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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1928. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Маке-
донија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ПРЕПОРАКАТА НА СОВЕТОТ ЗА  
ЦАРИНСКА СОРАБОТКА ВО ВРСКА СО ИЗМЕНИТЕ НА КОНВЕНЦИЈАТА СО  КОЈА СЕ   

ОСНОВА СОВЕТОТ ЗА ЦАРИНСКА СОРАБОТКА 
 

Се прогласува Законот за ратификација на Препораката на Советот за царинска соработка во врска со измените 
на Конвенцијата со која се основа Советот за царинска соработка, 

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 јули 2008 година. 
 

     Бр. 07-3265/1                                                   Претседател 
31 јули 2008 година                                на Република Македонија,          
          Скопје                                            Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ПРЕПОРАКАТА НА СОВЕТОТ ЗА ЦАРИНСКА СОРАБОТКА ВО ВРСКА СО 
ИЗМЕНИТЕ НА КОНВЕНЦИЈАТА СО КОЈА СЕ ОСНОВА СОВЕТОТ ЗА ЦАРИНСКА СОРАБОТКА 
 

Член 1 
Се ратификува Препораката на Советот за царинска соработка во врска со измените на Конвенцијата со која 

се основа Советот за царинска соработка, усвоена на состанокот на Советот за царинска соработка, одржан во 
Брисел на 30 јуни 2007 година. 

   
Член 2 

Препораката на Советот за царинска соработка во врска со измените на Конвенцијата со која се основа 
Советот за царинска соработка, во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски јазик, гласи: 

 Стр. 
 трговија или за пренос на други лица 

и се придружени од сопственикот или 
одговорно лице како и формата и 
содржината на ветеринарно-здравст-
вениот сертификат или друг документ 
што ги придружува................................ 35
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од катастар на земјиште во катастар 
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Член 3
Министерството за финансии - Царинската управа се определува како орган на државната управа што ќе се 

грижи за извршување на оваа Препорака на Советот за царинска соработка. 
 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Маке-

донија”. 
___________ 

 
L I G J 

PËR RATIFIKIMIN E REKOMANDIMIT TË KËSHILLIT PËR BASHKËPUNIM DOGANOR IDHUR ME 
NDRYSHIMET E KONVENTËS ME TË CILËN THEMELOHET KËSHILLI PËR BASHKËPUNIM 

DOGANOR 
 

Neni 1 
Ratifikohet Rekomandimi i Këshillit për bashkëpunim doganor lidhur me ndryshimet e Konventës me të cilën 

themelohet Këshilli për bashkëpunim doganor, i miratuar në mbledhjen e Këshillit për bashkëpunim doganor, i mbajtur 
në Bruksel më 30 qershor 2007. 

 
Neni 2 

Rekomandimi i Këshillit për bashkëpunim doganor lidhur me ndryshimet e Konventës me të cilën themelohet 
Këshilli për bashkëpunim doganor, në origjinal në gjuhën angleze dhe në përkthim në gjuhën maqedonase, është si 
vijon: 

 
Neni 3 

Ministria e Financave – Drejtoria Doganore, caktohet si organ i administratës shtetërore, që do të kujdeset për 
zbatimin e këtij Rekomandimi të Këshillit për bashkëpunim doganor. 

 
Neni 4 

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

 
1929. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Ма-
кедонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО КРЕДИТ КАЈ ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ПО  
ФИНАНСИСКИОТ ДОГОВОР ЗА ГЛОБАЛНО ФИНАНСИРАЊЕ НА МАЛИ И СРЕДНИ  
ПРЕТПРИЈАТИЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ОД ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА   

ВО ИЗНОС ОД 20 МИЛИОНИ ЕВРА 
 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за задолжување на Република Македонија со кредит кај 
Европската инвестициона банка по финансискиот договор за глобално финансирање на мали и средни прет-
пријатија и инфраструктурни проекти од локалната самоуправа  во износ од 20 милиони евра, 

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 јули 2008 година. 
 

     Бр. 07-3287/1                                                Претседател 
31 јули 2008 година                                  на Република Македонија,      
          Скопје                                                     Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО  
КРЕДИТ КАЈ ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ПО ФИНАНСИСКИОТ ДОГОВОР ЗА  

ГЛОБАЛНО ФИНАНСИРАЊЕ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИ 
ПРОЕКТИ ОД ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ВО ИЗНОС ОД 20 МИЛИОНИ ЕВРА 

 
Член 1 

Во Законот за задолжување на Република Македонија со кредит кај Европската инвестициона банка по фи-
нансискиот договор за глобално финансирање на мали и средни претпријатија и инфраструктурни проекти од 
локалната самоуправа  во износ од 20 милиони евра („Службен весник на Република Македонија“ број 4/2002), 
во членот 3 став 2  зборовите: „Народната банка на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 
„Министерството за финансии“.  

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”. 
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L I G J 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR NGARKIM ME 
BORXH TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË ME 
KREDI TE BANKA EVROPIANE INVESTUESE, SIPAS 
MARRËVESHJES FINANCIARE PËR FINANCIM 
GLOBAL TË NDËRMARRJEVE TË VOGLA DHE TË 
MESME DHE PROJEKTEVE TË INFRASTRUKTURËS 
NGA VETADMINISTRIMI LOKAL NË SHUMË PREJ 

20 MILIONË EUROSH 
 

Neni 1 
Në Ligjin për ngarkim me borxh të Republikës së 

Maqedonisë me kredi te Banka Evropiane Investuese, sipas 
marrëveshjes financiare për financim global të 
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe projekteve të 
infrastrukturës nga vetadministrimi lokal në shumë prej 20 
milionë eurosh (“Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” numër 04/2002) në nenin 3, paragrafi 2 fjalët: 
“Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë” 
zëvendësohen me fjalët: “Ministria e Financave”. 

 
Neni 2 

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

____________ 
1930. 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АГЕН-

ЦИИТЕ  ЗА ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за агенциите за привремени вработува-
ња, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 31 јули 2008 година. 

 
     Бр. 07-3289/1                               Претседател 
31 јули 2008 година               на Република Македонија,                       
         Скопје                            Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА АГЕНЦИИТЕ  ЗА ПРИВРЕМЕНИ ВРАБО-

ТУВАЊА 
 

Член 1 
Во Законот за агенциите за привремени вработува-

ња (“Службен весник на Република Македонија“ број 
49/2006), насловот на Главата IV "КАЗНЕНИ ОДРЕД-
БИ" се менува и гласи:  “ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ". 

                                                        
Член 2 

Во членот 18 став 2 воведната реченица  се менува 
и гласи: “Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во де-
нарска противвредност ќе се изрече за  прекршок на  
агенцијата за привремени вработувања, ако:“. 

Ставот 2 се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 1.000  до 1.500 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ста-
вот 1 на овој член  на одговорното лице во агенцијата 
за привремени вработувања."   

   
Член 3 

Во членот 19 зборовите: "Со парична казна од 
100.000 до 200.000 денари ќе се казни за прекршок" се 
заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 3.000 до 
4.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе 
му се изрече на". 

По ставот 1 се додаваат два нови става  2 и 3, кои 
гласат:                

"Глоба во износ од 500  евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече  на самото место за  прекршо-
кот  на работодавачот од ставот 1 на овој член.               

Покана за плаќање на глобата од ставот 2 на овој 
член на сторителот на прекршокот ќе му врачи инспе-
кторот на трудот на местото на прекршокот."  

                                    
Член 4 

По членот 19 се додава нов член 19-а, кој гласи: 
 

"Член 19- а 
Ако инспекторот на трудот утврди дека е сторен   

прекршок од членовите 18 и 19  на овој закон, е должен 
на сторителот на прекршокот да му предложи постапка 
за порамнување согласно со Законот за прекршоците. 

За прекршоците од членовите 18 и 19 на овој закон 
прекршочна постапка води и прекршочна санкција 
изрекува надлежниот суд.“ 

                                                     
Член 5 

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

___________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR AGJENCITË PËR PUNËSIME TË 
PËRKOHSHME 

 
Neni 1 

Në Ligjin për agjencitë për punësime të përkohshme 
(''Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë''numër 
49/2006), titulli në Kreun IV. ''DISPOZITA 
NDËSHKUESE'' ndryshohet si vijon:''DISPOZITA PËR 
KUNDËRVAJTJE''. 

 
Neni 2 

Në nenin 18 paragrafi 2 fjalia hyrëse ndryshon si vijon: 
''Gjobë në shumë prej 2.000 deri në 4.000 euro me 
kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje 
agjencisë për punësime të përkohshme, nëse:'' 

Paragrafi 2 ndryshon si vijon: 
''Gjobë në shumë prej 1.000 deri në  1.500 euro me 

kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtjen 
nga paragrafi 1 të këtij neni personit përgjegjës në 
agjencinë për punësime të përkohshme''. 

 
Neni 3 

Në nenin 19 fjalët: ''Me dënim me para prej 100.000 
deri në 200.000 denarë do të dënohet për kundërvajtje'', 
zëvendësohet me fjalët: 
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''Gjobë në shumë prej 1.000 deri në  1.500 euro me 
kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje''. 

Pas paragrafit 1 shtohen dy paragraf të rinj 2 dhe 3 si 
vijojnë: 

''Gjobë në shumë prej 500 euro me kundërvlerë në 
denarë do t'i kumtohet në vendngjarje për kundërvajtje 
punëdhënësit nga paragrafi 1 i këtij neni .'' 

Thirrjen për pagimin e gjobës nga paragrafi 2 i këtij 
neni kryerësit të kundërvajtjes do t'i dorëzojë inspektori i 
punës në vendngjarjen e kundërvajtjes''. 

 
Neni 4 

Pas nenit 19 shtohet nen i ri 19-a si vijon: 
 

''Neni 19-a 
Nëse inspektori i punës konfirmon se është bërë 

kundërvajtje nga nenet 18 dhe 19 të këtij ligji, është i 
detyruar që kryerësit të kundërvajtjes t'i propozojë 
procedurë për barazim, në pajtim me Ligjin për 
kundërvajtje. 

Për kundërvajtjet nga nenet 18 dhe 19 të këtij ligji, 
procedurë për kundërvajtje mban edhe sanksion për 
kundërvajtje kumton gjykata kompetente.'' 

 
Neni 5 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 
''Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë''. 

___________ 
1931. 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ 

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

даноците на имот, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 31 јули 2008 година. 
 

     Бр. 07-3273/1                               Претседател 
31 јули 2008 година               на Република Македонија,                       
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ 
НА ИМОТ 

 
Член 1 

Во Законот за даноците на имот (“Службен весник 
на Република Македонија “ број 61/2004 и 92/2007), во 
членот 36 бројот “30” се заменува со бројот "15 ". 

 
Член 2 

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

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT 
PËR TATIMET MBI PRONËN 

 
Neni 1 

Në Ligjin për tatimet mbi pronën (''Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë'' numër 61/2004 dhe 92/2007), 
në nenin 36 numri ''30'' ndryshohet me numrin ''15''. 

 
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë''. 

____________ 
1932. 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕВИ-

ДЕНЦИИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ТРУДОТ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за евиденциите во областа на трудот, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 31 јули 2008 година. 
 

     Бр. 07-3272/1                               Претседател 
31 јули 2008 година               на Република Македонија,                       
         Скопје                            Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ЕВИДЕНЦИИТЕ ВО ОБЛАСТА  

НА ТРУДОТ 
 

Член 1 
Во Законот за евиденциите во областа на трудот   

(“Службен весник на Република Македонија“ број 
16/2004), во членот 15 по зборот „образец“ се додаваат 
зборовите: „и начин“.  

                                
Член 2 

Членот 17 се менува и гласи: 
„Пријавата за засновање на работен однос и осигу-

рување ги содржи особено следниве податоци: 
1) назив на работодавачот; 
2) единствен матичен број на работодавачот и ре-

ден број на деловната единица; 
3) ден, месец и година на засновање на работниот 

однос; 
4) начин на засновање на работниот однос на работ-

никот: 
- со огласување на јавен оглас во дневниот печат од 

страна на работодавачот, 
- со посредување на Агенцијата, 
- со објавување во Агенцијата или 
- со посредување на агенција за посредување при 

вработување;  
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5) засновање на работен однос на: 
- неопределно време или 
- определено време.“ 
  

Член 3 
Насловот на Главата IV "КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ " се 

менува и гласи:  “ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ " . 
 

Член 4 
Во членот 56 став 1 зборовите: "Со парична казна 

од 25.000 до 250.000 денари ќе се казни за прекршок"  
се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 2.000 
до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на:".     

По ставот  1 се  додава нов став 2, кој  гласи: 
“Глоба во износ од 1.000  до 5.000 евра во денарска 

противвредност за прекршокот од ставот 1 на овој член 
ќе му се изрече на директорот, односно друго одговор-
но лице кај  работодавачот.“ 

 
Член 5 

Во членот 57  ставот 1 се  менува и гласи: 
“Глоба во износ од 500  евра во денарска против-

вредност ќе се изрече на самото место  за  прекршокот 
на работодавач, ако:“. 

Ставот  2 се  менува и гласи: 
“Глоба во износ од 200 евра во денарска против-

вредност ќе му се изрече на самото место  за прекршо-
кот  од ставот 1 точките 1, 2, 3, 4 и 5 на овој член на ди-
ректорот, односно  друго одговорно лице кај работода-
вачот.“ 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
“Покана за плаќање на глобата од ставовите 1 и 2  

на овој член на сторителот на прекршокот ќе му врачи 
инспекторот на трудот на местото на прекршокот.“ 

 
Член 6 

По членот 57 се додава нов член 57-а, кој гласи: 
 

"Член 57-а 
Ако инспекторот на трудот утврди дека е сторен 

прекршок од членовите 56 и 57  на овој закон, е должен 
на сторителот на прекршокот да му предложи постапка 
за порамнување, согласно со Законот за прекршоците. 

За прекршоците од членовите 56 и 57 на овој закон, 
прекршочна постапка води и прекршочна санкција 
изрекува надлежниот суд." 

 
Член 7 

Во членот 58 ставот 1  се менува и гласи: 
"Глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска про-

тиввредност ќе му се изрече за прекршокот на поеди-
нец кој:". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече  за  прекршокот од ста-
вот 1 на овој член на работникот определен за водење 
на евиденција кој во  евиденцијата ќе запише  неточни  
податоци (член 52 став 4).“ 

 
Член 8 

Во целиот текст на Законот зборот "работодавец" 
во кој било род и број се заменува со зборот "работода-
вач". 

 
Член 9 

Во целиот текст на Законот зборот „Завод“  се заме-
нува со зборот „Агенција“. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR EVIDENCAT NË SFERËN E PUNËS 
 

Neni 1 
Në Ligjin për evidencat në sferën e punës (“Gazeta 

zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 16/2004) në 
nenin 15 pas fjalës "formular" shtohen fjalët: "dhe 
mënyrë". 

 
Neni 2 

Neni 17  ndryshon si vijon: 
''Fletëparaqitja për themelimin e marrëdhënies së punës 

dhe sigurim përmban këto të dhëna:  
1) emrin e punëdhënësit, 
2) numrin unik të amzës së punëdhënësit dhe numrin 

rendor të njësisë afariste; 
3) ditën, muajin dhe vitin e themelimit të marrëdhënies 

së punës; 
4) mënyrën e themelimit të marrëdhënies së punës të 

punëtorit: 
- me  publikimin e shpalljen publike në shtypin ditor 

nga punëdhënësi, 
- me ndërmjetësimin e Agjencisë, 
- me shpallje në Agjenci, ose 
- me ndërmjetësimin e agjencisë për ndërmjetësim gjatë 

punësimit; 
5) themelimin e marrëdhënies së punës në: 
- kohën e pacaktuar, ose 
- kohën të caktuar.'' 
  

Neni 3 
Titulli i Kreut IV “DISPOZITA NDËSHKUESE” 

ndryshon si vijon: “DISPOZITA PËR KUNDËRVAJTJE”. 
 

Neni 4 
Në nenin 56 paragrafi (1) fjalët: “Me dënim me para 

prej 25 000 deri 250 000 denarë do të dënohet për 
kundërvajtje” zëvendësohen me fjalët: “Gjobë në shumë 
prej 2 000 deri 4 000 euro me kundërvlerë në denarë do t’i 
kumtohet për kundërvajtje”.     

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon: 
''Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 5 000 euro me 

kundërvlerë në denarë për kundërvajtje nga paragrafi 1 i 
këtij neni do t'i kumtohet drejtorit, përkatësisht personit 
tjetër përgjegjës te punëdhënësi:'' 

 
Neni 5 

Në nenin 57 paragrafi 1 ndryshon si vijon: 
“Gjobë në shumë prej 500 euro me kundërvlerë në 

denarë do t’i kumtohet në vendngjarje për kundërvajtje të 
punëdhënësit, nëse:” 

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 
''Gjobë në shumë prej 200 euro me kundërvlerë në 

denarë do t’i kumtohet vendngjarje për kundërvajtjen nga 
paragrafi 1 i pikat 1, 2, 3, 4 dhe 5 këtij neni drejtorit, 
përkatësisht personit tjetër përgjegjës te punëdhënësi:'' 

Pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri 3,  si vijon: 
”Thirrje për pagesën e gjobës nga paragrafët 1 dhe 2 të 

këtij neni kryerësit të kundërvajtjes do t’ia dorëzojë 
inspektori i punës në vendngjarjen e kundërvajtjes.'' 
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Neni 6 
Pas  nenit 57 shtohet neni  i ri 57 –a si vijon: 
                                

“Neni 57-a 
Nëse inspektori i punës konfirmon se është kryer 

kundërvajtje nga nenet 56 dhe 57 të këtij ligji, është i 
detyruar që kryerësit të kundërvajtjes t’ia propozojë 
procedurën e barazimit, në pajtim me Ligjin për 
kundërvajtje. 

Për kundërvajtjet nga nenet 56 dhe 57 të këtij ligji, 
procedurë për kundërvajtje mban dhe sanksion për 
kundërvajtje kumton gjykata kompetente.” " 

 
Neni 7 

Në nenin 58 paragrafi 1 ndryshon si vijon: 
 “Gjobë në shumë prej 200 deri 500 euro me 

kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje 
individit i cili: 

Paragrafi 2  ndryshohet si vijon: 
''Gjobë në shumë prej 200 deri në 500 euro me 

kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtjen 
nga paragrafi 1 i këtij neni punëdhënësit të caktuar për 
mbajtjen e evidencës, i cili në evidencë do të shënojë të 
dhëna të pasakta (neni 52 paragrafi 4)''.  

 
Neni 8 

Në tërë tekstin e ligjit fjala “punëdhënës” në çfarëdo 
gjinie dhe numër zëvendësohet me fjalën “punëdhënës”. 

 
Neni 9 

Në tërë tekstin e ligjit fjala ''Ent'' zëvendësohet me 
fjalën ''Agjenci'' 

 
Neni 10 

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

___________ 
1933. 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МА-
ТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ И КО-
РИСНИЦИТЕ НА ПРАВАТА ОД ПЕНЗИСКОТО И   

ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за матична евиденција за осигурениците и 
корисниците на правата од пензиското и  инвалидското 
осигурување, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 31 јули 2008 година. 

 
     Бр. 07-3288/1                                Претседател 
31 јули 2008 година               на Република Македонија,                       
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРЕНИ-
ЦИТЕ И КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВАТА ОД ПЕН-
ЗИСКОТО И  ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 1 

Во Законот за матична евиденција за осигурениците 
и корисниците на правата од пензиското и инвалидско-
то осигурување („Службен весник на Република Маке-
донија” број 16/2004 и 55/2007), во членот 15 став 5 
зборовите: „Министерство за труд и социјална полити-
ка” се заменуваат со зборовите: „Министерот за труд и 
социјална политика”, а зборовите:  „Правилник за 
обрасците на пријави за матична евиденција” се заме-
нуваат со зборовите: „Правилник за формата, содржи-
ната и начинот на поднесување на обрасците на прија-
ви за матична евиденција”. 

 
Член 2 

Во членот 16 ставот 1 се менува и гласи: 
„Пријавата за осигурување ги содржи податоците 

од членот 8 став 1 точки 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
15, 16 и 22 на овој закон.” 

 
Член 3 

Во членот 24 став 1 бројот “30” се заменува со бро-
јот “15”. 

     
Член 4 

Во членот 25 став 4 бројот “30” се заменува со бро-
јот „15”. 

 
Член 5 

Насловот на Главата IX  “КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ” се 
менува и гласи: “ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ”. 

 
Член 6 

Во членот 34 став 1 воведната реченица се менува и 
гласи: „Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денар-
ска противвредност за прекршок ќе му  се изрече на ра-
ботодавачот, ако:”. 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска 

противвредност за прекршокот од ставот 1 на овој член 
ќе му се изрече и на одговорното лице кај работодава-
чот.“ 

 
Член 7 

Во членот 35 зборовите: „Со парична казна во из-
нос од 5.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок 
физичко лице што врши дејност, индивидуалниот зем-
јоделец“ се заменуваат со зборовите: „Глоба во износ 
од 400 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се 
изрече за прекршок на работодавачот“. 

 
Член 8 

Во членот 36 зборовите: „Со парична казна во из-
нос од 5.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок“ 
се заменуваат со зборовите: „Глоба во износ од 400 до 
1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок на“. 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„За прекршоците од членовите 34,35 и 36, прекр-

шочна постапка води и прекршочна санкција изрекува 
надлежниот суд.“ 
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Член 9 
Правилникот од членот 1 на овој закон, министерот 

за труд и социјална политика ќе го донесе во рок од 30 
дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 10 

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

___________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR EVIDENCËN E AMZËS PËR TË SIGURUARIT 
DHE SHFRYTËZUESIT E TË DREJTAVE NGA 

SIGURIMI PENSIONAL DHE INVALIDOR 
 

Neni 1 
Në Ligjin për evidencën e amzës për të siguruarit dhe 

shfrytëzuesit e të drejtave nga sigurimi pensional dhe 
invalidor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
numër 16/04 dhe 55/07), në nenin 15 paragrafi 5 fjalët: 
“Ministria e Punës dhe Politikës Sociale” zëvendësohen me 
fjalët: “Ministri i Punës dhe Politikës Sociale”, ndërsa 
fjalët “Rregullores për formularin e fletëparaqitjeve për 
evidencën e amzës” zëvendësohen me fjalët: “Rregullores 
për formën, përmbajtjen dhe mënyrën e paraqitjes së 
formularëve të fletëparaqitjeve për evidencën e amzës”. 

 
Neni 2 

Në nenin 16 paragrafi 1, ndryshohet si vijon: 
“Fletëparaqitja për sigurim i përmban të dhënat nga 

neni 8 paragrafi 1, pikat 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
15, 16 dhe 22 të këtij ligji.” 

 
Neni 3 

Në nenin 24 në paragrafin 1, numri “30” zëvendësohen 
me numrin “15”. 

 
Neni 4 

Në nenin 25 paragrafi 4, numri “30” zëvendësohen me 
numrin “15”. 

 
Neni 5 

Titulli i Kreut IX. “DISPOZITA NDËSHKUESE” 
ndryshohet si vijon: “DISPOZITA PËR KUNDËRVAJTJE”. 

 
Neni 6 

Në nenin 34 fjalia hyrëse e paragrafit 1, ndryshohet si 
vijon: 

“Gjoba në shumë prej 2.000 deri në 3.000 euro me 
kundërvlerë në denarë, për kundërvajtje do t’i kumtohet 
punëdhënësit, nëse:” 

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 
“Gjoba në shumë prej 300 deri në 1.000 euro me 

kundërvlerë në denarë, për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i 
këtij neni do t’i kumtohet edhe personit përgjegjës te 
punëdhënësit”. 

 
Neni 7 

Në nenin 35 fjalët: “Me dënim në para në shumë prej 
5.000 deri në 50.000 denarë, do të dënohet për kundërvajtje 
personi fizik, që kryen veprimtari si bujk individual”, 
zëvendësohen me fjalët: “Gjoba në shumë prej 400 deri në 
1.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t’i kumtohet për 
kundërvajtje punëdhënësit”.  

Neni 8 
Në nenin 36 fjalët: “Me dënim në para në shumë prej 

5.000 deri në 50.000 denarë, do të dënohet për 
kundërvajtje”,  zëvendësohen me fjalët: “Gjobë në shumë 
prej 400 deri në 1.000 euro me kundërvlerë në denarë, për 
kundërvajtje do t’i kumtohet”.  

Pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si vijon: 
“Për kundërvajtjet nga nenet 34, 35 dhe 36, procedurë 

për kundërvajtje udhëheq dhe sanksion kundërvajtës 
kumton gjykata kompetente”. 

 
Neni 9 

Rregulloren nga paragrafi 1 i këtij neni, ministri i 
Punës dhe Politikës Sociale do ta miratojë në afat prej 30 
ditësh, nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 10 

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

___________ 
1934. 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за управување со отпад, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 31 јули 2008 година. 

 
     Бр. 07-3271/1                               Претседател 
31 јули 2008 година               на Република Македонија,                       
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД 

 
Член 1 

Во Законот за управување со отпад („Службен вес-
ник на Република Македонија” број 68/2004, 71/2004 и 
107/2007), во членот 32-а став (6) зборовите: "да водат 
евиденција" се додаваат зборовите: "и да го утврдува 
потеклото на примениот или испорачан отпад".  

По ставот ( 6 ) се додава нов став (7), кој гласи: 
 "(7) Правните и физичките лица од ставот (1) на 

овој член  доколку не можат да го утврдат потеклото 
на примениот или испорачаниот отпад не смеат истиот 
да го откупат." 

По ставот (7) кој станува став (8) се додава нов став 
(9), кој гласи: 

 "(9) Во случаите од ставот  (7) на овој член правни-
те и физички лица се должни да го пријават случајот на 
органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на внатрешните работи." 
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Ставот (8) кој станува став (10), се менува и гласи: 
 „(10) Производите и материјалите што се во општа 

употреба како што се: метални и електрични делови од 
железничка опрема; метални делови од електрични во-
дови и далноводи; метални делови и метална жица од 
воздушни телефонски водови; сите видови шахти, 
сливници за атмосферска канализација и граничници 
на шахти;  бакарни кабли со висок пресек; алуминиум-
ски кабли; еластични огради – браници за патишта; си-
те видови на сообраќајни знаци и патокази; громобра-
ни; бисти, споменици и други уметнички и археолошки 
предмети и делови од нив (букви од натписи и слично) 
и други производи и материјали со чие оштетување 
или одземање може да се загрозува животот и здравје-
то на луѓето, сигурноста на јавниот сообраќај или обје-
кти на јавни инсталации, како и нивното нормално 
функционирање (во натамошниот текст: материјали и 
добра во општа упoтреба) вршителите на дејноста тр-
говија со неопасен одпад не смеат да ги откупуваат од 
индивидуалните собирачи на отпад.“  

По ставот (10) се додава нов став (11), кој гласи: 
„(11) По исклучок од ставот (10) на овој член врши-

телите на дејноста трговија со неопасен одпад можат 
да откупуваат производи и материјали што се во општа 
употреба од физички или правни лица доколку се под-
несе доказ дека производите и материјалите што се во 
општа употреба се во нивна сопственост." 

 
Член 2 

Во членот 127 став (1) по точката 7 се додава  нова 
точка 7-а,  која гласи: 

“7-а) да утврди дали правните и физичките лица по-
стапуваат согласно со одредбите од членот 32-а на овој 
закон". 

 
Член 3 

По членот 138 се додава нова глава XII-a и два нови 
члена 138-а и 138-б, кои гласат: 

 
„XII-а КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРИ ТРГОВИЈА  

СО ОТПАД 
 

Член 138-а 
Вршење на недозволена трговија со неопасен отпад 

 
(1) Тој што  врши трговија со неопасен отпад без 

дозвола ќе се казни со затвор од три  до пет години. 
(2) Ако делото од ставот (1) на овој член е изврше-

но од организирана група составена од повеќе од три 
лица сторителите ќе се казнат со казна затвор најмалку 
четири години.  

 
Член 138-б 

Вршење на откуп на производи и материјали што се 
во општа употреба 

 
(1) Тој што врши откуп на производи и материјали 

што се во општа употреба ќе се казни  со затвор од три 
до десет години. 

(2) Ако делото од ставот (1) на овој член е изврше-
но од организирана група составена од повеќе од три 
лица сторителите ќе се казнат со казна затвор најмалку 
четири  години.“ 

Член 4 
Во членот 139 став (1 ) точката 5 се брише. 
Во ставот (1) точка 7 зборовите: “став (7)” се 

замeнува со зборовите: “став (9)”.  
Ставот (6) се менува и гласи: 
“За дејствијата од ставот (1) точки 4, 11, 13 и 19 и 

ставот (2) точки 9 и 25 на овој член, покрај органите на 
инспекциски надзор од членот 126 на овој закон, право 
и обврска за увид има и работник на органот на држав-
ната управа надлежен за работите од областа на вна-
трешни работи.” 

По ставот (6 ) се додава нов став (7), кој гласи: 
“(7) Во случаите од ставот (6) на овој член работни-

кот на органот на државната управа надлежен за рабо-
тите од областа на внатрешни работи е должен за нао-
дот од увидот да достави пријава за покренување на 
прекршочна постапка до надлежниот инспектор за жи-
вотна средина.” 

Ставот (7) станува став (8).  
 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Уредбата за определување на матери-
јали и предмети што се во општа употреба, а кои врши-
телите на дејноста трговија со неопасен отпад не смеат 
да ги откупуваат од индивидуалните собирачи на отпад 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
115/2007). 

 
Член 6 

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

___________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR MENAXHIM ME HEDHURINA 
 

Neni 1 
Në Ligjin për menaxhim me hedhurina (“Gazeta 

zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 68/2004, 
71/2004 dhe 107/2007) në nenin 32-a paragrafi (6) fjalët:'' 
të mbajnë evidencë “shtohen fjalët:'' dhe ta vërtetojë 
origjinën e hedhurinës së pranuar ose të porositur'' 

Pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7), si vijon: 
''(7) Personat juridikë dhe fizikë nga paragrafi (1) të 

këtij neni nëse nuk mund ta vërtetojnë origjinën e 
hedhurinës së pranuar ose të porositur nuk guxojnë të 
njëjtën ta grumbullojnë.'' 

Pas paragrafit (7) i cili bëhet paragraf (8), shtohet 
paragraf i ri (9), si vijon: 

''(9) Në rastet nga paragrafi (7) nga ky nen personat 
juridikë dhe fizikë janë të detyruar t’ia paraqesin rastin 
organit të administratës shtetërore kompetent për punët nga 
sfera e punëve të brendshme.'' 

Paragrafi (8) i cili bëhet paragraf (10) ndryshon si 
vijon: 

''(10) Prodhimet dhe materialet që janë në përdorim të 
përgjithshëm si: pjesët metalike dhe elektrike nga pajisja 
hekurudhore, pjesët metalike nga përçuesit dhe 
largpërçuesit; pjesët metalike dhe rrjeti metalik nga 
përçuesit ajrorë telefonikë, të gjitha llojet e kapakëve të 
pusetave, kullueset për kanalizim atmosferik dhe kufizues 
të kapakëve të pusetave; kabllo të bakrit me prerje të lartë, 
kablla alumini; gardhe elastike - mbrojtës për rrugë; të 
gjitha shenjat e komunikacionit dhe udhërëfyesit; 
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rrufepritësit; bustet, monumentet dhe sendet e tjera artistike 
dhe arkeologjike dhe pjesë nga to (shkronja nga 
mbishkrimet dhe ngjashëm) dhe prodhime të tjera dhe 
materiale me dëmtimin ose marrjen e të cilave mund ta 
rrezikoj jetën dhe shëndetin e njerëzve, sigurinë e 
komunikacionit publik ose të objekteve të instilacioneve 
publike, si dhe funksionimin e tyre normal (në tekstin e 
mëtutjeshëm: materiale dhe të mira në përdorim të 
përgjithshëm) kryerësit e veprimtarisë tregtare me 
hedhurinat e parrezikshme nuk guxojnë t'i grumbullojnë 
nga grumbulluesit individualë të hedhurinave.''  

Pas paragrafit (10) shtohet paragraf i ri (11), si vijon: 
''(11) Me përjashtim të paragrafit (10) të këtij neni 

kryerësit e veprimtarisë tregti me hedhurinë të 
parrezikshëm mund të grumbullojnë prodhime dhe 
materiale që janë në përdorim të përgjithshëm nga persona 
fizikë dhe juridikë nëse paraqitet dëshmi se prodhimet dhe 
materialet që janë në përdorim të përgjithshëm, janë në 
pronësinë e tyre''. 

 
Neni 2 

Në nenin 127 paragrafi (1) pas pikës 7 shtohet pikë e re 
7-a si vijon: 

7-a) të vërtetojë se personat juridikë dhe fizikë veprojnë 
në pajtim me dispozitat nga neni 32-a të këtij ligji''. 

 
Neni 3 

Pas nenit 138 shtohet Kreu i ri XII-a dhe dy nene të 
reja 138-a dhe 138-b si vijojnë: 

 
''XII-a  VEPRA PENALE GJATË TREGTISË ME 

HEDHURINA 
 

Neni 138 -a 
Kryerja e tregtisë së palejuar me hedhurina të 

parrezikshme 
 
(1) Ai që kryen tregti me  të parrezikshme pa leje do të 

dënohet me burg prej tre deri në pesë vjet. 
(2) Nëse vepra nga paragrafi (1) i këtij neni është kryer 

nga grupi i organizuar prej më tepër se tre personash, 
kryerësit do të dënohen me dënim me burg së paku katër 
vjet.  

 
Neni 138-b 

Kryerja e grumbullimit të prodhimeve dhe materialeve 
që janë në përdorim të përgjithshëm 

 
(1) Ai që bën grumbullimin e prodhimeve dhe 

materialeve që janë në përdorim të përgjithshëm do të 
dënohet me burg prej tre deri në dhjet vjet. 

(2) Nëse vepra nga paragrafi (1) i këtij neni është kryer 
nga grupi i organizuar i përbërë prej më shumë se tre 
personash, kryerësit do të dënohen me dënim me burg së 
paku katër vjet. 

 
Neni 4 

Në nenin 139 paragrafi (1) pika 5 fshihet. 
Në  paragrafin (1) në pikën 7 fjalët: ''paragrafi (7) 

zëvendësohet me fjalët: ''paragrafi (9)''.  
Paragrafi (6) ndryshon si vijon: 
''Për veprimet nga paragrafi (1) pika 4, 11, 13 dhe 19 

nga paragrafi (2), pika 9 dhe 25 e këtij neni, përveç 
organeve të mbikëqyrjes së inspektimit nga neni 126 të 
këtij ligji, të drejtë dhe detyrim për shikim ka edhe punëtori 
i organit të administratës shtetërore kompetent për punët 
nga sfera e punëve të brendshme''. 

Pas paragrafit (6) shtohet paragrafi i ri (7), si vijon: 
(7) ''Në rastet nga paragrafi (6) nga ky nen punëtori i 

organit të administratës shtetërore kompetent për punët nga 
sfera e punëve të brendshme, është i detyruar që për 
inspektimin nga mbikëqyrja t’i dërgojë fletëparaqitje për 
ngritjen e procedurës për kundërvajtje inspektorit 
kompetent për mjedisin jetësor.'' 

Paragrafi (7) bëhet paragraf (8).  
 

Neni 5 
Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji shfuqizohet 

Dekreti për përcaktimin e materialeve dhe të sendeve që 
janë në përdorim të përgjithshëm, e të cilat kryerësit e 
veprimtarisë tregti me hedhurina të parrezikshme nuk 
guxojnë t'i grumbullojnë nga grumbulluesit individual i 
hedhurinave (''Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë'' 
numër 115/2007).  

 
Neni 6 

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

____________ 
1935. 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРА-
БОТУВАЊЕ И ОСИГУРУВАЊЕ  ВО СЛУЧАЈ НА 

НЕВРАБОТЕНОСТ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за вработување и осигурување во случај 
на невработеност, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 31 јули 2008 година. 

 
     Бр. 07-3290/1                               Претседател 
31 јули 2008 година              на Република Македонија,                       
         Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И ОСИГУРУВАЊЕ  ВО 

СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ 
 

Член 1 
Во Законот за вработување и осигурување во случај  

на невработеност (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001,  
25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006 и 29/2007), во членот 
19 став 1 алинејата 18 се брише. 

 
Член 2 

Насловот  на Главата  Х "КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ" се 
менува и гласи: “ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ". 
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Член 3 
Во членот 99 став 1 воведната реченица се менува и 

гласи: “Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за  прекршокот на 
работодавач - правно лице, ако:“. 

Ставот 2 се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за  прекршокот од ста-
вот 1 на овој член  на работодавач -физичко  лице.“ 

По ставот  2 се додава нов став  3,  кој гласи: 
“Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ста-
вот 1  на овој член на директорот, односно друго одго-
ворно лице кај  работодавачот.“ 

 
Член 4 

Во членот 100 став 1 воведната реченица  се менува 
и гласи: “Глоба во износ од 500 евра во денарска про-
тиввредност ќе се изрече на самото место  за  прекршо-
кот на одговорното лице во Агенцијата, ако:“. 

По ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3,  кои 
гласат: 

“Глоба во износ од 200 евра во денарска против-
вредност ќе се изрече на самото место за прекршок од 
ставот 1 на овој член на директорот, односно друго од-
говорно лице кај работодавачот. 

Покана за плаќање на глобата од ставовите  1  и  2  
на овој член на сторителот на прекршокот ќе му врачи 
инспекторот на трудот на местото на прекршокот.“ 

 
Член 5 

По членот 100 се додава нов член 100-а, кој гласи: 
 

“Член 100-а 
Ако инспекторот на трудот утврди дека е сторен пре-

кршок од членовите 99 и 100  на овој закон, должен е на 
сторителот на прекршокот да му предложи постапка за 
порамнување, согласно со Законот за прекршоците. 

За прекршоците од членовите 99 и 100 на овој за-
кон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција 
изрекува надлежниот суд.“ 

  
Член 6 

Во целиот текст на Законот зборот "работодавец"  
во кој било род и број се заменува со зборот "работода-
вач". 

 
Член 7 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за вработување и осигурување 
во случај на невработеност. 

 
Член 8 

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

___________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR PUNËSIM DHE SIGURIM NË RAST TË 
PAPUNËSISË 

 
Neni 1 

Në Ligjin për punësim dhe sigurim në rast të 
papunësisë (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
numër 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 
37/2004, 4/2005, 50/2006 dhe 29/2007) në nenin 19 
paragrafi 1 alineja 18 fshihet. 

Neni 2 
Titulli i Kreut X. “DISPOZITA NDËSHKUESE” 

ndryshon si vijon: “DISPOZITA PËR KUNDËRVAJTJE”. 
                                                        

Neni 3 
Në nenin 99 paragrafi 1 fjalia hyrëse ndryshon si vijon: 

"Gjobë në shumë prej 2.000 deri në 4.000 euro me 
kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje 
punëdhënësit - person juridik, nëse:" 

Paragrafi 2  ndryshon si vijon: 
''Gjobë në shumë prej 500 deri në 1.000 euro me 

kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtjen 
nga paragrafi 1 i këtij neni punëdhënësit - person fizik''. 

Pas paragrafit 2, shtohet paragrafi i ri 3 si vijon: 
''Gjobë në shumë prej 1.000 deri në 1.500 euro me 

kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtjen 
nga paragrafi 1 i këtij neni drejtorit, përkatësisht personit 
tjetër përgjegjës te punëdhënësi:'' 

 
Neni 4 

Në nenin 100 paragrafi 1 fjalia hyrëse ndryshon si 
vijon: “Gjobë në shumë prej 500 euro me kundërvlerë në 
denarë do t’i kumtohet në vendngjarje për kundërvajtje 
personit përgjegjës të Agjencisë, nëse:” 

Pas paragrafit 1 shtohen dy paragrafë të rinj 2 dhe 3 si 
vijojnë: 

''Gjobë në shumë prej 200 euro me kundërvlerë në 
denarë do t’i kumtohet në vendngjarje për kundërvajtjen 
nga paragrafi 1 i këtij neni drejtorit, përkatësisht personit 
tjetër përgjegjës te punëdhënësi:'' 

“Thirrjen për pagesën e gjobës nga paragrafët 1 dhe 2 
të këtij neni kryerësit të kundërvajtjes do t’ia dorëzojë 
inspektori i punës në vendngjarjen e kundërvajtjes.” 

 
Neni 5 

Pas  nenit 100 shtohet neni  i ri 100 -a, si vijon: 
 

“Neni 100-a 
Nëse inspektori i punës konfirmon se është kryer 

kundërvajtje nga nenet 99 dhe 100 të këtij ligji, është i 
obliguar që kryerësit të kundërvajtjes t’i propozojë 
procedurë për barazim, në pajtim me Ligjin për 
kundërvajtje. 

Për kundërvajtjet nga nenet 99 dhe 100 të këtij ligji 
procedurë për kundërvajtje mban dhe sanksion për 
kundërvajtje kumton gjykata kompetente.” 

  
Neni 6 

Në tërë tekstin e ligjit fjala “punëdhënës” në çfarëdo 
gjinie dhe numri zëvendësohet me fjalën “punëdhënës”. 

 
Neni 7 

Autorizohet Komisioni juridik-ligjdhënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekstin e spastruar 
të Ligjit për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë. 

 
Neni 8 

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



Стр. 20 - Бр. 102 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 18 август 2008 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1936. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 12.08.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗГОЛЕМУ-
ВАЊЕ НА ПАРИЧНИОТ ВЛОГ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ДРУШТВОТО ЗА ИЗГРАДБА, 
УПРАВУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕЌЕНА-
МЕНСКА САЛА „БОРИС ТРАЈКОВСКИ“ ДООЕЛ  

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобруваат средства во износ од 

60.000.000,00 денари за зголемување на паричниот 
влог на Република Македонија во Друштвото за из-
градба, управување и издавање на повеќенаменска сала 
„Борис Трајковски“ ДООЕЛ Скопје. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се обезбедат 
од Буџетот на Република Македонија за 2008 година, 
Раздел 09002 – Министерство за финансии – функции 
на државата, Програма 2 – Функции, Потпрограма 20 – 
функции, категорија 48 – Капитални расходи, ставка 
482 – Други градежни објекти. 

 
Член 3 

Се задолжува Министерството за финансии средс-
твата од член 1 на оваа одлука да ги уплати на сметка 
на Друштвото за изградба, управување и издавање на 
повеќенаменска сала „Борис Трајковски“ ДООЕЛ 
Скопје. 

 
Член 4 

Друштвото за изградба, управување и издавање на 
повеќенаменска сала „Борис Трајковски“ ДООЕЛ 
Скопје согласно членовите 8-б и 8-в од Законот за из-
менување и дополнување на Законот за јавните прет-
пријатија  („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 49/06) за реализираните буџетски средства наме-
нети за доизградба на повеќенаменска спортска сала 
„Борис Трајковски“ да достави извештај по времени 
ситуации за изведените градежни работи до Мини-
стерството за финансии. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 19-4006/1                Претседател на Владата 

12 август 2008 година           на Република Македонија, 
           Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1937. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршу-
вање на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 25 јули 2008 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА  

ДИРЕКТОР НА ЗАТВОР ТЕТОВО 
 
1. Се разрешува Нуриман Тевфики од должноста 

директор на Затвор Тетово. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
Бр. 33-3931/1               Заменик на претседателот 

25 јули 2008 година                на Владата на Република 
         Скопје                                 Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 
1938. 

Врз основа на член 209 став 2 од Законот за служба 
во Армијата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 62/02, 98/02, 25/03, 
71/03, 112/05 и 134/07), министерот за одбрана, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УС-
ЛОВИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВ-
НО-ТЕХНИЧКО ЗВАЊЕ, ВРШЕЊЕТО НА ВОЗ-
ДУХОПЛОВНО-ТЕХНИЧКАТА СЛУЖБА, ОБЛЕ-
КАТА И ОПРЕМАТА НА ВОЗДУХОПЛОВНО-ТЕХ-
НИЧКИОТ ПЕРСОНАЛ И ОБЛИКОТ И СОДРЖИНА-
ТА НА ВОЕНАТА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА НА ВОЕН  

ВОЗДУХОПЛОВ 
 

Член 1 
Во Правилникот  за условите за стекнување на воз-

духопловно-техничко звање, вршењето на воздухоп-
ловно-техничката служба, облеката и опремата на воз-
духопловно-техничкиот персонал и обликот и содржи-
ната на воената дозвола за работа на воен воздухоплов 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
13/04), во членот 5 во алинејата 2, точката и запирката 
се заменуваат со сврзникот „и“. 

Во алинејата 3, на крајот од реченицата сврзникот 
„и“ се заменува со точка. 

Алинејата 4 се брише. 
 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 01-5064/1 

7 август 2008 година                   Министер за одбрана, 
    Скопје                              Зоран Коњановски, с.р. 

____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1939. 
Врз основа на член 88 став 10 и член 92 став 3 и 4 

од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 113/2007), министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКИТЕ ЗА УВОЗ И ТРАН-
ЗИТ И НАЧИНОТ И ПОСТАПКИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ПРОВЕРКИ И ПРЕГЛЕД НА ПРАТКИ ДО-
МАШНИ МИЛЕНИЦИ КОИ НЕ СЕ НАМЕНЕТИ 
ЗА ТРГОВИЈА ИЛИ ЗА ПРЕНОС НА ДРУГИ ЛИЦА 
И СЕ ПРИДРУЖЕНИ ОД СОПСТВЕНИКОТ ИЛИ 
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КАКО И ФОРМАТА И СОДР-
ЖИНАТА НА ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ 
СЕРТИФИКАТ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  

ПАСОШОТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и постап-

ките за увоз и транзит и начинот и постапките за врше-
ње на проверки и преглед на пратки домашни милени-
ци кои не се наменети за трговија или за пренос на дру-
ги лица и се најмногу до пет единки и се придружени 
од сопственикот или одговорно лице, како и формата и 
содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат 
и  формата и содржината на пасошот. 

 
Член 2 

(1) Идентификувањето на домашните миленици од 
видовите кучиња, мачки и ласици при увоз и транзит се 
врши со: 

1) јасно читлива тетоважа или некое друго трајно 
средство за идентификација,  

или 
2) електронски систем за идентификација.  
(2) Во случај средството за електронски систем за 

идентификација да не соодветствува со ISO стандардот 
11784 или Анекс А на ISO стандард 11785, сопствени-
кот или одговорното лице треба да ги обезбеди неоп-
ходните средства за читање на средството за електрон-
ски систем за идентификување за време на секоја про-
верка и преглед. 

(3) Без оглед на средствата за идентификација од 
став (1) на овој член со кои се идентификувани, живот-
ните треба да бидат пропратени со документите наве-
дени во член 3 став (1) точка 2) и 3) од овој правилник, 
со кои се идентификува името и адресата на сопствени-
кот на животното. 

(4) Домашните миленици од став (1) на овој член 
кои влегуваат во Република Македонија и за кои нема 
потреба да бидат ставени во карантин, треба да се  обе-
лежани со електронски систем за идентификација.   

 
Член 3 

(1) Домашните миленици од видовите наведени во 
член 2 став (1) од овој правилник при увоз и транзит, 
треба да:  

1) бидат идентификувани согласно член 2 став (1) 
од овој правилник; 

2) имаат пасош издаден од страна на овластен вете-
ринар од земјата извозник во кој се потврдува валидна 
вакцинација против беснило, или ако е соодветно 
ревакцинација, во согласност со препораките на произ-
водителот на вакцината со неактивирана вакцина, со 
најмалку една антигенска единица по доза (во соглас-
ност со стандардот на Светската здравствена организа-
ција) и  

3) бидат придружувани со ветеринарно-здравствен 
сертификат издаден од страна на овластено лице за 
издавање на ветеринарно-здравствен сертификат или 
при повторно влегување, треба да бидат придружувани 
само со пасош.  

(2) Домашните миленици од видовите наведени во 
член 2 став (1) од овој правилник кои се помлади од 
три месеци и не се вакцинирани против беснило не мо-
же да се увезат или транзитираат пред да ја достигнат 
потребната возраст за вакцинација. 

(3) По исклучок на став (2) од овој член, домашните 
миленици од ставот (1) на овој член кои се помлади од 
три месеци и не се вакцинирани против беснило, може 
да се увезат или транзитираат доколку имаат пасош и 
од самото раѓање престојувале во местото каде што се 
родени, без да имаат контакт со диви животни кај кои 
постои веројатност дека биле изложени на инфекција 
или се придружувани од страна на нивните мајки од 
кои сè уште се зависни и го имаат поминато тестот за 
утврдување на титарот на антитела.  

(4) Домашните миленици од видовите без 
р’бетници (освен пчели и артроподи), украсни тропски 
риби, амфибии, влекачи, сите видови птици (освен жи-
вина) и цицачи од видовите: глодари и домашни зајци, 
при увоз и транзит треба да бидат придружени со вете-
ринарно-здравствен сертификат.  

(5) Ветеринарно-здравствениот сертификат кој ги 
придружува домашните миленици од сите видови жи-
вотни треба да потврдува дека било извршено клинич-
ко испитување од страна на овластен ветеринар 24 часа 
пред испраќањето на животните, како и дека животни-
те се во добра здравствена состојба  да го издржат пре-
несувањето до нивната дестинација. 

(6) Домашни миленици од видовите наведени во 
член 2 став (1) од овој правилник доколку не ги испол-
нуваат барањата од став (1) на овој член, веднаш после 
увозот се ставаат во карантин. 

 
Член 4 

(1) Примарната вакцинација против беснило кај до-
машните миленици од видовите наведени во член 2 
став (1) од овој правилник се смета за валидна 21-иот 
ден од датумот на аплицирање на вакцината во соглас-
ност со препораките на производителот на вакцината 
во земјата во која е аплицирана вакцината. 

(2) Ревакцинација против беснило се смета за ва-
лидна од датата на нејзина апликација, доколку вакци-
ната е аплицирана во периодот на валидност, во сог-
ласност со препораките на производителот на предход-
ната вакцинација во земјата во која е аплицирана пред-
ходната вакцина. 

(3) Ревакцинацијата од ставот (2) на овој член се 
смета за примарна во отсуство на ветеринарно-здрав-
ствен сертификат со кој се потврдува претходна вакци-
нација. 

 
Член 5 

(1) Домашни миленици од видовите наведени во 
член 2 став (1) од овој правилник, покрај барањата за 
движење од член 3 став (1) од овој правилник, треба да 
бидат подложени на испитување на титар на неутрали-
зирачки антитела за беснило, еднаква на најмалку 0,5 
IU/мл врз примерок земен од страна на овластен вете-
ринар најмалку 30 дена по вакцинацијата и три месеци 
пред движењето.  
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(2) Испитувањето на титарот на неутрализирачки 
антитела за беснило треба да биде извршено од страна 
на одобрена-акредитирана лабораторија, која има вос-
поставено критериуми неопходни за стандардизација 
на серолошките тестови за следење на делотворноста 
на вакцините за беснило. 

(3) Испитувањето на титарот на неутрализирачки 
антитела за беснило не треба да се повторува на до-
машни миленици кои биле ревакцинирани на интерва-
ли во согласност со препораките на производителот на 
вакцината. 

(4) При повторно влегување на домашни миленици, 
чиј пасош потврдува дека испитувањето на титарот на 
неутрализирачки антитела била извршена со задоволи-
телен резултат пред животното да ја напушти терито-
ријата на Република Македонија, рокот од став (1) на 
овој член не важи.  

 
Член 6 

При влез на домашни миленици од видовите наве-
дени во член 2 став (1) од овој правилник на територи-
јата на Република Македонија, пасошот или ветеринар-
но- здравствениот сертификат кој ги придружува до-
машните миленици треба да потврдува дека било извр-
шено клиничко испитување и  извршен третман против 
Ехинококоза и крлежи, од страна на овластен ветери-
нар. 

 
Член 7 

(1) Формата и содржината на образецот на ветери-
нарно-здравствениот сертификат за некомерцијално 
движење од член 3 став (1) точка 3) на домашни миле-
ници од видовите наведени во член 2 став (1) од овој 
правилник даден е во Прилог I  кој е составен дел на 
овој правилник.   

(2) Ветеринарно-здравствениот сертификат треба да: 
1) се состои од еден лист или од неколку поврзани 

листови; 
2) е напишан на македонски јазик и најмалку на 

англиски јазик; 
3) има единствен референтен број; 
4) има оригинален потпис од овластено лице за из-

давање на ветеринарно-здравствениот сертификат, чит-
ливо наведено име, квалификација и звање и оригина-
лен печат на надлежниот орган од земјата извозник; 

5) има дата на издавање која треба да се совпаѓа со 
датата на натоварот на животните; 

6) е адресиран до еден примач; 
7) е целосно и правилно пополнет; 
8) нема понатамошни исправки, а доколку има 

истите да бидат потврдени со потпис од овластеното 
лице кое го издало; 

9) бидат правилно прецртани и потврдени со пот-
пис од овластеното лице задолжено за издавање на ве-
теринарно-здравствениот сертификат непотполнетите 
делови или алтернативите кои не се применливи; 

10) се однесува на една пратка.  
(3) Ветеринарно-здравствениот сертификат се со-

стои од седум дела и тоа: 
- дел 1, сопственик или одговорно лице кое го при-

дружува животното; 
- дел 2, опис на животното; 
- дел 3, идентификација на животното; 
- дел 4, вакцинирање против беснило; 
- дел 5, серолошки тест за беснило (по потреба) 
- дел 6, третман од болви (по потреба); 
- дел 7, третман за Ехинококоза (по потреба). 

Член 8 
(1) Домашните миленици од видовите наведени во 

член 2 став (1) од овој правилник се придружени со па-
сош кој е документ со кој се идентификува домашниот 
миленик и се овозможува проверка на неговиот статус. 

(2)  Формата и содржината на образецот на пасошот 
на домашни миленици од член 3 став (1) точка 2) од 
овој правилник на домашни миленици од видовите на-
ведени во член 2 став (1) од овој правилник е даден во 
Прилог II  кој е составен дел на овој правилник.  

(3) Пасошот на домашните миленици содржи 18 
страници во тврди корици со димензии 10 x 15,2 санти-
метри. 

(4) Надворешната и внатрешната страна на предна-
та и задната корица е во сина боја (pantone reflex blue). 
На надворешната страна од предната корица во горни-
от дел стои грбот на Република Македонија, а под него 
e испишан текстот: “Република Македонија“ и „Пасош 
на домашни миленици“. 

(5) На крајниот долен дел од секоја страна исклучу-
вајќи ја надворешната страна на задната корица  стои 
ИСО кодот на  Република Македонија “МК“ и единс-
твениот број на пасошот.  Текстот на пасошот треба да 
биде напишан на македонски јазик и англиски јазик. 

(6) На првата страница во горниот дел во рамка под 
римско I е испишан текстот: “Сопственик“, а под него 
во редови под точките 1), 2) и 3) се наведени “Име“, 
“Презиме“, “Адреса“, “Поштенски Број“, “Град“и 
“Држава“.  

(7) На втората страница во горниот дел во рамка 
под римско II е испишан текстот: “Опис на животно-
то“, под него во рамка е испишан текстот: “Слика на 
животното (Незадолжително)“, а под рамката во редо-
ви е испишан текстот: “Име“, “Вид“, “Раса“, “Пол“, 
“Дата на раѓање“ и “Крзно (боја и тип)“, под овој текст 
со помали букви е испишан текстот: “По изјава на 
сопственикот“. 

(8) На третата страница во горниот дел во рамка 
под римско III е испишан текстот:  “Идентификација на 
животното“, под него во редови “Број на микрочип“, 
“Датум на микрочип“, “Локација на микрочип“, “Број 
на тетоважа“ и “Датум  на тетовирање“, а во долниот 
дел на страницата е испишан текстот: “Идентификаци-
јата мора да биде верификувана на овој пасош пред се-
кој нов влез“. 

(9) На четвртата страница во горниот дел во рамка 
под римско IV е испишан текстот: “Вакцинација про-
тив беснило“, под него е испишан текстот:   “Произво-
дител и име на вакцината“, “Сериски број“, “Дата на 
вакцинација“, валидност“, “Oвластен ветеринар“. Под 
текстот, стои табела составена од три реда и три коло-
ни, во која во  втората колона, редовите се поделени на 
по уште два реда, со места за запишување на податоци-
те за вакцинирањето. Во третата колона во секој ред се 
вметнати рамки  во кои е испишан текстот:  “Потпис и 
печат“, табелата паралелно продолжува и на петтата 
страница со тоа што се состои од пет реда, за запишу-
вање на податоците за вакцинирањето. 

(10) Шестата страница е идентична на четвртата 
страница, а седмата страница е идентична на петата 
страница. 

(11) На осмата страница во горниот дел во рамка 
под римско V е испишан текстот: “Серолошки текст  
против беснило“, а под него е испишан текстот: “Го 
проследив официјално добиениот резултат од сероло-
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шкиот тест за животното извршен на примерок на крв 
земен на дата (ден/месец/година) и тестиран во акреди-
тирана лабораторија, кој потврдува дека титарот на ан-
титела за беснило е еднаков или поголем на 0,5 IU/ml“. 
На долниот дел од страницата е испишан текстот: 
“име, дата и потпис на овластениот ветеринар“, кој 
треба соодветно да се пополни, а под него место во 
рамка во која е испишан текстот: “Потпис и печат“. 

(12) На деветата страница во горниот дел во рамка 
под римско V е испишан текстот: “Во случај на допол-
нителен тест“, а под него е испишан текстот идентичен 
со текстот од  осмата страница. 

(13) На десетата страница во горниот дел во рамка 
под римско VI е испишан текстот: “ Третман против 
ектопаразити“, а под него е испишан текстот: “Произ-
водител и име на средството“, “Дата,време“ и “Овла-
стен ветеринар“. Под редот, стои табела составена од 
три реда и три колони, во која во   втората колона, ре-
довите се поделени на по уште два реда, со места за за-
пишување на податоците за третманот против ектопа-
разити. Во третата колона во секој ред вметнати се 
рамки  во кои е испишан текстот: “Потпис и печат “, 
табелата паралелно продолжува и на единаесеттата 
страница со тоа што се состои од пет реда, за запишу-
вање на податоците за средството со кое е извршен 
третманот против ектопаразити. 

(14) На дванаесеттата страница во горниот дел во 
рамка под римско VII е испишан текстот: “Третман 
против ехинококоза“, под него во ред е испишан тек-
стот: “Производител и име на средството“, “Дата на 
вакцинација“, валидност“, “Oвластен ветеринар“. Под 
редот, стои табела составена од три реда и три колони, 
во која во  втората колона, редовите се поделени на по 
уште два реда, со места за запишување на податоците 
за средството со кое е извршен третманот против ехи-
нококоза. Во третата колона во секој ред се вметнати 
рамки  во кои стои текстот:  “Потпис и печат“, табелата 
паралелно продолжува и на тринаесеттата страница со 
тоа што се состои од пет реда, за запишување на пода-
тоците за средството со кое е извршен третманот про-
тив ехинококоза. 

(15) На четиринаесеттата страница во горниот дел 
во рамка под римско VIII е испишан текстот: “Други 
вакцинации“, под него во ред е испишан текстот: “Про-
изводител и име на вакцината“, “Сериски број“, “Дата 
на вакцинација“, валидност“, “Oвластен ветеринар“. 
Под редот, стои табела составена од три реда и три ко-
лони, во која во  втората колона, редовите се поделени 
на по уште два реда, со места за запишување на пода-
тоците за вакцинирањето. Во третата колона во секој 
ред се вметнати рамки  во кои стои текстот:  “Потпис и 
печат“, табелата паралелно продолжува и на петнаесет-
тата страница со тоа што се состои од пет реда, за запи-
шување на податоците за вакцинирањето.  

(16) На шеснаесеттата страница во горниот дел во 
рамка под римско IX е испишан текстот: “Клинички 
испитувања“, под него во ред е испишан текстот: “Из-
јава“, “Дата“ и “Ветеринар“. Под редот, стои табела со-
ставена од четри реда и три колони, во која во  првата 
колона во секој ред стои текстот: “Животното е во до-
бра здравствена состојба и подготвено да го издржи па-
тувањето“. Во третата колона во секој ред се вметнати 
рамки  во кои стои текстот:  “Потпис и печат“. 

(17) На седумнаесеттата страница во горниот дел во 
рамка под римско X е испишан текстот: “Верификаци-
ја“, под него во ред е испишан текстот: “Надлежно те-

ло“, “Дата“ и “Печат или пломба“. Под редот, стои та-
бела составена од четри реда и три колони, со места за 
запишување на податоците. Во третата колона во секој 
ред се вметнати рамки  во кои е испишан текстот:  
“Потпис и печат“. 

(18) На осумнаесеттата страница во горниот дел во 
рамка под римско XI е испишан текстот: “Друго“, под 
него во рамка има место за запишување на податоците.  

 
Член 9 

(1) Домашните миленици наведени во член 2 став 
(1) од овој правилник при увоз и транзит на територи-
јата на Република Македонија подлежат на проверки 
на документацијата и идентитетот согласно прописите 
од областа на ветеринарното здравство. 

(2) Проверките на документацијата и идентитетот 
при увоз ги врши официјален ветеринар на ветеринар-
но инспекциско место на граничен премин. 

(3) Проверките на документацијата и идентитетот 
при транзит ги врши царинскиот службеник на грани-
чен премин. 

(4) Во случај при проверките да се открие дека до-
машните миленици од видовите наведени во член 2 
став (1) од овој правилник не ги исполнуваат барањата 
од овој правилник, официјалниот ветеринар на грани-
чен премин при увозот и царинскиот службеник на гра-
ничен премин при транзитот, можат редоследно да 
превземат една од следните мерки утврдени со Законот 
за ветеринарно здравство: 

1) да ги вратат домашните миленици од видовите 
наведени во член 2 став (1) од овој правилник во земја-
та од која потекнуваат; 

2) да ги изолираат домашните миленици од видови-
те наведени во член 2 став (1) од овој правилник под 
официјална контрола за време кое е потребно да се за-
доволат условите, на сметка на сопственикот или лице-
то одговорно за нив, или  

3) домашните миленици од видовите наведени во 
член 2 став (1) од овој правилник да се успијат без фи-
нансиска надомест, ако не може да се постапи согласно 
точките 1) и 2) од овој став.  

(5) Домашните миленици од видовите наведени во 
член 2 став (1) од овој правилник за кои не е дозволен 
увоз и транзит на територијата на Република Македо-
нија се згрижуваат под контрола на Управата за вете-
ринарство до моментот на нивно враќање  во земјата на 
потекло или до моментот на спроведување на мерките 
од став (2) на овој член. 

 
Член 10 

Престанок на важење 
 
Одредбата од член 2 став (1) точка 1) од овој пра-

вилник, престанува да важи на 4 јули 2012 година. 
 

Член 11 
Влегување во сила 

 
(1) Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија”, а ќе се применува од 01.01.2009 
година. 

 
    Бр. 11-3213/5 
30 јули 2008 година                           Министер, 

     Скопје                                   Ацо Спасеноски, с.р. 
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1940. 

Врз основа на член 88 став 10 и член 92 став 4 од 
Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 113/2007), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКИТЕ ЗА УВОЗ И 
ТРАНЗИТ И НАЧИНОТ И ПОСТАПКИТЕ ЗА ВР-
ШЕЊЕ НА ПРОВЕРКИ И ПРЕГЛЕД НА ПРАТКИ 
ДОМАШНИ МИЛЕНИЦИ ОД ВИДОВИТЕ ПТИ-
ЦИ КОИ НЕ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА ТРГОВИЈА ИЛИ 
ЗА ПРЕНОС НА ДРУГИ ЛИЦА И СЕ ПРИДРУЖЕ-
НИ ОД СОПСТВЕНИКОТ ИЛИ ОДГОВОРНО ЛИ-
ЦЕ КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ВЕ-
ТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕРТИФИКАТ 
ИЛИ ДРУГ ДОКУМЕНТ ШТО ГИ ПРИДРУЖУВА  

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот и постап-
ките за увоз и транзит и начинот и постапките за врше-
ње на проверки и преглед на пратки домашни миленици 
од видовите птици кои не се наменети за трговија или  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пренос на други лица и се најмногу до пет единки и се 
придружени од сопственикот или одговорно лице, како 
и формата и содржината на ветеринарно-здравствениот 
сертификат или друг документ што ги придружува. 

 
Член 2 

(1) Домашните миленици од видовите птици кои не 
се наменети за трговија или пренос на други лица и се 
најмногу до пет единки и се придружени од сопствени-
кот или одговорно лице при увоз и транзит на терито-
ријата на Република Македонија треба да: 

1) доаѓаат од земја членка на Меѓународната орга-
низација за здравствена заштита на животните (ОИЕ) 
која е под надлежност на Регионалната Комисија наве-
дена во листата А во Прилог 1 кој е составен дел на 
овој правилник или 

2) доаѓаат од земја членка на Меѓународната орга-
низација за здравствена заштита на животните (ОИЕ) 
која е под надлежност на Регионалната Комисија наве-
дена во листата Б во Прилог 1 кој е составен дел на 
овој правилник и птиците да: 
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а.  биле во изолација 30 дена пред извоз на местото 
на поаѓање во земјата на испорака од која е дозволен 
увоз во Република Македонија, или 

б. престојуваат во карантин 30 дена по увозот во 
Република Македонија во објекти одобрени согласно 
прописите од областа на ветеринарното здравство, или 

в. последните шест месеци и не подоцна од 60 дена 
пред испораката во Република Македонија, биле вакци-
нирани и најмалку еднаш ревакцинирани против ави-
јарна инфлуенца со примена на H5 вакцина која е одо-
брена за соодветниот вид птица согласно инструкциите 
на производителот на вакцината, или 

г. биле во изолација најмалку 10 дена пред извозот 
и најрано третиот ден од почетокот на изолација им 
бил земен примерок за откривање на H5N1 антиген или 
геном согласно Глава 2.1.14 од Прирачникот за дијаг-
ностички тестови и вакцини кај животните на ОИЕ. 

(2) Исполнетоста на барањата наведени во став (1) 
на овој член ги потврдува официјалниот ветеринар од 
земјата на испорака, со ветеринарно-здравствен серти-
фикат. Формата и содржината на ветеринарно-здрав-
ствениот сертификат е дадена во Прилог 2 кој е соста-
вен дел на овој правилник.  

(3) Исполнетоста на барањата во случаите од став 
(1) точка 2) подточка б. на овој член, ги потврдува офи-
цијалниот ветеринар од земјата на испорака со ветери-
нарно-здравствен сертификат издаден врз основа на из-
јава на сопственикот или одговорно лице за домашните 
миленици од видовите птици. Формата и содржината 
на изјавата од сопственикот или одговорното лице за 
домашните миленици од видовите птици е дадена во 
Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник. 

(4) Во секој од случаите наведени во став (1) на 
овој член, ветеринарно-здравствениот сертификат тре-
ба да биде придружен со изјава од сопственикот или 
одговорното лице. 

 
Член 3 

(1) Ветеринарно-здравствениот сертификат од член 
2 став (2) од овој правилник треба да: 

1) се состои од еден лист или од два поврзани листа;  
2) е напишан на македонски јазик и најмалку на 

англиски јазик; 
3) има единствен референтен број; 
4) има оригинален потпис од овластено лице за из-

давање на ветеринарно-здравствениот сертификат, чит-
ливо наведено име, квалификација и звање и оригина-
лен печат на надлежниот орган од земјата извозник; 

5) има дата на издавање која треба да се совпаѓа со 
датата на натоварот на животните;   

6) е адресиран до еден примач; 
7) е целосно и правилно пополнет; 
8) нема понатамошни исправки, а доколку има 

истите треба да бидат потврдени со потпис  од овласте-
ното лице кое го издало; 

9) бидат правилно прецртани и потврдени со пот-
пис од овластеното лице задолжено за издавање на ве-
теринарно-здравствениот сертификат непотполнетите 
делови или алтернативите кои не се применливи и 

10) се однесува на една пратка. 
 

Член 4 
(1) Изјавата од сопственикот или одговорното лице 

за домашните миленици од видовите птици од член 2 
став (3) од овој правилник треба да: 

1) се состои од еден лист;  
2) е напишана на македонски јазик и најмалку на 

англиски јазик; 
3) има оригинален потпис од сопственикот или од-

говорното лице за пратката во различна боја од отпеча-
тениот текст на изјавата; 

4) има дата која треба да се совпаѓа со датата на да-
вањето на изјавата; 

5) е целосно и правилно пополнета; 
6) нема понатамошни исправки; 
7) бидат правилно прецртани и потврдени со пот-

пис од овластеното лице задолжено за издавање на ве-
теринарно-здравствениот сертификат непотполнетите 
делови или алтернативите кои не се применливи; 

8) се однесува на една пратка; 
9) е наменета за овластеното лице задолжено за из-

давање на ветеринарно-здравствениот сертификат. 
 

Член 5 
(1) Домашните миленици од видовите птици при 

увоз и транзит на територијата на Република Македо-
нија подлежат на проверки на документацијата и иден-
титетот согласно прописите од областа на ветеринар-
ното здравство. 

(2) Проверките на документацијата и идентитетот 
при увоз ги врши официјален ветеринар на ветеринар-
но инспекциско место на граничен премин. 

(3) Проверките на документацијата и идентитетот 
при транзит ги врши царинскиот службеник на грани-
чен премин. 

(4) Во случај при проверките да се открие дека до-
машните миленици од видовите птици не ги исполну-
ваат барањата од овој правилник, официјалниот вете-
ринар на граничен премин при увозот и царинскиот 
службеник на граничен премин при транзитот, можат 
редоследно да превземат една од следните мерки утвр-
дени со Законот за ветеринарно здравство: 

1) да ги вратат домашните миленици од видовите 
птици во земјата од која потекнуваат; 

2) да ги изолираат домашните миленици од видови-
те птици под официјална контрола за време кое е по-
требно да се задоволат условите, на сметка на сопстве-
никот или лицето одговорно за нив, или  

3) домашните миленици од видовите птици да се 
успијат без финансиски надомест, ако не може да се 
постапи согласно точките 1) и 2) од овој став.  

(5) Домашните миленици од видовите птици за кои 
не е дозволен увоз и транзит на територијата на Репуб-
лика Македонија се згрижуваат под контрола на  Упра-
вата за ветеринарство до моментот на нивно враќање  
во земјата на потекло или до моментот на спроведува-
ње на мерките од став (4) на овој член. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 11-7184/4 

30 јули 2008 година                                Министер, 
   Скопје                                     Ацо Спасеноски, с.р. 
 
 

Прилог 1 
 
Листа на земји членки на ОИЕ кои се под  
надлежност на Регионалната Комисија 

 
А. Земји членки на ОИЕ кои се под надлежност на 

Регионалната Комисија и се однесуваат на  член 2 став 
(1) точка 1) од овој правилник: 

 
Б. Земји членки на ОИЕ кои се под надлежност на 

Регионалната Комисија и се однесуваат на  член 2 став 
(1) точка 2) подточка б. од овој правилник: 

- Африка, 
- Северна и Јужна Америка, 
- Азија, Далечен исток и Океанија, 
- Европа, и  
- Блиски исток 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
1941. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), 
Агенцијата за катастар на недвижности донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Капиново – Оп-
штина Чашка. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Капиново, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето „Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-11537/1 
7 август 2008 година                     Директор, 
           Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
1942. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), 
Агенцијата за катастар на недвижности донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Буковљане – 
Општина Старо Нагоричане. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Буковљане, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето „Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-11538/1 
7 август 2008 година                       Директор, 
           Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
1943. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), 
Агенцијата за катастар на недвижности донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД-

ВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Нова Маала – Општина Василево. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Нова Маала, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето „Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-11539/1 
7 август 2008 година                    Директор, 
           Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

1944. 
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), 
Агенцијата за катастар на недвижности донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД-

ВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Баница – Општина Струмица. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Баница, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето „Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-11540/1 
7 август 2008 година                     Директор, 
           Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
1945. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), 
Агенцијата за катастар на недвижности донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД-

ВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на зем-

јиште во катастар на недвижности за дел од катастарската 
општина Кривогаштани – Општина Кривогаштани. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижности-
те од став 1 од ова решение, престанува да се применува 
катастарот на земјиштето за дел од КО Кривогаштани, 
установен според Законот за премер и катастар на земји-
штето „Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-11541/1 
7 август 2008 година                       Директор, 
           Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
1946. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), 
Агенцијата за катастар на недвижности донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД-

ВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Тромеѓа – Општина Куманово. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 
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Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Тромеѓа, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето „Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-11542/1 
7 август 2008 година                      Директор, 
           Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
1947. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), 
Агенцијата за катастар на недвижности донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД-

ВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Љубодраг – Општина Куманово. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Љубодраг, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето „Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-11543/1 
7 август 2008 година                       Директор, 
         Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
1948. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), 
Агенцијата за катастар на недвижности донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД-

ВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Обедник – Општина Демир Хисар. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Обедник, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето „Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-11544/1 
7 август 2008 година                       Директор, 
         Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
1949. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), 
Агенцијата за катастар на недвижности донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Кичево 2 – Оп-
штина Кичево. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Кичево 2, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето „Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-11562/1 
8 август 2008 година                     Директор, 
         Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1950. 

Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за 
енергетика („Службен весник на РМ” бр. 63/06 и 
36/07), член 28 од Законот за акцизите („Службен 
весник на РМ” бр.32/01, 50/01, 52/01 , 45/02, 98/02, 
24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за да-
нокот на додадена вредност („Службен весник на 
РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 
19/04), Законот за животната средина („Службен 
весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 18.08.2008 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 

нафта можат да ги формираат цените на одделни на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини               ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)            до 33,416 
- ЕУРОСУПЕР - 95             до 33,555 
- ЕУРОСУПЕР - 98             до 34,483 
   
б) Дизел гориво                ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)            до 40,572 
   
в) Масло за горење               ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ)             до 40,072 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)            до 40,488 
   
г) Мазут                  ден/кг 
- М-2                 до 28,635 
  

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 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)              до 73,00 
- ЕУРОСУПЕР - 95               до 70,00 
- ЕУРОСУПЕР - 98               до 71,00 
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б) Дизел гориво                ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)              до 67,00 
 
в) Масло за горење                ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ)               до 55,50 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)              до 56,00 
   
г) Мазут                  ден/кг 
- М-2                 до 34,438 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
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-2, важат франко пумпна станица, а цената на мазу-
тот М-2 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-2, 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 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)              до 0,150 
- ЕУРОСУПЕР - 95               до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР - 98               до 0,080 

б) Дизел гориво                ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)              до 0,030 
  
в) Масло за горење               ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ)               до 0,040 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)              до 0,040 
   
г) Мазут                   ден/кг 
- М-2                   до 0,050 
 

Член 4 
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 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)            до 24,598 
- ЕУРОСУПЕР - 95             до 21,987 
- ЕУРОСУПЕР - 98             до 21,906 
   
б) Дизел гориво               ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)            до 12,478 
   
в) Масло за горење               ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ)               до 3,222 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)              до 3,230 
   
г) Мазут                   ден/кг 
- М-2                   до 0,100 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 19.08.2008 година. 

 
      Бр. 02-1380/1                
18 август 2008 година                     Претседател, 
          Скопје                                 Славе Ивановски, с.р. 
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ПП  ОО  РР  АА  ЧЧ  КК  АА    ББРР..  110022  

   Со ова неотповикливо го порачувам изданието под реден број: 1) во ______ примероци;    

  2) во _______ примероци; 3) во ____ примероци. 
 

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги 
испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, 
Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67. 
 
Порачател: __________________________________  Место: ____________________ 
ул. ______________________ бр. ____________________, тел./факс  _____________ 

 
  Потпис на порачателот 

Во _________, _______2008 година.         (М.П.)                 ___________________ 
 


