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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3081. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за земјоделство и рурален развој, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 4 октомври 2012 година. 
  
  Бр. 07- 4175/1                                Претседател 

4 октомври 2012 година         на Република Македонија,                       
     Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ 

  
Член 1 

Во Законот за земјоделство и рурален развој 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
49/10 и 53/11), во членот 7 став (1) по зборовите: „за 
период од три години“ точката се брише и се додаваат 
зборовите: „за период  од пет години.“ 

Во ставот (5) датата „30 јуни“ се заменуваат со да-
тата „30 септември“. 

По ставот (5) се додава нов став (6), коj гласи: 
„(6) Годишните програми од ставот (3) на овој член 

се донесуваат најдоцна до 31 јануари во годината за ко-
ја се изготвени.“ 

 
Член 2 

Во членот 9 ставот (5) се менува и гласи: 
„Агенцијата води евиденција за реализираните 

средства по мерките кои се спроведуваат согласно со 
програмите од членот 7 од овој закон и доставува пода-
тоци до Министерството на секои три месеци и до Вла-
дата еднаш годишно најдоцна до 31 март во тековната 
година за претходната година.“ 

 
Член 3 

Во членот 14 став (2) зборовите: „и Агенцијата“ се 
бришат. 

 
Член 4 

Во членот 15 по ставот (6) се додаваат два нови ста-
ва (7) и (8), кои гласат: 

„(7) Барање за промена на податоците во единстве-
ниот регистар на земјоделски стопанства може да под-
несе и друг овластен член на семејното земјоделско 
стопанство од редот на наследници на земјоделскиот 
имот на семејното земјоделско стопанство во случај на 
смрт на носителот на семејното земјоделско стопанс-
тво. 

(8) Барање за промена на податоците во единстве-
ниот регистар на земјоделски стопанства за земјодел-
ско стопанство чии носител е правно лице може да 
поднесе овластеното лице на правното лице - носител 

на земјоделското стопанство или овластен застапник 
на правното лице - носител на земјоделското стопанс-
тво.“ 

Ставот (7) станува став (9). 
По ставот (8) кој станува став (10) се додаваат два 

нови става (11) и (12), кои гласат: 
„(11) Податоците од регистарот од ставот (1) на 

овој член се објавуваат во збирна форма, особено по 
земјоделски култури, по големина на земјоделски сто-
панства, по општини и на ниво на Република Македо-
нија. 

(12) Право на увид во податоците од регистарот од 
ставот (1) на овој член има носителот на семејното зем-
јоделско стопанство или друг овластен член на семеј-
ното земјоделско стопанство или овластено лице на 
правното лице - носител на земјоделското стопанство 
или овластен застапник на правното лице - носител на 
земјоделското стопанство во секое време по претходно 
поднесено барање до Министерството или со електрон-
ски пристап на овие лица по претходно добиен корис-
нички пристап од Министерството.“ 

 
Член 5 

Во членот 18 став (1) по зборот „земјоделството“ се 
додаваат зборовите: „и рурален развој“. 

Во ставот (2) по алинејата 4 се додава нова алинеја 
5, која гласи: 

„- Национална рурална мрежа.“ 
 

Член 6 
По членот 26 се додава нов член 26-а, кој гласи: 
 

„Национална рурална мрежа 
 

Член 26-а 
(1) Национална рурална мрежа претставува пла-

тформа за воспоставување на партнерство со сите заи-
тересирани страни кои дејствуваат во руралните среди-
ни за потребите на планирањето, следењето и спрове-
дувањето на Националната програма за рурален развој. 

(2) Воспоставувањето, организацијата, членството и 
работата на Националната рурална мрежа на Републи-
ка Македонија  на предлог на Министерството ги про-
пишува Владата. 

(3) Министерството обезбедува административна и 
техничка поддршка за работата на Националната ру-
рална мрежа.  

(4) Трошоците за воспоставување и работа на Наци-
оналната рурална мрежа се финансираат од средствата 
за спроведување на Националната програма за рурален 
развој и/или од повеќегодишна програма за користење 
на финансиските средства од инструментот за претпри-
стапна помош за развој на земјоделството и руралниот 
развој од Европската унија. 

(5) Начинот и условите за финансирање на работата 
и активностите на Националната рурална мрежа, при-
фатливите трошоци, висината на финансирањето и до-
полнителните услови ги пропишува министерот.“ 

 
Член 7 

Во членoт 53 став (1) алинеја 4 процентот „20%“ се 
заменува со процентот „30%“. 

 
Член 8 

Во членот 56 по зборовите: „за директни плаќања“ 
се додаваат зборовите: „поднесени во една календарска 
година“.  

Член 9 
Во членот 64 ставот (9) се менува и гласи: 
„Врз основа на критериумите од ставовите (3) и (8) 

на овој член министерот објавува список на планински 
подрачја во Република Македонија, список на подрачја 
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со природни непогодности во Република Македонија и 
список на подрачја со специфични непогодности во Ре-
публика Македонија во „Службен весник на Република 
Македонија“.“ 

 
Член 10 

Во членот 70 ставот (9) се брише. 
Ставовите (10), (11) и (12) стануваат ставови (9), 

(10) и (11). 
 

Член 11 
Во членот 78 ставот (8) се менува и гласи: 
„Активностите за воспоставување, следење и ана-

лизирање на состојбите со автохтоните земјоделски 
растенија и автохтоните раси на добиток и чување и 
обезбедување на задолжителни генетски резерви мини-
стерот може да ја додели како јавна услуга или со овла-
стување согласно со прописите од областа на сточарс-
твото, семе и саден материјал и здравје и заштита на 
растенијата.“ 

Во ставот (10) зборот „министерот“ се заменува со 
зборовите: „Владата со програмите од членот 7 од овој 
закон“. 

По ставот (11) се додава нов став (12), кој гласи: 
„(12) Активностите од ставот (8) на овој член може 

да се финансираат од програмите од членот 7 од овој 
закон.“ 

 
Член 12 

Членот 86 се менува и гласи: 
„(1) Групата на мерки за подобрување на квалите-

тот на живот во рурални средини се мерки насочени 
кон: 

- воведување и развој на техничка и телекомуника-
циска инфраструктура, комунална инфраструктура, па-
зарна и социјална инфраструктура во руралните среди-
ни, 

- обновување и развој на селата и 
- зачувување и унапредување на природните и кул-

турните знаменитости и традиционалните вредности во 
руралните подрачја. 

(2) Видот на мерките од ставот (1) на овој член, ко-
рисниците на мерките, износот на средства по мерки, 
висината на поддршката и начинот на нивно спроведу-
вање ги утврдува Владата со програмите од членот 7 
од овој закон.“ 

 
Член 13 

Во членот 90 ставовите  (2) и (3)  се менуваат и гла-
сат:  

„(2) Прифатливите трошоци од одредбите од члено-
вите 70, 71, 72, 73, 81, 86 и 87  од овој закон, вклучува-
ат: 

- набавка на живи животни и повеќегодишни расте-
нија, 

- изградба или подобрување на недвижен имот,  
- изградба или подобрување на инфраструктура 

(техничка и телекомуникациска инфраструктура, кому-
нална инфраструктура, пазарна и социјална), 

- набавка или лизинг на механизација и опрема, 
вклучително и компјутерски софтвер и 

- други нематеријални вложувања и услуги поврза-
ни со претходни активности, подготовка и/или спрове-
дување на инвестицијата. 

(3) Поблиските услови од ставот (1) на овој член, 
прифатливите трошоци од ставот (2) на овој член, ви-
сината на вредноста на прифатливите трошоци, како и 
висината на поддршката по корисник за поединечна 
мерка ги пропишува министерот.“ 

 
Член 14 

Членот 92 се менува и гласи: 

„(1) Мерките за рурален развој се спроведуваат пре-
ку следниве механизми на поддршка: 

- неповратна финансиска поддршка за инвестиции,  
- финансиска помош и 
- директни плаќања за рурален развој. 
(2) Неповратна финансиска помош за инвестиции е 

поддршка која се доделува во вид на финансирање или 
кофинансирање на вредноста на преземени и реализи-
рани инвестиции согласно со прифатливите трошоци и 
во висина на поддршката по корисник од членот 90 од 
овој закон. 

(3) Неповратната финансиска поддршка од ставот 
(1) алинеја 1 на овој член може да се додели и за нема-
теријални вложувања согласно со прифатливите тро-
шоци и во висина на поддршката по корисник од чле-
нот 90 од овој закон, а во согласност со програмите од 
членот 7 од овој закон. 

(4) Одобрените и исплатени средства се неповратни 
при што корисникот не смее да ја отуѓи ниту да ја на-
руши намената на инвестицијата во рок од пет до се-
дум години од денот на приемот на последната исплата 
на поддршката од ставовите (2) и (3) на овој член. 

(5) Директните плаќања за рурален развој е компен-
зационо плаќање за поддршка на приходот остварен од 
земјоделска дејност како надоместок на загубите кои 
настанале поради неискористеност на производниот 
потенцијал заради примена на земјоделски производни 
практики за заштита на животната средина или поради 
зголемени трошоци за примена на повисоки стандарди 
за заштита на животната средина. 

(6) Финансиска помош е поддршка која се доделува 
за обука и информирање на земјоделските производи-
тели, советодавни услуги за развој на земјоделството, 
започнување со земјоделска дејност, напуштање на вр-
шење на земјоделска дејност и за групи на производи-
тели.  

(7) Неповратната финансиска поддршка за инвести-
ции и директните плаќања за рурален развој се спрове-
дува преку договор во времетраење од пет до седум го-
дини. 

(8) По исклучок, директните плаќања за рурален 
развој може да се доделат и преку изјава на барателот 
со која се обврзува да ги почитува условите за директ-
ни плаќања за рурален развој и која се обновува секоја 
година за времетраењето на правото на поддршката, а 
се реализираат согласно со одредбите од членот 47 од 
овој закон. 

(9) Финансиската помош се спроведува преку дого-
вор во времетраење од три до пет години. 

(10) По исклучок, финансиската помош за обука и 
информирање на земјоделските производители може 
да се спроведе преку договор во времетраење од една 
до три години. 

(11)  Согласно со програмите од членот 7 од овој 
закон, неповратна финансиска поддршка и финанси-
ската помош може да се додели во вид на авансна исп-
лата во висина до 40% од вредноста на одобрените 
прифатливи трошоци од членовите 66, 67, 68, 69 и 90  
од овој закон. 

(12) Согласно со програмите од членот 7 од овој за-
кон, неповратна финансиска поддршка може да се до-
дели на две рати или согласно со фазите на реализација 
на инвестицијата.“  

 
Член 15 

Насловот на членот 101 и членот 101 се менува и 
гласи: 

„Техничка поддршка во земјоделството и рурални-
от развој 

 (1) Техничка поддршка во земјоделството и рурал-
ниот развој е наменета за следниве активности: 
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- организирање и спроведување на програми за обу-
ка кои не се поддржуваат преку мерките за руралниот 
развој, 

- организирање и спроведување на манифестации и 
саеми,  

- учество на саемски манифестации и саеми на зем-
јоделски производители и преработувачи, 

- помош за маркетинг на земјоделски производи и 
преработени земјоделски производи,  

- изработка и публикување на едукативни, инфор-
мативни, научни, пропагандни и стручни материјали, 
публикации и списанија, 

- спроведување на истражувања, изработка на ана-
лизи, предлог-проекти, студии и стратешки документи 
од областа на земјоделството и руралниот развој, 

- инвестициони вложувања за воспоставување на 
научно демонстративни примери, 

- воспоставување и спроведување на проекти за 
иновации од областите утврдени во ставот (3) на овој 
член и 

- други трошоци и инвестициони вложувања за вос-
поставување и спроведување на мерките од програмите 
од членот 7 од овој закон. 

(2) Техничката поддршка од ставот (1) на овој член 
ја спроведува Министерството.  

(3) По исклучок, техничката поддршка од ставот (1) 
алинеја 4 на овој член може да ја спроведе Агенцијата. 

(4) Техничката поддршка од ставот (1) алинеи 1, 2, 
5, 6, 7 и 8 на овој член може да се додели во зависност 
од: 

- реалните и применливите резултати со брзи ефе-
кти насочени кон остварување на дефинираните стра-
тешки цели за развој на земјоделството и руралниот 
развој, 

- директно и индиректно влијание на поголем број 
субјекти од областа на земјоделството, 

- здружување на корисниците на поддршката, јавно 
приватно партнерство, или други форми на партнерс-
тво со поголем број на корисници, 

- одржливост по реализацијата на поддршката, 
- претходно искуство во реализација на активности 

од значење за целната група на крајни корисници на 
поддршката и 

- сопствено или учество од други извори на финан-
сирање. 

(5) Техничката поддршка од ставот (1) алинеја 9 на 
овој член се доделува особено во следниве области на 
иновации: 

- земјоделска механизација и опрема која ќе овоз-
можи поголема ефикасност и продуктивност, 

- нов семенски и саден материјал кои ќе овозможат 
создавање на нови сорти, 

- агрохемиско третирање на почвата и земјоделски-
те култури, 

- трансфер на технологии и иновативни решенија 
од странски држави и нивно прилагодување во Репуб-
лика Македонија и 

- нови технологии во сточарството. 
(6) Средствата за спроведување на активностите од 

став (1) алинеја 9 на овој член се обезбедуваат во виси-
на до 1% од вкупниот буџет за спроведување на годиш-
ната програма за рурален развој. 

(7) Видот на активности за техничката поддршка во 
земјоделството и руралниот развој, максималниот из-
нос по активности, корисниците, субјектите кои учес-
твуваат во постапката и поблиските критериуми од ста-
вот (4) на овој член и начинот за доделување, ги пропи-
шува Владата на предлог на Министерството. 

(8) Исплатата на средствата за техничката поддр-
шка од ставот (1) на овој член ја врши Агенцијата по 
барање на Министерството или по барање на корисни-
кот.“ 

Член 16 
По членот 101 се додава нов член 101-а, кој гласи:  
„Совет за иновации и нови технологии од областа 

на земјоделството 
 

Член 101-а 
(1) За спроведување на помошта од членот 101 став 

(1) алинеја 9 од овој закон, министерот формира Совет 
за иновации и нови технологии од областа на земјо-
делството кое го сочинуваат претставници особено од 
следниве институции: 

- еден претставник од Кабинетот на претседателот 
на Владата, 

- еден претставник од Генералниот секретаријат на 
Владата - Кабинетот на заменик-претседателот на Вла-
дата задолжен за економски прашања и координација 
со економските ресори, 

- по еден претставник од високообразовните инсти-
тиции и научните институции од областа на земјоделс-
твото,  

- еден претставник од Министерството за финан-
сии, 

- тројца претставници од Министерството,  
- еден претставник од Министерството за образова-

ние и наука, 
- еден претставник од Министерството за економија, 
- еден претставник од Агенцијата, 
- еден претставник од Агенцијата за храна и ветери-

нарство, и 
- еден претставник од Агенцијата за поттикнување 

на развојот на земјоделството. 
(2) Советот за иновации и нови технологии од обла-

ста на земјоделството како советодавно тело на мини-
стерот се формира особено заради остварување на 
следниве задачи: 

- дава предлози за дефинирање на мерките и крите-
риумите за поддршка на иновации и трансфер на тех-
нологии и знаења од областите утврдени во членот 101 
став (5) од овој закон, 

- изработува краткорочни и долгорочни анализи и 
го следи спроведувањето на мерките за поддршка на 
иновации и трансфер на технологии и знаења од обла-
стите утврдени во членот 101 став (5) од овој закон,  

- дава мислења по однос на постигнати резултати 
од спроведувањето на мерките за поддршка на инова-
ции и трансфер на технологии и знаења од областите 
утврдени во членот 101 став (5) од овој закон, 

- изготвува и предлага индикатори за следење, ги 
следи анализите на состојбите и препораките на обра-
зовни и научни институции во врска со иновации и 
трансфер на технологии и знаења од областите утврде-
ни со овој закон и дава насоки и препораки за примена-
та на иновации и трансфер на технологии и знаења и 
нивното прилагодување согласно со состојбите во Ре-
публика Македонија и  

- дава предлози при планирањето и спроведувањето 
на целите за промоција и примена на иновации и 
трансфер на технологии и знаења од областите утврде-
ни во членот 101 став (5) од овој закон. 

(3) Советот за иновации и нови технологии од обла-
ста на земјоделството ќе се состанува најмалку два па-
ти во годината. 

(4) Советот за иновации и нови технологии од обла-
ста на земјоделството за остварување на задачите од 
ставот (2) на овој член донесува деловник за работа. 

(5) Со Советот за иновации и нови технологии од 
областа на земјоделството претседава министерот.  

(6) Министерството обезбедува административна, 
техничка и финансиска поддршка за работата на Сове-
тот. “ 
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Член 17 
Во членот 102 став (1) алинеја 2 зборовите: „или 

жена“ се бришат. 
По ставот (2) се додава три нови става (3), (4) и (5), 

кои гласат: 
„ (3) Помошта од ставот (1) на овој член збирно не 

може да надмине 15% од одобрениот износ на директ-
ни плаќања во една календарска година. 

 (4) Дополнителна помош во висина од минимум 
20% може да се додели на земјоделски стопанства ко-
рисници на директните плаќања од членот 47 од овој 
закон чиј носител е регистриран вршител на земјодел-
ска дејност согласно со Законот за вршење на земјодел-
ска дејност или е регистриран како индивидуален зем-
јоделец согласно со Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување. 

(5) Висината на дополнителната помош и макси-
малните износи од ставовите (1) и (4) на овој член по 
корисник, ги пропишува Владата со програмите од 
членот 7 од овој закон.“ 

 
Член 18 

По членот 106 се додава нов наслов и нов член 106-
а, кои гласат: 

 
„Помош на плодоуживатели 

 
Член 106-а 

(1) Помош за одделни категории на носители на 
земјоделско стопанство може да се додели во вид на 
еднократна помош за корисници на државно земјодел-
ско земјиште на плодоуживање согласно со Законот за 
земјоделско земјиште и тоа во висина не повеќе од 
120.000 денари по корисник во годината кога за прв 
пат е стекнато правото за користење на државно земјо-
делско земјиште на плодоуживање. 

(2) Висината на помошта која се доделува по корис-
ник во зависност од земјоделската култура за која е до-
делено државното земјоделско земјиште на плодоужи-
вање, како и максималниот износ на еднократната по-
мош ја утврдува Владата со програмата за доделување 
на земјоделско земјиште во државна сопственост на 
плодоуживање на одредени категории социјално нео-
безбедени лица согласно со Законот за земјоделско 
земјиште.“  

 
Член 19 

Во членот 107 став (1) зборот „семејни“ се брише. 
 

Член 20 
Во членот 108 зборовите: „и Агенцијата“ се бри-

шат. 
 

Член 21 
Поблиските прописи утврдени во овој закон ќе се 

донесат во период од една години од денот на влегува-
њето 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 22 

Право на користење на средствата од годишната 
програма за финансиска поддршка во земјоделството 
за 2012 година имаат и корисниците кои до денот на 
влегувањето во сила на овој закон ги немаат намирено 
сите финансиски обврски кон Министерството и ќе се 
согласат ненамирените обврски од членот 14 став (2) 
од овој закон да ги пребијат со одобрената финансиска 
поддршка по основ на годишната програма за финанси-
ска поддршка во земјоделството за 2012 година. 

Начинот на пребивање од ставот (1) на овој член го 
пропишува Владата со прописот од членот 47 став 6 од 
овој закон. 

 
Член 23 

Жените носители на семејно земјоделско стопанс-
тво кои до денот на влегувањето во сила на овој закон 
се стекнале со право на користење на помош за оддел-
ни категории носители на земјоделско стопанство како 
дополнителна помош која се доделува на земјоделски 
стопанства корисници на директните плаќања од чле-
нот 47 од овој закон имаат право на користење на по-
мошта до истекот на периодот од членот 102 став (2) 
од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен 
весник на Република Македонија“ број  49/10 и 53/11).  

Член 24 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот  на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 

PËR BUJQESI DHE ZHVILLIM RURAL 
 

Neni 1 
Në Ligjin për bujqesi dhe zhvillim rural ("Gazeta Zyr-

tare e Republikes së Maqedonise" numer 49/10 dhe 53/11), 
në nenin 7 paragrafi (1) pas fjaleve: "për periudhe prej tre 
vitesh" pika shlyhet dhe shtohen fjalet: "për periudhe prej 
pese vitesh". 

Në paragrafin (5) data "30 qershor" zevendesohen me 
daten "30 shtator". 

Pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon: 
"(6) Programet vjetore nga paragrafi (3) i ketij neni mi-

ratohen më së voni deri më 31 janar në vitin për të cilin 
pergatiten." 

 
Neni 2 

Në nenin 9 paragrafi (5) ndryshohet si vijon: 
"Agjencia mban evidence për mjetet e realizuara për 

masat që zbatohen në pajtim me programet nga neni 7 i ke-
tij ligji dhe dorezon të dhena në Ministri në çdo tre muaj 
dhe në Qeveri një here në vit më së voni deri më 31 mars 
në vitin vijues për vitin paraprak." 

 
Neni 3 

Në nenin 14 paragrafi (2) fjalet: "dhe Agjencia" 
shlyhen. 

 
Neni 4 

Në nenin 15 pas paragrafit (6) shtohen dy paragrafe të 
rinj (7) dhe (8), si vijojne: 

"(7) Kerkese për ndryshimin e të dhenave në regjistrin 
unik të ekonomive bujqesore mund të paraqese edhe aneta-
ri tjeter i autorizuar i ekonomise bujqesore familjare nga 
radha e trasheguesve të prones bujqesore të ekonomise buj-
qesore familjare në rast të vdekjes së bartesit të ekonomise 
bujqesore. 

(8) Kerkese për ndryshimin e të dhenave në regjistrin 
unik të ekonomive bujqesore për ekonomi bujqesore bartes 
i së ciles eshte person juridik, mund të paraqese personi i 
autorizuar i personit juridik - bartes i ekonomise bujqesore 
ose perfaqesuesi i autorizuar i personit juridik - bartes i 
ekonomise bujqesore."  

Paragrafi (7) behet paragraf (9). 
Pas paragrafit (8) që behet paragraf (10) shtohen dy pa-

ragrafe të rinj (11) dhe (12), si vijojne: 
"(11) Të dhenat e regjistrit nga paragrafi (1) i ketij neni 

shpallen në forme të permbledhur, posacerisht sipas kultu-
rave bujqesore, sipas madhesive të ekonomive bujqesore, 
në komuna dhe në nivel të Republikes së Maqedonise. 
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(12) Të drejte kontrolli në të dhenat e regjistrit nga pa-
ragrafi (1) i ketij neni ka bartesi i ekonomise familjare buj-
qesore ose personi tjeter i autorizuar i ekonomise familjare 
bujqesore ose personi i autorizuar i personit juridik - bartes 
i ekonomise bujqesore ose perfaqesuesi i autorizuar i per-
sonit juridik - bartes i ekonomise bujqesore në çdo kohe 
me kerkese të paraqitur paraprakisht në Ministri ose me 
qasje elektronike të ketyre personave pas qasjes shfrytezue-
se të marre paraprakisht nga Ministria." 

 
Neni 5 

Në nenin 18 paragrafi (1) pas fjales "bujqesise" shtohen 
fjalet: "dhe zhvillimit rural". 

Në paragrafin (2) pas alinese 4 shtohet alineja e re 5, si 
vijon: 

"- Rrjetit rural nacional"  
Neni 6 

Pas nenit 6 shtohet neni i ri 26-a, si vijon:  
"Rrjeti rural nacional" 

 
Neni 26-a 

(1) Rrjeti rural nacional paraqet platforme për vendos-
jen e partneritetit me tere palet e interesuara që veprojne në 
mjedise rurale për nevojat e planifikimit, ndjekjes dhe zba-
timit të programit nacional për zhvillim rural. 

(2) Themelimin, organizimin, anetaresine dhe punen e 
Rrjetit rural nacional të Republikes së Maqedonise, me 
propozim të Ministrise i percakton Qeveria. 

(3) Ministria siguron perkrahje teknike dhe administra-
tive për punen e Rrjetit rural nacional.  

(4) Shpenzimet për themelimin dhe punen e Rrjetit ru-
ral nacional financohen nga mjetet për zbatimin e Progra-
mit nacional për zhvillim rural dhe/ose Programit shumev-
jecar për shfrytezimin e mjeteve financiare të instrumentit 
për ndihme paraaderuese për zhvillim të bujqesise dhe 
zhvillim rural të Bashkimit Evropian. 

(5) Menyren dhe kushtet e financimit të punes dhe akti-
viteteve të Rrjetit rural nacional, shpenzimet e pranueshme, 
lartesine e financimit dhe kushtet plotesuese, i percakton 
ministri." 

   
Neni 7 

Në nenin 53 paragrafi (1) alineja 4 perqindja "20%" ze-
vendesohet me perqindjen "30 %". 

 
Neni 8 

Në nenin 56 pas fjaleve: "për pagesa direkte" shtohen 
fjalet: "të paraqitura në një vit kalendarik". 

 
Neni 9 

Në nenin 64 paragrafi (9) ndryshohet si vijon: 
"Në baze të kritereve nga paragrafet (3) dhe (8) të ketij 

neni ministri shpall liste të rajoneve malore në Republiken 
e Maqedonise, liste të rajoneve me papershtatshmeri nat-
yrore në Republiken e Maqedonise dhe liste të rajoneve me 
papershtatshmeri specifike në Republiken e Maqedonise në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise"."  

Neni 10 
Në nenin 70 paragrafi (9) shlyhet. 
Paragrafet (10), (11) dhe (12) behen paragrafet (9), (10) 

dhe (11). 
 

Neni 11 
Në nenin 78 paragrafi (8) ndryshohet si vijon: 
"Aktivitetet për vendosjen, ndjekjen dhe analizimin e 

gjendjeve me bimet bujqesore autoktone dhe rasat autokto-
ne të blegtorise dhe ruajtjen dhe sigurimin e rezervave të 
detyrueshme gjenetike, ministri mund ta ndaje si sherbim 
publik ose me autorizim në pajtim me rregullat nga fusha e 
blegtorise, materiali faror dhe për mbeltim dhe shendeti 
dhe mbrojtja e  bimeve." 

Në paragrafin (10) fjala "ministri" zevendesohet me 
fjalet: "Qeveria me programet nga neni 7 i ketij ligji". 

Pas paragrafit (11) shtohet paragraf i ri (12), si vijon: 
"(12) Aktivitetet nga paragrafi (8) i ketij neni mund të 

financohen nga programet nga neni 7 i ketij ligji". 
 

Neni 12 
Neni 86 ndryshohet si vijon: 
"(1) Grupi i masave për permiresimin e kualitetit të je-

tes në ambiente rurale jane masa të drejtuara në: 
- vendosjen dhe zhvillimin e infrastruktures teknike dhe 

të telekomunikimit, infrastruktures komunale, infrastruktu-
res së tregut dhe sociale në ambientet rurale, 

- perteritjen dhe zhvillimin e fshatrave dhe  
- ruajtjen dhe perparimin e kurioziteteve natyrore dhe 

kulturore dhe vlerave tradicionale në rajonet rurale. 
(2) Llojin e masave nga paragrafi (1) i ketij neni, shfry-

tezuesit e masave, shumen e mjeteve sipas masave, lartesi-
ne e perkrahjes dhe menyren e zbatimit të tyre i percakton 
Qeveria me programet nga neni 7 i ketij ligji." 

 
Neni 13 

Në nenin 90 paragrafet (2) dhe (3) ndryshohen si vijoj-
ne:  

"(2) Shpenzimet e pranueshme nga dispozitat e neneve 
70, 71, 72, 73, 81, 86 dhe 87 të ketij ligji, perfshijne: 

- blerje të kafsheve të gjalla dhe bimeve shumevjecare, 
- ndertim ose permiresim të prones së patundshme,   
- ndertim ose permiresim të infrastruktures (infrastru-

ktures teknike dhe të telekomunikimit, infrastruktures ko-
munale, të tregut dhe sociale),  

- blerje ose lizing të mekanizimit dhe pajisjes, duke 
perfshire edhe softuer kompjuterik dhe  

- investime tjera jomateriale dhe sherbime të lidhura 
me aktivitete paraprake, pergatitje dhe/ose realizim të inve-
stimit." 

(3) Kushtet më të peraferta nga paragrafi (1) i ketij ne-
ni, shpenzimet e pranueshme nga paragrafi (2) i ketij neni, 
lartesine e vleres së shpenzimeve të pranueshme, si dhe lar-
tesine e perkrahjes për shfrytezues për mase individuale i 
percakton ministri." 
 

Neni 14 
Neni 92 ndryshohet si vijon: 
"(1) Masat për zhvillim rural zbatohen nepermjet ketyre 

mekanizmave të perkrahjes: 
- perkrahje e pakthyeshme financiare për investime,   
- ndihme financiare dhe  
- pagesa direkte për zhvillim rural. 
(2) Ndihme e pakthyeshme financiare për investime 

eshte perkrahja që ndahet në forme financimi ose kofinan-
cimi të vleres së investimeve të ndermarra dhe të realizuara 
në pajtim me shpenzimet e pranueshme dhe në lartesi të 
perkrahjes për shfrytezues nga neni 90 i ketij ligji.  

(3) Perkrahja e pakthyeshme financiare nga paragrafi 
(1) alineja 1 të ketij neni mund të ndahet edhe për investi-
me jomateriale në pajtim me shpenzimet e pranueshme dhe 
në lartesi të perkrahjes për shfrytezues nga neni 90 i ketij 
ligji, e në pajtim me programet nga neni 7 të ketij ligji. 

(4) Mjetet e lejuara dhe të paguara jane të pakthyeshme 
me ç'rast shfrytezuesi nuk guxon ta tjetersoje as ta prishe 
dedikimin e investimit në afat prej pese deri në shtate vjet 
nga dita e pranimit të pageses së fundit të perkrahjes nga 
paragrafi (2) dhe (3) të ketij neni. 

(5) Pagesa direkte për zhvillim rural eshte pagese kom-
pensuese për perkrahje të të ardhurave të realizuara nga ve-
primtaria bujqesore si kompensim i humbjeve që kane 
ndodhur nga mosshfrytezimi i potencialit prodhues për 
shkak të zbatimit të praktikave bujqesore prodhuese për 
mbrojtjen e ambientit jetesor ose për shkak të shpenzimeve 
të rritura për zbatimin e standardeve më të larta për mbrojt-
jen e ambientit jetesor. 
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(6) Ndihma financiare eshte perkrahje që ndahet për 
trajnim dhe informim të prodhuesve bujqesore, sherbime 
keshilledhenese për zhvillim të bujqesise, fillimin me ve-
primtari bujqesore, leshimin e kryerjes së veprimtarise buj-
qesore dhe për grupe të prodhuesve.  

(7) Perkrahja e pakthyeshme financiare për investime 
dhe pagesat direkte për zhvillim rural zbatohet nepermjet 
marreveshjes në kohezgjatje prej pese deri në shtate vjet. 

(8) Me perjashtim, pagesat direkte për zhvillim rural 
mund të ndahen edhe nepermjet deklarates së kerkuesit me 
të cilen obligohet t'i respektoje kushtet për pagesa direkte 
për zhvillim rural dhe e cila perterihet çdo vit për kohezg-
jatje të së drejtes së perkrahjes, kurse realizohen në pajtim 
me dispozitat nga neni 47 i ketij ligji. 

(9) Ndihma financiare zbatohet nepermjet marreveshjes 
në kohezgjatje prej tre deri në pese vjet. 

(10) Me perjashtim, ndihma financiare për trajnim dhe 
informim të prodhuesve bujqesore mund të zbatohet ne-
permjet marreveshjes në kohezgjatje prej një deri në tre 
vjet. 

(11) Në pajtim me programet nga neni 7 i ketij ligji, 
perkrahja e pakthyeshme financiare dhe ndihma financiare 
mund të ndahet në forme të pageses avance në lartesi deri 
40% nga vlera e shpenzimeve të pranueshme nga nenet 66, 
67, 68, 69 dhe 90 të ketij ligji. 

(12) Në pajtim me programet nga neni 7 i ketij ligji, 
perkrahja e pakthyeshme financiare mund të ndahet në dy 
keste ose në pajtim me fazat e realizimit të investimit."  

 
Neni 15 

Titulli i nenit 101 dhe neni 101 ndryshohen si vijojne: 
"Perkrahja teknike në bujqesi dhe zhvillim rural 
(1) Perkrahja teknike në bujqesi dhe zhvillim rural esh-

te e dedikuar për keto aktivitete: 
- organizim dhe zbatim të programeve për trajnim të ci-

lat nuk perkrahen nepermjet masave për zhvillim rural, 
- organizim dhe zbatim të manifestimeve dhe panaire-

ve,  
- pjesemarrje në manifestime të panaireve dhe panaire 

të prodhuesve  dhe perpunuesve bujqesore,   
- ndihme për marketing të prodhimeve bujqesore dhe 

prodhimeve të perpunuara bujqesore,  
- perpunim dhe publikim të materialeve edukative, 

shkencore, propaganduese dhe profesionale, publikimeve 
dhe revistave,  

- zbatim i hulumtimeve, perpunim i analizave, propo-
zim projekteve, studimeve dhe dokumenteve strategjike 
nga fusha e bujqesise dhe zhvillimit rural,  

- investime  për vendosjen e shembujve shkencore de-
monstrative,  

- vendosje dhe zbatim i projekteve për inovacione nga 
sferat e percaktuara në paragrafin (3) të ketij neni dhe  

- shpenzime dhe investime tjera për vendosjen dhe zba-
timin e masave nga programet e nenit 7 të ketij ligji. 

(2) Perkrahjen teknike nga paragrafi (1) i ketij neni e 
zbaton Ministria.  

(3) Me perjashtim, perkrahjen teknike nga paragrafi (1) 
alineja 4 të ketij neni mund ta zbatoje Agjencia. 

(4) Perkrahja teknike nga paragrafi (1) alinete 1, 2, 5, 6, 
7 dhe 8 të ketij neni mund të ndahet varesisht nga: 

- rezultatet reale dhe të zbatueshme me efekte të shpejta 
për realizimin e qellimeve të perkufizuara strategjike për 
zhvillim të bujqesise dhe zhvillim rural,  

- ndikimi direkt dhe indirekt të numrit më të madh të 
subjekteve në fushen e bujqesise,  

- bashkimi i shfrytezuesve të perkrahjes, partneriteti 
publik-privat, ose formave tjera të partneritetit me numer të 
madh shfrytezuesish,  

- qendrueshmeria pas realizimit të perkrahjes,  
- pervoja paraprake në realizimin e aktiviteteve me ren-

desi për tere grupin e shfrytëzuesve të fundit të përkrahjes 
dhe  

- pjesëmarrja personale ose pjesëmarrja nga  burime 
tjera të financimit. 

(5) Përkrahja teknike nga paragrafi (1) alineja 9 të këtij 
ligji ndahet posaçërisht në këto fusha të inovacioneve: 

- mekanizëm bujqësor dhe pajisje që do të mundësojë 
efikasitet  dhe produktivitet më të madh,  

- material të ri faror dhe për mbëltim që do të 
mundësojnë krijimin e varieteteve të reja,  

- trajtim agrokimik i tokës dhe kulturave bujqësore, 
- transfer i teknologjive dhe zgjidhjeve inovative nga 

shtetet e huaja dhe përshtatja e tyre në Republikën e 
Maqedonisë dhe   

- teknologji të reja në blegtori. 
(6) Mjetet për zbatimin e aktiviteteve nga paragrafi (1) 

alineja 9 të këtij neni sigurohen në lartësi deri 1% nga 
buxheti i përgjithshëm për zbatimin e programit vjetor për 
zhvillim rural. 

(7) Llojin e aktiviteteve për përkrahje teknike në 
bujqësi dhe zhvillim rural, shumën maksimale për 
aktivitete, shfrytëzuesit, subjektet që marrin pjesë në 
procedurë dhe kriteret më të përafërta nga paragrafi (4) i 
këtij neni dhe mënyrën për ndarje, i përcakton Qeveria me 
propozim të Ministrisë. 

(8) Pagesën e mjeteve për përkrahje teknike nga 
paragrafi (1) i këtij neni e kryen Agjencia me kërkesë të 
Ministrisë ose me kërkesë së shfrytëzuesit."  

Neni 16 
Pas nenit 101 shtohet nen i ri 101-a si vijon:  
"Këshilli për inovacione dhe teknologji të reja në 

fushën e bujqësisë  
 

Neni 101-a 
(1) Për zbatimin e ndihmës nga neni 101 paragrafi (1) alineja 

9 të këtij ligji, ministri formon Këshill për inovacione dhe 
teknologji të reja në fushën e bujqësisë të cilin e përbëjnë 
përfaqësues posaçërisht nga këto institucione: 

- një përfaqësues nga Kabineti i Kryetarit të Qeverisë,  
- një përfaqësues nga Sekretariati i përgjithshëm i 

Qeverisë - Kabineti i Zëvendëskryetarit të Qeverisë i 
obliguar për çështje ekonomike dhe koordinimi me resorë 
ekonomik,  

- nga një përfaqësues nga institucionet e larta arsimore 
dhe institucionet shkencore nga fusha e bujqësisë,   

- një përfaqësues nga Ministria e Financave,  
- tre përfaqësues nga Ministria,   
- një përfaqësues nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës,  
- një përfaqësues nga Ministria e Ekonomisë,  
- një përfaqësues nga Agjencia,  
- një përfaqësues nga Agjencia e Ushqimit dhe 

Veterinarisë dhe  
- një përfaqësues nga Agjencisë për Nxitjen e 

Zhvillimit të Bujqësisë. 
(2) Këshilli për inovacione dhe teknologji të reja në 

fushën e bujqësisë si trup këshillëdhënës i ministrit 
formohet posaçërisht për realizimin e këtyre detyrave: 

- jep propozime për përkufizimin e masave dhe 
kritereve për përkrahje të inovacioneve dhe transferin e 
teknologjive dhe njohurive nga fushat e përcaktuara në 
nenin 101 paragrafi (5) të këtij ligji,  

- përpunon analiza afatshkurta dhe afatgjata dhe e 
ndjek zbatimin e masave për përkrahje dhe inovacione dhe 
transfer të teknologjisë dhe njohurive nga fushat e 
përcaktuara nga fushat e përcaktuara në nenin 101 
paragrafi (5) i këtij ligji.  

- jep mendime në lidhje me rezultatet e arritura nga 
zbatimi i masave për përkrahjen e inovacione dhe 
transferin e teknologjive dhe njohurive nga sferat e 
përcaktuara në nenin 101 paragrafi (5) i këtij ligji, 

- përgatit dhe propozon indikatorë për ndjekje, i ndjek 
analizat e gjendjeve dhe rekomandimet e institucioneve 
arsimore dhe shkencore në lidhje me inovacionet dhe 
transferet e teknologjive dhe njohurive nga sferat e 
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përcaktuara me këtë ligj dhe jep drejtime dhe rekomandime 
për zbatimin e inovacioneve dhe transfereve të 
teknologjive dhe njohurive dhe përshtatjen e tyre në pajtim 
me gjendjet në Republikën e Maqedonisë dhe   

- jep propozime gjatë planifikimit dhe zbatimit të 
qëllimeve për promovimin dhe zbatimin e inovacioneve 
dhe transfereve të teknologjive dhe njohurive nga sferat e 
përcaktuara në nenin 101 paragrafi (5) i këtij ligji.   

(3) Këshilli për inovacione dhe teknologji të reja në 
sferën e bujqësisë do të takohet së paku dy herë në vit.  

(4) Këshilli për inovacione dhe teknologji të reja në 
sferën e bujqësisë për realizimin e detyrave nga paragrafi 
(2) i këtij neni miraton rregullore për punë.  

(5) Me Këshillin për inovacione dhe teknologji të reja 
në sferën e bujqësisë kryeson ministri.   

(6) Ministria siguron përkrahje administrative, teknike 
dhe financiare për punën e Këshillit.“ 

 
Neni 17 

Në nenin 102 paragrafi (1) alineja 2 fjalët “ose femër” 
shlyhen.  

Pas paragrafit (2) shtohen tre paragrafë të rinj (3), (4) 
dhe (5) si vijojnë:   

“(3) Ndihma nga paragrafi (1) i këtij neni në mënyrë 
përmbledhëse nuk mund të tejkalojë 15% nga shuma e 
lejuar e pagesave të drejtpërdrejta në një vit kalendarik.  

(4) Ndihmë plotësuese në lartësi prej minimum 20% 
mund t’u ndahet ekonomive bujqësore shfrytëzues të 
pagesave të drejtpërdrejta nga neni 47 i këtij ligji bartësi i 
së cilës është kryerës i regjistruar i veprimtarisë bujqësore 
në pajtim me Ligjin për kryerjen e veprimtarisë bujqësore 
ose është regjistruar si bujk individual në pajtim me Ligjin 
për sigurimin pensional dhe invalidor.  

(5) Lartësinë e ndihmës plotësuese dhe shumat 
maksimale nga paragrafët (1) dhe (4) të këtij neni për 
shfrytëzues, i përcakton Qeveria me programet nga neni 7 i 
këtij ligji.”   

 
Neni 18 

Pas nenit 106 shtohet titulli i ri dhe neni i ri 106-a, si 
vijojnë:  

 
"Ndihma uzufruktuesve 

 
Neni 106-a 

(1) Ndihma për kategori të veçanta të bartësve të 
ekonomisë bujqësore mund të ndahet në formë të ndihmës 
së njëfishtë për shfrytëzues të tokës bujqësore shtetërore 
uzufruktuesve në pajtim me Ligjin për tokë bujqësore edhe 
atë në lartësi jo më shumë se 120 000 denarë për 
shfrytëzues në vitin kur për herë të parë është marrë e 
drejta për shfrytëzimin e tokës bujqësore shtetërore në 
uzufrukt.  

(2) Lartësinë e ndihmës që ndahet për shfrytëzues 
varësisht nga kultura bujqësore për të cilën është ndarë 
toka bujqësore shtetërore në uzufrukt si dhe shumën 
maksimale të ndihmës së njëfishtë, i përcakton Qeveria me 
Programin për ndarjen e tokës bujqësore në pronësi 
shtetërore në uzuftukt kategorive të caktuara të personave 
të pasiguruar socialë në pajtim me Ligjin për tokë 
bujqësore.”    

 
Neni 19 

Në nenin 107 paragrafi (1) fjala “familjare” shlyhet.   
 

Neni 20 
Në nenin 108 fjalët: “dhe Agjencisë” shlyhen.  
 

Neni 21 
Rregullat më të afërta të përcaktuara me këtë ligj do të 

miratohen në periudhë prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi 
të këtij ligji.  

Deri në ditën e hyrjes në fuqi të rregullave nga 
paragrafi (1) i këtij neni do të zbatohen rregullat 
ekzistuese.  

 
Neni 22 

Të drejtë për shfrytëzimin e mjeteve nga programi 
vjetor për përkrahje financiare në bujqësi për vitin 2012 
kanë edhe shfrytëzuesit të cilët deri në ditën e hyrjes në 
fuqi të këtij ligji nuk i kanë përmbushur të gjitha detyrimet 
financiare ndaj Ministrisë dhe do të pajtohen që detyrimet e 
papaguara nga neni 14 paragrafi (2) i këtij ligji t’i 
përmbushin me përkrahjen e miratuar financiare në bazë të 
programit vjetor për përkrahje financiare në bujqësi për 
vitin 2012.  

Mënyrën e kompensimit nga paragrafi (1) i këtij neni e 
përcakton Qeveria me rregullën nga neni 47 paragrafi 6 të 
këtij ligji.  

 
Neni 23 

Femrat bartëse të ekonomisë bujqësore familjare të 
cilat deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji e kanë marrë 
të drejtën e shfrytëzimit të ndihmës për kategori të veçanta 
të bartësve të ekonomisë bujqësore si ndihmë plotësuese që 
u ndahet ekonomive bujqësore shfrytëzuese të pagesave të 
drejtpërdrejta nga neni 47 i këtij ligji, kanë të drejtë 
shfrytëzimi të ndihmës deri në skadimin e periudhës nga 
neni 102 paragrafi (2) të Ligjit për bujqësi dhe zhvillim 
rural (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër   
49/10 dhe 53/11).  

 
Neni 24 

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

__________ 
 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3082. 
Врз основа на член 27 - а од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07 и 
35/11), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 2.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-
НА СТВАР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА 
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО 

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Акцио-

нерското друштво за стопанисување со деловен про-
стор во државна сопственост – Скопје, му престанува 
користењето на недвижна ствар, запишана во Имотен 
Лист број 1296, евидентирана на КП бр.148/2 КО Ча-
шка, дел 2, зграда 1, влез 1, кат ПР на место викано 
„населба “, сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија” . 

 
   Бр.41-4599/1                    Претседател на Владата 

2 октомври 2012 година   на Република Македонија, 
           Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 
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3083. 

Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 2.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА  

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Дирекцијата за заштита и спасу-
вање и тоа: 

- Еуродизел БС   80.000 литри 
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-

пуваат на Дирекцијата за заштита и спасување за кори-
стење како гориво за извршување на активности за чи-
стење на речно корито на „Црна река“, на територијата 
на општина Битола. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Дирекцијата за за-
штита и спасување. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлу-
ка. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-6727/1                      Претседател на Владата 

2 октомври 2012 година        на Република Македонија, 
    Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3084. 

Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на  2.10.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ГРАД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Град Скопје и тоа: 

- Еуродизел БС   2.000.000 литри 
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-

пуваат на град Скопје за користење како гориво за из-
вршување на јавна дејност – превоз на патници во јав-
ниот градски и приградски сообраќај од страна на Јав-
ното сообраќајно претпријатие Скопје. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Град Скопје. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

   
  Бр. 41-7233/1                     Претседател на Владата 

2 октомври 2012 година   на Република Македонија, 
           Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3085. 

Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градеж-
но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 17/11 и 53/11), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 24.7.2012 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ 
СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА ДЕБАР 

 
Член 1 

Општината Дебар ќе врши работи за располагање 
со градежно земјиште сопственост на Република Маке-
донија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно ис-
полнетите услови од член 89 од Законот за градежно 
земјиште. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 41-5717/1                  Претседател на Владата 

24 јули 2012 година        на Република Македонија, 
          Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 
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3086. 
Врз основа на члeн 49 од Законот за земјоделското земјиште  („Службен весник на  Република Македони-

ја” бр. 135/07, 18/11, 148/11 и 95/12), Владата на Република  Македонија, на седницата одржана на 2.10.2012 
година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИ-
ШТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО, ЗА ИЗГРАДБА „ПАРК 
НА ВЕТЕРНА ЕЛЕКТРАНА – БОГДАНЦИ” И ИНФРАСТРУКТУРЕН ПРОЕКТ ЗА ПРИСТАПЕН ПАТ 

ДО „ПАРК НА ВЕТЕРНА ЕЛЕКТРАНА – БОГДАНЦИ” ВОН Г.Р. ОПШТИНА БОГДАНЦИ 
 

Член  1 
Со оваа  одлука се дава согласност за трајна  пренамена на земјоделско во  градежно земјиште, за донесу-

вање Урбанистички план вон населено место за изградба  „Парк  на ветерна електрана-Богданци” и Инфра-
структурeн Проект за пристапен пат до „Парк за ветерна електрана-Богданци“ КО Богданци  вон  г.р., општи-
на Богданци.  

 
Член 2 

Земјоделското  земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, е со следните катастарски индика-
ции: 

1.Урбанистички план вон населено место 
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Член  3 
Оваа  одлука  влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето  во  „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 
Бр.41-7336/1                                         Заменик на претседателот 

2 октомври 2012 година                       на Владата на Република 
    Скопје                        Македонија, 

                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3087. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 2 
октомври 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 
КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ  

1. За  директор на Државниот комунален инспекто-
рат, орган во состав на Министерството за транспорт и 
врски, се именува Ајдуван Мамудов, досегашен дире-
ктор на Инспекторатот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 23-7582/1                  Претседател на Владата 

2 октомври 2012 година   на Република Македонија, 
          Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3088. 

По извршеното срамнување на изворниот текст на 
Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за 
поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците 
на средствата, максималните износи и начинот на директ-
ните плаќања за 2012 година, објавена во „Службен весник 
на Република Македонија" бр. 114/2012, направена е тех-
ничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕ-
РИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИ-
ЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗ-
НОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА  

3A 2012 ГОДИНА 
 
Во член  1 став (2) точка 16) алинеја 1 наместо збо-

ровите „земјоделските стопанства" треба да стојат збо-
ровите „семејни земјоделски стопанства". 

 
Бр. 41-6766/2                                                                       

9 октомври 2012 година          Од Владата на Република 
    Скопје              Македонија 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
3089. 

Врз основа на член 64 од Законот за лековите и ме-
дицинските помагала („Службен весник на Република 
Македонија“ бр., 106/07, 88/10, 36/11, 53/11,  136/11 и 
11/12), министерот за здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА  НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 
КЛИНИЧКИТЕ ИСПИТУВАЊА НА ЛЕКОВИТЕ 

И СОДРЖИНАТА НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот и постапката за кли-

ничките испитувања на лековите и содржината на до-
кументацијата (“Службен весник на Република Маке-
донија”,бр.29/09,91/10 и 26/12), во член 12 точката 8) 
се менува и гласи: 

 “8) обезбедува безбедност на испитаниците/паци-
ентите кои се вклучени во клиничкото испитување пре-
ку исполнување на критериуми кои гарантираат кон-

трола на квалитетот, стандарди во работата на правни-
от субјект користејќи важечки стандардни оперативни 
процедури, квалификуван набљудувач и квалификува-
но контакт лице со Агенцијата, контрола на приемот, 
чувањето и дистрибуцијата на испитуваниот продукт 
како и чување и архивирање на целокупната докумен-
тација во согласност со Упатствата за подносителот на 
барањето за клиничко испитување на лек, кои се даде-
ни во Прилог бр. 3 кој е составен дел на овој правил-
ник;”.  

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 07-8026/1 

8 октомври 2012 година               Министер, 
  Скопје                                      Никола Тодоров, с.р. 

 
Прилог бр.3 

 
Упатствa за подносителот на барањето за клиничко 

испитување на лек 
 
За обезбедување на безбедноста на пациентите кои 

се вклучени во клиничкото испитување, а особено за-
ради обезбедување на обврската на подносителот на 
барањето испитувањето да го спроведува согласно 
утврдените барања, договорната истражувачка органи-
зација (CRO), односно правниот субјект за спонзорот 
може да ги врши следните услуги со кои се обезбедува: 

- управување на клиничките  испитувања (фаза I-
IV); 

- набљудување на клиничките и медицинските 
активности, како и на безбедноста на пациентите; 

- избор на здравствени установи во кои ќе се спро-
ведува клиничкото испитување и главен испитувач и 
истражувачки тим во клиничкото испитување; 

- остварување на контакти со Етичките комисии и 
Агенцијата за лекови; 

- подготовка  на  медицинската документација  и  
планот/ протоколот на клиничките испитувањата; 

- управување и логистика во одредени постапки со 
веледрогерии и клинички и аналитички лаборатории: 

- обработка и анализа на податоците; 
- подгоговка на документацијата и на тримесечни 

извештаи и завршниот извештај за резултатите од извр-
шеното клиничко испитување на лекот. 

За да може договорно истражувачката организација 
(CRO) која е регистриранa како правно лице во Цен-
тралниот регистар на Република Македонија како фир-
ма или подружница на фирмата со седиште во Репуб-
лика Македонија да се вклучи во постапките за кли-
нички испитувања на лек потребно е да има и: 

I.  Структурни барања: 
1.1. Предметот на работа на правниот субјект да од-

говара на дејностите што ги врши  компанијата. 
1.2. Список со услугите, кои ги нуди компанијата. 
1.3. Список со подисполнувачи, кои се одобрени 

после почетна и тековна оценка на квалитетот на обез-
бедената услуга. 

1.4. Шема/Органограм на внатрешната организаци-
ја, која ја дефинира структурата на компанијата, со на-
ведено разликување на одговорностите на соодветните 
вработени, кое го гарантира недостатокот на потенци-
јален конфликт на интереси. 

1.5. Директор со високо образование од областа на 
медицината, фармацијта или стоматологијта, со доку-
ментирано искуство од најмалку 3 години во медицин-
ска или научна област соодветна на активноста на 
правниот субјект . 
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1.6. Човечки ресурси, кои одговараат на обемот на 
дејноста и соодветно квалификувани за нејзиното спро-
ведување. Како и јасно дефинирани правила на избор и 
понатамошна контрола во случај на подизведувач на 
одредена услуга. 

1.7. Канцеларија, која е погодна по обем за активно-
стите и во која можат безбедно да се чуваат доверливи 
документи во хартиена или електронска форма, про-
стории за вработените и чување на материјали за испи-
тувањето, како и сала за состаноци. 

За  да се обезбеди квалитетот потребно е: 
2.1. Претставување на стандардните оперативни 

процедури (СОП) за спроведувањето на секоја од услу-
гите за да се обезбеди квалитет и повторливост при 
нивното спроведување во писмена форма. Стандардни-
те оперативни процедури треба да ги одразуваат сите 
правни барања за спроведување и следење на клинич-
ките испитувања на територијата на Република Маке-
донија. 

2.2. Внатрешен систем за контрола на квалитетот. 
дефиниран според барањата на ДКП, кој треба да биде 
функционален и одржуван. 

2.3. Сертификација на ISO 9001. 
2.4. Документирани активности во однос на контро-

лата на квалитетот. 
2.5. Годишна програма и документирани спроведе-

ни обуки за обезбедување на почетна и постојана обука 
на вработените на првично и тековно обучување на 
персоналот на компанијата. 

2.6. Докажана стабилност на користениот информа-
тички систем за зачувување на безбедноста на подато-
ците. 

2.7. Познавање и почитување на регулаторните (ме-
ѓународни и локални) барања и правила, докажано пре-
ку надворешни ревизии и инспекции. 

3. Осигурување за професионална одговорност со 
лимит најмалку во еквивалентност од 250 000 евра. 

4. Сопствен капитал не помалку од еквивалентност 
на 50 000 евра којшто ќе го обезбеди исполнувањето на 
горните критериуми. 

Точка 2.2, 2.3, 3 и 4 можат да бидат обезбедени во 
седиштетото на фирмата доколку не е основана во Ре-
публика Македонија, но поврзана со подружницата ре-
гистрирана во Република Македонија. 

За да се обезбеди набљудувањето на клиничките 
испитувања од страна   на   набљудувач   дефинирано   
во   член   2   точка   21 од овој Правилник потребни се: 

1. Критериуми за определување на зафатеноста од-
носно обемот на работа на набљудувачот. 

2. Соодветен број набљудувачи кој одговара на бро-
јот на клиничките испитувања. 

3. Набљудувачи - посебно оспособени лица, кои 
треба да имаат: 

- Диплома за завршено високо образование од обла-
ста на медицината, фармацијата и стоматологијата; 

- Најмалку 6 месеци искуство во спроведување на 
клинички студии; 

- Вработен во правниот субјект/лице барател на 
клиничкото испитување; 

- Одлично владеење на англиски јазик и работа на 
компјутер. 

4. Првичната и тековната обука која ги вклучува 
правилата за ДКП и важечките прописи. 

Одитирањето на клиничкито испитување опфаќа: 
1. Програма   и  документирани   спроведени   оди-

ти   поврзани   со сите обезбедени услуги и подиспол-
нители. 

2. Одитор, кој одговара на следните услови: 
- Диплома за завршено високо образование. 
- Завршена обука и докажано искуство од најмалку 1 

година во тој сектор;  

-Учество во најмалку 3 одити за последните 2 годи-
ни, од кои  најмалку 5 месеци искуство како асистент 
на експертен одитор, во рок од 12 месеци пред само-
стојно одитирање; 

3. Почетната и тековната обука го опфаќа квалите-
тот и контрола на квалитетот, Добра Клиничка Пракса 
(ДКП) / Добра Производна Пракса (ДПП) / Добра Ла-
бораториска Пракса (ДЛП), и Фармаковигиланца. 

Приемот, чувањето и дистрибуцијата на истражу-
вачките продукти опфаќа: 

1. информација  за  прием,  чување,  дистрибуција  
и  отчетност, враќање или уништување на останатите 
количества, сериски броеви и рок на траење, услови на 
чување на истражувачките продукти. 

2. чување на лековите во простории со контроли-
ран, ограничен пристап само за овластениот персонал. 

3. Означувањето на истражувачките продукти треба 
да биде во согласност со ДПП, и важечките прописи. 

За чувањето на документација за испитување по-
требно е: 

1. Просторија -архива со ограничен и контролиран 
пристап само за овластени лица; 

2. Простории,   кои   одговараат   на   прописите   за   
заштита   од пожари и  поплави. 

Договорната истражувачка организација определу-
ва лице за контакт со Агенцијата со завршено високо 
образование и искуство од најмалку 1 година во меди-
цинска или научна област соодветна на активноста на 
правниот субјект. 

Пред отпочнување на клиничката студија, Агенци-
јата за лекови, ја проверува исполнетоста на условите 
на Договорната Истражувачка организација во соглас-
ност со начелата на ДКП (Упатство за начелата на до-
брата клиничка пракса „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 62/09) и во согласност со овие упат-
ства. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ 
И ВРСКИ 

3090. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за транспорт 
и врски, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМА-
ЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ ЈАВЕН ПРЕВОЗ 
НА ПАТНИЦИ И СТОКА ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ 
СООБРАЌАЈ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБ-
РАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА, ФОРМАТА, СОДРЖИ-
НАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТА-
РОТ ЗА ИЗДАДЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ДОЗВОЛИ  

 
Член 1 

Со овој правилник престанува да важи Правилни-
кот за начинот на издавање и одземање на дозволата за 
вршење јавен превоз на патници и стока во железнич-
киот сообраќај, формата и содржината на образецот на 
дозволата, формата, содржината и начинот на водење 
на Регистарот за издадени и одземени дозволи (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.145/07). 
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Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

  Бр. 01-18781/2        
28 септември 2012 година          Mинистер, 

       Скопје               Миле Јанакиески, с.р. 
__________ 

3091. 
Врз основа на член 31 став 4 од Законот за просторно 

и урбанистичко планирање („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 
53/11), министерот за транспорт и врски, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА  

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ  
Член 1 

 Во Правилникот за стандарди и нормативи за урба-
нистичко планирање (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 63/12), во членот 30,  во ставот (3),  во 
насловот :  

„Е-ИНФРАСТРУКТУРА“ во првата алинеја: „Е1 
комунална инфраструктура“ зборовите: „телекомуни-
кациска“ се заменуваат со зборовите: „електронска ко-
муникациска инфраструктура и опрема“. Во втората 
алинеја: „Е2 комунална  супраструктура“ по зборовите: 
„противпожарни домови“ се додаваат зборовите : „еле-
ктронски комуникациски градби“. 

    
Член  2 

Во членот 83 ставот (2) се менува и гласи:  
 „(2) Површина изведена со класа на намена Д1 или 

со планска одредба утврдена во урбанистички план со 
истата класа на намена, може да се пренамени во друга 
класа на намена само со генерален урбанистички план 
а по исклучок и со детален урбанистички план во слу-
чаите од член 23  точка 5 од овој правилник.“ 

 
Член 3 

Нормативите и стандардите од овој правилник се 
применуваат и на урбанистичките планови за кои до 
влегување во сила на овој правилник не е издадена сог-
ласност согласно закон. 

                                                                              
Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

                                                                                                                                                   
  Бр.01-20330                                              

9 октомври 2012 година                  Министер,   
     Скопје                  Миле Јанакиески, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА  
ПОЛИТИКА 

3092. 
Врз основа на член  99 став 4 од Законот за социјал-

на заштита  („Службен весник  на Република Македо-
нија “ бр. 79/09, 36/11 и 51/11 ), министерот за труд и 
социјална политика, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕН-
ТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ  

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за  изме-
нување и дополнување на Статутот  на ЈУ Меѓуопштин-
скиот центар за социјална работа на град Скопје број 02-
1755/3,  донесена од Управниот одбор на Јавната устано-
ва, на седницата одржана на 21.09.2012 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник  на Републи-
ка Македонија “.  

Бр. 10-6339/2 
3 октомври 2012 година                         Министер,  

   Скопје                            Спиро Ристовски, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
3093. 

Врз основа на член 32, став (12) од Законот за упра-
вување со отпадот („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 68/04, 71/04, 107/07,  102/08, 143/08, 
124/10 и 51/11), министерот за животна средина и про-
сторно планирање, донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРЕ-
РАБОТКА, ТРЕТМАН И/ИЛИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА 
ОТПАД, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВО-
ЛАТА КАКО И МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИТЕ 
УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ПРЕРАБО-
ТКА, ТРЕТМАН И/ИЛИ СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД  

Член 1 
Во  Правилникот за формата и содржината на барањето 

за добивање на дозвола за преработка, третман и/или за 
складирање на отпад, формата и содржината на дозволата 
како и минималните техничките услови за вршење на деј-
носта преработка, третман и/или складирање на отпад 
(„Службен весник на Република Македонија“ број  23/07, 
76/07 и 122/08 ) во  членот 3 во ставот (1) по алинеjа 4 се 
додаваат две нови алинеи 5 и 6  кои гласат : 

“- Потврда  дека локацијата на која ќе се врши деј-
носта складирање, третман и/или преработка на отпад 
се наоѓа надвор од населено место, односно истата да е 
предвидена согласно планската и урбанистичката доку-
ментација на единиците на локалната самоуправа; 

- Дозвола за градба, доколку на локацијата постојат 
градежни објекти, или имотен лист со внесени градеж-
ни објекти. 

Во алинејата 8 по зборовите : „Доказ за сопстве-
ност„ се додаваат зборовите: “(имотен лист) “.  

Член 2 
Членот 4 се менува и гласи :  

„Член 4 
(1) Дозволата се состои од два дела : 
1) Првиот дел на дозволата, односно првата страна 

ги содржи следните податоци: 
- натпис ,,Република Македонија’’ под него е апли-

циран грбот на Република Македонија, а под него стои 
натпис ,,Министерство за животна средина и простор-
но планирање“  поставени во централна позиција; 

- име и вид на дејноста која се врши врз основа на 
дозволата; 

- носител на дозволата; 
- седиште; 
- назив и адреса на подружницата/локација/општина, 
- матичен/даночен број на операторот; 
- датум на добивање на дозволата и датум до кога 

важи дозволата; 
- печат на Министерството за животна средина и 

просторно планирање и потпис на овластено лице. 
2) Вториот дел на дозволата ги содржи следните 

податоци: 
а) Назив и адреса на подружницата/локација/општина; 
б) Опсег на дозволата 
- вид и количина на отпад кој се преработува, тре-

тира и/или складира; 
- раководење со локацијата 
в) Број на вработени и нивна стручна спрема и дру-

ги квалификации на вработените за вршење на дејноста 
и техничка опременост; 
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г) Податоци за управител со отпад, односно за одго-
ворно лице; 

- податоци и инфраструктура на локацијата 
д) Означување на локацијата; 
ѓ) Систем на обезбедување и систем на видео над-

зор; 
е) Услови за внатрешен транспорт на отпад; 
ж) Начин на чување на документација за отпадот; 
- начин на работа при повторно отпочнување со ра-

бота на инсталацијата и грижа за животната средина по 
престанок на вршење на дејноста; 

з) Изготвување на планови за работа при повторно 
отпочнување со работа на инсталацијата и план за пер-
иодот по затворањето на локацијата со цел заштита на 
животната средина; 

ѕ) Работа на инсталацијата 
- програма за работа на локацијата и инсталациите; 
- постапки за предприем и прием на отпадот; 
- планирање на внатрешен транспорт; 
- програми за употреба и одржување на опремата во 

инсталацијата; 
и) Емисии 
ј) Гранични вредности на емисиите; 
к)Контрола на бучавата 
- примена на соодветни методи за контрола на бу-

чава; 
- мониторинг 
л) Инсталирање на опрема за мониторинг на еми-

сии; 
- постапување во итни случаи 
љ) Програма за постапување во итни случаи; 
- водење евиденција 
м) Водење на евиденција за земање на примероци, 

анализи и испитувања и друг вид на евиденција соглас-
но законот; 

- известување и поднесување на извештаи  
н) Постапка на известување за промени во локаци-

јата; 
њ) Начин на редовно известување; 
(2) Дозволата се изработува во А4 формат. 
(3) Дозволата е дадена на образец - Прилог 3 и е со-

ставен дел на овој правилник. 
(4) Во содржината на дозволата по потреба се вне-

суваат и дополнителни податоци и информации за се-
која инсталација, зависно од содржината на барањето.“  

 
Член 3 

Во членот 5 во  ставот (1) по алинејата 2 се додава 
нова  алинеја 3  која гласи: 

„-  Минимална површина на локацијата за која се 
бара дозволата за преработка, третман и/или за склади-
рање на отпад треба да е  најмалку 1000 квадратни ме-
три. 

Во ставот (2) во воведната реченица зборовите „ по-
седува инсталација која “ се бришат. 

Во алинеја 1 зборот „има“ се заменува со зборот 
„имаат“. 

Во алинеја 2 зборот „располага“ се заменува со збо-
рот „располагаат“. 

Во алинеја 3 зборот „располага“ се заменува со збо-
рот „располагаат“ и точката на крајот на реченицата се 
заменува со точка и запирка. 

По алинеја 3 се додаваат 10 нови алинеи 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 и 13 кои гласат: 

- „на локацијата треба да има обезбеден пристап за 
моторни возила наменети за транспорт на отпадот; 

- сите видови на отпад кои се складираат и се тре-
тираат а се чувствителни на атмосферски влијанија 
треба да бидат складирани во затворен или покриен об-
јект или простор; 

- пооделните видови на отпад кои се складираат на 
посебни определени делови  од локацијата треба да би-
дат меѓусебно раздвоени еден од друг (со или без пре-
гради); 

- подлогата на која се складира отпадот треба да не 
дозволува да се врши загадување на почвата и водите; 

- локацијата треба да е оградена со непроѕирна твр-
да ограда со минимална висина од 2,5 метри која овоз-
можува визуелна заштита од надвор и спречува влегу-
вање на неовластени лица и животни на локацијата; 

- локацијата треба да има приклучок на водоводна и 
електрична мрежа; 

- локацијата треба да располага со вага за мерење 
на превземениот отпад од правни и физички лица. Ва-
гата треба да биде баждарена од страна на сертифици-
рана компанија; 

- локација на која се врши складирање на отпадот 
треба да  располага со посебно определен простор или 
места во склоп на самата локација каде се врши исто-
вар и/или утовар на отпадот наменет за изнесување, 
транспорт и/или извоз; 

- локацијата треба да поседува  континуиран 24 ча-
совен видео надзор. Видео камерите за видео надзор 
треба да бидат поставени така да даваат јасна слика за: 
местото на прием на отпадот и вагата каде се мери от-
падот, местото на растовар на отпадот, местото на уто-
вар на отпадот кој ќе се транспортира надвор од лока-
цијата, како и на местата каде се постапува со отпадот 
на локацијата, и 

- на локацијата треба да е поставена администра-
тивна канцеларија за водење на евиденцијата за прием 
и постапување со отпадот согласно прописите за упра-
вување со отпад.“  

Во ставот (5) воведната реченица се менува и гласи: 
“(5) Покрај условите пропишани со Правилникот за 

начинот и условите за складирање на отпадот , услови-
те согласно прописите за поставување со отпадни бате-
рии и акумулатори и прописите за постапување со от-
падна електрична и електронска опрема субјектите кои 
вршат складирање на опасен отпад треба да ги испол-
нат и следните услови:“ 

 
Член 4 

Прилозите 1 и 3 се заменуваат со нови Прилози 1 и 
3  кои се составен дел на овој правилник. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
   Бр. 07-7796/3            Министер за животна средина 

14 септември 2012 година     и просторно планирање,  
      Скопје                           Абдилаќим Адеми, с.р. 
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