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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. 

Врз основа на член 8, точка 13 од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 2.1.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕН НА ЖАЛОСТ 
 
1. Владата на Република Македонија 3 јануари 2012 

година го прогласува за Ден на жалост на Република 
Македонија. 

2. Денот на жалост се прогласува по повод ненадеј-
ната смрт на Киро Глигоров, прв Претседател на демо-
кратска, независна, самостојна и суверена Република 
Македонија. 

3. На денот на жалост знамето на Република Маке-
донија да се истакне на половина копје. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
        Бр. 41-1/1                        Заменик на претседателот 
2 јануари 2012 година            на Владата на Република  
           Скопје                                     Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2. 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за безбедност на храната, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 27 декември 2011 година. 
  
  Бр. 07- 5403/1                                Претседател 

27 декември 2011 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 БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА 
 

Член 1 
Во Законот за безбедност на храната („Службен 

весник на Република Македонија“ број 157/10 и 53/11), 
во членот 49 ставовите (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), 
(23) и (24) се бришат. 

Ставовите (25) и (26) стануваат ставови (5) и (6). 
 

Член 2 
Во членот 50 ставовите (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 

(11), (12), (13), (14), (15),  (16), (17), (18), (19), (20), (21) 
и (22) се бришат. 

Ставот (23) станува став (4). 
Член 3 

Во членот 51 по ставот (5) се додаваат 18 нови ста-
ва (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), 
(17), (18), (19), (20), (21), (22) и (23), кои гласат: 

„(6) Агенцијата, во рок од 30 дена од денот на под-
несување на барањето за одобрение од ставот (1) на 
овој член, донесува решение, со кое одлучува по бара-
њето за одобрување на операторите со храна и објекти-
те за производство, обработка и манипулација со храна 
од животинско потекло. 

(7) Доколку Агенцијата не го одобри барањето, од-
носно не донесе решение за одбивање на барањето во 
рокот од ставот (6) на овој член, подносителот на бара-
њето има право во рок од три работни дена од истекот 
на тој рок да поднесе барање до писарницата на дире-
кторот на Агенцијата, за донесување на решение по 
поднесеното барање. Доколку директорот на Агенција-
та нема писарница, барањето се поднесува во писарни-
цата на седиштето на Агенцијата. 

(8) Формата и содржината на барањето од ставот (7) 
на овој член ги пропишува директорот на Агенцијата. 

(9) Кон барањето за издавање решение од ставот (7) 
на овој член подносителот на барањето доставува и ко-
пија од барањето од ставот (1) на овој член. 

(10) Директорот на Агенцијата е должен во рок од 
пет работни дена од денот на приемот на барањето од 
ставот (7) на овој член да донесе решение со кое бара-
њето за издавање на решение за одобрување е уважено 
или одбиено. 

(11) Доколку директорот на Агенцијата не донесе 
решение во рокот од ставот (10) на овој член, подноси-
телот на барањето може да го извести Државниот упра-
вен инспекторат во рок од пет работни дена. 

(12) Државниот управен инспекторат е должен во рок 
од десет дена од денот на приемот на известувањето од 
ставот (11) на овој член да изврши надзор во Агенцијата 
дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок 
од три работни дена од денот на извршениот надзор да го 
информира подносителот на барањето. 
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(13) Инспекторот од Државниот управен инспекто-
рат по извршениот надзор согласно со закон донесува 
решение со кое го задолжува директорот на Агенцијата 
во рок од десет дена да одлучи по поднесеното барање, 
односно да го уважи или одбие барањето и да го изве-
сти инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето 
се доставува копија од актот со кој одлучил по подне-
сеното барање. 

(14) Доколку директорот на Агенцијата не одлучи 
во рокот од ставот (13) на овој член, инспекторот ќе 
поднесе барање за поведување прекршочна постапка за 
прекршок утврден во Законот за управната инспекција 
и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена 
во кој директорот на Агенцијата ќе одлучи по поднесе-
ното барање за што во истиот рок ќе го извести инспе-
кторот за донесениот акт. Кон известувањето се доста-
вува копија од актот со кој одлучил по поднесеното ба-
рање. Инспекторот во рок од три работни дена ќе го 
информира подносителот на барањето за преземените 
мерки. 

(15) Доколку директорот на Агенцијата не одлучи и 
во дополнителниот рок од ставот (14) на овој член, 
инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе 
пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој рок ќе 
го информира подносителот на барањето за преземени-
те мерки. 

(16) Доколку инспекторот не постапи по известува-
њето од ставот (11) на овој член, подносителот на бара-
њето во рок од пет дена има право да поднесе приговор 
до писарницата на директорот на Државниот управен 
инспекторат. Доколку директорот нема писарница, ба-
рањето се поднесува во писарницата на седиштето на 
Државниот управен инспекторат. 

(17) Директорот на Државниот управен инспекто-
рат е должен во рок од три работни дена да го разгледа 
приговорот од ставот (16) на овој член и доколку утвр-
ди дека инспекторот не постапил по известувањето од 
подносителот на барањето од ставот (11) и/или не под-
несе пријава согласно со ставот (14) на овој член, Ди-
ректорот на државниот управен инспекторат ќе подне-
се барање за поведување прекршочна постапка за пре-
кршок утврден во Законот за управната инспекција и за 
инспекторот и ќе определи дополнителен рок од пет 
работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во 
Агенцијата дали е спроведена постапката согласно со 
закон и во рок од три работни дена од денот на изврше-
ниот надзор да го информира подносителот на барање-
то за преземените мерки. 

(18) Доколку инспекторот не постапи и во дополни-
телниот рок од ставот (17) на овој член, директорот на 
Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до 
надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во 
рок од три работни дена ќе го информира подносите-
лот на барањето за преземените мерки. 

(19) Во случајот од ставот (18) на овој член дире-
кторот на Државниот управен инспекторат веднаш, а 
најдоцна во рок од еден работен ден ќе овласти друг 
инспектор да го спроведе надзорот веднаш. 

(20) Во случаите од ставот (19) на овој член дире-
кторот на Државниот управен инспекторат во рок од 
три работни дена ќе го информира подносителот на ба-
рањето. 

(21) Доколку директорот на Државниот управен 
инспекторат не постапи согласно со ставот (17) од овој 
член, подносителот на барањето може да поднесе при-
јава до надлежниот јавен обвинител, во рок од осум ра-
ботни дена. 

(22) Доколку директорот на Агенцијата не одлучи 
во рокот од ставот (15) на овој член, подносителот на 
барањето може да поведе управен спор пред надлежни-
от суд. 

(23) Постапката пред Управниот суд е итна.“ 
Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (24) и (25).  
 

Член 4 
Подзаконскиот акт од членот 3 на овој закон ќе се 

донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

 
Член 5 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR SIGURI TË USHQIMIT 
 

Neni 1 
Në Ligjin për siguri të ushqimit (“Gazeta Zyrtare e Re-

publikes së Maqedonisë” numër 157/10 dhe 53/11), në ne-
nin 49 paragrafët (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), 
(14), (15),  (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23) dhe 
(24) shlyhen.  

Paragrafet (25) dhe (26) bëhen paragrafë (5) dhe (6).  
 

Neni 2 
Në nenin 50 paragrafët (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 

(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21) 
dhe (22) shlyhen. 

Paragrafi (23) bëhet paragraf (4). 
 

Neni 3 
Në nenin 51 pas paragrafit (5) shtohen 18 paragrafë të 

rinj (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), 
(17), (18), (19), (20), (21), (22) dhe (23), si vijojnë: 

“(6) Agjencia, në afat prej 30 ditësh nga dita e parash-
trimit të kërkesës për leje nga paragrafi (1) i këtij neni, 
merr aktvendim, me të cilën vendos për kërkesën për leji-
min e operatorëve me ushqim dhe objekteve për prodhim-
tari, përpunim dhe manipulim me ushqim me prejardhje 
shtazore.  

(7) Nese Agjencia nuk e miraton kërkesën, përkatësisht 
nuk merr aktvendim për refuzimin e kërkesës në afatin nga 
paragrafi (6) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës ka të drejtë 
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që në afat prej tre ditë pune nga skadimi i atij afat të pa-
rashtroje kërkesë te sekretaria e drejtorit të Agjencisë, për 
miratimin e aktvendimit për kërkesën e parashtruar. Nëse 
drejtori i Agjencisë nuk ka sekretari, kërkesa parashtrohen 
në sekretarinë e selisë së Agjencisë. 

(8) Formen dhe përmbajtjen e kërkesës nga paragrafi 
(7) i këtij neni i përcakton drejtori i Agjencisë.  

(9) Me kërkesën për lëshimin e aktvendimit nga para-
grafi (7) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës dorëzon edhe 
kopje të kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni.  

(10) Drejtori i Agjencisë është i obliguar që në afat prej 
pese ditësh pune nga dita e pranimit të kërkesës nga para-
grafi (7) i këtij neni, të miratojë aktvendim me të cilin ker-
kesa për lëshimin e aktvendimit për leje është e aprovuar 
ose e refuzuar.  

(11) Nese drejtori i Agjencisë nuk miraton aktvendim 
në afatin nga paragrafi (10) i këtij neni, parashtruesi i ker-
keses mund ta njoftojë Inspektoratin Administrativ Shtete-
rore në afat prej pesë ditësh pune. 

(12) Inspektorati Administrativ Shtetërorë është i obli-
guar që në afat prej dhjetë ditësh nga dita e pranimit të njo-
ftimit nga paragrafi (11) i këtij neni, të kryejë mbikëqyrje 
në Agjenci nëse është zbatuar procedura në pajtim me lig-
jin dhe në afat prej tri ditësh pune nga dita e mbikëqyrjes 
së kryer ta informojë parashtruesin e kërkesës.  

(13) Inspektori nga Inspektorati Shtetëror Administra-
tiv pas mbikëqyrjes së kryer në pajtim me ligjin, miraton 
aktvendim me të cilin e obligon drejtorin e Agjencisë që në 
afat prej dhjetë ditësh të vendosë për kërkesën e parashtru-
ar, përkatësisht ta aprovojë ose refuzojë kërkesën dhe ta 
njoftoje inspektorin për aktin e miratuar.  Me njoftim dore-
zohet kopje nga akti me të cilin ka vendosur për kërkesën e 
parashtruar.  

(14) Nese drejtori i Agjencisë nuk vendos në afatin nga 
paragrafi (13) i këtij neni, inspektori do të parashtrojë ker-
kese për ngritjen e procedurës kundërvajtëse për kunder-
vajtje të përcaktuar në Ligjin për inspektim administrativ 
dhe do të caktojë afat plotësues prej pesë ditësh pune në të 
cilin drejtori i Agjencisë do të vendosë për kërkesën e pa-
rashtruar për çfarë në afatin e njëjtë do ta njoftojë inspekto-
rin për aktin e miratuar. Me njoftim dorëzohet kopje nga 
akti me të cilin ka vendosur për kërkesën e parashtruar.  
Inspektori në afat prej tre ditë pune do ta informojë parash-
truesin e kërkesës për masat e ndërmarra.  

(15) Nese drejtori i Agjencisë nuk vendos edhe në afa-
tin plotësues nga paragrafi (14) i këtij neni, inspektori në 
afat prej tre ditë pune do të parashtrojë deklaratë te proku-
rori publik kompetent dhe në atë afat do ta informojë pa-
rashtruesin e kërkesës për masat e ndërmarra.   

(16) Nese inspektori nuk vepron sipas njoftimit nga pa-
ragrafi (11) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës në afat prej 
pese ditësh ka të drejtët të parashtrojë ankesë te sekretaria e 

drejtorit të Inspektoratit Administrativ Shtetëror. Nëse drej-
tori nuk ka sekretari, kërkesa parashtrohen në sekretarinë e 
selise së Inspektoratit Administrativ Shtetëror. 

(17) Drejtori i Inspektoratit Administrativ Shtetëror 
eshte i obliguar që në afat prej tre ditë pune ta shqyrtojë an-
kesen nga paragrafi (16) i këtij neni dhe nëse konstaton se 
inspektori nuk ka vepruar sipas njoftimit nga parashtruesi i 
kerkeses nga paragrafi (11) dhe/apo nuk parashtron kalle-
zim në pajtim me paragrafin (14) të këtij neni, Drejtori i 
Inspektoratit Administrativ Shtetëror do të parashtrojë ker-
kese për ngritje të procedurës kundërvajtëse për kunder-
vajtje të përcaktuar me Ligjin për inspeksion  administrativ 
dhe për inspektorin dhe do të caktojë afat plotësues prej pe-
se ditësh pune në të cilin inspektori do të kryejë mbikeqyr-
je në Agjenci nëse është zbatuar procedura në pajtim me 
ligjin dhe në afat prej tre ditësh pune nga dita e mbikeqyr-
jes së kryer ta informojë parashtruesin e kërkesës për masat 
e ndërmarra. 

(18) Nese inspektori nuk vendos edhe në afatin plotesu-
es nga paragrafi (17) i këtij neni, drejtori i Inspektoratit 
Administrativ Shtetëror do të parashtrojë kallëzim te pro-
kurori publik kompetent kundër inspektorit dhe në afat prej 
tre ditësh pune do ta informojë parashtruesin e kërkesës për 
masat e ndërmarra.  

(19) Në rastin nga paragrafi (18) i këtij neni drejtori i 
Inspektoratit Administrativ Shtetëror menjëherë, e më së 
voni në afat prej një ditë pune do të autorizojë inspektor 
tjeter që ta zbatojë mbikëqyrjen menjëherë.  

(20) Në rastet nga paragrafi (19) i këtij neni, drejtori i 
Inspektoratit Administrativ Shtetëror në afat prej tre ditësh 
pune e informon parashtruesin e kërkesës. 

(21) Nese drejtori i Inspektoratit Administrativ Shtete-
rore nuk vepron në pajtim me paragrafin (17) të këtij neni, 
parashtruesi i kërkesës mund të parashtrojë kallëzim te pro-
kurori kompetent publik, në afat prej tetë ditësh pune. 

(22) Nese drejtori i Agjencisë nuk vendos në afatin nga 
paragrafi (15) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës mund të 
ngrite kontest administrativ para gjykatës kompetente. 

(23) Procedura para Gjykatës Administrative është urg-
jente.” 

Paragrafet (5) dhe (6) bëhen paragrafë (24) dhe (25).   
 

Neni 4 
Akti nënligjor nga neni 3 i këtij ligji do të miratohet në 

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

Neni 5 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 

“Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.  
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3. 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЛОВСТВОТО 
 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за ловството, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 27 декември 2011 година. 
  
  Бр. 07- 5404/1                                Претседател 

27 декември 2011 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 ЛОВСТВОТО 

 
Член 1 

Во Законот за ловството (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 26/2009 и 82/2009), во чле-
нот 34 став (2) зборот „оглас“ се заменува со зборот 
„конкурс“.   

Член 2 
Членот 35 се менува и гласи: 
“(1) Концесионер на дивеч во ловиште може да би-

де правно лице регистрирано за вршење дејност лов-
ство. 

(2) Правното лице кое е избрано за најповолен по-
нудувач е должно да обезбеди банкарски гаранции во 
висина и начин утврдени со договорoт за концесија.“ 

 
Член 3 

Членот 36 се менува и гласи:  
“(1) Давањето на дивечот во ловиштата со концеси-

ја се врши по пат на јавен повик, организиран и спрове-
ден според условите од овој закон и Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство. 

(2) Јавниот повик се спроведува како постапка за 
електронска аукција.  

(3) Одлуката за распишување на јавниот повик за 
давањето на дивечот во ловиштето на концесија ја до-
несува Владата на Република Македонија на предлог 
на министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство.“ 

Член 4 
По членот 36 се додава нов член 36-а, кој гласи: 
 

“Член 36-а 
(1) Електронската аукција согласно овој закон  е по-

стапка за доделување на концесија во која сите заинте-
ресирани лица можат да достават покана за учество во 
електронска аукција.  

(2) Електронската аукција за доделување концесија 
се спроведува преку јавно наддавање по електронски 
пат. 

(3) Електронската аукција за доделување концесија 
ја спроведува Комисија за подготвување, организирање 
и спроведување на постапката за давање на дивечот на 
концесија (во натамошниот текст: Комисијата), форми-
рана од министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, составена од седум члена од кои пет чле-
на се од Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство и два члена од Кабинетот на претседа-
телот на Владата на Република Македонија.  

(4) Електронската аукција  се објавува со јавен по-
вик до сите заинтересирани лица да учествуваат во по-
стапката за електронското јавно наддавање. 

(5) Јавниот повик од ставот (4)  на овој член особе-
но содржи: 

- предмет на концесија, 
- вредност на концесискиот проект, 
- начин и рок  за подигање на тендерска документа-

ција, 
- местоположба на објектот на концесијата, 
- опис и обем на јавните услуги или дејности кои 

концесионерот може да ги врши со објектот на конце-
сијата, 

- рок, адреса и начин на подигнување на тендерска-
та документација, како и надоместок за нејзиното по-
дигнување, 

- почетна цена на електронското јавно наддавање 
која е вкупната вредност на десетгодишниот износ на 
концесија утврден во Посебната ловностопанска осно-
ва за секое ловиште посебно, 

- назначување на критериумите за учество на еле-
ктронската аукција, 

- банкарска гаранција за учество во електронска 
аукција во висина од 2% од износот на десетгодиштата 
концесија, која важи до денот на потпишување на дого-
ворот и банкарска гаранција во износ од 10% од плани-
раните инвестиции согласно со Посебната ловносто-
панска основа за секое ловиште посебно, која важи до 
периодот додека треба да се инвестираат средствата, 

- датум и време на започнување на аукцијата, начин 
на спроведување на аукцијата, како и сите потребни 
информации за поврзување со електронските средства 
што се користат каде што доставувањето на понудите 
нема да биде пократко од 90 дена и 

- документираните податоци што треба да ги доста-
ви правното лицето кое по спроведената електронска 
аукција е избрано за најповолен понудувач.   
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(6) Комисијата изработува тендерска документација 
и ја доставува на одобрување на министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство.  

(7) Комисијата го објавува јавниот повик за еле-
ктронска аукција во "Службен весник на Република 
Македонија" во три домашни јавни гласила на најмал-
ку една половина страница, а во странско на најмалку 
една четвртина страница во весник од областа на лов-
ството кој покрива најмалку пет држави. 

(8) Минималниот број учесници на електронската 
аукција треба да биде најмалку  еден. 

(9) Правното лице кое по спроведената постапка за 
електронска аукција е избрано за најповолен понуду-
вач е должно во рок од 60 дена од денот на донесува-
њето на одлуката за избор на најповолен понудувач до 
комисијата да достави:  

- доказ за материјално-технички можности за врше-
ње на дејноста ловство: недвижен имот, движен имот 
(теренски возила, оружје за ловочуварска служба и 
средства за комуникација), 

- програма за развојни можности на дивечот под за-
штита во ловиштето и 

- да има вработено најмалку едно стручно лице со 
завршено високо или средно образование од шумарска 
струка со положен испит по предметот ловство - зооло-
гија и систематика на дивечот/ловно стопанство. 

(10) Постигнатиот износ од електронската аукција, 
правното лице ќе го исплаќа на концедентот на десет 
еднакви годишни рати. 

(11) Во ловиштата за крупен дивеч, процентот на 
зголемување на почетната цена остварен на електрон-
ската аукција за првиот стопански период ќе се приме-
нува и за вториот стопански период.“ 

 
Член 5 

Во членот 37 по ставот (3) се додава нов став (4), 
кој гласи: 

“(4) Доколку избраниот понудувач не постапи сог-
ласно со одредбата на членот 36-а став (9) од овој за-
кон, банкарската гаранција за учество на електронска 
аукција концедентот ја активира.“ 

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (5) и (6). 
 

Член 6 
Започнатите постапки за давање на користење на 

дивечот во ловиштата со концесија за целата територи-
ја на Република Македонија, до денот на влегувањето 
во сила на овој закон ќе продолжат согласно со Зако-
нот за ловството (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” број  26/2009). 

 
Член 7 

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

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR GJUETI 
 

Neni 1 
Në Ligjin për gjueti (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonise” numër 26/2009 dhe 82/2009), në nenin 34 
paragrafi (2) fjala “shpallje” zëvendësohet me fjalën “kon-
kurs”.    

Neni 2 
Neni 35 ndryshohet si vijon: 
"(1) Koncesionar  i kafshëve të egra në vendet e gjueti-

se mund të jetë personi juridik i regjistruar për kryerjen e 
veprimtarise së gjuetisë. 

(2) Personi juridik që është zgjedhur si ofertues më i 
mire detyrohet të sigurojë garanci bankare në lartësi dhe 
menyre të përcaktuar me marrëveshje për koncesion." 

 
Neni 3 

Neni 36 ndryshohet si vijon:  
"(1) Dhenia e kafshëve të egra në vendet e gjuetisë me 

koncesion kryhet nëpërmjet thirrjes publike, të organizuar 
dhe realizuar sipas kushteve të këtij ligji dhe Ligjit për 
koncesione dhe lloje tjera të partneritetit publik privat. 

(2) Thirrja publike zbatohet si procedurë për auksion  
elektronik.  

(3) Vendimin për shpallje të thirrjes publike për dheni-
en e kafshëve të egra në vendet e gjuetisë në koncesion, e 
miraton Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim 
të ministrit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Uje-
rave." 

 
Neni 4 

Pas nenit 36 shtohet neni i ri 36-a, si vijon: 
 

"Neni 36а 
(1) Auksioni elektronik në pajtim me këtë ligj është 

procedure për ndarjen e koncesionit  në të cilin të gjithë 
personat e interesuar mund të dorëzojnë thirrje për pjese-
marrje në auksionin elektronik.   

(2) Auksioni elektronik për ndarjen e koncesionit zba-
tohet nëpërmjet ankandit publik në mënyrë elektronike. 

(3) Auksionin elektronik  për ndarjen e koncesionit e 
zbaton Komisionit për përgatitje, organizim dhe zbatim të 
procedures për dhënien e kafshëve të egra  me koncesion 
(në tekstin e mëtejshëm: Komisioni), i formuar nga ministri 
i Bujqësisë, Pylltarisë dhe  Ekonomisë së Ujërave, i perbe-
re nga shtatë anëtarë, prej të cilëve pesë anëtarë janë nga 
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe  Ekonomisë së Ujera-
ve  dhe dy anëtarë nga Kabineti i Kryetarit të Qeverisë të 
Republikes së Maqedonisë.   

(4) Auksioni elektronik shpallet me thirrje publike për 
të gjithë personat e interesuar për të marrë pjesë në proce-
duren për ankandin publik elektronik.  

(5) Thirrja publike nga paragrafi (4) i këtij neni, veca-
nerisht i përmban: 
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- lenden e koncesionit, 
- vlefshmerine e projektit të koncesionit, 
- menyren dhe afatin për marrjen e dokumentacionit të 

tenderit, 
- vendndodhjen e objektit të koncesionit, 
- pershkrimin dhe vëllimin e shërbimeve publike ose 

veprimtarive që koncesionari mund t'i kryejë me objektin e 
koncesionit, 

- afatin, adresën dhe mënyrën e përgatitjes së dokumen-
tacionit të tenderit, si dhe  kompensimin për marrjen e tij, 

- cmimin fillestar të ankandit publik elektronik që është 
vlera e përgjithshme e shumës dhjetëvjeçare të koncesionit  
e përcaktuar në  Bazën e veçantë të ekonomisë së gjahut 
për çdo vend të gjahut  në veçanti, 

- emerimin e kritereve për pjesëmarrje në auksion ele-
ktronik; 

- garancine bankare për pjesëmarrje në auksionin ele-
ktronik në lartësi prej 2% nga shuma e koncesionit dhjetev-
jecar, e cila vlen deri në datën e nënshkrimit të marrevesh-
jes dhe garancisë bankare në shumë prej 10% të investime-
ve të planifikuara në pajtim me Bazën e veçantë të ekono-
mise së gjahut për çdo vend të gjahut në veçanti, e cila vlen 
deri në periudhën deri sa duhet të investohen mjetet, 

- daten dhe kohën e fillimit të auksionit, mënyrën e 
zbatimit të auksionit si dhe të gjitha informatat e nevojsh-
me për lidhje me mjetet  elektronike që shfrytëzohen  ku 
dorezimi i ofertave nuk do të jetë më i shkurtër se 90 ditë 
dhe 

- të dhënat e dokumentuara që duhet t'i dorëzojë perso-
ni juridik që pas zbatimit të auksionit elektronik është 
zgjedhur si ofertuesi më i mirë.   

(6) Komisioni përpunon dokumentacion të tenderit dhe 
e dorëzon për miratim te ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Ekonomise së Ujërave.  

(7) Komisioni e shpall thirrjen publike për auksion ele-
ktronik në “Gazetën Zyrtare  të Republikës së Maqedoni-
se” në tri gazeta publike vendore  së paku në një gjysmë  
faqe, ndërsa në të huaj së paku një të katërtën e faqes në 
gazete nga sfera  e gjuetisë  e cila mbulon së paku pesë 
shtete. 

(8) Numri minimal i pjesëmarrësve në auksion elektro-
nik duhet të jetë së paku një. 

(9) Personi juridik i cili pas zbatimit të procedurës për 
auksionin elektronik është zgjedhur si ofertues më i mirë 
detyrohet që në afat prej 60 ditëve nga dita e miratimit të 
vendimit për zgjedhje të ofertuesit më të mirë komisionit t'i 
dorezoje:  

- deshmi për mundësi teknike materiale për kryerje të 
veprimtarise gjueti. pronë e patundshme, pronë e tundshme 
(automjete për terren, armë për shërbim të ruajtjes së gjue-
tise dhe mjete për komunikim), 

- program për mundësi zhvilluese të kafshëve të egra  
nën mbrojtje në vendin e gjahut dhe  

- të ketë të punësuar së paku një person profesional me 
shkolle të lartë apo të mesme nga profesioni i pylltarisë me 
provim të dhënë për lëndën gjueti-zoologji dhe sistematika 
e kafshëve të egra/ekonomia e gjahut. 

(10) Shumen e arritur nga auksioni elektronik, personi 
juridik do t'ia paguajë koncedentit  në dhjetë këste të bara-
barta vjetore. 

(11) Në vendet e gjahut për kafshë të egra të trasha, 
perqindja e zmadhimit të çmimit fillestar të realizuar në au-
ksionin elektronik për periudhën e parë ekonomike do të 
zbatohet dhe për periudhën e dytë ekonomike."  

 
Neni 5 

Në nenin 37 pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4), 
si vijon: 

"(4) Nese ofertuesi i zgjedhur nuk vepron në pajtim me 
dispozitat e nenit 36-a paragrafit (9) të këtij ligji, garancinë 
bankare për pjesëmarrje në auksion elektronik koncedenti e 
aktivizon."  

Paragrafet (4) dhe (5) bëhen (5) dhe (6). 
 

Neni 6 
Procedurat e filluara për dhënie në shfrytëzim të kafs-

heve të egra në vende të gjahut me koncesion për tërë terri-
torin e Republikës së Maqedonisë, deri në ditën e hyrjes në 
fuqi të këtij ligji do të vazhdojnë në pajtim me Ligjin për 
gjueti (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nu-
mer 26/2009). 

 
Neni 7 

Ky ligj hyn në fuqi  në ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
4. 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ВОДОСТОПАНСТВАТА 
 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за водостопанствата, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 27 декември 2011 година. 
  
  Бр. 07- 5401/1                                Претседател 

27 декември 2011 година       на Република Македонија,                       
     Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ВОДОСТОПАНСТВАТА 
 

Член 1 
Во Законот за водостопанствата (“Службен весник 

на Република Македонија“ број 85/2003, 95/2005 и 
103/2008), членот 23 се менува и гласи:  

“Водостопанството има Одбор на корисници на во-
да составен од шест до 13 члена.  

Одборот е составен од членови избрани од: 
- претставници од водните заедници од подрачјето 

на дејствувањето на водостопанството, 
- претставници од комуналните претпријатија за во-

доснабдување од подрачјето на дејствувањето на водо-
стопанството, 

- претставници од корисниците на вода за инду-
стриски и технолошки (стопански) потреби вклучувај-
ки го и производството на електрична енергија, 

- претставници од корисниците на услугите за од-
воднување од подрачјето на дејствување на водосто-
панството, 

- претставници на предлог на министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство од редот на др-
жавните службеници и стручни лица од областа на 
управување и користење на водите со соодветни позна-
вања за хидроградежни работи и  

- претставници предложени од Сојузот на земјодел-
ци на Македонија со место на живеење од регионот во 
кој дејствува соодветното водостопанство.“ 

 
Член 2 

Членот 24 се менува и гласи: 
„Во водостопанството кое стопанисува со систем за 

одводнување каде што одводнувањето е приоритетна 
дејност и кое не испорачува вода, одборот е составен 
од седум до 13 члена избрани од: 

- претставници на лицата сопственици на земјодел-
ско и друго земјиште во рамките на подрачјето на дејс-
твувањето на водостопанството, 

- претставници на лицата корисници на земјоделско 
земјиште и друго земјиште во државна сопственост во 
рамките на подрачјето на дејствувањето на водосто-
панството, 

- претставници на единиците на локалната самоу-
права, 

- претставници на државните субјекти кои се сопс-
твеници или користат земјиште, или објекти кои имаат 
потреба од одводнување и припаѓаат во системот за од-
воднување, 

- претставници на водните заедници од подрачјето 
на дејствување на водостопанството, 

- претставници на предлог на министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство од редот на др-
жавните службеници и  

- претставници предложени од Сојузот на земјодел-
ци на Македонија.“ 

Член 3 
Водостопанствата во рок од 30 дена од денот на 

влегувањето во сила на овој закон ќе ги усогласат свои-
те статути со одредбите на овој закон. 

 
Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон од-
борите на корисници на вода продолжуваат со работа 
до основањето на новите одбори на корисници на вода 
согласно со одредбите на овој закон. 

Одборите на корисници на вода ќе се основаат во 
рок од најмалку 60 дена од денот на донесувањето на 
статутите. 

 
Член 5 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR EKONOMI UJORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për ekonomi ujore ("Gazeta Zyrtare e Repub-

likes së Maqedonisë" numër 85/2003, 95/2005 dhe 
103/2008), neni 23 ndryshohet si vijon:  

"Ekonomia ujore ka Këshill të shfrytëzuesve të ujit i 
perbere prej gjashtë deri në 13 anëtarë.  

Keshilli përbëhet prej anëtarëve të zgjedhur nga: 
- perfaqesues të bashkësive ujore nga rajoni i veprimit 

të ekonomisë ujore, 
- perfaqesues të ndërmarrjeve komunale për furnizim 

me ujë nga rajoni i veprimit të ekonomisë ujore,  
- perfaqesues të shfrytëzuesve të ujit për nevoja indu-

striale dhe teknologjike (ekonomike), duke e përfshirë edhe 
prodhimin e energjisë elektrike, 

- perfaqesues të shfrytëzuesve të shërbimeve të drenaz-
himit nga rajoni i veprimit të ekonomisë ujore,  

- perfaqesues me propozim të ministrit të Bujqësisë, 
Pylltarise dhe Ekonomisë Ujore nga radhët e nëpunësve 
shteterore dhe personave profesionalë nga sfera e menaxhi-
mit dhe shfrytëzimit të ujërave me njohuri përkatëse për 
punet hidrondërtimore dhe  

- perfaqesues të propozuar nga Lidhja e Bujqve të Ma-
qedonise me vendbanim nga rajoni në të cilin vepron eko-
nomia ujore përkatëse." 

 
Neni 2 

Neni 24 ndryshohet si vijon: 
"Në ekonominë ujore që ekonomizon me sistemin për 

drenazhim, ku drenazhimi është veprimtari prioritare dhe 
që nuk dërgon ujë, këshilli përbëhet prej shtatë deri në 13 
anetare të zgjedhur nga: 
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- perfaqesues të personave pronarë të tokës bujqësore 
dhe tokës tjetër në kuadër të rajonit të veprimit të ekonomi-
se ujore, 

- perfaqesues të personave shfrytëzues të tokës bujqe-
sore dhe tokës tjetër në pronësi shtetërore në kuadër të ra-
jonit të veprimit të ekonomisë ujore, 

- perfaqesues të njësive të vetadministrimit lokal,  
- perfaqesues të subjekteve shtetërore, që janë pronarë 

ose shfrytëzojnë tokë, ose objekte, që kanë nevojë për dre-
nazhim dhe bëjnë pjesë në sistemin për drenazhim, 

- perfaqesues të bashkësive ujore nga rajoni i veprimit 
të ekonomisë ujore,  

- perfaqesues me propozim të ministrit të Bujqësisë, 
Pylltarise dhe Ekonomisë Ujore nga radhët e nëpunësve 
shteterore dhe  

- perfaqesues të propozuar nga Lidhja e Bujqve të Ma-
qedonise." 

 
Neni 3 

Ekonomite ujore në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes 
në fuqi e këtij ligji, do t’i harmonizojnë statutet e tyre me 
dispozitat e këtij ligji. 

 
Neni 4 

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, këshillat e shfry-
tezuesve të ujit e vazhdojnë punën deri në themelimin e 
keshillave të reja të shfrytëzuesve të ujit në pajtim me dis-
pozitat e këtij ligji. 

Keshillat e shfrytëzuesve të ujit do të themelohen në 
afat prej së paku 60 ditësh nga dita e miratimit të statuteve.  

 
Neni 5 

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

__________ 
5. 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА ЗА ЖИВОТНИ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување 
на Законот за безбедност на храната за животни, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 27 декември 2011 година. 

  
  Бр. 07- 5402/1                                Претседател 

27 декември 2011 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 БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА ЗА ЖИВОТНИ 

 
Член 1 

Во Законот за безбедност на храната за животни 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
145/10 и 53/11), во членот 4 по ставот (1) се додава нов 
став (2), кој гласи: 

„(2) Во постапката за вршење на инспекциски над-
зор се применува Законот за инспекциски надзор и За-
конот за безбедност на храна, доколку со овој закон по-
инаку не е уредено.“ 

 
Член 2 

Во членот 9 став (1) зборовите: „го информира Ми-
нистерството за земјоделство, шумарсво и водосто-
панство и“ се заменуваат со зборовите: „ја информи-
ра“.  

Член 3 
Членот 17 се менува и гласи: 

“Надлежен орган 
Надлежен орган за спроведување на управните и 

стручните работи утврдени со овој закон е Агенцијата 
за храна и ветеринарство (во натамошниот текст: Аген-
цијата).” 

 
Член 4 

Во членот 18 став (1) зборовите: “министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство на предлог 
на директорот на Управата за ветеринарство” се заме-
нуваат со зборовите: “директорот на Агенцијата”. 

 
Член 5 

Во членот 25 став (7) зборовите: “министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство на предлог 
на Управата за ветеринарство” се заменуваат со зборо-
вите: “директорот на Агенцијата”. 

 
Член 6 

Во членот 26 ставовите (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), 
(22) и (23) се бришат. 

Ставот (24) станува став (4). 
 

Член 7 
Во членот 27 ставот (3) се менува и гласи: 
„Пред да го издаде одобрението од ставот (2) на 

овој член, Агенцијата врши аудит на самото место.“ 
Ставот (4) се брише. 
По ставот (5) кој станува став (4) се додаваат 18 но-

ви става (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), 
(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21) и (22), кои гласат: 

„(5) Агенцијата во рок од 30 дена од денот на под-
несување на барањето за одобрување од ставот (2) на 
овој член донесува решение со кое одлучува по бара-
њето за одобрување на операторите со храна за живот-
ни и објектите под нивна контрола. 
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(6) Доколку Агенцијата не донесе решение за одо-
брување, односно не донесе решение за одбивање на 
барањето во рокот од ставот (5) на овој член, подноси-
телот на барањето има право во рок од три работни де-
на од истекот на тој рок да поднесе барање до писарни-
цата на директорот на Агенцијата, за донесување на ре-
шение по поднесеното барање. Доколку директорот на 
Агенцијата нема писарница, барањето се поднесува во 
писарницата на седиштето на Агенцијата. 

(7) Формата и содржината на барањето од ставот (6) 
на овој член ги пропишува директорот на Агенцијата. 

(8) Кон барањето за издавање решение за одобрува-
ње од ставот (6) на овој член подносителот на барање-
то доставува и копија од барањето од ставот (2) на овој 
член. 

(9) Директорот на Агенцијата е должен во рок од 
пет работни дена од денот на приемот на барањето од 
ставот (6) на овој член да донесе решение со кое бара-
њето за издавање на решение за одобрување е уважено 
или одбиено.  

(10) Доколку директорот на Агенцијата не донесе 
решение во рокот од ставот (9) на овој член, подноси-
телот на барањето може да го извести Државниот упра-
вен инспекторат во рок од пет работни дена. 

(11) Државниот управен инспекторат е должен во рок 
од десет дена од денот на приемот на известувањето од 
ставот (10) на овој член да изврши надзор во Агенцијата 
дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок 
од три работни дена од денот на извршениот надзор да го 
информира подносителот на барањето. 

(12) Инспекторот од Државниот управен инспекто-
рат по извршениот надзор согласно со закон донесува 
решение со кое го задолжува директорот на Агенцијата 
во рок од десет дена да одлучи по поднесеното барање, 
односно да го уважи или одбие барањето и да го изве-
сти инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето 
се доставува копија од актот со кој одлучил по подне-
сеното барање. 

(13) Доколку директорот на Агенцијата не одлучи 
во рокот од ставот (12) на овој член, инспекторот ќе 
поднесе барање за поведување прекршочна постапка за 
прекршок утврден во Законот за управната инспекција 
и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена 
во кој директорот на Агенцијата ќе одлучи по поднесе-
ното барање за што во истиот рок ќе го извести инспе-
кторот за донесениот акт. Кон известувањето се доста-
вува копија од актот со кој одлучил по поднесеното ба-
рање. Инспекторот во рок од три работни дена ќе го 
информира подносителот на барањето за преземените 
мерки. 

(14) Доколку директорот на Агенцијата за храна и 
ветеринарство не одлучи и во дополнителниот рок од 
ставот (13) на овој член, инспекторот во рок од три ра-
ботни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен об-
винител и во тој рок ќе го информира подносителот на 
барањето за преземените мерки. 

(15) Доколку инспекторот не постапи по известува-
њето од ставот (10) на овој член, подносителот на бара-
њето во рок од пет дена има право да поднесе приговор 
до писарницата на директорот на Државниот управен 
инспекторат. Доколку директорот нема писарница, ба-
рањето се поднесува во писарницата на седиштето на 
Државниот управен инспекторат. 

(16) Директорот на Државниот управен инспекто-
рат е должен во рок од три работни дена да го разгледа 
приговорот од ставот (15) на овој член и доколку утвр-
ди дека инспекторот не постапил по известувањето од 
подносителот на барањето од ставот (10) и/или не под-
несе пријава согласно со ставот (13) на овој член, Ди-
ректорот на државниот управен инспекторат ќе подне-
се барање за поведување прекршочна постапка за пре-
кршок утврден во Законот за управната инспекција и за 
инспекторот и ќе определи дополнителен рок од пет 
работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во 
Агенцијата дали е спроведена постапката согласно со 
закон и во рок од три работни дена од денот на изврше-
ниот надзор да го информира подносителот на барање-
то за преземените мерки. 

(17) Доколку инспекторот не постапи и во дополни-
телниот рок од ставот (16) на овој член, директорот на 
Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до 
надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во 
рок од три работни дена ќе го информира подносите-
лот на барањето за преземените мерки. 

(18) Во случајот од ставот (17) на овој член дире-
кторот на Државниот управен инспекторат веднаш, а 
најдоцна во рок од еден работен ден ќе овласти друг 
инспектор да го спроведе надзорот веднаш. 

(19) Во случаите од ставот (18) на овој член дире-
кторот на Државниот управен инспекторат во рок од 
три работни дена ќе го информира подносителот на ба-
рањето. 

(20) Доколку директорот на Државниот управен 
инспекторат не постапи согласно со ставот (16) на овој 
член, подносителот на барањето може да поднесе при-
јава до надлежниот јавен обвинител, во рок од осум ра-
ботни дена. 

(21) Доколку директорот на Агенцијата не одлучи 
во рокот од ставот (14) на овој член, подносителот на 
барањето може да поведе управен спор пред надлежни-
от суд. 

(22) Постапката пред Управниот суд е итна.“ 
Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (23) и (24). 
Ставот (8) кој станува став (25) се менува и гласи: 
„(25) Операторот со храна за животни против реше-

нието на Агенцијата со кое се одбива неговото барање 
за одобрување може да поднесе жалба до Државната 
комисија за одлучување во управна постапка и постап-
ка од работен однос во втор степен.“ 

Ставот (9) се брише. 
Ставот (10) станува став (26). 
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Член 8 
Во членот 63 став (1) зборовите: “министерот за 

земјоделство, шумарство и водостопанство на предлог 
на директорот на Управата за ветеринарство” се заме-
нуваат со зборовите: “директорот на Агенцијата”. 

Во ставот (2) зборот „министерот“ се заменува со 
зборовите: „директорот на Агенцијата“. 

 
Член 9 

Во членот 66 став (1) зборовите: „Министерството 
за змјоделство, шумарство и водостопанство“ се заме-
нуваат со зборот „Агенцијата“. 

 
Член 10 

Во членот 67 став (1) зборовите: „министерот над-
лежен за земјоделство, шумарство и водостопанство“ 
се заменуваат со зборовите: „директорот на Агенција-
та“. 

 
Член 11 

Во членот 94 ставот (4) се брише. 
Ставот (5) станува став (4). 
 

Член 12 
Во членот 105 став (3) по зборовите: „став (2)“ се 

додаваат зборовите: „и (3)“. 
 

Член 13 
Во целиот текст на законот зборовите: „министерот 

за земјоделство. шумарство и водостопанство“ се заме-
нуваат со зборовите: “директорот на Агенцијата“. 

 
Член 14 

Во целиот текст на законот зборовите: „директорот 
на Управата за ветеринарство“ се заменуваат со зборо-
вите: “директорот на Агенцијата“. 

 
Член 15 

Во целиот текст на законот зборовите: „Управата за 
ветеринарство“ се заменуваат со зборот “Агенцијата“. 

 
Член 16 

Подзаконскиот акт од членот 7 од овој закон ќе се 
донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

 
Член 17 

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

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR SIGURI TË USHQIMIT PËR KAFSHË 
 

Neni 1 
Në Ligjin për siguri të ushqimit për kafshë (“Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 145/10 dhe 
53/11) në nenin 4 shtohet paragraf i ri (2), si vijon: 

“(2) Në procedurë për kryerjen e mbikëqyrjes inspektu-
ese zbatohet Ligji për mbikëqyrje inspektuese dhe Ligji për 
siguri të ushqimit, nëse me këtë ligj nuk është rregulluar 
ndryshe.”  

Neni 2 
Në nenin 9 paragrafi (1) fjalët: “e informon Ministrinë 

e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave dhe” ze-
vendesohen me fjalët: “e informon”.  

 
Neni 3 

Neni 17 ndryshohet si vijon: 
“Organi kompetent 
Organ kompetent për realizimin e punëve administrati-

ve dhe profesionale të përcaktuara me këtë ligj është Ag-
jencia për Ushqim dhe Veterinari (në tekstin e mëtejmë: 
Agjencia)”. 

 
Neni 4 

Në nenin 18 paragrafi (1) fjalët: “ministri i Bujqësisë, 
Pylltarise dhe Ekonomisë së Ujërave me propozim të drej-
torit të Drejtorisë për Veterinari” zëvendësohen me fjalët: 
“drejtori i Agjencisë”. 

 
Neni 5 

Në nenin 25 paragrafi (7) fjalët: “ministri i Bujqësisë, 
Pylltarise dhe Ekonomisë së Ujërave me propozim të Drej-
torise për Veterinari” zëvendësohen me fjalët: “drejtori i 
Agjencise”. 

 
Neni 6 

Në nenin 26 paragrafët (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), 
(22) dhe (23) shlyhen. 

Paragrafi (24) bëhet paragraf (4). 
 

Neni 7 
Në nenin 27 paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 
“Para se ta japë lejen nga paragrafi (2) i këtij neni, Ag-

jencia kryen auditim aty për aty”. 
Paragrafi (4) shlyhet. 
Pas paragrafit (5) i cili bëhet paragraf (4) shtohen 18 

paragrafe të rinj (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), 
(14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21) dhe (22) si vijoj-
ne: 

“(5) Agjencia, në afat prej 30 ditësh nga dita e parash-
trimit të kërkesës për leje nga paragrafi (2) i këtij neni mi-
raton aktvendim, me të cilin vendos për kërkesën për leje të 
operatoreve me ushqim për kafshë dhe objektet nën kon-
trollin e tyre. 



 Стр. 12 - Бр. 1                                                                                         3 јануари 2012 
 
 

(6) Nese Agjencia nuk miraton aktvendim për lejim, 
perkatesisht nuk miraton aktvendim për refuzimin e kerke-
ses në afatin prej nenit (5) të këtij neni, parashtruesi i ker-
keses ka të drejtë në afat prej tri ditësh pune nga kalimi i 
atij afati të parashtrojë kërkesë në sekretarinë e drejtorit të 
Agjencise, për miratimin e aktvendimit për kërkesën e pa-
rashtruar. Nëse drejtori i Agjencisë nuk ka sekretari, kerke-
sa parashtrohet në sekretarinë e selisë së Agjencisë. 

(7) Formen dhe përmbajtjen e kërkesës nga paragrafi 
(6) të këtij neni e përcakton drejtori i Agjencisë. 

(8) Ndaj kërkesës për dhënien e aktvendimit për lejim 
nga paragrafi (6) të këtij neni, parashtruesi i kërkesës dore-
zon edhe kopje nga kërkesa nga paragrafi (2) të këtij neni. 

(9) Drejtori i Agjencisë është i detyruar në afat prej pe-
se ditësh pune nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi 
(6) i këtij neni të miratojë aktvendim me të cilin kërkesa 
për dhënien e aktvendimit për lejim është pranuar ose refu-
zuar.  

(10) Nese drejtori i Agjencisë nuk miraton aktvendim 
në afatin nga paragrafi (9) i këtij neni, parashtruesi i kerke-
ses mund ta njoftojë Inspektoratin Shtetëror të Tregut në 
afat prej pesë ditësh pune. 

(11) Inspektorati Shtetëror i Tregut është i detyruar në 
afat prej dhjetë ditësh nga dita e pranimit të njoftimit nga 
paragrafi (10) i këtij neni të kryejë mbikëqyrje në Agjenci 
nese është zbatuar procedura në pajtim me ligjin dhe në 
afat prej tri ditësh pune nga dita e mbikëqyrjes së kryer ta 
informoje parashtruesin e kërkesës. 

(12) Inspektori nga Inspektorati Shtetëror i Tregut  pas 
mbikeqyrjes së kryer në pajtim me ligjin miraton aktven-
dim me të cilin e obligon drejtorin e Agjencisë në afat prej 
dhjete ditësh të vendosë për kërkesën e parashtruar, perka-
tesisht ta pranojë ose refuzojë kërkesën dhe ta njoftojë ins-
pektorin për aktin e miratuar.  Me njoftimin dorëzohet kop-
je nga akti me të cilin ka vendosur për kërkesën e parash-
truar. 

(13) Nese drejtori i Agjencisë nuk vendos në afatin nga 
paragrafi (12) i këtij neni, inspektori do të parashtrojë ker-
kese për ngritjen e procedurës për kundërvajtje për kunder-
vajtje të përcaktuar në Ligjin për inspeksion administrativ 
dhe do të caktojë afat plotësues prej pesë ditësh pune në të 
cilin drejtori i Agjencisë do të vendosë për kërkesën e pa-
rashtruar për çka në afatin e njëjtë do ta njoftojë inspekto-
rin për aktin e miratuar. Me njoftimin dorëzohet kopje nga 
akti me të cilin ka vendosur për kërkesën e parashtruar. 
Inspektori në afat prej tri ditësh pune do ta informojë pa-
rashtruesin e kërkesës për masat e ndërmarra. 

(14) Nese drejtori i Agjencisë për Ushqim dhe Veteri-
nari nuk vendos edhe në afatin plotësues nga paragrafi (13) 
i këtij neni, inspektori në afat prej tri ditësh pune do të pa-
rashtroje fletëparaqitje te prokurori publik kompetent dhe 
në atë afat do ta informojë parashtruesin e kërkesës për ma-
sat e ndërmarra.    

(15) Nese inspektori nuk vepron sipas njoftimit nga pa-
ragrafi (10) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës në afat prej 
pese ditësh ka të drejtë të parashtrojë kundërshtim në se-

kretarine e drejtorit të Inspektoratit Shtetëror Administra-
tiv. Nëse drejtori nuk ka sekretari, kërkesa parashtrohet në 
sekretarine e selisë së Inspektoratit Shtetëror Administra-
tiv. 

(16) Drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ 
eshte i detyruar në afat prej tri ditësh pune ta shqyrtojë 
kundershtimin nga paragrafi (15) i këtij neni dhe nëse per-
cakton se inspektori nuk ka vepruar sipas njoftimit të pa-
rashtruesit të kërkesës nga paragrafi (10) dhe/ose nuk pa-
rashtron fletëparaqitje në pajtim me nenin (13) të këtij ne-
ni, Drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ do të pa-
rashtroje kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje 
për kundërvajtje të përcaktuar në Ligjin për inspeksion ad-
ministrativ dhe për inspektorin dhe do të caktojë afat plote-
sues prej pesë ditësh pune në të cilin inspektori do të kryejë 
mbikeqyrje në Agjenci nëse është zbatuar procedura në 
pajtim me ligjin dhe në afat prej tri ditësh pune nga dita e 
mbikeqyrjes së kryer ta informojë parashtruesin e kërkesës 
për masat e ndërmarra. 

(17) Nese inspektori nuk vepron edhe në afatin plotesu-
es nga paragrafi (16) të këtij neni, drejtori i Inspektoratit 
Shteteror Administrativ do të parashtrojë fletëparaqitje te 
prokurori publik kompetent kundër inspektorit dhe në afat 
prej tri ditësh pune do ta informojë parashtruesin e kerke-
ses për masat e ndërmarra.  

(18) Në rastin nga paragrafi (17) i këtij neni drejtori i 
Inspektoratit Shtetëror Administrativ menjëherë, ndërsa më 
së voni në afat prej një ditë pune do të autorizojë inspektor 
tjeter që ta zbatojë mbikëqyrjen menjëherë. 

(19) Në rastet nga paragrafi (18) i këtij neni, drejtori i 
Inspektoratit Shtetëror Administrativ në afat prej tri ditësh 
pune e informon parashtruesin e kërkesës.  

(20) Nese drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administra-
tiv nuk vepron në pajtim me paragrafin (16) të këtij neni, 
parashtruesi i kërkesës mund të parashtrojë fletëparaqitje te 
prokurori publik kompetent, në afat prej tetë ditësh pune. 

(21) Nese drejtori i Agjencisë nuk vendos në afatin nga 
paragrafi (14) i këtij neni parashtruesi i kërkesës mund të 
ngreje kontest administrativ në gjykatën kompetente. 

(22) Procedura në Gjykatën Administrative është urg-
jente”. 

Paragrafet (6) dhe (7) bëhen paragrafë (23) dhe (24). 
Paragrafi (8) i cili bëhet paragraf (25) ndryshohet si vi-

jon: 
“(25) Operatori me ushqim për kafshë kundër aktvendi-

mit të Agjencisë me të cilin refuzohet kërkesa për leje 
mund të parashtrojë ankesë te Komisioni Shtetëror për 
Vendosje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të 
Marredhenies së Punës në shkallë të dytë”.  

Paragrafi (9) shlyhet. 
Paragrafi (10) bëhet paragraf (26). 
 

Neni 8 
Në nenin 63 paragrafi (1) fjalët: “ministri i Bujqësisë, 

Pylltarise dhe Ekonomisë së Ujërave në propozim të drej-
torit të Drejtorisë për Veterinari” zëvendësohen me fjalët: 
“drejtori i Agjencisë”. 
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Në paragrafin (2) fjala “ministri” zëvendësohet me fja-
let: “drejtori i Agjencisë”. 

 
Neni 9 

Në nenin 66 në paragrafin (1) fjalët: “Ministri i Bujqe-
sise, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave” zëvendësohen 
me fjalën “Agjencia”. 

 
Neni 10 

Në nenin 67 paragrafi (1) fjalët: “ministri kompetent 
për bujqësi, pylltari dhe ekonomi të ujërave” zëvendësohen 
me fjalët “drejtori i Agjencisë”. 

 
Neni 11 

Në nenin 94 paragrafi (4) shlyhet. 
Paragrafi (5) bëhet paragraf (4). 
 

Neni 12 
Në nenin 105 paragrafi (3) pas fjalëve: “paragrafi (2)” 

shtohen fjalët: “dhe (3)”. 
 

Neni 13 
Në tërë  tekstin e ligjit fjalët “ministri i Bujqësisë, 

Pylltarise dhe Ekonomisë së Ujërave” zëvendësohen me 
fjalet: “drejtori i Agjencisë”. 

 
Neni 14 

Në tërë tekstin e ligjit fjalët: “drejtori i Drejtorisë për 
Veterinari” zëvendësohen me fjalët: “drejtori i Agjencisë”. 

 
Neni 15 

Në tërë tekstin e ligjit fjalët: “Drejtoria për Veterinari” 
zevendesohen me fjalën “Agjencia”. 

 
Neni 16 

Akti nënligjor nga neni 7 i këtij ligji do të miratohet në 
afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 17 

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

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
6. 

По извршеното проверување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на  Програмата за изменува-
ње на Програмата за превентивни мерки за спречување 
на туберкулозата кај населението во  Република Маке-
донија за 2011 година, објавена во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр.149/2011, направена е тех-
ничка грешка, поради што се дава  

И С П Р А В К А 
НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВА-
ЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО 
ВО  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА 

 
Во глава VI. Потребни финансиски средства 

(обем,цена и вкупни средства),  табелата "БУЏЕТ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА НА ПРЕВЕН-
ТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ТУБРЕКУЛО-
ЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ЗА 2011, во точка 10 колона „Активност“, 
текстот се брише и се заменува со нов текст кој гласи : 
„Обезбедување на лекови за болни со резистентни фор-
ми на туберкулоза“ и во колона „Извршители“ текстот 
се брише и се заменува со нов текст кој гласи : „Мини-
стерство за здравство“. 

 
        Број 51-5397/2                                 
29 декември 2011 година     Од Владата на Република 
            Скопје         Македонија 

__________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
7. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/2010) и член 
70 став 2 од Законот за банките („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 67/2007, 90/2009 и 
67/2010), Советот на Народната банка на Република 
Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТОДО-
ЛОГИЈАТА  ЗА УТВРДУВАЊЕ НЕТО-ДОЛЖНИК  

НА БАНКА 
 
I. Во Одлуката за методологијата за утврдување не-

то-должник на банка („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 134/2007), се врши следнава измена: 

1. Во точката 4 став 2, зборовите: „точка 4 од оваа 
одлука“ се заменуваат со зборовите: „став 1 од оваа 
точка“, а по зборот: „државата“ точката се брише и се 
додаваат зборовите: „и изложеноста кон физички лица 
врз основа на кредитни картички и пречекорување на 
тековни сметки, во висина до 500 илјади денари“. 

II . Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  О бр. 02-15/XII-1/2011          Гувернер и претседавач 
29 декември 2011 година      на Советот на Народната банка 

    Скопје                           на Република Македонија, 
        Димитар Богов, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

8. 
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011 и 136/11), 
член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на 
РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 
24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 
55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена 
вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 
08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредба-
та за начинот на утврдување, пресметување и уплату-
вање на надоместокот за задолжителни резерви на на-
фта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или 
производство на нафтени деривати („Службен весник 
на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 3.1.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
Претпријатијата кои произведуваат деривати од на-

фта можат да ги формираат цените на одделни нафтени 
деривати така што највисоките производни цени да из-
несуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 39,304 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 40,718 
   
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 42,902 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 42,306 
   
г) Мазут                       ден/кг 
- М-1 НС                     до 36,020 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те за одделни нафтени деривати така што: 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 

   
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 77,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 79,50 

б) Дизел гориво                         ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 70,00 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)           до 58,50 
 
г) Мазут                                           ден/кг 
- М-1 НС          до 44,026 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни на-
фтени деривати во однос на највисоките цени од точка-
та А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕ-
НИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поодд-
елно по една од цените утврдени за тој дериват во една 
од групите на цени определени согласно оваа одлука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,080 
 
б) Дизел гориво                                          ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,030 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,040 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,050 
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Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,890 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 0,300 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,300 
   
г) Мазут                      ден/кг 
- М-1 НС          до 0,740 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 21,704 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 21,985 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,390 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,230 
   
г) Мазут                                   ден/кг 
- М-1 НС          до 0,100 
 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 

 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 4.1.2012 го-
дина и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 

 
Бр. 02 - 04 /1                          Заменик претседател, 

3 јануари 2012 година              м-р Рухи Бакију, с.р. 
   Скопје 

__________ 
9. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 23 став 2 од  Законот за 
енергетика ( „Службен весник на РМ“ бр.16/11 и 
136/11)и член 24 став 1 точка 10 од Статутот бр.01-
391/2 од 26.08.2011 година на седницата одржана на 
ден 03.01.2012 година ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАБРАНА НА ПРЕКИНУВАЊЕ НА СНАБДУ-
ВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС НА ТАРИФНИТЕ 
ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ 
ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС НА  „МАКПЕТРОЛ  

ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ – СКОПЈЕ 
                                                                           

Член 1 
На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ – Скопје 

му се забранува да го прекине снабдувањето со приро-
ден гас на тарифните потрошувачи приклучени на си-
стемот за пренос на природен гас и снабдувањето да го 
врши согласно  Лиценцата ПГ-13.05.1/11,  а со цел да 
се обезбеди сигурност во снабдувањето, ефикасно, кон-
курентно и недискриминаторно функционирање на па-
зарот со природен гас, како и заштита на правата на по-
трошувачите и корисниците на системот со природен 
гас.  

 
Член 2 

Се задолжува „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ 
– Скопје веднаш да ги превземе сите неопходни мерки  
и да даде налог на АД „ГА-МА“ Скопје за приклучува-
ње на тарифните потрошувачи кои се исклучени од си-
стемот за пренос на природен гас, со цел да се обезбе-
ди реализација на член 1 од оваа одлука. 
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Член 3 
Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага 

нејзиното извршување. 
 

Член 4 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето 

и истата ќе биде објавена во „Службен весник на РМ“. 
 

       Бр. 02 - 06 /1                  Заменик претседател на 
3 јануари 2012 година  на Регулаторната комисија на РМ, 
 Скопје                м-р Рухи Бакију, с.р. 

    
__________ 

 
СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

10. 
Советот на Јавните обвинители на Република Маке-

донија, согласно  чл.9  од  Законот за Советот  на Јав-
ните обвинители на Република Македонија („Службен  
весник РМ“ бр.150/07), на својата седница  одржана на 
05.12.2011 година ја  донесе следната  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О Д Л У К А 

 

I 

На Роксанда Крстевска  родена 18.12.1947 година, 

избрана на 14.04.2009 година за  Јавен обвинител во  

Јавното обвинителство на Република Македонија и се 

утврди престанок  на функцијата јавен обвинител  по-

ради исполнување на условите за старосна пензија. 

 

II 

Функцијата јавен обвинител и работниот однос и 

престанува заклучно со 01.01.2012 година. 

  

СОР бр. 11 /11              Совет на јавните обвинители 

6 декември 2011 година       на  Република Македонија, 

    Скопје                                           Претседател, 

                                                   Костадин Кизов, с.р. 

                    
 
 

  


