество, 
со амандманите од Директивата 98/48/ЕЗ и која е под-
готвена согласно со Општите насоки усогласени меѓу 
Комисијата и една или повеќе од европските организа-
ции за стандардизација; 

24) Нормативен документ е документ со технички 
спецификации, којшто е усвоен од страна на  Меѓуна-
родната организација за законска метрологија (OIML), 
во согласност со Директивата  на Европскиот парла-
мент и Советот од 31 март 2004 година за мерните ин-
струменти (во натамошниот текст: МИ директива за 
мерни инструменти 2004/22/ЕЗ процедурите пропиша-
ни со членот 16.1);    

25) Законска метролошка контрола е контрола над 
мерните задачи во подрачјето на употреба на мерилата, 
согласно со овој закон и прописите донесени врз основа 
на овој закон, заради заштита на јавниот интерес, јавното 
здравство, јавната безбедност и јавниот ред, заштита на 
животната средина, заштита на потрошувачите, прибира-
ње на јавните давачки, како и чесната  трговија; 

26) Тело за оцена на сообразноста е овластено тело 
кое извршува услуги за оцена на сообразноста и e 
предмет на акредитација и 

27) Знак за сообразност е знак кој се користи или е 
издаден во согласност со правилата на сертификацио-
ниот систем, кој покажува дека определен процес, 
производ или услуга е во сообразност со определен 
стандард или технички пропис.“ 

  
Член 3 

Членот 3 се менува и гласи:  
"Целта на овој закон е да се обезбеди: 
- заштита на јавниот интерес; 
- заштита на јавниот ред; 
- заштита на здравјето на луѓето; 
- заштита на животната средина; 
- заштита на потрошувачите; 
- општата техничка безбедност; 
- прибирањето даноци и други давачки и 
- чесна трговија.  
Заради остварување на целта од ставот 1 на овој 

член, за сите мерила мора да биде дефинирана и обез-
бедена следливост.“ 

 
Член 4 

Во членот 6 став 1 алинеи 1 и 6 пред зборот "над-
зор“ се додава зборот "стручен“.  

Алинеjата 5 се менува и гласи: 
“- оцена на сообразноста на мерилата со суштестве-

ните барања;“.  
Во алинејата 10 по зборот "означувањето“ се дода-

ваат зборовите: "на количините“. 
 

Член 5 
По членот 7 се додава нов член 7-а, кој гласи: 
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"Член 7-а 
Бирото соработува со сите заинтересирани страни 

за работата на Меѓународната организација за законска 
метрологија - OIML за прашања од подрачјето на при-
мената на одредбите на овој закон и прописите донесе-
ни врз основа на овој закон.  

Бирото е надлежен орган во Република Македонија 
за соработка и размена на информации во врска со ме-
рилата со надлежните органи на државите членки на 
Европската унија и со Европската комисија.“  

 
Член 6 

Членот 17 се менува и гласи: 
"Во Република Македонија не може да се пуштат во 

промет или да се стават во употреба мерила кои не ги ис-
полнуваат барањата определени со овој и со друг закон и 
со прописите донесени врз основа на овој и друг закон за 
оцена на сообразноста на типот на мерилата или кои не ги 
исполнуваат метролошките и со нив поврзаните технички  
прописи (во натамошниот текст: суштествени барања), 
определени со овој и со друг закон и со прописите донесе-
ни врз основа на овој и друг закон.“   

 
Член 7 

По членот 17 се додаваат два нови члена 17-а и 17-
б, кои гласат: 

  
"Член 17-а 

Во Република Македонија не може да се пуштаат во 
промет или на друг начин да се ставаат во употреба ме-
рилата, ако:  

- не ги исполнуваат суштествените барања, или ако 
- производителот не ја потврдил сообразноста на 

мерилото со суштествените барања согласно со постап-
ките пропишани со овој закон и прописите донесени 
врз основа на овој закон и 

- на мерилото не е ставена СЕ ознака, дополнителна 
метролошка ознака и идентификациски број од нотифи-
цираното тело   кое ја спровело постапката за оценување 
на сообразноста на тоа мерило со суштествените барања. 

На трговски саеми, изложби, јавни презентации и 
слични манифестации, организаторот може да покажу-
ва мерила кои не се во согласност со суштествените ба-
рања утврдени со овој закон и со прописите донесени 
врз основа на овој закон, под услов со видлива ознака 
јасно да се означи нивната несообразност за пуштање 
во промет или за ставање во употреба, сé додека не се 
сообразат со суштествените барања. 

Во Република Македонија не може да се спречи, за-
брани или да се ограничи пуштање во промет или ста-
вање во употреба на мерилата, ако носат ЕЕЗ ознака за 
одобрување на типот на мерилото и/или ознака за прва 
ЕЕЗ верификација.  

Министерот за економија ги пропишува суштестве-
ните барања кои треба да ги исполнуваат определени 
мерила пред нивното пуштање во промет или ставање 
во употреба, видот на мерилата, означувањето на мери-
лата, прва ЕЕЗ верификација, дополнителните услови 
кои треба да ги исполнуваат телата што учествуваат во 
постапката за оценување на сообразноста на мерилата, 
видот на документите кои го следат мерилото кога се 
пушта во промет или се става во употреба, употребата 
на хармонизираните стандарди, нормативни документи 
и технички спецификации, содржината на потребната 
техничка документација и начинот на известување за 
пуштање на мерилата во употреба. 

 
Член 17-б 

Производителот  кој  пушта мерило во промет или 
во употреба е одговорен за пуштањето во промет и ста-
вањето во употреба на мерилата кои ги задоволуваат 
суштествените барања утврдени со овој закон и со про-
писите донесени врз основа на овој закон. 

Производителот обезбедува податоци за исполнето-
ста на суштествените барања во техничката документа-
ција, како и сите податоци од значење за соодветните 
постапки за оценување на сообразноста за потребите 
на телото за оцена на сообразноста.    

Производителот е должен да ја чува техничката 
документација за потребите на овластениот застапник,  
во период од десет години од кога е произведено пос-
ледното мерило од  секој даден тип посебно и да ја ста-
ви на располагање на Бирото заради вршење на стру-
чен надзор и верификација.“  

  
Член 8 

Во Главата VI  називот на точката 2 се менува и 
гласи: "Оцена на сообразноста“ и  се додава нова пот-
точка 2.1, која гласи: "2.1. Оцена на сообразноста на 
типот на мерилата“. 

  
Член 9 

Членот 20 се менува и гласи: 
“Оцената на сообразноста ја врши Бирото или прав-

но лице овластено од министерот за економија. 
Со  техничките прописи што ги донесува министе-

рот за економија, односно министерот во чија надлеж-
ност  утврдена со закон се работите  поврзани со од-
делни категории мерила се определуваат условите кои 
треба да ги исполнуваат правните лица што вршат оце-
на на сообразност. 

Правното лице се смета дека ги исполнува условите 
за вршење на оцена на сообразност, определени во тех-
ничките прописи, ако неговата оспособеност е докажа-
на со претходна спроведена постапка за акредитација. 
Сертификатот за акредитација издаден од Институтот 
за акредитација на Република Македонија се смета за 
доказ на техничката оспособеност како  тело за оцена 
на сообразноста. 

Министерот за економија ги пропишува дополни-
телните услови, постапката за овластување на правното 
лице, задачите на овластеното правно лице и оцената 
на исполнетоста на условите за овластување.  

Ако се утврди дека се исполнети условите од ставот 
4 на овој член, како и условите за вршење на оцена на 
сообразноста утврдени во техничките прописи,  мини-
стерот за економија на предлог од Бирото, со решение 
го овластува правното лице  за вршење на оцена на со-
образност. 

Со решението од ставот 5 на овој член се овластува 
правното лице за вршење на оцена на сообразност, при 
што во решението се определува рокот за важење на 
овластувањето, обемот и задачите на телото за оцена 
на сообразноста. 

Незадоволната страна против решението од ставот 
5 на овој член може да изјави жалба во рок од 15 дена 
од приемот на решението  до Комисијата за решавање 
на управни работи во втор степен од областа на еконо-
мијата (стопанството, трговијата, статистиката, игри на 
среќа и хартии од вредност).  

Телата за оцена на сообразност се должни постоја-
но да ги исполнуваат условите од ставовите 2 и 4 на 
овој член. 

Телата за оцена на сообразноста кои ги задоволува-
ат стандардите усвоени од страна на Институтот за 
стандардизација на Република Македонија со кои се 
транспонираат европските хармонизирани стандарди 
чии библиографски податоци се објавени во “Службен 
весник на Република Македонија“ се смета дека ги ис-
полнуваат условите утврдени во  ставовите 2 и 4 од 
овој член. 

Телата за оцена на сообразност се должни да го из-
вестуваат Министерството за економија преку Бирото 
за издадените сертификати и нивното повлекување, за 
системите за квалитет и за постапките за оцена на соо-
бразноста на секои шест месеца.“ 
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Член 10 
По членот 20 се додава нов член 20-а, кој гласи: 
 

“Член 20-а 
Укинување на решение за овластување 

 
Ако министерот за економија утврди дека телото за 

оцена на сообразноста престанало да исполнува опре-
делен услов од членот 9 став 4  на овој закон или кој 
било услов утврден со техничкиот пропис од членот 9 
став 2  на овој закон ќе донесе решение со кое ќе го 
укине решението за овластување. 

 Против решението од ставот 1 на овој член може 
да се изјави жалба во рок од 15 дена до Комисијата за 
решавање на управни работи во втор степен од областа 
на економијата (стопанството, трговијата, статистика-
та, игри на среќа и хартии од вредност). 

Жалбата од ставот 2 на овој член не го одлага извр-
шувањето на решението. 

За донесување на решението од ставот 1 на овој 
член министерот за економија ќе ја информира Европ-
ската комисија, ако телото за оцена на сообразност е 
назначено (нотифицирано) во Европската комисија.“ 

 
Член 11 

По членот 20-а се додава нова потточка 2.2 и нов 
член 20-б, кои гласат:   

“2.2. Оцена на сообразноста на мерилото со суштес-
твените барања 

 
Член 20-б 

Со постапката за оцена на сообразноста на мерило-
то со суштествените барања се утврдува нивната соо-
бразност со суштествените барања утврдени со овој за-
кон и прописите донесени врз основа на овој закон и 
нивната употреба за предвидената намена.  

Оцената на сообразноста на мерилото со соодветни-
те суштествени барања се спроведува со примена на 
една од постапките (модулите)  за оцена на сообразно-
ста или со соодветна комбинација на постапките за 
оцена на сообразност.   

Министерот за економија го пропишува начинот за 
оцена на сообразноста на мерилото со суштествените 
барања, како и примената на постапките (модулите) за 
оцена на сообразноста.“    

Член 12 
 Во Главата VI  по точката 2 се додаваат две нови 

точки  3 и 4 и два нови члена 20-в и 20-г, кои  гласат:  
"3. Означување на сообразноста 
 

Член 20-в 
Сообразноста на мерилата со суштествените бара-

ња се означува со ставање на ознаката за сообразност 
CE и дополнителна метролошка ознака. На мерилата 
производителот може да стави какви било други озна-
ки, освен ако со тоа не се намалува видливоста и чит-
ливоста на ознаката за сообразност и на дополнителна-
та метролошка ознака.  

Ознаката за сообразност и дополнителната метро-
лошка ознака ги става производителот или неговиот 
овластен застапник. Тие ознаки можат да се стават на 
мерилата и во текот на процесот на производство, ако е 
тоа оправдано со оглед на карактеристиките на мери-
лото, од  економски причини. 

На мерилата, производителот или неговиот овла-
стен застапник, не смее да става ознаки со кои можат 
да се доведат во заблуда трети лица за значењето и 
формата на ознаките за сообразност, како и за значење-
то и формата на дополнителната метролошка ознака. 

Кога на мерилото се применуваат и други прописи, 
што опфаќаат други аспекти кои бараат ставање ознаки 
за сообразност, ознаката за сообразност означува дека 

за тоа мерило истовремено се претпоставува дека ги за-
доволува барањата од тие други прописи.  Во тие слу-
чаи, во документите или во упатствата коишто се бара-
ат со тие прописи и коишто се приложуваат кон мери-
лото, производителот или неговиот овластен застап-
ник, е должен да ги наведе и тие прописи со назнака на 
бројот на “Службен весник на Република Македонија“ 
во кој се објавени.  

 
4. Известување за телата за оценување 

на сообразноста 
 

Член 20-г 
Министерството за економија по службена долж-

ност ги известува државите членки на Европската уни-
ја и Европската комисија за нотифицираните  субјекти 
коишто се стекнале со својство на тело за оцена на соо-
бразноста и за спроведување на задачите коишто се од-
несуваат на модулите за оцена на сообразноста, заедно 
со броевите за идентификација кои им ги доделила 
Европската комисија, за видовите на мерила за коишто 
е овластено секое  тело и кога е потребно за: класите на 
точност на мерилата, мерното подрачје, мерната техно-
логија и сите други карактеристики на мерилата со кои 
се ограничува опсегот на овластувањето.“ 

 
Член 13 

Во Главата VI  пред називот на точката “3“ бројот 
“3“ се заменува со бројот “5“  и се додаваат три  нови 
точки  6, 7 и 8 со шест нови члена 30-а, 30-б, 30-в, 30-г, 
30-д и 30-ѓ, кои гласат:  

 
"6. Хармонизирани стандарди и нормативни  

документи 
 

Член 30-а 
Се претпоставува постоење на сообразност на ме-

рилото со суштествените барања, ако мерилото ги за-
доволува елементите од  стандардите усвоени од стра-
на на Институтот за стандардизација на Република Ма-
кедонија, со кои се транспонираат Европските хармо-
низирани стандарди за соодветното мерило, а чии биб-
лиографски податоци Министерството за економија ги 
објавило во “Службен весник на Република Македони-
ја“. 

Ако мерилото само делумно ги задоволува елемен-
тите на стандардите од ставот 1 на овој член, се прет-
поставува постоење на сообразност со суштествените 
барања кои одговараат на оние елементи на стандарди-
те кои ги задоволува мерилото.  

Се претпоставува постоење на сообразност на ме-
рилото со суштествените барања, ако мерилото ги за-
доволува елементите од нормативните документи, чии 
библиографски податоци Министерството за економија 
ги објавило во “Службен весник на Република Македо-
нија“.  

Ако мерилото само делумно ги задоволува елемен-
тите на нормативните документи од ставот 3 на овој 
член, се претпоставува постоење на сообразност со су-
штествените барања кои одговараат на оние елементи 
од нормативните документи кои ги задоволува мерило-
то.  

Библиографските податоци за нормативните доку-
менти од ставот 3 на овој член се преземаат од соодвет-
ните документи кои Европската комисија ги објавила 
во Службеното гласило на Европската унија. 

 
Член 30-б 

Бирото постапува согласно со постапките за изве-
стување на Европската комисија за донесување на тех-
нички и нехармонизирани прописи, технички специфи-
кации и стандарди, ако смета дека хармонизиран стан-
дард што го донесол Институтот за стандардизација од 
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членот 30-а став 1 на овој закон не ги задоволува во 
целост суштествените барања од овој закон и прописи-
те донесени врз основа на овој закон за соодветното 
мерило. 

Ако Европската комисија го извести Институтот за 
стандардизација на Република Македонија дека наведе-
ниот стандард што го утврдил Институтот за стандар-
дизација во Република Македонија, со кој е преземен 
хармонизираниот европски стандард во целост не ги 
задоволува суштествените барања за соодветната кате-
горија мерила и прописите донесени врз основа на овој 
закон, Институтот без одлагање за тоа го известува Би-
рото преку Mинистерството за економија. 

Министерството за економија, по известувањето од 
Европската комисија, без одлагање го објавува повле-
кувањето на тој стандард од списокот на стандарди об-
јавени во “Службен весник на Република Македонија“. 

 
Член 30-в 

Ако смета дека нормативниот документ од членот 
30-а став 3 на овој закон не ги задоволува целосно су-
штествените барања од овој закон за соодветната кате-
горија мерило  и од прописите донесени врз основа на 
овој закон за соодветното мерило, Министерството за 
економија на предлог од Бирото го изнесува тоа пред 
Одборот за мерила на Европската комисија со соодвет-
но образложение.  

Ако Европската комисија ги извести државите 
членки на Европската унија дека е потребно повлекува-
ње на библиографските податоци на некој нормативен 
документ објавен во Службеното гласило на Европска-
та унија, Министерството за економија по известување 
од Европската комисија без одлагање го објавува пов-
лекувањето на тој нормативен документ од списокот на 
нормативни документи објавен во “Службен весник на 
Република Македонија“.   

 
7. Мерки во случај на неисполнување  

на суштествените барања 
 

Член 30-г 
Ако при вршењето на работите од својата надлеж-

ност Бирото утврди дека целото мерило или  дел/дело-
ви од мерилото  иако се правилно вградени во мерило-
то од посебен модел што ја носи ознаката за сообраз-
ност – CE ознаката и дополнителната метролошка оз-
нака, не ги задоволува суштествените барања утврдени 
со прописите донесени врз основа на овој закон, а се 
употребуваат во согласност со упатствата на произво-
дителот, на негов предлог, органот надлежен за рабо-
тите на пазарната инспекција презема мерки од негова 
надлежност за да се повлече тоа мерило од пазар, да се 
забрани пуштање на истото во промет или да се огра-
ничи прометот со тоа мерило, односно да се забрани 
или да се ограничи ставањето во употреба или неговата 
натамошна употреба. Бирото за метрологија  утврдува 
дали несообразноста е од систематска (суштинска или 
системска) природа или е од случајна (несуштинска 
или небитна) природа. Ако утврди дека несообразноста 
е од систематска (суштинска или системска) природа, 
без одлагање преку Министерството за економија ја из-
вестува  Европската комисија за преземените мерки и 
за причините за преземање на истите. 

  Органот надлежен за работите на пазарната инс-
пекција во соработка со Бирото, за преземените мерки 
од негова надлежност, против секое лице кое става оз-
наки спротивно на одредбите од овој закон и прописи-
те донесени врз основа на овој закон преку Министерс-
твото за економија, ја известува Европската комисија  
и надлежните органи на државите членки на Европска-
та унија. 

8. Неправилно ставена ознака и соработка 
 

Член 30-д 
Ако при вршење на работите од неговата надлеж-

ност Бирото утврди дека СЕ ознаката и дополнителна-
та метролошка ознака се неправилно ставени го изве-
стува Министерството за економија, односно органот 
надлежен за работите на пазарната инспекција кој по-
кренува  постапка, производителот или неговиот овла-
стен застапник, односно правното или физичкото лице 
кое го пушта производот во промет или во употреба и 
веднаш презема мерки за спречување на нивната актив-
ност за неправилно поставување на СЕ ознаката, за 
усогласување на означувањето на мерилото со одред-
бите од прописите кои се однесуваат на СЕ ознаката и 
на дополнителната метролошка ознака. 

Ако при вршење на работите од неговата надлеж-
ност утврди дека неправилностите од ставот 1 на овој 
член не се отстранети или се повторуваат, на предлог 
на Бирото, органот надлежен за работите на пазарната 
инспекција  презема мерки од негова надлежност за да 
се повлече тоа мерило од пазарот, да се забрани пушта-
ње во промет или да се ограничи прометот со тоа мери-
ло, односно да се забрани или да се ограничи неговото 
ставање во употреба или неговата натамошна употреба.   

Органот надлежен за работите на пазарната инспек-
ција треба да обезбеди дека во решенијата кои се одне-
суваат на повлекување на мерилата од пазарот, забрана 
за пуштање во промет или ограничување на прометот 
со мерилото, односно забрана или ограничување на 
ставање во употреба или натамошна употреба на мери-
лото, е наведен правниот основ според кој е донесено 
решението за преземање на соодветната мерка кое сог-
ласно закон е доставено до правните и физичките лица 
на кои се однесува. 

 
Член 30-ѓ 

Во Република Македонија не можат да се пуштаат 
во промет или да се ставаат во употреба мерилата кои 
подлежат на метролошки надзор ако не ги исполнуваат 
барањата утврдени со овој закон и со прописите доне-
сени врз основа на овој закон.“ 

 
Член 14 

Во називот на Главата VII  по зборот “ВЕРИФИКА-
ЦИЈА“ се додаваат зборовите: "ОДНОСНО КАЛИБРА-
ЦИЈА”. 

 
Член 15 

Во членот 31 став 1 алинеја 1 по зборовите: "типот 
на мерилата“ се додаваат зборовите: "од домашно и 
странско потекло”. 

Во алинејата 2 по зборот "верификација“ се додава-
ат зборовите: "односно калибрација”.  

Член 16 
Во називот на Главата VIII  по зборот "ОЗНАКИ-

ТЕ“ се додаваат зборовите: "НА КОЛИЧИНИТЕ“. 
 

Член 17 
Во членот 33 став 1 по зборот "ознаките“ се додава-

ат зборовите: "на количините”. 
 

Член 18 
Во членот 35 точката на крајот од реченицата се 

брише и се додаваат зборовите: "како и суштествените 
барања за шишињата што се користат како мерни садо-
ви“. 

 
Член 19 

Во членот 37 став 1 по алинејата 3 се додава нова 
алинеја 4, која гласи:  

"- оцена на сообразност на мерилата со суштестве-
ните барања.” 
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Член 20 
Во членот 45 став 1 по точката 2 се додаваат две но-

ви точки 3 и 4, кои гласат:  
"3) видливо не ја означи несообразноста за пушта-

ње во промет или ставање во употреба на мерилата 
што се покажуваат на трговски саеми, изложби, јавни 
презентации и слични манифестации (член 17-а став 2); 

4)  не ја чува техничката документација за мерило-
то во период од десет години од производството и не ја 
стави на располагање на Бирото (член 17-б став 3);“. 

По точката 3 која станува точка 5 се додаваат три 
нови точки  6, 7 и 8, кои  гласат: 

"6) на мерилото покрај ознаката за сообразност - СЕ 
ознака и дополнителната метролошка ознака стави и 
друга ознака со која се намалува видливоста и читли-
воста на ознаката за сообразност и на дополнителната 
метролошка ознака (член 20-в став 1); 

7) на мерилото става ознаки со кои можат да се до-
ведат во заблуда трети лица за значењето и формата на 
ознаката за сообразност, како и за значењето и формата 
на дополнителната метролошка ознака (член 20-в став 
3); 

8) не постапува во согласност со членот 20-в став 4 
од овој закон;“. 

Точките 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 стануваат точки 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. 

Во ставот 3 зборовите: "точки 2, 7, 8 и 12“ се заме-
нуваат со зборовите: "точки 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13 и 16“. 

 
Член 21 

Во членoт 46 став 1 зборовите: "точки 1, 7, 8, 9, 10, 
11 и 12“ се заменуваат со зборовите: "точки 1, 3, 4, 6, 7, 
8, 11, 12, 13, 14, 15 и 16“. 

Ставот  2 се менува и гласи:  
”Покрај глобата од членот 2 став 1 точки 2, 3, 4, 6, 

7, 8, 12, 13 и 16 на овој закон надлежниот суд ќе му 
изрече на физичкото лице и посебна прекршочна мерка 
одземање на мерилата со кои е сторен прекршокот.”  

  
Член 22 

По членот 46 се додаваат два нови члена 46-а и 46-
б, кои гласат: 

 
"Член 46-а 

За прекршоците од членовите 45 и 46 на овој закон 
прекршочна постапка води и прекршочна санкција 
изрекува надлежниот суд. 

 
Член 46-б 

За прекршоците од членовите 45 и 46 на овој закон 
органот надлежен за работите на пазарната инспекција 
должен е на сторителот на прекршокот да му предложи 
постапка за порамнување пред да поднесе барање за  
поведување  прекршочна  постапка. Органот надлежен 
за порамнување ќе издаде платен налог. 

Во постапката за порамнување органот надлежен за 
работите на пазарната инспекција веднаш ќе му издаде 
платен налог на сторителот на прекршокот. 

Доколку сторителот го прими платниот налог, 
органот надлежен за работите на пазарната инспекција 
тоа го забележува во записник. 

Сторителот е должен да ја плати глобата утврдена 
според овој член во рок од осум дена од приемот на 
платниот налог на сметката на органот  означен во 
платниот налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во 
тој рок, ќе плати само половина од изречената глоба. 

Ако сторителот не ја плати глобата во рок од осум 
дена, службеното лице ќе поднесе барање за поведува-
ње на прекршочна постапка до надлежниот суд.“ 

Член 23 
Прописите предвидени со овој закон ќе се донесат 

во рок од  18 месеца  од влегувањето во сила на овој 
закон. 

До денот на влегувањето во сила на прописите од 
ставот 1 на овој член ќе се применуваат постојните 
прописи. 

 
Член 24 

Одредбите на членовите 20-а став 4,  20-г, 30-б, 30-
в и 30-г  од овој закон ќе започнат да се применуваат со 
денот на пристапувањето на Република Македонија во 
Европската унија или со влегувањето во сила на 
соодветен меѓународен договор со Европската заедни-
ца за извештаите од испитувањата и постапките за оце-
на на сообразноста. 

 
Член 25 

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

 
Член 26 

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

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR METROLOGJI  
Neni 1 

Në Ligjin për metrologji (“Gazeta zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë” numër 55/2002 dhe 84/2007), në nenin 1 
pas fjalëve: ”vlerësimi i përputhshmërisë së tipit të 
peshoreve” shtohen fjalët: “vlerësim i përputhshmërisë së 
peshoreve dhe kërkesave qenësore” dhe pas fjalëve 
“mbikëqyrja metrologjike ndaj sasive dhe shenjave” 
shtohen fjalët: “të sasive”.  

Neni 2 
Në nenin 2 pika 11 pas fjalës “mjet” shtohen fjalët: 

”ose sistem”. 
Pika 16 ndryshon si vijon: 
“16) Mbikëqyrje metrologjike mbi sasitë dhe shenjat e 

sasive të prodhimeve të paketuara, është kontrolli 
metrologjik i sasive, mënyrës së shënimit të sasive dhe 
përjashtimeve të lejuara nga sasia e shënuar dhe lista e 
sasive nominale të prodhimeve të paketuara, në pajtim me 
këtë ligj dhe dispozitat e miratuara në bazë të këtij ligji;”. 

Në pikën 18 në fund shtohet fjalia e re si vijon: 
“Lëngjet mund të paketohen në shishe xhami ose 

material me stabilitet dhe qëndrueshmëri të njëjtë, të cilat 
shfrytëzohen si enë matëse.” 

Pas pikës 18 shtohen nëntë pikë të reja 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26 dhe 27 si vijojnë: 

“19) Prodhues është personi fizik ose juridik i cili është 
përgjegjës për përputhshmërinë e peshores me dispozitat e 
këtij ligji dhe dispozitat e miratuara në bazë të këtij ligji, 
gjatë lëshimit të peshoreve në qarkullim me emrin 
personal, ose gjatë lëshimit në përdorim të peshoreve për 
nevoja personale; 

20) Përfaqësues i autorizuar është çdo person fizik ose 
juridik i cili është i regjistruar në Republikën e Maqedonisë 
ose në Unionin Evropian, i cili është i autorizuar nga 
prodhuesi në formë të shkruar që ta përfaqësojë, si dhe të 
veprojë në emër të tij dhe në llogari të tij gjatë kryerjes së 
detyrave të përcaktuara, në pajtim me këtë ligj dhe 
dispozitat e miratuara në bazë të këtij ligji; 

21) Lëshim në qarkullim është aktivitet me të cilin 
peshorja e dedikuar për shfrytëzuesin e fundit, bëhet për 
herë të parë e kapshme në Republikën e Maqedonisë ose në 
Unionin Evropian, me ose pa pagimin e kompensimit; 
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22) Lëshimi në përdorim është përdorimi i parë i 
peshores nga ana e shfrytëzuesit të fundit në Republikën e 
Maqedonisë ose në Unionin Evropian, në pajtim me 
dedikimin e saj; 

23) Standard i harmonizuar është specifikimi teknik i 
cili shërben si përkrahje për kënaqjen e kërkesave 
themelore të drejtimeve të qasjes së re, e që është miratuar 
nga Komiteti Evropian për Standardizim (CEN), Komiteti 
Evropian për Standardizim Elektroteknik (CENELEC), ose 
Instituti Evropian për Standardizim nga Sfera e 
Telekomunikimeve (ETSI) (në tekstin e mëtejshëm: 
Organizatat Evropiane për Standardizim), ose së bashku 
nga dy ose nga të gjitha këto organizata më kërkesën e 
Komisionit Evropian, në pajtim me Direktivën 98/34/E3 të 
Parlamentit Evropian dhe të Këshillit nga 22 qershori 1988, 
për vendosjen e procedurës për këmbim dhe dhënien e 
informatave në fushën e standardeve dhe dispozitave 
teknike dhe Rregullave për shërbime në shoqërinë 
informatike, me amendamentet nga Direktiva 98/48/E3 dhe 
e cila është e përgatitur në pajtim me Drejtimet e 
përgjithshme të harmonizuara ndërmjet Komisionit dhe një 
ose më tepër organizatave evropiane për standardizim; 

24) Dokument normativ është dokumenti me specifikime 
teknike, i cili është i miratuar nga ana e Organizatës 
Ndërkombëtare për Metrologji Ligjore (OMIL), në pajtim me 
Direktivën e Parlamentit Evropian dhe të Këshillit nga 31 marsi 
2004, për instrumentet matëse (në tekstin e mëtejshëm: MI 
direktiva për instrumentet matëse 2004/22/E3 procedurat e 
përcaktuara në nenin 16.1); 

25) Kontroll ligjor metrologjik është kontrolli mbi detyrat 
matëse në fushën e përdorimit të peshoreve në pajtim me këtë 
ligj dhe dispozitat e miratuara në bazë të këtij ligji, për shkak të 
mbrojtjes së interesit publik, shëndetësisë publike, sigurisë 
publike dhe rendit publik, mbrojtjes së mjedisit jetësor, 
mbrojtjes së konsumatorëve, mbledhjes së detyrimeve publike, 
si dhe tregtisë së ndershme; 

26) Trupi për vlerësimin e përputhshmërisë, është trupi i 
autorizuar i cili kryen shërbime për vlerësimin e 
përputhshmërisë dhe është mjet akreditimi dhe 

27) Shenjë për përputhshmëri, është shenja e cila 
shfrytëzohet ose është dhënë në pajtim me rregullat e 
sistemit certifikues, që tregon se procesi, prodhimi ose 
shërbimi i caktuar është në përputhshmëri me standardin e 
përcaktuar ose rregullën teknike.” 

 
Neni 3 

Neni 3 ndryshon si vijon: 
“Qëllimi i këtij ligji është që të sigurohet: 
- mbrojtja e interesit publik; 
- mbrojtja e rendit publik; 
- mbrojtja e shëndetit të njerëzve; 
- mbrojtja e mjedisit jetësor; 
- mbrojtja e konsumatorëve; 
- siguria e përgjithshme teknike; 
- mbledhja e tatimeve dhe shpenzimeve tjera dhe 
- tregti e ndershme. 
Për shkak të realizimit të qëllimit nga paragrafi 1 i këtij 

neni, për të gjitha peshoret doemos duhet të definohet dhe 
të sigurohet vijimësi.” 

 
Neni 4 

Në nenin 6 paragrafi 1 alineja 1 dhe 6 pas fjalës 
“mbikëqyrje” shtohet fjala “profesionale”. 

Alineja 5 ndryshon, si vijon: 
“-vlerësimi i përputhshmërisë së peshoreve me kërkesat 

qenësore;”. 
Në alinenë 10 pas fjalës ”shënimin” shtohen fjalët: “e 

sasive”. 
 

Neni 5 
Pas nenit 7 shtohet neni i ri 7-a, si vijon: 

“Neni 7-a 
Byroja bashkëpunon me të gjitha palët e interesuara për 

punën e Organizatës Ndërkombëtare për Metrologji 
Ligjore-OIML, për çështjet nga fusha e zbatimit të 
dispozitave të këtij ligji dhe dispozitave të miratuara në 
bazë të këtij ligji. 

Byroja është organ kompetent në Republikën e 
Maqedonisë për bashkëpunim dhe këmbim të informatave, 
lidhur me peshoret me organet kompetente të vendeve 
anëtare të Unionit Evropian dhe me Komisionin Evropian.” 

 
Neni 6 

Neni 17 ndryshon, si vijon: 
“Në Republikën e Maqedonisë nuk mund të lëshohen 

në qarkullim ose të vihen në përdorim peshore, të cilat nuk 
i plotësojnë kërkesat e përcaktuara me këtë dhe me ligj 
tjetër dhe me dispozitat e miratuara në bazë të këtij dhe 
ligji tjetër për vlerësimin e përputhshmërisë së llojit të 
peshoreve, ose të cilat nuk i plotësojnë dispozitat 
metrologjike dhe dispozitat teknike lidhur me to (në tekstin 
e mëtejshëm: kërkesat qenësore), të përcaktuara me këtë 
dhe me ligj tjetër dhe me dispozitat e miratuara në bazë të 
këtij dhe ligji tjetër.” 

 
Neni 7 

Pas nenit 17 shtohen dy nene të reja 17-a dhe 17-b, si 
vijon:  

“Neni 17-a 
Në Republikën e Maqedonisë nuk mund të lëshohen në 

qarkullim ose në mënyrë tjetër të vihen në përdorim 
peshoret, nëse: 

-nuk i plotësojnë kërkesat qenësore, ose nëse 
-prodhuesi nuk e ka konfirmuar përputhshmërinë e 

peshores me kërkesat qenësore, në pajtim me procedurat e 
përcaktuara me këtë ligj dhe dispozitat e miratuara në bazë 
të këtij ligji dhe  

-në peshore nuk është vendosur shenja CE, shenja 
plotësuese metrologjike dhe numri identifikues nga trupi i 
notifikuar, i cili e ka zbatuar procedurën për vlerësimin e 
përputhshmërisë së asaj peshoreje me kërkesat qenësore. 

Në panairet tregtare, ekspozita, prezantime publike dhe 
manifestime të ngjashme, organizatori mund të tregojë 
peshore të cilat nuk janë në pajtim me kërkesat qenësore të 
verifikuara me këtë ligj dhe me dispozitat e miratuara në  
bazë të këtij ligji, me kusht që me shenjë që duket qartë të 
shënohet mospërputhshmëria e tyre për lëshimin në 
qarkullim ose për vënien në përdorim, derisa nuk 
përputhen me kërkesat qenësore. 

Në Republikën e Maqedonisë nuk mund të pengohet, 
ndalohet ose të kufizohet lëshimi në qarkullim, ose vënia 
në përdorim e peshoreve nëse mbajnë shenjën BEE për 
lejimin e tipit të peshores dhe/ose shenjën për verifikimin e 
parë BEE. 

Ministri i Ekonomisë i përcakton, kërkesat qenësore të 
cilat duhen t'i plotësojnë peshoret e përcaktuara para 
lëshimit të tyre në qarkullim ose vënies në përdorim, llojin 
e peshoreve, shënimin e peshoreve, verifikimin e parë 
BEE, kushtet plotësuese të cilat duhet t'i plotësojnë trupat 
të cilat marrin pjesë në procedurën për vlerësimin e 
përputhshmërisë së peshoreve, llojin e dokumenteve të 
cilat e përcjellin peshoren kur lëshohet në qarkullim ose 
vihet në përdorim, shfrytëzimin e standardeve të 
harmonizuara, dokumenteve normative dhe specifikimeve 
teknike, përmbajtjen e dokumentacionit të nevojshëm 
teknik dhe mënyrën e informimit për lëshimin e peshoreve 
në përdorim.  

Neni 17-b 
Prodhuesi i cili lëshon peshore në qarkullim ose në 

përdorim, është përgjegjës për lëshimin në qarkullim dhe 
vënien në përdorim të peshoreve të cilat i plotësojnë 
kërkesat qenësore të përcaktuara me këtë ligj dhe me 
dispozitat e miratuara në bazë të këtij ligji. 
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Prodhuesi i siguron të dhënat për plotësimin e 
kërkesave qenësore në dokumentacionin teknik, si dhe të 
gjitha të dhënat me rëndësi për procedurat përkatëse për 
vlerësimin e përputhshmërisë për nevojat e trupit për 
vlerësimin e përputhshmërisë. 

Prodhuesi është i obliguar që ta ruajë dokumentacionin 
teknik për nevojat e përfaqësuesit të autorizuar, në 
periudhë prej dhjetë vjetësh prej kur është prodhuar 
peshorja e fundit nga çdo tip i dhënë veç e veç dhe ta 
vendosë në dispozicion në Byro, për kryerjen e 
mbikëqyrjes profesionale dhe verifikimit.” 

 
Neni 8 

Në kreun VI titulli i pikës 2 ndryshon si vijon: 
“Vlerësimi i përputhshmërisë” dhe shtohet nënpikë e re 
2.1, si vijon: “2.1. Vlerësimi i përputhshmërisë së tipit të 
peshoreve”. 

 
Neni 9 

Neni 20 ndryshon, si vijon: 
“Vlerësimin e përputhshmërisë e kryen Byroja ose 

personi juridik, i autorizuar nga ministri i Ekonomisë. 
Me dispozitat teknike të cilat i miraton ministri i 

Ekonomisë, përkatësisht ministri në kompetencën e 
përcaktuar me ligj të të cilit, janë punët e ndërlidhura me 
kategori të veçanta të peshoreve, përcaktohen kushtet të 
cilat duhet t'i plotësojnë personat juridik të cilët kryejnë 
vlerësimin e përputhshmërisë. 

Personi juridik konsiderohet se i plotëson kushtet për 
kryerjen e vlerësimit të përputhshmërisë të përcaktuar në 
dispozitat teknike, nëse aftësia e tij është dëshmuar me 
procedurën e zbatuar paraprakisht për akreditim. 
Certifikata për akreditim e lëshuar nga Instituti për 
Akreditim në Republikën e Maqedonisë, konsiderohet si 
dëshmi e aftësimit teknik, si trup për vlerësimin e 
përputhshmërisë. 

Ministri i Ekonomisë i përcakton kushtet plotësuese, 
procedurën për autorizimin e personit juridik, detyrat e 
personit të autorizuar juridik dhe vlerësimin e plotësimit të 
kushteve për autorizim. 

Nëse vërtetohet se janë plotësuar kushtet nga paragrafi 
4 i këtij neni, si dhe kushtet për kryerjen e vlerësimit të 
përputhshmërisë të verifikuara në dispozitat teknike, 
ministri i Ekonomisë me propozimin e Byrosë, me 
aktvendim e autorizon personin juridik për kryerjen e 
vlerësimit të përputhshmërisë.  

Me aktvendimin e paragrafit 5 të këtij neni, autorizohet 
personi juridik për kryerjen e vlerësimit të 
përputhshmërisë, me ç’rast në aktvendim përcaktohet afati 
i vlefshmërisë së autorizimit, vëllimi dhe detyrat e trupit 
për vlerësimin e përputhshmërisë. 

Pala e pakënaqur kundër aktvendimit nga paragrafi 5 i 
këtij neni, mund t’i paraqesë ankesë në afat prej 15 ditësh 
nga pranimi i aktvendimit, Komisionit për zgjidhjen e 
çështjeve administrative në shkallën e dytë nga sfera e 
ekonomisë (ekonomisë, tregtisë, statistikës, lojërave të fatit 
dhe letrave me vlerë). 

Trupat për vlerësimin e përputhshmërisë janë të 
obliguar që rregullisht t'i plotësojnë kushtet nga paragrafët 
2 dhe 4 të këtij neni. 

Trupat për vlerësimin e përputhshmërisë të cilët i 
plotësojnë standardet e miratuara nga ana e Institutit për 
Standardizim në Republikën e Maqedonisë, me të cilat 
transponohen standardet e harmonizuara evropiane, të 
dhënat bibliografike të të cilëve, janë shpallur në “Gazetën 
zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, konsiderohet se i 
plotësojnë kushtet e përcaktuara në paragrafët 2 dhe 4 të 
këtij neni. 

Trupat për vlerësimin e përputhshmërisë janë të 
obliguar që ta informojnë Ministrinë e Ekonomisë 
nëpërmjet Byrosë, për certifikatat e dhëna dhe tërheqjen e 
tyre, për sistemet e kualitetit dhe për procedurat për 
vlerësimin e përputhshmërisë në çdo gjashtë muaj.” 

Neni 10 
Pas nenit 20 shtohet neni i ri 20-a , si vijon: 

 
“Neni 20-a 

Shfuqizimi i aktvendimit për autorizim 
 
Nëse ministri i Ekonomisë vërteton se trupi për 

vlerësimin e përputhshmërisë ka pushuar që ta plotësojë 
kushtin e përcaktuar nga neni 9, paragrafi 4 i këtij ligji, ose 
cilindo kusht të përcaktuar me rregullën teknike nga neni 9 
paragrafi 2 i këtij ligji, do të miratojë aktvendim me të cilin 
do ta shfuqizojë aktvendimin për autorizim. 

Kundër aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni, mund 
t'i paraqitet ankesë në afat prej 15 ditësh, Komisionit për 
zgjidhjen e çështjeve administrative në shkallë të dytë nga 
sfera e ekonomisë (ekonomisë, tregtisë, statistikës, lojërave 
të fatit dhe letrave me vlerë). 

Ankesa nga paragrafi 2 i këtij neni, nuk e prolongon 
zbatimin e aktvendimit. 

Për miratimin e aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni, 
ministri i Ekonomisë do ta njoftojë Komisionin Evropian, 
nëse trupi për vlerësimin e përputhshmërisë është theksuar 
(notifikuar) në Komisionin Evropian.” 

 
Neni 11 

Pas nenit 20-a shtohet nënpikë e re 2.2 dhe neni i ri 20-
b, si vijojnë: 

“2.2. Vlerësimi i përputhshmërisë së peshores me 
kërkesat qenësore 

 
Neni 20-b 

Me procedurën për vlerësimin e përputhshmërisë së 
peshores me kërkesat qenësore, verifikohet përputhshmëria 
e tyre me kërkesat qenësore të verifikuara me këtë ligj dhe 
dispozitat e miratuara në bazë të këtij ligji dhe përdorimin 
e tyre për dedikimin e paraparë. 

Vlerësimi i përputhshmërisë së peshores me kërkesat 
qenësore, zbatohet me aplikimin e njërës nga procedurat 
(modulet) për vlerësimin e përputhshmërisë ose me 
kombinimin adekuat të proceduarve për vlerësimin e 
përputhshmërisë. 

Ministri i Ekonomisë e përcakton mënyrën e vlerësimit 
të përputhshmërisë së peshores, me kërkesat qenësore, si 
dhe zbatimin e procedurave (moduleve) për vlerësimin e 
përputhshmërisë.“ 

 
Neni 12 

Në kapitullin VI pas pikës 2 shtohen dy pika të reja 3 
dhe 4 dhe dy nene të reja 20-v dhe 20-g, si vijojnë: 

“3. Shënimi i përputhshmërisë 
 

Neni 20-v 
Përputhshmëria e peshoreve me kërkesat qenësore 

shënohet me vënien e shenjës për përputhshmëri CE dhe 
shenjës plotësuese metrologjike. Peshoreve prodhuesi 
mund t’u vë çfarëdo shenja tjera, përveç nëse me këtë nuk 
zvogëlohet shikueshmëria dhe lexueshmëria e shenjës për 
përputhshmëri dhe shenjës plotësuese metrologjike. 

Shenjën për përputhshmëri dhe shenjën plotësuese 
metrologjike i vendos prodhuesi ose përfaqësuesi i tij i 
autorizuar. Ato shenja mund t'u vendosen peshoreve edhe 
gjatë procesit të prodhimtarisë, nëse ajo është e arsyeshme 
në pikëpamje të karakteristikave të peshores, për shkaqe 
ekonomike. 

Peshoreve, prodhuesi ose përfaqësuesi i tij i autorizuar, 
nuk guxon t'u vendosë shenja me të cilat mund t'i hutojë 
personat e tretë, për rëndësinë dhe formën e shenjave për 
përputhshmëri, si dhe për rëndësinë dhe formën e shenjës 
plotësuese metrologjike. 

Kur në peshore zbatohen edhe dispozita të tjera të cilat 
përfshijnë aspekte tjera të cilët kërkojnë vendosjen e 
shenjave për përputhshmëri, shenja për përputhshmëri 
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shënon se për atë peshore njëkohësisht supozohet se i 
plotëson kërkesat e atyre dispozitave tjera. Në ato raste, në 
dokumentet ose në udhëzimet, të cilat kërkohen me ato 
dispozita dhe të cilat bashkëngjiten peshores, prodhuesi ose 
përfaqësuesi i tij i autorizuar, është i obliguar që t'i cekë 
edhe ato dispozita me shënimin e numrit të “Gazetës 
zyrtare të Republikës së Maqedonisë” në të cilën janë 
shpallur. 

 
4. Informimi për trupat për vlerësimin e 

përputhshmërisë  
Neni 20-g 

Ministria e Ekonomisë me detyrë zyrtare i informon 
shtetet anëtare të Unionit Evropian dhe Komisionin 
Evropian për subjektet e notifikuara të cilat  kanë marrë 
cilësinë e trupit për vlerësimin e përputhshmërisë dhe për 
zbatimin e detyrave të cilat kanë të bëjnë me modulet për 
vlerësimin e përputhshmërisë, së bashku me numrat për 
identifikim të cilat ua ka dhënë Komisioni Evropian, për 
llojet e peshoreve për të cilat është autorizuar çdo trup dhe 
kur është e nevojshme për: klasat e saktësisë së peshoreve, 
sferën matëse, teknologjinë matëse dhe të gjitha 
karakteristikat tjera të peshoreve me të cilat kufizohet 
fushëveprimi i autorizimit.” 

 
Neni 13 

Në kreun VI para titullit të pikës “3” numri ”3” 
zëvendësohet me numrin “5” dhe shtohen tri pikë të reja 6, 
7 dhe 8 me gjashtë nene të reja, 30-a, 30-b, 30-v, 30-g, 30-
d dhe 30-gj si vijojnë: 

 
“6. Standardet e harmonizuara dhe dokumentet 

normative 
 

Neni 30-a 
 Supozohet ekzistimi i përputhshmërisë së peshores 

me kërkesat qenësore, nëse peshorja i plotëson elementet e 
standardeve të miratuara nga Instituti për Standardizim i 
Republikës së Maqedonisë, me të cilat transponohen 
Standardet e harmonizuara evropiane për peshoren 
përkatëse, e të dhënat bibliografike të të cilëve Ministria e 
Ekonomisë i ka botuar në “Gazetën zyrtare të Republikës 
së Maqedonisë”. 

Nëse peshorja vetëm pjesërisht i plotëson elementet e 
standardeve nga paragrafi 1 i këtij neni, supozohet 
ekzistimi i përputhshmërisë me kërkesat qenësore të cilat u 
përshtaten atyre elementeve të standardeve që i plotëson 
peshorja. 

Supozohet ekzistimi i përputhshmërisë së peshores me 
kërkesat qenësore, nëse peshorja i plotëson elementet nga 
dokumentet normative, të dhënat bibliografike të të cilëve, 
Ministria e Ekonomisë i ka botuar në “Gazetën zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë”. 

Nëse peshorja vetëm pjesërisht i plotëson elementet e 
dokumenteve normative nga paragrafi 3 i këtij neni, 
supozohet ekzistimi i përputhshmërisë me kërkesat 
qenësore të cilat u përshtaten atyre elementeve, nga 
dokumentet normative të cilat i plotëson peshorja. 

Të dhënat bibliografike për dokumentet normative nga 
paragrafi 3 i këtij neni, merren nga dokumentet përkatëse 
të cilat Komisioni Evropian i ka botuar në Fletoren zyrtare 
të Unionin Evropian. 

 
Neni 30-b 

Byroja vepron në pajtim me procedurat për informimin 
e Komisionit evropian për miratimin e dispozitave teknike 
dhe të pa harmonizuara, specifikimeve dhe standardeve 
teknike, nëse konsideron se standardi i harmonizuar të cilin 
e ka miratuar Instituti për Standardizim nga neni 30-a 
paragrafi 1 i këtij ligji, nuk i plotëson në tërësi kërkesat 
qenësore të këtij ligji dhe dispozitat e miratuara në bazë të 
këtij ligji, për peshoren përkatëse. 

Nëse Komisioni Evropian e informon Institutin për 
Standardizim të Republikës së Maqedonisë, se standardin e cekur 
të cilin e ka verifikuar Instituti për Standardizim në Republikën e 
Maqedonisë, me të cilin është ndërmarrë standardi i harmonizuar 
evropian në tërësi nuk i plotëson kërkesat qenësore për kategorinë 
përkatëse të peshoreve dhe dispozitat e miratuara në bazë të këtij 
neni, Instituti pa prolongim për këtë e njofton Byronë nëpërmjet 
Ministrisë së Ekonomisë. 

Ministria e Ekonomisë, pas informimit nga Komisioni 
Evropian, pa prolongim e shpall tërheqjen e atij standardi, 
nga lista e standardeve të shpallura në “Gazetën zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë”. 

 
Neni 30-v 

Nëse konsideron se dokumenti normativ nga neni 30-a 
paragrafi 3 i këtij ligji nuk i plotëson tërësisht kërkesat 
qenësore të këtij ligji për kategorinë përkatëse të peshores 
dhe nga dispozitat e miratuara në bazë të këtij ligji për 
peshoren përkatëse, Ministria e Ekonomisë me propozimin 
e Byrosë e paraqet atë para Këshillit për Peshore të 
Komisionit Evropian me arsyetimin përkatës. 

Nëse Komisioni Evropian i informon vendet anëtare të 
Unionit Evropian, se është e nevojshme tërheqja e të 
dhënave bibliografike të ndonjë dokumenti normativ të 
shpallur në Fletoren zyrtare të Unionit Evropian, Ministria 
e Ekonomisë pas njoftimit nga Komisioni Evropian pa 
prolongim e shpall tërheqjen e atij dokumenti normativ nga 
lista e dokumenteve normative të shpallur në “Gazetën 
zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

 
7. Masat në rast të mospërmbushjes së kërkesave 

qenësore 
 

Neni 30-g 
Nëse gjatë kryerjes së punëve në kompetencat e saj, 

Byroja vërteton se e tërë peshorja ose pjesë/pjesë të 
peshores edhe pse në mënyrë të rregullt janë vendosur në 
peshore me model të veçantë që e mban shenjën për 
përputhshmëri - CE shenjën dhe shenjën plotësuese 
metrologjike, nuk i plotëson kërkesat qenësore të 
përcaktuara me dispozitat e miratuara në bazë të këtij ligji, 
ndërsa përdoren në pajtim me udhëzimet e prodhuesit, me 
propozim të tij, organi kompetent për punët e inspeksionit 
të tregut ndërmerr masa nga kompetenca e vet që të 
tërhiqet ajo peshore nga tregu, të ndalohet lëshimi i së 
njëjtës në qarkullim ose të kufizohet qarkullimi me atë 
peshore, përkatësisht të ndalohet ose të kufizohet vënia në 
përdorim ose përdorimi i saj i mëtejshëm. Byroja për 
Metrologji vërteton nëse mospërputhshmëria është e 
natyrës sistemore (qenësore ose sistemore) ose është e 
natyrës së rastësishme (joqenësore ose e parëndësishme). 
Nëse vërteton se mospërputhshmëria është e natyrës 
sistemore (qenësore ose sistemore), pa prolongim 
nëpërmjet Ministrisë së Ekonomisë, e informon 
Komisionin Evropian për masat e ndërmarra dhe për 
shkaqet për ndërmarrjen e të njëjtave. 

 Organi kompetent për punën e inspeksionit të tregut 
në bashkëpunim me Byronë, për masat e ndërmarra nga 
kompetenca e vet, kundër çdo personi i cili vendos shenja 
në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji dhe dispozitat e 
miratuara në bazë të këtij ligji, nëpërmjet Ministrisë së 
Ekonomisë, e njofton Komisionin Evropian dhe organet 
kompetente të shteteve anëtare të Unionit Evropian. 

 
8. Shenjat e vendosura në mënyrë të parregullt dhe 

bashkëpunimi 
 

Neni 30-d 
Nëse gjatë kryerjes së punëve nga kompetenca e vet Byroja 

vërteton se CE shenja dhe shenja plotësuese metrologjike janë 
vendosur në mënyrë të parregullt, e njofton Ministrinë e 
Ekonomisë, përkatësisht organin kompetent për punët e 
inspeksionit të tregut i cili ngrit procedurë, prodhuesin ose 
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përfaqësuesin e tij të autorizuar, përkatësisht personin juridik ose 
fizik i cili e lëshon prodhimin në qarkullim ose në përdorim dhe 
menjëherë ndërmerr masa për parandalimin e aktivitetit të tyre për 
vendosjen në mënyrë të parregullt të shenjës CE për 
harmonizimin e shënimit të peshores me dispozitat nga rregullat 
që kanë të bëjnë me shenjën CE dhe me shenjën plotësuese 
metrologjike. 

Nëse gjatë kryerjes së punëve nga kompetenca e vet 
vërteton se parregullsitë nga paragrafi 1 i këtij neni nuk 
janë mënjanuar ose përsëriten, me propozim të Byrosë, 
organi kompetent për punët e inspeksionit të tregut 
ndërmerr masa nga kompetenca e vet për tërheqjen e asaj 
peshore nga tregu, të ndalohet lëshimi në qarkullim ose të 
kufizohet qarkullimi me atë peshore, përkatësisht të 
ndalohet ose të kufizohet vënia e saj në përdorim ose 
përdorimi i saj i mëtejshëm. 

Organi kompetent për punën e inspeksionit të tregut duhet të 
sigurojë se në aktvendimet që kanë të bëjnë me tërheqjen e 
peshoreve nga tregu, ndalimin për lëshimin në qarkullim ose 
kufizimin e qarkullimit me peshoren, përkatësisht ndalimin ose 
kufizimin e vënies në përdorim ose përdorimin e mëtutjeshëm të 
peshores, është theksuar baza juridike sipas së cilës është 
miratuar aktvendimi për ndërmarrjen e masës adekuate, e cila në 
pajtim me ligjin u është dorëzuar personave juridikë dhe fizikë 
për të cilët ka të bëjë.  

Neni 30-gj 
Në Republikën e Maqedonisë nuk mund të lëshohen në 

qarkullim ose të vendosen në përdorim peshoret, të cilat i 
nënshtrohen mbikëqyrjes metrologjike nëse nuk i 
plotësojnë kërkesat e përcaktuara me këtë ligj dhe me 
dispozitat e miratuara në bazë të këtij ligji.”  

Neni 14 
Në titullin e kapitullit VII, pas fjalës “VERIFIKIMIN” 

shtohen fjalët:  “PËRKATËSISHT KALIBRIMIN”.  
Neni 15 

Në nenin 31, paragrafi 1, alineja 1, pas fjalëve: “llojit të 
peshoreve” shtohen fjalët: “me origjinë nga vendi dhe jashtë”. 

Në alinenë 2 pas fjalës “verifikimin” shtohen fjalët: 
“përkatësisht kalibrimin”. 

 
Neni 16 

Në titullin e kapitullit VIII, pas fjalës “SHENJAVE” 
shtohen fjalët: “TË SASIVE”. 

 
Neni 17 

Në nenin 33, paragrafi 1, pas fjalës “shenjat” shtohen 
fjalët: “e sasive”. 

Neni 18 
Në nenin 35 pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen 

fjalët: “si dhe kërkesat qenësore për shishet që 
shfrytëzohen si enë matëse”.  

Neni 19 
Në nenin 37 në paragrafin 1 pas alinesë 3 shtohet aline 

e re 4, si vijon: “-vlerësimi i përputhshmërisë së peshoreve 
me kërkesat qenësore.”  

Neni 20 
Në nenin 45 paragrafi 1 pas pikës 2, shtohen dy pika të 

reja 3 dhe 4, si vijojnë: 
“3) nuk e shënon në mënyrë të dukshme 

mospërputhshmërinë për lëshimin në qarkullim ose 
vendosjen në përdorim të peshoreve, që tregohen në 
panairet tregtare, ekspozita, prezantime publike dhe 
manifestime të ngjashme (neni 17-a, paragrafi 2); 

4) nuk e ruan dokumentacionin teknik për peshoren në 
periudhë prej dhjetë vjetësh nga prodhimi dhe nuk e 
vendos në dispozicion të Byrosë (neni 17-b, paragrafi 3);”. 

Pas pikës 3 e cila bëhet pikë 5, shtohen tri pika të reja 
6, 7 dhe 8 si vijojnë:  

“6) peshores krahas shenjës për përputhshmëri - CE 
dhe shenjës plotësuese metrologjike vendos edhe shenjë 
tjetër me të cilën zvogëlohet dukshmëria dhe lexueshmëria 
e shenjës për përputhshmëri dhe shenjës plotësuese 
metrologjike (neni 20-v paragrafi 1);  

7) peshores i vendos shenja me të cilat mund t'i vë në 
mashtrim personat e tretë për rëndësinë dhe formën e 
shenjës për përputhshmëri, si dhe për rëndësinë dhe formën 
e shenjës plotësuese metrologjie (neni 20-v, paragrafi 3); 

8) nuk vepron në pajtim me nenin 20-v, paragrafin 4 të 
këtij ligji;”. 

Pikat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dhe 12 bëhen pika 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16 dhe 17. 

Në paragrafin 3 fjalët: “pikat 2, 7, 8 dhe 12” zëvendësohen 
me fjalët: “pikat 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13 dhe 16”.  

Neni 21 
Në nenin 46 paragrafi 1 fjalët: “pikat 1, 7, 8, 9, 10, 11 

dhe 12”, zëvendësohen me fjalët: “pikat 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 
12, 13, 14, 15 dhe 16”. 

Paragrafi 2 ndryshon, si vijon: 
“Krahas gjobës nga neni 2 paragrafi 1 pikat 2, 3, 4, 6, 

7, 8, 12, 13 dhe 16 të këtij ligji, gjykata kompetente do t'i 
shqiptojë personit fizik edhe masë të veçantë për 
kundërvajtje, konfiskimin e peshoreve me të cilat është 
kryer kundërvajtja.”  

Neni 22 
Pas nenit 46 shtohen dy nene të reja 46-a dhe 46-b, si 

vijojnë: 
 

“Neni 46-a 
Për kundërvajtjet nga nenet 45 dhe 46 të këtij ligji, 

procedurë për kundërvajtje udhëheq dhe sanksioni për 
kundërvajtje shqipton gjykata kompetente. 

 
Neni 46-b 

Për kundërvajtjet nga neni 45 dhe 46 të këtij ligji, 
organi kompetent për punët e inspeksionit të tregut është i 
obliguar që kryerësit të kundërvajtjes t'i propozojë 
procedurë për barazim, para se të parashtrojë kërkesë për 
ngritjen e procedurës për kundërvajtje. Organi kompetent 
për barazim do të lëshojë  urdhërpagesë. 

Në procedurën për barazim, organi kompetent për 
punët e inspeksionit të tregut  menjëherë do t'i japë 
urdhërpagesë kryerësit të kundërvajtjes. 

Nëse kryerësi e pranon urdhërpagesën, organi 
kompetent për punët e inspeksionit të tregut, këtë e shënon 
në procesverbal. 

Kryerësi është i detyruar që ta paguajë gjobën e 
përcaktuar sipas këtij ligji, në afat prej tetë ditësh nga 
pranimit i urdhërpagesës, në llogarinë e organit të shënuar 
në urdhërpagesë. Kryerësi i cili do ta paguajë gjobën në atë 
afat do ta paguajë vetëm gjysmën e gjobës së shqiptuar. 

Nëse kryerësi nuk e paguan gjobën në afat prej tetë ditësh, 
personi zyrtar do t’i parashtrojë kërkesë për mbajtjen e 
procedurës për kundërvajtje gjykatës kompetente.”  

 
Neni 23 

Dispozitat e parapara me këtë ligj, do të miratohen në 
afat prej 18 muajsh nga hyrja në fuqi e këtij ligji. 

Deri në ditën e hyrjes në fuqi të dispozitave nga 
paragrafi 1 i këtij ligji, do të zbatohen dispozitat ekzistuese. 

 
Neni 24 

Dispozitat e nenit 20-a paragrafi 4, nenit 20-g, 30-b, 30-v dhe 
30-g të këtij ligji, do të fillojnë të zbatohen me ditën e hyrjes së 
Republikës së Maqedonisë në Unionin Evropian, ose me hyrjen në 
fuqi të marrëveshjes përkatëse ndërkombëtare me Bashkësinë 
Evropiane, për raportet nga hulumtimet dhe procedurat për 
vlerësimin e përputhshmërisë.  

 
Neni 25 

Autorizohet Komisioni juridiko-ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë, që të përcaktojë tekst të 
spastruar të Ligjit për metrologji. 

 
Neni 26 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë, nga dita e botimit në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2291. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам  

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР И ПО-
СТОЈАН ПРЕТСТАВНИК ВО ПОСТОЈАНАТА 
МИСИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ  

ВО ЖЕНЕВА  
I 

Г-дин Ѓорѓи Аврамчев, се отповикува од должноста во-
нреден и ополномоштен амбасадор и постојан претставник 
во постојаната мисија на Република Македонија при Органи-
зацијата на Обединетите нации, со седиште во Женева.  

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
        Указ број 20                                Претседател 
1 октомври 2009 година         на Република Македонија, 
          Скопје                                д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
2292. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам  

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР И ПОСТОЈАН ПРЕТ-
СТАВНИК ВО ПОСТОЈАНАТА МИСИЈА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ ОРГАНИЗАЦИ-
ЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ  ВО ЖЕНЕВА  

I 
Г-дин Азис Положани, се поставува на должноста вонре-

ден и ополномоштен амбасадор и постојан претставник во 
Постојаната мисија на Република Македонија при Организа-
цијата на Обединетите нации, со седиште во Женева.  

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
        Указ број 21                                Претседател 
1 октомври 2009 година         на Република Македонија, 
          Скопје                                д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
 
2293. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА, ШЕФ НА ПОСТОЈАНАТА МИСИЈА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ МЕЃУНАРОДНИТЕ  

ОРГАНИЗАЦИИ  
I 

Г-дин Зоран Дабиќ, се поставува на должноста во-
нреден и ополномоштен амбасадор на Република Ма-
кедонија, Шеф на Постојаната мисија на Република 
Македонија при Меѓународните организации, со седи-
ште во Виена. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
 

III 
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“.  
        Указ број 22                                Претседател 
2 октомври 2009 година         на Република Македонија, 
            Скопје                              д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
2294. 

УКАЗ бр. 4 
од 01.10.2009 година 

 
Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот 

за одбрана („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 42/2001, 5/2003 и 58/2006 година) 

 
СЕ ПОСТАВУВА 
За одбранбено аташе во Постојаната мисија на 

Република Македонија при ОБСЕ во Виена, Репуб-
лика Австрија 

 
полковник Звонко Душан Атанасовски 
 
ФЧ: полковник, по систематизација полковник, 
До сега: Раководител на одделение за контрола и 

верификација на вооружување, во Секторот за меѓуна-
родна соработка во Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија.  

Овој указ да се изврши на 11.10.2009 година.  
                 
Бр. 07-816                                        Претседател  

1 октомври 2009 година         на Република Македонија, 
   Скопје                                  д-р Ѓорѓе Иванов, с.р. 

__________ 
2295. 

Врз основа на член 84, алинеја 6, член 86, став 1 и 2 
и Амандман  ХIII од Уставот на Република Македони-
ја, донесувам 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА  
I 

Претседател на Советот за безбедност на Република 
Македонија е д-р Ѓорге Иванов, претседател на Репуб-
лика Македонија.  

II 
За членови на Советот за безбедност на Република 

Македонија се именуваат: 
1. Трајко Вељаноски, претседател на Собранието на 

Република Македонија, 
2. м-р Никола Груевски, претседател на Владата на 

Република Македонија, 
3. Зоран Коњановски, министер за одбрана, 
4. м-р Гордана Јанкулоска, министер за внатрешни 

работи, 
5. м-р Антонио Милошоски, министер за надвореш-

ни работи, 
6. Абдилаќим Адеми, 
7. Вели Креци, 
8. д-р Панде Лазаревски. 
 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.  
           Бр. 07-591                                Претседател 
25 август 2009 година            на Република Македонија, 
             Скопје                           д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2296. 

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
22.09.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕ-
ТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2008 ГОДИНА 
НА ЈПВ ХС „ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО“  - СТАР ДОЈРАН  

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 
сметка и Годишниот извештај за 2008 година на ЈПВ ХС 
„Дојранско Езеро“ - Стар Дојран бр. 02-126/1 и 02-169/2, 
усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Maкедонија“. 

 
Бр.19-1591/1                       Претседател на Владата 

22 септември 2009 година     на Република Македонија, 
          Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2297. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08) и член 8, став 5 од Законот за техноло-
шки индустриски развојни зони (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 14/07, 103/08 и 130/08), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29.09.2009 година, донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП 
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО 
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 И  

ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА  
Член 1 

Со оваа одлука се определува периодот на закуп на 
градежното земјиште во Технолошко индустриската 
развојна зона Скопје 1 и висината на закупнината за за-
купопримачот Друштво за производство, промет и ус-
луги ТРИВИЕУ ХИТ ЦО ЛТД експорт - импорт ДОО 
Скопје, со седиште во Скопје.  

Член 2 
Градежното земјиште сопственост на Република 

Македонија, кое се дава во долготраен закуп претста-
вува дел од: 

КП 602/5,   површина од 23 522 м2, 
КП 638/11,  површина од 1 569 м2, 
КП 670/2,  површина од 125 м2, 
со вкупна површина од 25 216 м2, според Имотен 

лист бр. 1 од 17.09.2009 година, за КО Бунарџик и Гео-
детскиот елаборат за геодетски работи за посебни наме-
ни за нумерички податоци бр. 1110/1054 од 18.09.2009 
година, потврден од Агенција за катастар на недвижно-
сти – Центар за катастар на недвижности Скопје, 
сопственост на Република Македонија и претставува 
градежно земјиште, според Извод од План бр. 282, лока-
литет/населено место Илинден, општина Илинден, 
издаден од Република Македонија општина Илинден 
под бр. 10-1615/2 од 17.09.2009 година, врз основа на 
Урбанистички проект за ТИРЗ Скопје 1 со технички бр. 
Ф1607 од 2008 година, одобрен по извршена ревизија, 
од Комисијата при Министерството за транспорт и 
врски под бр.16-8774/3 од 1.09.2008 година.  

Член 3 
Периодот за кој земјиштето од член 2 од оваа одлу-

ка, се дава под закуп на определен временски период, 
изнесува деведесет и пет (95) години, сметано од денот 
на склучување на Договорот за долготраен закуп на 
градежно земјиште. 

Член 4 
Висината на закупнината за градежното земјиште 

од член 2 на оваа одлука изнесува:  
Во првите пет (5) години, 0,1 евро годишно за ме-

тар квадратен во денарска противвредност според 
средниот курс од Народна банка на Република Македо-
нија на денот на исплата, односно 2.521,6 евра за една 
(1) година, одредено како фиксен износ.  

По истекот на првите пет (5) години,  закупнината за 
земјиштето ќе се одредува за секоја година посебно, со 
можност за зголемување на истата, засметувајќи ја офици-
јалната инфлациска стапка во Република Македонија за 
претходната година, но не повеќе од 15% на годишно ниво, 
која ќе изнесува максимална стапка на промена. 

Во моментот на склучување на Договорот за долго-
траен закуп на градежно земјиште, закупопримачот уп-
лаќа на сметката на Буџетот на Република Македонија 
износ од 2.521,6 евра во денарска противвредност спо-
ред средниот курс од Народна банка на Република Ма-
кедонија на датумот на исплата, кој износ претставува 
закупнина за првата (1) година. 

По истекот на првичниот период од една (1) година, 
закупнината за долготраен закуп на градежното земји-
ште опишано во член 2 на оваа одлука се плаќа за секо-
ја година однапред на истиот датум на кој е склучен 
Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, 
на сметката на Буџетот на Република Македонија.  

 
Член 5 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на пери-
одот на закуп на градежното земјиште во Технолошко 
индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на 
закупнината  (“Службен весник на Република Македо-
нија”бр. 87/09).   

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
         Бр. 19-2674/9                  Заменик на претседателот 
29 септември 2009 година      на Владата на Република 
             Скопје                                     Македонија, 
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
2298. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
29.09.2009 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија бр. 03-307/3 од 19.08.2009 
година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
         Бр. 19-4280/1                  Заменик на претседателот 
29 септември 2009 година      на Владата на Република 
            Скопје                                   Македонија, 
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 
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2299. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
29.09.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението 

за отстапување на одземен предмет со правосилна од-
лука, на Министерството за локална самоуправа бр. 03-
101/6 од 2.09.2009 година.  

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
         Бр. 19-4463/1                  Заменик на претседателот 
29 септември 2009 година      на Владата на Република 
             Скопје                                   Македонија, 
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
2300. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
29.09.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Министерство за образование и наука бр.03-413/2 од 
3.09.2009 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр.19-4493/1                       Заменик на претседателот 

29 септември 2009 година       на Владата на Република, 
    Скопје         Македонија, 
                д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
2301. 

Врз основа на член 125 од Законот за заштита на 
децата (“Службен весник на Република Македонија” 
бр. 98/00, 17/03, 65/04, 113/05, 98/08, 107/08 и 83/09), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29.09.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ НА НАПЛАТАТА НА ИЗНОСОТ ЗА 
“ДЕТСКАТА НЕДЕЛА” ВО ВРЕМЕТО ОД 5 ДО 

11.10.2009 ГОДИНА 
 

Член 1 
За време на траењето на “Детската недела” се плаќа 

посебен износ: 
1. На секој продаден влезен билет за театар, кино, 

уметничка изложба и други културни манифестации – 
5.00 денари; 

2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот соо-
браќај, освен на печатени работи – 2,00 денари; 

3. На секој влезен билет на спортски натпревар и 
други спортски натпревари – 5,00 денари; 

4. На секој продаден возен билет во железничкиот и 
автобуски (меѓународниот) сообраќај – 5,00 денари; 

5. На секој продаден возен билет во авионскиот со-
обраќај – 50,00 денари; 

6. На секој продаден облик на електронски музички 
и видео запис, видео касета и друго – 5.00 денари; 

Од плаќањето на износот од став 1, точка 1 на овој 
член, се исклучуваат изложбите, приредбите и другите 
манифестации организирани од страна на ученици и 
студенти во јавни установи.  

 
Член 2 

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

 
         Бр. 19-4724/1                  Заменик на претседателот 
29 септември 2009 година       на Владата на Република 
             Скопје                                     Македонија, 
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
2302. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08), член 12, став 4 и член 23, став 2, 3 и 4 од 
Законот за технолошки индустриски развојни зони 
(“Службен весник на Република Македонија”  бр. 
14/07, 103/08 и 130/08), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 29.09.2009 донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКА 
РАЗВОЈНА ЗОНА “ШТИП” 

 
Член 1 

Се основа Технолошко индустриска развојна зона 
“Штип”. 

 
Член 2 

Основач на зоната од член 1 на оваа одлука е Вла-
дата на Република Македонија. 

 
Член 3 

Називот на Технолошко индустриската развојна зо-
на е: Технолошко индустриска развојна зона “Штип”. 

Скратениот назив на зоната гласи: ТИРЗ “Штип”. 
 

Член 4 
Технолошко индустриската развојна зона “Штип” е 

дефинирана со Урбанистички проект изработен соглас-
но член 50 став 3 од Законот за просторно и урбани-
стичко планирање (“Службен весник на Република Ма-
кедонија”  бр.51/05, 137/07, 24/08, 91/09), а градбите се 
од втора категорија согласно член 50 став 1 точка 2 од 
Законот за градење (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 51/05 и 82/08). 

Технолошко индустриската развојна зона “Штип” 
се основа на земјиште, сопственост на Република Ма-
кедонија, со вкупна површина од 206 35 73 м2, која 
претставува КП 313/196 за КО Три Чешми  заведена во 
Имотен Лист број 204 издаден од Агенцијата за ката-
стар на недвижности, Центар за катастар на недвижно-
сти Штип. 

 
Член 5 

Технолошко индустриската развојна зона “Штип” 
се основа за вршење на дејностите согласно член 35 од 
Законот за технолошки индустриски развојни зони. 
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Член 6 
Технолошко индустриската развојна зона “Штип” 

се основа на определено време од 99 години. 
 

Член 7 
Работите во врска со основањето, управувањето и 

развојот на зоната во име на Владата на Република Ма-
кедонија ги врши Дирекцијата за технолошки инду-
стриски развојни зони. 

 
Член 8 

Заради вршење на работите во врска со управува-
њето и развојот на зоната, согласно Законот за техно-
лошки индустриски развојни зони со земјиштето опи-
шано во член 4 од оваа одлука управува Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони. 

 
Земјиштето од став 1 од овој член Дирекцијата за 

технолошки индустриски развојни зони може да го да-
ва под закуп согласно Законот за технолошки инду-
стриски развојни зони. 

 
Член 9 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање согласност за 
основање на Слободна економска зона „Штип” на ло-
калитетот Три чешми -Штип (“Службен весник на Ре-
публика Македонија”бр. 136/06).  

 
Член 10 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
         Бр. 19-4769/7                  Заменик на претседателот 
29 септември 2009 година      на Владата на Република 
            Скопје                                       Македонија, 
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

2303. 
Врз основа на член 161 став 1 алинеја 2 од Законот 

за внатрешни работи (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.92/09), министерот за внатрешни рабо-
ти донесе  

 
П Р А В И Л Н И  К 

ЗА ОБУКА ВО МИНИСТЕРСТВОТО  
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат случаите кога се 
спроведува обука на работниците во Министерството 
за внатрешни работи субјектите кои ја спроведуваат 
обуката, начинот на спроведување на обуката, како и 
начинот на планирање, подготвување, управување, ко-
ординирање, следење и евалуација на активностите во 
врска со обуката на работниците во Министерството. 

 
I. СЛУЧАИ КОГА СЕ СПРОВЕДУВА ОБУКА 

 
Член 2 

Во Министерството за внатрешни работи (во ната-
мошниот текст: Министерството) се врши обука на ра-
ботниците во следните случаи: 

1. кога определено лице за првпат заснова работен 
однос (обука на приправник); 

2. кога определено лице врз основа на спроведена 
постапка за селекција е избрано за кандидат за полица-
ец (основна обука за полицаец); 

3. заради оспособување на работник за самостојно 
вршење на работите на определено работно место и 

4. заради континуирана обука на работник. 
Обуката од став 1 на овој член ќе се спроведува за 

сите работници во Министерството независно од по-
лот, расата, бојата на кожата, националното и социјал-
ното потекло, политичкото и верското уверување и 
имотната и општествената положба. 

 
II. СУБЈЕКТИ НАДЛЕЖНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 

ОБУКА 
 

Член 3 
Обуката во Министерството се спроведува на след-

ните начини: 
- со ментор; 
- во Центарот за обука на Министерството (во ната-

мошниот текст: Центарот) или 
- со ангажирање на други лица и субјекти. 
 

1. Mентор 
 

Член 4 
Менторот е работник на Министерството на работ-

но место во конкретна организациска единица, кој по-
седува потврда за ментор издадена од Центарот соглас-
но закон и одредбите на овој правилник и е назначен за 
ментор за точно определена област во организациската 
единица во која работи.  

Работникот од став 1 на овој член се стекнува со 
потврда за ментор по спроведена обука за ментор во 
Центарот. 

Назначувањето на работник за ментор се врши од 
страна на министерот или од него овластен работник 
со посебно решение, на предлог на раководителот на 
организациската единица во која работи. 

Решението од став 3 на овој член содржи податоци за 
менторот, работното место на кое е распореден менторот, 
податоци за лицето кое се обучува, работното место на 
кое е распоредено лицето кое се обучува, како и времен-
скиот период за кој трае обуката од страна на менторот, 
согласно закон и одредбите на овој правилник. 

Примерок од решението од став 3 на овој член се 
доставува до организациската единица за управување 
со човечки ресурси надлежна за организациската еди-
ница во која работи менторот согласно организациска-
та поставеност утврдена во актот за организација и ра-
бота на Министерството. 

 
Член 5 

Спроведувањето на обуката согласно закон и 
одредбите на овој правилник, се врши врз основа на 
посебна програма изготвена од страна на менторот за 
областа за која е назначен менторот. 

Во програмата од став 1 на овој член се содржи 
план со наставни единици во кои се разработени сите 
прашања зависно од проблематиката на работа на орга-
низациската единица, согласно надлежноста на органи-
зациската единица во која менторот го обучува работ-
никот утврдена во актите за организација и работа на 
Министерството.   

Програмата од став 1 на овој член и начинот на неј-
зиното спроведување, менторот ја предлага до раково-
дителот на организациската единица во која работи. 

Ако организациската единица во која работникот 
работи е составена од повеќе организациски единици 
(одделенија во рамки на сектор), менторите во органи-
зациските единици во состав на организациската еди-
ница (одделенијата) изготвуваат програми кои ќе бидат 
дел од единствената програма што се предлага на ниво 
на организациската единица (секторот). 

Програмата од став 1 на овој член се донесува од 
страна на министерот или од него овластен работник. 
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Член 6 
По спроведување на обуката од страна на менторот 

се изготвува извештај за спроведената обука, кој се до-
ставува до раководителот на организациската единица 
во која работникот се обучува. 

Примерок од извештајот од став 1 на овој член се 
доставува и до организациската единица надлежна за 
управување со човечки ресурси за потребите на Мини-
стерството, во Бирото за јавна безбедност (во натамош-
ниот текст: Бирото) и во Управата за безбедност и кон-
траразузнавање (во натамошниот текст: Управата) сог-
ласно организациската поставеност утврдена во актот 
за организација и работа на Министерството. 

 
Член 7 

Во секоја организациска единица во Министерство-
то се води евиденција на работниците кои се назначени 
за ментори, како и за обуките спроведени од страна на 
менторите во организациските единици во кои се обу-
чуваат работници на Министерството.  

Од страна на раководителот на организациската 
единица од став 1 на овој член, континуирано се следи 
состојбата во однос на потребите за назначување на 
ментори за одредени области, зависно од потребите за 
обука од страна на ментор согласно закон и одредбите 
од овој правилник. 

 
Член 8 

Во организациските единици надлежни за управу-
вање со човечки ресурси за потребите на Министерс-
твото, во Бирото и во Управата се води евиденција на 
работниците кои поседуваат потврда за ментор и за ра-
ботниците кои се назначени за ментори согласно член 
4 од овој правилник. 

Во организациските единици надлежни за управу-
вање со човечки ресурси за потребите на Министерс-
твото, во Бирото и во Управата се изготвува годишен 
извештај за менторскиот систем на обука во кој се пре-
зентираат податоците за работниците кои поседуваат 
потврда за ментор, како и за назначените и ангажирани 
ментори во рамки на организациските единици за кои 
се надлежни согласно актот за организација и работа 
на Министерството. 

 
2. Центар 

 
Член 9 

Од страна на Центарот како организациска единица 
во Министерството надлежна за спроведување на обу-
ка за работниците во организациските единици за по-
требите на Министерството, во Бирото и во Управата, 
се спроведуваат следните обуки: 

- обука заради сопособување за самостојно вршење 
на работите кога се склучува договор за вработување 
со седум или повеќе лица во Министерството кои за 
првпат засноваат работен однос (обука на приправни-
ци); 

- основна обука за кандидат за полицаец; 
- обука заради оспособување на работник за самостој-

но вршење на работите на одредено работно место и 
- континуирана обука. 
  

Член 10 
Обуката во Центарот се спроведува врз основа на 

наставни програми и планови согласно Стратегијата за 
обука на Министерството, Стратешкиот план на Мини-
стерството и Стратегијата за управување со човечки 
ресурси во Министерството. 

Наставните планови и програми од став 1 на овој 
член се  изготвуваат согласно спецификите на области-
те за кои се врши обуката. 

Член 11 
Наставните планови и програми од член 10 од овој 

правилник се спроведуваат преку обучувачи. 
Обучувачите од став 1 на овој член кои се работници 

на Министерството, се распоредени на работни места во 
Центарот (редовни обучувачи) согласно актот за систе-
матизација на работните места во Министерството.  

Покрај обучувачите од став 2 на овој член, обука во 
Центарот можат да вршат и други лица - експерти од 
одредени области од Министерството, други мини-
стерства, државни органи, институции, судии, јавни 
обвинители, како и претставници на невладиниот и 
приватниот сектор (вонредни обучувачи). 

 
Член 12 

Редовните обучувачи можат да бидат: 
- предавачи; 
- наставници; 
- инструктори; 
- демонстратори. 
  

Член 13 
Предавач е обучувач  оспособен за спроведување 

на најголем дел од програмите за обука во Центарот, 
особено за стручните содржини и теоретскиот дел на 
програмите. Предавачот изготвува практичните вежби 
кои се спроведуваат согласно наставните програми и 
планови, за координација на работата на инструктори-
те и демонстраторите, како и материјали наменети за 
учење на лицата кои се обучуваат согласно наставните 
програми и планови во Центарот. 

Наставник е обучувач оспособен за презентирање 
на теоретските програмски содржини во програмите за 
обука, со конкретна област на специјалност (странски 
јазици, прва помош, општа физичка подготовка и сл.). 

Инструктор е обучувач оспособен за спроведување 
на обука исклучиво во одредена стручна област на спе-
цијалност (примена на овластувања, воспоставување на 
јавен ред и мир, контрола на движење на гранични пре-
мини, специјални физички подготовки-боречки вешти-
ни, самоодбрана и сл.) 

Демонстратор е обучувач кој практично ги реализи-
ра наставните единици предвидени во наставните про-
грами и планови преку практични вежби и задачи, како 
и практичните задачи и постапки во конкретни области 
(при примена на овластувања, употреба на сила, разби-
вање толпа, регулирање на сообраќај и сл.). Демонстра-
торот асистира во работата на обучувачите од ставови-
те 1, 2 и 3 на овој член. 

 
Член 14 

Селекција и избор на редовните обучувачи се врши 
согласно прописите за начин и постапка за спроведува-
ње на интерен оглас во Министерството.  

Селекција и избор на вонредните обучувачи се вр-
ши на начин и постапка утврдени со посебен пропис. 

 
Член 15 

Селектираните обучувачи од член 14 од овој пра-
вилник се подготвуваат и обучуваат согласно темите, 
нивото и целите на наставни програми и планови пред-
видени за обуките од член 9 од овој правилник. 

 
Член 16 

Наставата за обуките од член 9 од овој правилик се 
спроведува во Центарот и во седиштата на организаци-
ските единици на Министерството (полициски станици 
и сл.) за чии работници се спроведува обуката. 

 
Член 17 

Во Центарот функционираат посебни организаци-
ски единици за: 

- основна обука за полицаец; 
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- обука на приправници и обука за оспособување за 
самостојно вршење на работите на одредено работно 
место; 

- континуирана обука; 
- обука за обучување на обучувачи, изготвување на 

наставни програми и издавачка и истражувачка работа; 
- обука за учество во меѓународни цивилни мисии и 

спроведување на национална, регионална и меѓународ-
на обука. 

Организациската единица од став 1 алинеја 1 на 
овој член е надлежна за спроведување на основната 
обука на лицата кои согласно закон и одредбите на 
овој правилник имаат статус на кандидат за полицаец. 

Организациската единица од став 1 алинеја 2 на 
овој член ги спроведува обуките на лицата кои соглас-
но закон имаат статус на приправник, како и за обука 
на работниците на Министерството за самостојно вр-
шење на работите на одредено работно место за кои 
согласно закон е предвидено да се изврши обука во 
Центарот. 

Организациската единица од став 1 алинеја 3 на 
овој член спроведува континуирана обука кои согласно 
закон се спроведуваат за сите работници во Мини-
стерството, на предлог на организациските единици 
надлежни за управување со човечки ресурси за потре-
бите на Министерството, во Бирото и во Управата. 

Организациската единица од став 1 алинеја 4 на 
овој член спроведува  обука на работниците кои ќе вр-
шат обука како обучувачи, ментори, како и за обука на 
други лица кои ќе бидат ангажирани за спроведување 
на обука. Обуката за обучување на обучувачи подраз-
бира обука на обучувачите исклучиво за спроведување 
на обука на унифициран начин, преку точно утврдена 
методологија на спроведување на програмите за обука, 
независно од спецификите на областа за кој се спрове-
дува обуката. Оваа организациска единица е надлежна 
и за изготвување на наставните програми утврдени сог-
ласно одредбите на овој правилник, за изготвување и 
издавање на соодветна стручна литература (книги, 
скрипти и сл.) наменета за лицата кои се обучуваат сог-
ласно наставните програми за спроведување на обука-
та, како и за вршење одредени истражувачки работи 
наменети за поефикасно извршување на функцијата на 
Министерството. 

Организациската единица од став 1 алинеја 5 на 
овој член спроведува обука за работници на Мини-
стерството кои треба да учествуваат во меѓународни 
цивилни мисии. Оваа организациска единица ги презе-
ма и активностите во врска со учество на работници на 
Министерството во обуки на национално, регионално 
односно меѓународно ниво. 

 
Член 18 

Центарот преку наставните програми и планови за 
обуките кои ги спроведува, обезбедува лицата односно 
работниците кои се обучуваат да се стекнат со неоп-
ходните професионални знаења, вештини и способно-
сти. 

Член 19 
По спроведената обука се врши евалуација за оп-

штите услови и постигнатите резултати на работници-
те кои се оспособуваат, од страна на Центарот. 

 
Член 20 

За сите спроведени обуки се води евиденција од 
страна на Центарот. 

Евиденцијата од став 1 на овој член се води рачно и 
електронски. 

Евиденцијата од став 1 на овој член опфаќа водење 
главни книги за секој вид обука одделно, дневници за 
обука – настава, оценувачки листови, ранг-листа на 
кандидатите за полицаец кои се обучуваат. 

Член 21 
Работите во Центарот од член 8 од овој правилник, 

куќниот ред на Центарот, селекцијата, изборот и по-
стапката за ангажирање на вонредните обучувачи од 
член 11 став 3 од овој правилник, оценувањето и кри-
териумите за изготвување на ранг-листата на кандида-
тите за полицаец односно видовите потврди за спрове-
дена обука во Центарот се вршат односно издаваат сог-
ласно посебни прописи. 

  
3. Ангажирање на други лица и субјекти 

 
Член 22 

Работниците на Министерството можат да се обу-
чуваат и со ангажирање на други лица и субјекти. 

Во процесот на подготвување и спроведување на 
обуката, од страна на Министерството можат да се ко-
ристат постојните структури односно капацитети.  

 
3.1 Ангажирање на обучувачи 

 
Член 23 

Обучувач во смисла на одредбите на овој правил-
ник може да биде работник на Министерството кој ра-
боти на одредено работно место во конкретна органи-
зациска единица во Министерството по претходно за-
вршена обука за обучувач, согласно одредбите од овој 
правилник. 

  
Член 24 

Со обучувачите од член 23 од овој правилник, Ми-
нистерството склучува договор за обучувач. 

Договорот од став 1 на овој член ги содржи правата 
и обврските на Министерството и обучувачот, време-
траењето на договорот и начинот на неговото раскину-
вање.  

Договорот за обучувач го изготвува организациска-
та единица надлежна за управување со човечки ресур-
си за потребите на Министерството, во Бирото и во 
Управата, а се потпишува од страна на министерот. 

 
3.2 Ангажирање на други лица и субјекти 

 
Член 25 

Работниците на Министерството можат да се обу-
чуваат и стручно да се оспособуваат и усовршуваат со 
ангажирање на други лица и субјекти, преку соработка 
со домашни и странски институции, правни лица од 
приватниот сектор, здруженија на граѓани и слично. 

  
III. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКАТА 

 
1. Обука на лице кое за првпат заснова работен 

однос (приправник) 
 

Член 26 
Лице кое за првпат започнува да врши работа соодвет-

на на видот на своето стручно образование и нема прет-
ходно работно искуство, по склучениот договор за врабо-
тување во Министерството и кое има статус на приправ-
ник на определено работно место може да биде: 

- приправник на работни места согласно одредбите 
од Законот за внатрешни работи; 

- приправник на работни места согласно Законот за 
државни службеници; 

- приправник на работни места согласно Законот за 
работни односи. 

 
Член 27 

Приправникот од член 26 став 2 алинеја 1 од овој 
правилник може да биде: 

- приправник на работно место за вршење стручни 
или граѓански работи; 
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- приправник на работно место за вршење на работи 
од областа на безбедност и контраразузнавање; 

- полициски службеник-приправник.  
 

Член 28 
Приправникот се обучува за самостојно и стручно 

вршење на работите и задачите на работното место за 
кое склучил договор за вработување (приправнички 
стаж). 

 
Член 29 

Приправничкиот стаж на приправниците од член 28 
од овој правилник трае девет месеци, а приправнички-
от стаж на полицаец-приправник трае шест месеци. 

 
Член 30 

Обуката на приправникот од член 26 став 2 алинеја 
1 од овој правилник се спроведува во Центарот или од 
страна на ментор. 

Обуката на приправниците од член 26 став 2 алинеи 
2 и 3 од овој правилник се спроведува согласно Зако-
нот за државни службеници и прописите од областа на 
работните односи. 

    
Член 31 

Приправникот од член 27 став 1 алинеја 1 од овој 
правилник се обучува од страна на ментор. 

Приправникот од член 27 став 1 алинеја 2 од овој 
правилник се обучува во Центарот или од страна на 
ментор. 

Приправникот од член 27 став 1 алинеја 3 од овој 
правилник се обучува од страна на ментор (теренски 
обучувач). 

   
Член 32 

Министерството склучува договор за обука со при-
правниците од член 26 од овој правилник кои се упате-
ни на обука за приправник. 

Договорот од став 1 на овој член содржи предмет 
на регулирање на договорот, права и обврски на Мини-
стерството и работникот кој се упатува на обука за 
приправник, времетраење на договорот и начин на не-
гово раскинување.  

Договорот од став 2 на овој член предвидува обвр-
ска за работникот-приправник да остане во работен од-
нос во Министерството на работно место на кое се вр-
шат исти или сродни работи двапати повеќе од времето 
поминато на обука, односно најмалку две години ако 
обуката траела пократко од една година. 

Договорот за обука од став 1 на овој член го изго-
твува организациската единица надлежна за управува-
ње со човечки ресурси за потребите на Министерство-
то, во Бирото и во Управата, а се потпишува од страна 
на министерот или од него овластен работник. 

Приправникот кој не ги исполнува условите од став 
3 на овој член, ќе ги надомести трошоците направени 
за неговата обука зголемени за три пати.  

 
2. Обука на кандидат за полицаец  

(основна обука за полицаец) 
 

Член 33 
Обука на кандидат за полицаец се врши во Цента-

рот. 
Обуката од став 1 на овој член трае една година. 
 

Член 34 
За упатување на обуката од член 33 од овој правил-

ник, се склучува договор за основна обука за полицаец 
со Министерството. 

Договорот од став 1 на овој член го изготвува орга-
низациската единица надлежна за управување со чо-
вечки ресурси во Бирото, а го потпишува министерот. 

Договорот од став 1 на овој член содржи предмет 
на регулирање, правата и обврските на Министерство-
то и кандидатот за полицаец, времетраење на догово-
рот, како и начин на негово раскинување.  

 
Член 35 

Во времето на спроведување на обуката од член 33 
од овој правилник, кандидатот за полицаец задолжи-
телно престојува во Центарот (интернатско сместува-
ње). 

Во рамки на интернатското сместување од став 1 на 
овој член е опфатено сместување, исхрана, униформа, 
средства и опрема за обука на кандидатите за полица-
ец. 

 
Член 36 

По истекот на обуката од член 33 од овој правил-
ник, Центарот изготвува ранг листа на кандидатити за 
полицаец според покажаните резултати во текот на 
обуката.  

 
Член 37 

Кандидатите за полицаец кои склучиле договор за 
вработување во Министерството се стекнуваат со ста-
тус на полицаец-приправник и истите се упатуваат на 
обука согласно член 31 став 3 од овој правилник.  

 
Член 38 

Кандидатот за полицаец на кого по негово барање 
ќе му престане основната обука за полицаец, кандидат 
за полицаец кој ќе биде исклучен по негова вина од на-
тамошното спроведување на основната обука за поли-
цаец, како и полицаец-приправник кој ќе одбие да ра-
боти на работно место – полицаец на кое се распореду-
ва по завршување на основната обука односно по склу-
чување на договорот за вработување, ќе ги надомести 
трошоците за интернатското сместување во Центарот 
за времетраењето на обуката. 

 
3. Обука заради оспособување на работник за само-
стојно вршење на работите на определено работно 

место 
 

Член 39 
Лицето со кое се склучува договор за вработување 

на работно место соодветно на видот на неговото 
стручно образование, кое има претходно работно ис-
куство, но не во областа за која е предвидено работно-
то место за кое се склучува договорот за вработување, 
се оспособува за самостојно вршење на работите во 
Центарот или со ментор.  

 
Член 40 

Работник на Министерството кој се распоредува на 
работно место во организациска единица во која не се 
вршат исти или сродни работи со работите што се вр-
шат на работното место од кое работникот се распоре-
дува, се оспособува за самостојно вршење на работите 
од страна на ментор. 

Во случаите од став 1 на овој член може да се извр-
ши обука на работникот и во Центарот. 

 
Член 41 

Обуката на лицата од член 40 став 1 од овој правил-
ник менторот ја врши согласно програмата од член 5 
од овој правилник. 

По истекот на обуката од член 40 од овој правилник 
менторот односно Центарот изготвува извештај за 
спроведената обука и го доставува до раководителот на 
организациската единица во која лицето односно ра-
ботникот се обучува. 
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4. Континуирана обука на работник 
 

Член 42 
Заради поуспешно вршење на работните задачи од 

страна на работникот на работното место на кое распо-
реден, се врши континуирана обука. 

Континуираната обука од став 1 на овој член се вр-
ши од страна на ментор, во Центарот односно со анга-
жирање на други лица и субјекти на начин и во постап-
ка утврдени со одредбите од овој правилник. 

 
Член 43 

Обуката од член 42 од овој правилник според начи-
нот на нејзиното планирање, организирање и спроведу-
вање, како и согласно категоријата на работници што 
се обучуваат може да биде: 

1. централизирана; 
2. децентрализирана. 
Централизирана обука се планира и организира од 

страна на организациските единици надлежни за упра-
вување со човечки ресурси за потребите на Министерс-
твото, во Бирото и во Управата во соработка со Цента-
рот, со цел поуспешно вршење на работните задачи од 
страна на работниците на работните места на кои се 
распоредени. Централизираната обука се спроведува во 
Центарот. 

Децентрализирана обука се планира и организира 
во рамки на одделни организациски единици на Мини-
стерството (сектори за внатрешни работи, регионални 
центри за гранични работи, посебни оганизациони еди-
ници во рамки на Централните полициски служби и 
слично) заради обука за специфични работи и задачи 
кои се извршуваат во рамки на овие организациски 
единици. Децентрализираната обука се спроведува 
преку семинари, работилници, курсеви и слично. 

 
4.1 Советници за континуирано стручно  

оспособување 
 

Член 44 
Во  Секторите за внатрешни работи и Регионалните 

центри за гранични работи во Министерството е утвр-
дено посебно работно место ,,советник за континуира-
но стручно оспособување“ (во натамошниот текст: со-
ветникот) предвидено во актот за систематизација на 
работните места во Министерството. 

 
Член 45 

Советникот ги организира и координира сите 
активности неопходни за исполнување на потребите за 
обука на работниците во Секторот за внатрешни рабо-
ти односно Регионалниот центар за гранични работи 
односно го организира и координира целокупниот про-
цес на обуки за работниците во Секторот за внатрешни 
работи односно Регионалниот центар за гранични ра-
боти. 

Член 46 
Советникот треба да поседува потврда за обучувач 

и истиот може да изведува обука. 
   

Член 47 
Селекцијата и изборот на советникот во Секторот 

за внатрешни работи односно Регионалниот центар за 
гранични работи се врши согласно прописите за начин 
и постапка за спроведување на интерен оглас во Мини-
стерството. 

 
Член 48 

По изборот на советниот согласно постапката утвр-
дена во членот 47 од овој правилник, истиот треба да 
добие потврда за обучувач согласно одредбите од овој 
правилник во рок од 90 дена од денот на неговиот из-
бор. 

Член 49 
Советникот врши: 
-  проценка на потребите за обука во рамки на Се-

кторот за внатрешни работи односно Регионалниот 
центар за гранични работи: 

- спроведување и евалуација на обуките предвидени 
согласно Годишниот план за обука на работниците во 
Секторот за внатрешни работи односно Регионалниот 
центар за гранични работи и 

- следење и развивање на процесот на спроведување 
на обука за работниците во Секторот за внатрешни рабо-
ти односно Регионалниот центар за гранични работи. 

 
Член 50 

Во извршувањето на работните задачи од член 49 
од овој правилник, советникот соработува со Центарот. 

  
Член 51 

Советникот води евиденција за спроведените обуки 
и податоците ги доставува до Одделението за обука во 
Секторот за управување со човечки ресурси во Бирото. 

        
Член 52 

Советникот за својата работа непосредно е одгово-
рен на началникот на Секторот за внатрешни работи 
односно Регионалниот центар за гранични работи. 

  
Стручно оспособување на одделни категории 

работници во Министерството 
 

Член 53 
Министерството врши и стручно оспособување на 

резервниот состав на Полицијата со основна, продол-
жителна и дополнителна обука. 

Обуката од став 1 на овој член се организира и сп-
роведува согласно посебна пограма донесена од страна 
на министерот, по предлог на директорот на Бирото. 

 
Член 54 

Стручното оспособување на работниците во Одде-
лот за посебни единици се врши согласно посебни го-
дишни програми донесени од страна на директорот на 
Бирото, на предлог на раководните работници во орга-
низациските единици во Одделот за посебни единици 
преку началникот на Централните полициски служби 
во Министерството. 

Стручното оспособување на работниците од став 1 
на овој член се врши од страна на ментор, во Центарот 
односно со ангажирање на други лица и субјекти, на 
начин и во постапка утврдени со закон и одредбите на 
овој правилник.  

Член 55 
Работниците на Министерството кои имаат статус на 

државен службеник согласно Законот за државните служ-
беници се обучуваат согласно Законот за државните служ-
беници и прописите кои произлегуваат од истиот. 

 
Член 56 

Работниците на Министерството согласно Законот 
за работни односи се обучуваат согласно прописите од 
областа на работните односи. 

 
IV. НАЧИН НА ПЛАНИРАЊЕ, ПОДГОТВУВАЊЕ, 
СПРОВЕДУВАЊЕ, УПРАВУВАЊЕ, КООРДИНИРА-
ЊЕ, СЛЕДЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА НА АКТИВНОСТИ-
ТЕ ВО ВРСКА СО ОБУКАТА НА РАБОТНИЦИТЕ 

ВО МИНИСТЕРСТВОТО 
 

1. Планирање на активностите за обука 
 

Член 57 
Планирањето на активностите за обука подразбира 

утврдување на потребите за обука и дефинирање прио-
ритети во однос на потребите за обука на работниците 
на Министерството. 
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Потребите за обука и дефинирањето на приоритети-
те од став 1 на овој член го вршат сите организациски-
те единици во Министерството и истите ги доставуваат 
до организациските единици надлежни за управување 
со човечки ресурси односно обука. 

Потребите за обука и дефинираните приоритети ор-
ганизационите единици ги доставуваат до соодветната 
организациска единица надлежна за управување со чо-
вечки ресурси за потребите на Министерството, во Би-
рото и во Управата согласно организациската поставе-
ност утврдена во актот за организација и работа на Ми-
нистерството. 

 
1.1 Стратешки план на Министерството 

 
Член 58 

Стратешкиот план на Министерството ги содржи 
приоритетите во однос на потребите на Министерство-
то за обука на среднорочен план. Стратешкиот план се 
изготвува за период од три години, од страна на орга-
низациската единица надлежна за организација, страте-
шко планирање и развој на полицијата во Министерст-
вото. 

 
1.2 Стратегија за обука 

 
Член 59 

Врз основа на потребите и приоритетите од член 57 
од овој правилник од страна на организациската едини-
ца надлежна за управување со човечки ресурси за по-
требите на Министерството се изготвува Стратегија за 
обука на работниците во Министерството, согласно 
предлозите добиени од организационите единици над-
лежни за управување со човечки ресурси во Бирото и 
во Управата, која е донесена од министерот. 

Во Стратегијата од став 1 на овој член се дефинира-
ни целите и начелата за спроведување на обуката, си-
стемот на обука и целните групи што се опфатени со 
обуката, како и начинот на финансирање и ризиците 
што произлегуваат со воспоставувањето на системот на 
обука во Министерството. 

 
1.3 Акционен план за имплементација  

на Стратегијата за обука 
 

Член 60 
За имплементација на Стратегијата од член 59 од 

овој правилник, од страна на организациската единица 
надлежна за управување со човечки ресурси за потре-
бите на Министерството се изготвува се изготвува Ак-
ционен план за имплементација на Стратегијата за обу-
ка на Министерството, согласно предлозите добиени 
од организациските единици надлежни за управување 
со човечки ресурси во Бирото и во Управата. 

Акциониот план од став 1 на овој член ги содржи 
активностите што треба да се преземат за имплементи-
рање на Стратегијата за обука на Министерството, но-
сителите на тие активности и временска динамика за 
спроведување на активностите. 

 
2. Подготвување на активностите за обука 

2.1 Годишен план за обука 
 

Член 61 
Врз основа на утврдените потреби и приоритети од 

член 57 од овој правилник, а согласно Стратешкиот 
план на Министерството, Стратегијата за обука и Ак-
циониот план за имплементација на Стратегијата за 
обука на Министерството од членовите 58, 59 и 60 од 
овој правилник, од страна на организациската единица 
надлежна за управување со човечки ресурси за потре-
бите на Министерството изготвува Годишен план за 
обука, согласно предлозите добиени од организациски-

те единици надлежни за управување со човечки ресур-
си за потребите во Бирото и во Управата,  кој е донесен 
од министерот.  

Годишниот план за обука ги содржи општите и по-
себните цели во процесот на планирање, организирање 
и спроведување на обуката, приоритетните области за 
обука на работниците во Министерството,  годишната 
цел што е предвидено да се постигне со процесот на 
обука, показатели за оправданоста на предвидените 
обуки, начинот на нивно финансирање, изворите на ин-
формации во врска со процесот на спроведување на 
обуката, како и детален приказ на обуките за работни-
ците во Министерството. 

 
Член 62 

Изготвувањето на Годишниот план за обука од член 
61 од овој правилник ги опфаќа следните задолжител-
ни фази: 

- оценување на потребите за обука на национално и 
регионално ниво; 

- дефинирање на листа на потреби за обуки во Ми-
нистерството кои треба да се спроведат; 

- изработка на Годишниот план за обука. 
 

2.1.1  Потреби за обука 
 

Член 63 
Потребите за обука ги оценува секоја организаци-

ска единица во Министерството. 
Во процесот на оценување на потребите од став 1 

на овој член, активно учествуваат работниците задол-
жени за обука (континуирано стручно оспсообување) и 
раководните работници. 

Организациските единици надлежни за управување 
со човечки ресурси за потребите на Министерството, 
во Бирото и во Управата обезбедуваат стручна помош, 
насоки и упатства во процесот на оценувањето на по-
требите за обука. 

 
    Член 64 
Потребите за обука се заснова врз: 
- опис на работните и задачите на конкретните ра-

ботни места во организациските единици на Мини-
стерството; 

- знаења и вештини неопходни за извршување на 
работните задачи од страна на работниците; 

- начин на изршување на работните задачи од стра-
на на работникот и  

- годишно оценување за извршените работни зада-
чи извршено на работникот согласно закон и подзакон-
ски прописи донесени врз основа на закон. 

 
Член 65 

Потребите за обука од членовите 63 и 64 од овој 
правилник се оценуваат според воспоставени процеду-
ри и стандарди. 

Процедурите и стандардите од став 1 на овој член 
ги изготвуваат организациските единици надлежни за 
управување со човечки ресурси за потребите на Мини-
стерството, во Бирото и во Управата. 

При изготвување на процедурите и стандардите од 
став 1 на овој член, организациските единици од став 2 
на овој член се раководат особено од: надлежноста на 
организациските единици во Министерството, описот 
на работите и задачите на работните места на работни-
ците кои работат во организациските единици, потре-
бите на раководителите на организациските единици 
во Министерството, приоритетите на организациските 
единици, воочените недостатоци во однос на утврдени-
те цели, потреби и приоритети и сл. 
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Член 66 
Оценувањето на потребите за обука од член 63 од 

овој правилник завршува со утврдување на недостато-
ците кои се јавуваат во текот на извршувањето на ра-
ботните задачи преку утврдување на можностите и ка-
пацитетите на работниците за извршување на работни-
те задачи и идентификување на разликата меѓу постој-
ните и потребните можности и капацитети на работни-
ците за извршување на работните задачи на конкретни-
те работни места во организациските единици на Ми-
нистерството. 

 
2.1.2 Дефинирање Листа на потреби за обуки 

 
Член 67 

По извршеното оценување на потребите за обука од 
членовите 63, 64 и 65 од овој правилник, како и утврде-
ните недостатоци во однос на степенот на обученост на 
работниците во организациските единици на Мини-
стерството организациските единици надлежни за 
управување со човечки ресурси за потребите на Мини-
стерството, во Бирото и во Управата изработуваат 
предлог-листи на потреби за обуки кои треба да се 
спроведат. 

Врз основа на предложените листи од став 1 на овој 
член, организациската единица надлежна за управува-
ње со човечки ресурси за потребите на Министерство-
то ја утврдува Листата на потреби за обуки на работни-
ците во Министерството. 

Во Листата од став 2 на овој член се предвидуваат 
потребните мерки и активности кои треба да се презе-
мат за стекнување на знаења и вештини на работници-
те заради поефикасно извршување на работата на ра-
ботните места на кои се распоредени. 

 
2.1.3 Изработка на Годишен план за обука 

 
Член 68 

Врз основа на оценетата потреба за обука од члено-
вите 63, 64, 65 и 66 од овој правилник, а согласно Ли-
стата на потреби за обуки од член 58 став 2 од овој 
правилник, се изготвува Годишен план за обука. 

Годишниот план од став 1 на овој член го изготвува 
организациската единица надлежна за управување со 
човечки ресурси за потребите на Министерството врз 
основа на материјалите и предлозите доставени од ор-
ганизациските единици надлежни за управување со чо-
вечки ресурси во Бирото и во Управата. Во изработката 
на Годишниот план за обука учествува и Центарот. 

Во Годишниот план од став 1 на овој член се дефи-
нира видот на обука која треба да се спроведе за одре-
дена категорија работници, бројот на работниците за 
кои треба да се спроведе обука со временска динамика 
и начин на реализирање на обуката. 

 
2.2 Наставна програма за обука 

 
Член 69 

Врз основа на податоците содржани во Годишниот 
план за обука од член 68 од овој правилник, се израбо-
туваат наставните програми за обука. 

Наставните програми од став 1 на овој член се изра-
ботуваат во Центарот, во координација со организаци-
ските единици за чии работници се спроведува обука-
та, како и со организациските единици надлежни за 
управување со човечки ресурси согласно организаци-
ската поставеност утврдена во актот за организација и 
работа на Министерството. 

Наставните програми за Одделот за посебни едини-
ци ги изработуваат организациските единици за чии 
работници се спроведува обуката, во соработка со ор-
ганизациската единица надлежна за управување со чо-
вечки ресурси во Бирото. 

Наставните програми изработени во рамки на Биро-
то односно Управата во Министерството се доставува-
ат до организациските единици надлежни за управува-
ње со човечки ресурси во Бирото и во Управата, заради 
обезбедување согласност и верификација од директо-
рите на Бирото односно Управата. 

Наставните програми изработени за организациски-
те единици за потребите на Министерството се доста-
вуваат до организациската единица надлежна за упра-
вување со човечки ресурси за потребите на Министерс-
твото заради нивно проследување и донесување од 
страна на министерот, односно од него овластен работ-
ник. 

 
Член 70 

Во наставните програми од членот 69 од овој пра-
вилник се разработени наставните единици за обука на 
работниците согласно предлозите доставени од органи-
зациските единици во Министерството. 

Во изработувањето на наставните програми за обу-
ка непосредно учествуваат експерти и педагози од ре-
левантната област.  

Покрај предлозите на организациските единици, во 
изработката на наставните програми за обука од член 
60 од овој правилник, учествуваат и организациските 
единици надлежни за управување со човечки ресурси 
за потребите на Министерството, во Бирото и во Упра-
вата со конкретни насоки и предлози согласно дефини-
раната листа на потреби од член 58 од овој правилник.  

 
3. Спроведување на активностите за обука 

3.1 Спроведување на основна обука за полицаец 
 

Член 71 
Основната обука за полицаец се спроведува соглас-

но Програмата за основна обука за полицаец. 
 

3.2 Спроведување на континуирана обука 
 

Член 72 
Континуираната обука од член 42 од овој правил-

ник се спроведува во процес што е составен од следни-
те компоненти: 

- вид односно тип на обука; 
- место на одржување на обуката; 
- област на проучување; 
- временска рамка за спроведување на обуката; 
- средства и опрема за реализација на обуката; 
- список на учесници на обуката; 
- дефинирани фази за реализација на обуката – ме-

тодика и 
- како и обучувачи задолжени за реализација на 

обуката). 
 

3.3 Потврди за спроведена обука 
 

Член 73 
Центарот издава потврда за завршена обука – за обу-

ките кои се спроведуваат во Центарот, како и за обуките 
кои се спроведуваат надвор од Центарот од страна на 
обучувачи согласно член 23 од овој правилник. 

За обуките спроведени со ангажирање на други ли-
ца и субјекти согласно член 25 од овој правилник, по-
тврда за завршена обука односно сертификат издава 
субјектот што ја спроведува.  

Примерок од издадените потврди се доставува до 
организациските единици надлежни за управување со 
човечки ресурси за потребите на Министерството, во 
Бирото и во Управата. 

За спроведените обуки во Центарот, како и за обу-
ките кои се спроведуваат надвор од Центарот, органи-
зациските единици од став 3 на овој член водат евиден-
ција на издадени потврди односно сертификати.  
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4.  Управување со процесот на обука 
 

Член 74 
Организациските единици надлежни за управување 

со човечки ресурси за потребите на Министерството, 
во Бирото и во Управата и Центарот ги преземаат 
активностите во врска со организирање, подготвување, 
спроведување и управување со обуките на работниците 
во Министерството.  

Организациските единици од став 1 на овој член во-
дат евиденција за остварената соработка во процесот 
на организирање, подготвување, спроведување и упра-
вување со обуката на работниците со ангажирање на 
други лица и субјекти (министерства, домашни и 
странски институции и организации, правни лица од 
приватниот сектор, здруженија на граѓани и слично). 

Резултатите од реализираната соработка согласно 
став 2 на овој член организациските единици надлежни 
за управување со човечки ресурси за потребите на Ми-
нистерството, во Бирото и во Управата и Центарот ги 
презентираат во Годишниот извештај за работа на овие 
организациски единици. 

 
5. Координација на активностите во врска 

со обуката 
 

Член 75 
Надлежните организациски единици во областа на 

обуката и управувањето со човечки ресурси и Цента-
рот заемно ги координираат активностите во врска со 
планирањето, подготвувањето, спроведувањето, упра-
вувањето, следењето и евалуацијата на процесот на 
обука во Министерството. 

  
Член 76 

Подготвителните активности за спроведување на 
основната обука за полицаец ги врши организациската 
единица надлежна за управување со човечки ресурси 
во Бирото, во соработка со Центарот. 

Подготвителните активности од став 1 на овој член, 
во однос на наставните програми и планови, обучува-
чите и нивната подготовка, ги презема Центарот.  

Процесот на изготвување на наставните програми 
се врши од страна на Центарот, во согласност со пред-
лозите доставени од организациските единици во Ми-
нистерството и насоките на организациските единици 
надлежни за управување со човечки ресурси за потре-
бите на Министерството, во Бирото и во Управата. 

Спроведувањето на обуките во Центарот се врши 
во соработка со организациските единици, на Мини-
стерството чии работници се обучуваат и со организа-
циските единици надлежни за управување со човечки 
ресурси за потребите на Министерството, во Бирото и 
во Управата. 

Во процесот на управување со обуките за чие спро-
ведување се ангажирани други лица и субјекти соглас-
но член 74 став 2 од овој правилник, организациските 
единици надлежни за управување со човечки ресурси 
за потребите на Министерството, во Бирото и во Упра-
вата ги преземаат активностите во соработка со орга-
низациската единица надлежна за меѓународна сорабо-
тка во Министерството. 

 
Член 77 

Организациските единици надлежни за управување 
со човечки ресурси за потребите на Министерството, 
во Бирото и во Управата и Центарот заемно соработу-
ваат во однос на прашањата за утврдување на листата 
на континуирани обуки кои треба да се спроведат во 
Центарот, определување на временска рамка за спрове-
дување на Годишниот план за обука од член 68 од овој 
правилник, обезбедување логистичка поддршка и рез-
лизирање на наставата од страна на Центарот во проце-

сот на спроведување континуирани обуки за работни-
ците, како и заедничко определување и воспоставува-
ње на стандардите во врска со методите за работа и на-
ставно-техничките средства неопходни за спроведува-
ње на обуките на работниците во Министерството.  

 
Член 78 

На барање на организациската единица надлежна за 
управување со човечки ресурси за потребите на Мини-
стерството, организационите единици надлежни за 
управување со човечки ресурси во Бирото и во Управа-
та доставуваат податоци во врска со прашањата повр-
зани со обуката на работниците во Министерството.  

 
6. Следење и евалуација на обуката 

 
Член 79 

Следењето на процесот на спроведување на обуката 
се реализира преку евалуација на обуката. 

Евалуацијата на обуката согласно став 1 на овој 
член, се врши врз основа на: 

- добиена информација од учесниците на обуката во 
однос на содржинатаи методите на обука; 

- проценка за степенот на исполнување на зададе-
ните цели на обуката; 

- проценка на резултатите и придобивките од спро-
ведената обука во однос на исполнувањето на работни-
те задачи на учесниците на обуката; 

- проценка на резултатите и придобивките од спро-
ведената обука во однос на исполнување на утврдените 
цели за нејзино спроведување. 

 
Член 80 

Следењето на процесот на спроведување на обуката 
се врши од страна на организациските единици над-
лежни за управување со човечки ресурси за потребите 
на Министерството, во Бирото и во Управата и Цента-
рот. 

 
Член 81 

Податоците за активностите во врска со обуката, ка-
ко и извршената евалуација на спроведените обуки на 
работниците во Министерството се презентираат во го-
дишните извештаи за работа на организациските едини-
ци надлежни за управување со човечки ресурси за по-
требите на Министерството, во Бирото и во Управата. 

При изготвување на годишните извештаи за работа 
организациските единици од став 1 на овој член, ги ко-
ристат заклучоците за спроведените обуки во Цента-
рот, како и други информации, материјали и показате-
ли кои се однесуваат на спроведените обуки на работ-
ниците во Министерството. 

Годишните извештаи од став 1 на овој член прет-
ставуваат показател за степенот на квалитет на спрове-
дените обуки од аспект на подобрување на квалитетот 
на обуките за работниците во Министерството, и се дел 
од единствениот Годишен извештај за работата на Ми-
нистерството кој се одобрува од страна на министерот. 

 
V.  ФИНАНСИРАЊЕ НА ОБУКАТА 

 
Член 82 

Обуките се спроведуваат со средствата обезбедени 
со Буџетот на Република Македонија, Буџетот на Ми-
нистерството и од други извори во согласност со Мето-
дологијата за пресметување на потребните средства за 
спроведување на обука за работниците во Министерс-
твото, донесена од министерот. 

Методологијата од став 1 на овој член се изготвува 
од страна на организационата единица во Министерс-
твото надлежна за финансиски, материјално-технички 
и логистички работи, на годишно ниво. 
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 VI. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Член 83 
Обуката за работниците во Министерството започ-

ната пред денот на влегувањето во сила на овој правил-
ник, ќе се заврши според прописите што важеле до де-
нот на влегување во сила на овој правилник. 

 
Член 84 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“.    

 
Бр. 14.1-62695/1                        Министер 

29 септември 2009 година     за внатрешни работи, 
         Скопје              м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

____________ 
  

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2304. 
Врз основа на член 19, став 1, алинеја 8 од Законот за 

енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 
106/08) и Правилникот за условите, начинот и постапка-
та за издавање, менување, продолжување и одземање на 
лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ“ бр. 31/09), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија на седницата одр-
жана на 30 септември, 2009 година донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТ-

РИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕГЛ ДООЕЛ Скопје, му сe издава лиценца за вршење на 
енергетската дејност трговија со електрична енергија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со еле-
ктрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност трговија со електрична 
енергија“ кој што е составен дел на оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија“ 

             
   Бр. 02-2203/1                               

30 септември 2009 година     Претседател,  
             Скопје                               Димитар Петров, с.р. 

       
 Прилог 1 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, трговија и услуги 
ЕГЛ ДООЕЛ Скопје ул. Карпошево востание бр. 

4/2-3, 1000 Скопје, Република Македонија   
 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Трговија со електрична енергија  

3. Датум на издавање на лиценцата:  
30 септември 2009 година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
30 септември 2019 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ЕЕ - 37.10.1/09 
7. Број на деловниот субјект – 6487025 
 
8. Единствен даночен број – 4057009501904 
 
9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 
оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја произведена во Република Македонија и/или странс-
тво, заради натамошна продажба на квалификувани по-
трошувачи, регулираниот производител на електрична 
енергија, снабдувачот со електрична енергија на та-
рифни потрошувачи на мало, други трговци или извоз. 

Носителот на лиценца за трговија со електрична 
енергија обезбедува  доволен преносен и дистрибути-
вен капацитет и регулирани услуги во согласност со 
применливата тарифа, пазарните правила и мрежните 
правила за пренос на елeктрична енергија, мрежните 
правила за дистрибуција на електрична енергија и/или 
моќност, која се обврзал да ја испорача на квалифику-
вани потрошувачи, регулираниот производител на еле-
ктрична енергија, снабдувачот со електрична енергија 
на тарифни потрошувачи на мало, други трговци или 
извоз. 

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста: 
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија   и договори за закупување на 
преносен или дистрибутивен капацитет.  

     
11.  Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-
та територија на Република Македонија и странство. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на еле-

ктрична енергија согласно купопродажните договори;  
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-

пацитет и регулирани услуги во согласност со примен-
ливата тарифа, пазарните правила, мрежните правила 
за пренос и мрежните правила за дистрибуција, за ко-
личините на електрична енергија и/или моќност кои се 
обврзал да ги испорача; 
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- работи во согласност со пазарните правила во од-
нос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да 
се исполнат обврските кон купувачите; 

- обезбеди исполнување на условите за квалитет на 
електрична енергија која што ја испорачува, согласно 
со пропишаните норми за квалитет и склучените дого-
вори; 

- ги исполни барањата за финансиски гаранции ут-
врдени од страна на операторот на пазарот на елект-
рична енергија во однос на договорените трансакции; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 
електричната енергија и за обезбедениот преносен и 
дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, сог-
ласно склучените договори; 

- достави во определен рок до Регулаторната ко-
мисија за енергетика, по нејзино барање, информации 
и извештаи за трансакциите и деловните активности во 
врска со увозот и извозот на електрична енергија во и 
од Република Македонија; 

- работи во согласност со законите, другите про-
писи и општи акти на Република Македонија, а особе-
но оние кои се однесуваат на вршење на дејноста тр-
говија со електрична енергија, заштита на конкурен-
цијата, заштита на потрошувачите, заштита на живот-
ната средина, животот и здравјето на луѓето и зашти-
та при работа 

- работи во согласност со мрежните правила за пре-
нос, мрежните правила за дистрибуција и пазарните 
правила, како и техничките нормативи и стандарди  за 
работа на системот за пренос и системот за дистрибу-
ција на електрична енергија; 

- работи во согласност со правилниците и другите 
прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторна-
та комисија за енергетика во согласност со закон, а 
особено Правилникот за условите, начинот и постапка-
та за издавање, менување и одземање нa лиценци за вр-
шење на енергетски дејности. 

 
13. Обврска за  одвоена сметководствена евиден-

ција  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претпри-
јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-
бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите и расходите со резултатите од работењето, 
како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи податоци за количините и субје-
ктите од кои е набавена и количините и субјектите на 
кои е продадена електричната енергија, како и подато-

ци за обезбедениот преносен и дистрибутивен капаци-
тет и регулирани услуги, во текот на извештајната го-
дина, за секој месец поодделно. 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- информации за набавените и испорачаните коли-
чини на електрична енергија според купопродажните 
договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа 
лиценца.  

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на дејноста.  

- други податоци во врска со вршењето на дејноста. 
 
16. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-
тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување, продолжување и одземање нa лиценци за вр-
шење на енергетски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње,  менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 40 - Бр. 120 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 октомври 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-5512400.   
Телефакс: +389-2-5512401.    
Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
2305. 

И С П Р А В К А 
 

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за признавање на 
стаж на осигурување што се смета со зголемено траење за работни места во Царинската управа на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 83 од 3 јули 2009 година) е направена техничка грешка. Имено, при 
објавувањето нецелосно е објавен член 4 и недостасува член 5 од истата Одлука. 

Испуштениот текст гласи: 
 

Член 4 
„... инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работи-

те на инспекцијата на трудот. 
 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“.“ 
                                          Фонд на пензиското и инвалидското 

                                                                       осигурување на Македонија 
__________ 

 
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

2306. 
Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 

33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007 и 159/2008), Државниот 
завод за статистика го утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2009 ГОДИНА 
 

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-септември 2009 година, во 
однос на просечните цени на мало во 2008 година изнесува -1,2%. 

 
                                                                          Директор,  
                                                      м-р Благица Новковска, с.р. 

 
 


