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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

3454. 
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 ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВА-

ЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување 

на Законот за квалитетот на земјоделските производи,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 7 јули 2015 година.  
 
Бр. 08-2858/1                            Претседател 

7 јули 2015 година             на Република Македонија, 
   Скопје                               д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски,с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ 

ПРОИЗВОДИ 
 

Член 1 
Во Законот за квалитетот на земјоделските производи 

(„Службен весник на Република Македонија” број 140/10, 
53/11, 55/12 и 106/13), членот 1 се менува и гласи: 

„Со овој закон се уредуваат пазарите на земјоделските 
производи, стандардите за квалитет, класификацијата, оз-
начувањето на квалитетот и информативниот систем за 
житарици и ориз, брашно, храна за животни, свежо овош-
је и зеленчук, јајца и месо од живина, говедско месо, 
свинско месо, овчо и козјо месо, млеко и млечни произ-
води, производи од пчели, заштитата и регистрацијата на 
географскиот или традиционалниот назив на земјоделски-
те и прехранбените производи со ознака за потекло, геог-
рафска ознака и ознака за гарантиран традиционален спе-
цијалитет, контролата и надзорот над спроведувањето на 
одредбите од овој закон.“ 

  Стр. 
3469. Решение за стекнување на привре-

мен статус на повластен производи-

тел на електрична енергија произ-

ведена од обновливи извори на 

енергија ................................................. 34 
3470. Решение за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија ..................  35 
3471. Објава за движењето на индексот 

на цените на мало во Република 

Македонија за месец јуни 2015…… 36 
3472. Објава за движењето на индексот 

на трошоците на животот во Репуб-

лика Македонија за месец јуни 

2015 година.................................... 36 
 Огласен дел....................................... 1-60 

 
 
 

Член 2 
Во членот 2 точка 62. се менува и гласи: 
„Млечна мас" е односот на содржината на единица 

млечна маст во сто единици производ. 
Точката 66. се менува и гласи: 
„Означување“ е секој збор, израз, трговска марка, 

име на бренд и симбол поврзан со одреден земјоделски 
или прехранбен производ, кој се наоѓа на пакувањето, 
на самиот производ, прикачен е на производот, или на 
пропратната документација за производот;“. 

Точката 70. се менува и гласи: 
„Традиционална употреба‟‟ е употреба која е дока-

жана на пазарот и покажува пренесување од генерација 
на генерација низ временски период од најмалку 30 го-
дини;‟‟. 

Точката 72. се менува и гласи: 
„Група на производители‟‟ е секое здружение на 

оператори, преработувачи и трговци кои се занимаваат 
со ист земјоделски или прехранбен производ, без раз-
лика на нивниот правен облик или состав;“. 

По точката 73 се додава нова точка 74. , која гласи: 
,,74. „Контролен план“ е технички документ што 

служи за верификација на соодветноста на производот 
и начинот на производство со елаборатот од членот 
145 од овој закон, односно спецификацијата на произ-
водот од членот 146 од овој закон  и‟‟  

По точката 74 се додава нова точка 75. , која гласи: 
,,75. „Млечни протеини“ е односот на содржината 

на единица млечни протеини во сто единици млеко (се 
пресметува кога добиениот вкупен азот (N) ќе се пом-
ножи со коефициент 6,38 и се изразува во проценти).‟‟ 

 
Член 3 

Во членот 3 алинејата 5 се менува и гласи: 
„- регистрација и заштитата на називот на земјодел-

ските и прехранбените производи со ознака за потекло, 
географска ознака и ознака за гарантиран традициона-
лен специјалитет.‟‟ 

 
Член 4 

Во членот 126 став (3) зборовите: „членот 85‟‟ се за-
менуваат со зборовите: „членот 126-в‟, а зборовите: „чле-
нот 84‟‟ се заменуваат со зборовите: „членот 126-б‟‟. 

Во ставот (8) зборовите: „како и начинот на вршење 
на обуката и програмата за вршење на обуката за кон-
тролори‟‟ се бришат. 
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Член 5 
По членот 126 се додаваат 25 нови членови 126-а, 

126-б, 126-в, 126-г, 126-д, 126-ѓ, 126-е, 126-ж, 126-з, 

126-s, 126-и, 126-ј ,126-к, 126-л, 126-љ, 126-м, 126-н, 

126-њ, 126-о, 126-п, 126-р, 126-с, 126-т, 126-ќ и 126-у, 

кои гласат: 

 

„Член 126-а 

(Контролори) 

 

(1) Земање на примероци за класирање на суровото 

млеко вршат контролори кои имаат завршена обука за 

земање примероци и уверение за положен испит. 

(2) Обуката од ставот (1) на овој член ја изведува 

овластена институција најмалку еднаш годишно.  

(3) Контролорите по завршената обука од ставот (1) 

на овој член полагаат испит и добиваат уверение за 

контролори за земање примероци за класирање на су-

рово млеко. 

(4) Трошоците за спроведување на обуката од ста-

вот (1) на овој член се на товар на кандидатите и не 

треба да бидат поголеми од реално направените трошо-

ци за одржување на обуката. 

(5) Начинот на вршење на обуката за земање при-

мероци за класирање на суровото млеко ја пропишува 

министерот.‟‟ 
 

Член 126-б 

(Овластена институција) 

 

(1) Институцијата од членот 126-а став (2) од овој 

закон ја овластува министерот. 

(2) Институцијата за да биде овластена треба да ги 

исполнува најмалку следниве услови: 

- да е наставно научна високообразовна институци-

ја од oбласта на биотехничките науки од подрачјата на 

истражување добиточно производство-сточарство, био-

технологија и ветеринарна медицина, 

- да има вработено најмалку двајца доктори на нау-

ки од областа на биотехничките науки од подрачјата на 

истражување добиточно производство-сточарство, био-

технологија и ветеринарна медицина и 

- да има донесено програма за вршење на обука за 

контролори за земање примероци за класирање на су-

ровото млеко. 

(3) Содржината на програмата од ставот (2) алинеја 

3 на овој член ја пропишува министерот. 

 

Член 126-в 

(Барање и услови за контролори) 

 

За посетување обука за контролор, заинтересирано-

то лице поднесува барање до овластената институција 

од членот 126-б од овој закон.  

Кон барањето заинтересираното лице доставува до-

каз за завршено најмалку IV степен средно образова-

ние. 

Член 126-г 

(Решение за овластување) 

 

(1) За овластувањето од членот 126-б од овој закон 

министерот издава решение. 

(2) За добивање на решението од ставот (1) на овој 

член институциите поднесуваат барање за овластување 

кое во прилог ги содржи доказите за исполнување на 

условите утврдени во членот 126-б став 2 од овој за-

кон. 

(3) Министерството, во рок од 30 дена од денот на 

поднесување на барањето за издавање на овластување 

од членот 126-б од овој закон, донесува решение со кое 

одлучува по барањето за издавање на решение за ов-

ластувањето од членот 126-б од овој закон. 

(4) Доколку Министерството не донесе решение за 

овластување од членот 126-б од овој закон, односно не 

донесе решение за одбивање на барањето во рокот од 

ставот (3) на овој член, подносителот на барањето има 

право во рок од три работни дена од истекот на тој рок 

да поднесе барање до писарницата на министерот, за 

донесување на решение по поднесеното барање. 

(5) Формата и содржината на барањето од ставови-

те (2) и (4) на овој член ги пропишува министерот. 

(6) Кон барањето од ставот (4) на овој член, подно-

сителот доставува и копија од барањето од ставот (2) 

на овој член. 

(7) Министерот е должен најдоцна во рок од пет ра-

ботни дена од денот на приемот на барањето од ставот 

(4) на овој член да донесе решение со кое барањето за 

издавање на решение за овластувањето од членот 126-б 

од овој закон е уважено или одбиено. Доколку минис-

терот нема писарница, барањето се поднесува во пи-

сарницата на седиштето на Министерството. 

(8) Доколку министерот не донесе решение во ро-

кот од ставот (7) на овој член, подносителот на барање-

то може да го извести Државниот управен инспекторат 

во рок од пет работни дена. 

(9) Државниот управен инспекторат е должен во 

рок од десет дена од денот на приемот на известување-

то од ставот (8) на овој член да изврши надзор во Ми-

нистерството дали е спроведена постапката согласно со 

закон и во рок од три работни дена од денот на изврше-

ниот надзор го информира подносителот на барањето 

за преземените активности. 

(10) Инспекторот од Државниот управен инспекто-

рат по извршениот надзор согласно со закон донесува 

решение со кое го задолжува министерот во рок од де-

сет дена да одлучи по поднесеното барање, односно да 

го уважи или одбие барањето и да го извести инспекто-

рот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува 

копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање. 

(11) Доколку министерот не одлучи во рокот од 

ставот (10) на овој член, инспекторот ќе поднесе бара-

ње за поведување прекршочна постапка за прекршок 

утврден во Законот за управната инспекција и ќе опре-
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дели дополнителен рок од пет работни дена во кој ми-

нистерот ќе одлучи по поднесеното барање за што во 

истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот 

акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со 

кој одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во 

рок од три работни дена да го информира подносите-

лот на барањето за преземените активности. 

(12) Доколку министерот не одлучи и во дополни-

телниот рок од ставот (11) на овој член, инспекторот во 

рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлеж-

ниот јавен обвинител и во тој рок ќе го информира 

подносителот на барањето за преземените активности. 

(13) Доколку инспекторот не постапи по известува-

њето од ставот (9) на овој член, подносителот на бара-

њето во рок од пет работни дена има право да поднесе 

приговор до писарницата на директорот на Државниот 

управен инспекторат. Доколку директорот нема писар-

ница, барањето се поднесува во писарницата на седиш-

тето на Државниот управен инспекторат. 

(14) Директорот на Државниот управен инспекто-

рат е должен во рок од три работни дена да го разгледа 

приговорот од ставот (13) на овој член и доколку ут-

врди дека инспекторот не постапил по известувањето 

од подносителот на барањето од ставовите (9) и (10) на 

овој член и/или не поднесе пријава согласно со ставо-

вите (11) и (12) на овој член, директорот на Државниот 

управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување 

прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот 

за управната инспекција за инспекторот и ќе определи 

дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекто-

рот ќе изврши надзор во Министерството дали е спро-

ведена постапката согласно со закон и во рок од три 

работни дена од денот на извршениот надзор да го ин-

формира подносителот на барањето за преземените ак-

тивности. 

(15) Доколку инспекторот на постапи и во дополни-

телниот рок од ставот (14) на овој член, директорот на 

Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до 

надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во 

рок од три работни дена ќе го информира подносите-

лот на барањето за преземените активности. 

(16) Во случајот од ставот (15) на овој член дирек-

торот на Државниот управен инспекторат веднаш, а 

најдоцна во рок од еден работен ден ќе овласти друг 

инспектор да го спроведе надзорот веднаш. 

(17) Во случаите од ставот (16) на овој член, дирек-

торот на Државниот управен инспекторат во рок од три 

работни дена ќе го информира подносителот на бара-

њето за преземените активности. 

(18) Доколку директорот на Државниот управен 

инспекторат не постапи согласно со ставот (14) на овој 

член, подносителот на барањето може да поднесе при-

јава до надлежниот јавен обвинител, во рок од осум ра-

ботни дена. 

(19) Доколку министерот не одлучи во рок од ста-

вот (12) на овој член, подносителот на барањето може 

да поведе управен спор пред надлежниот суд. 

(20) Во објавувањето на подзаконските акти од ста-

вот (5) на овој член во „Службен весник на Република 

Македонија“ истите се објавуваат на веб страницата на 

Министерството. 

(21) Решението за овластување од ставот (1) на овој 

член се објавува во „Службен весник на Република Ма-

кедонија". 

(22) Министерот со решение ќе го одземе овласту-

вањето од овластените институции за кои ќе се утврди 

дека престанале да ги исполнуваат условите предвиде-

ни во членот 126-б став (2) од овој закон. 

(23) Против решението од ставот (3) на овој член, 

во рокот од 15 дена од денот на донесувањето на реше-

нието може да се поднесе жалба до Државната комиси-

ја за одлучување во управна постапка и постапка од ра-

ботен однос во втор степен. 

 

Член 126-д 

(Начин на спроведување на испитот) 

 

Испитот од членот 126-а ставови (1) и (3)  се состои 

од два дела, и тоа:  

- прв дел (теоретски дел), со кој се проверува тео-

ретското знаење на кандидатите и  

- втор дел (студија на случај), со кој се проверува 

способноста на контролорот за правилно земање на 

примероци од сурово млеко.  

Испитот од ставот (1) на овој член се полага писме-

но по електронски пат со одговарање на определен број 

прашања во вид на решавање на електронски тест на 

компјутер.  

Вториот дел од испитот се состои од опис на инди-

видуален случај од областа на контрола за земање на 

мостри од сурово млеко. 

 

Член 126-ѓ 

Базите на Прашања за првиот дел и базите на сту-

дии на случај за вториот дел испитот ги изготвуваат ов-

ластени наставно научни високообразовни институции 

од членот 126-б од овој закон. 

Прашањата од првиот дел од испитот и вториот дел 

од испитот ги верификува Комисија составена од пет 

преставници од Министерство за земјоделство, шумар-

ство и водостопанство и овластени наставно научни 

високообразовни институции од членот 126-б од овој 

закон. 

Комисијата од ставот 1 на овој член врши и ревизи-

ја и ажурирање на базите на прашања и базите на сту-

дии на случај најмалку еднаш годишно. 

При ревизијата Комисијата особено ги има предвид 

измените на правните прописи на кои е засновано пра-

шањето, односно случајот, бројот на кандидати кои го 

одговорале, успешноста во одговарањето на истите, ка-
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ко и други критериуми кои можат да влијаат на подоб-

рувањето на квалитетот на испитот за добивање на уве-

рение за контролори. 

Врз основа на извршената ревизија и ажурирање на 

базите на прашања и базите на студии на случај, Коми-

сијата одлучува прашањата и студиите на случај да би-

дат изменети или целосно отстранети од испитот. 

Изготвувачите и членовите на Комисијата за вери-

фикација од ставовите (1) и (2) на овој член имаат пра-

во на паричен надоместок што го определелува минис-

терот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Износот на паричниот надоместок од ставот (5) на 

овој член се определува врз основа на бројот на изгот-

вени прашања и студии на случај, како и сложеноста на 

материјата. 

 Годишниот паричен надоместок од ставот (5) на 

овој член не го надминува нивото на просечна плата 

исплатена во Република Македонија за претходната го-

дина објавена од Државен завод за статистика. 

 

Член 126-е 

Стручните и административните работи за потреби-

те на спроведување на испитот за полагање за добива-

ње на уверение за контролори ги врши Министерство-

то за земјоделство, шумарство и водостопанство, а ис-

питот технички го спроведува правно лице регистрира-

но во Централниот регистар избрано од министерот за 

земјоделство, шумарство и водостопанство. 

 

Член 126-ж 

Испитот се  полага  најмалку еднаш годишно, во 

периодот од 1 февруари до 30 ноември. 

 

Член 126-з 

Барањето за полагање на испитот за полагање за до-

бивање на уверение за контролори кандидатот го под-

несува до Министерство за земјоделство, шумарство и 

водостопанство.  

 

Член 126-s 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-

панство или од него овластено лице, со решение ут-

врдува дали кандидатот ги исполнува условите за пола-

гање на испитот за добивање на уверение за контролор.  

Против решението со кое е одбиено барањето за по-

лагање на испитот, може да се поведе управен спор 

пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на ре-

шението. 

 

Член 126-и 

На кандидатот на кој му е одобрено барањето за по-

лагање на испит за добивање на уверение за контролор 

му се определува времето и местото за полагање на ис-

питот, а кандидатот се известува најдоцна во рок од 

осум дена пред полагање на испитот.  

На кандидатот мора да му се овозможи да започне 

да го полага испитот во првата наредна сесија од денот 

на одобреното барање за полагање на испитот.  

 

Член 126-ј 

Испитот за добивање на уверение за контролор се 

полага во просторија за полагање на испит, посебно оп-

ремена за полагање на стручен испит.  

Јавноста се информира за датумот и времето на по-

лагањето на испитот најмалку три дена пред одржува-

њето на испитот за добивање на уверение за контро-

лор. 

Полагањето на испитот се снима и во живо се еми-

тува на веб страницата на Министерството за земјодел-

ство, шумарство и водостопанство, а ако поради тех-

нички причини снимањето се прекине, снимката од це-

лиот испит се поставува на веб страницата на Минис-

терството за земјоделство, шумарство и водостопан-

ство. 

Правното лице кое го спроведува првиот дел од ис-

питот за добивање на уверение за контролор треба да 

ги исполнува просторните услови и материјално-тех-

ничката и информатичката опрема на просториите за 

полагање на испитот кои услови поблиску ги пропишу-

ва министерот за земјоделство, шумарство и водосто-

панство. 

Во просторијата за полагање на првиот дел од испи-

тот за време на полагање на испитот се присутни 

двајца претставници од Министерството за земјодел-

ство, шумарство и водостопанство, еден претставник 

од Владата на Република Македонија на предлог на 

Канцеларијата на претседателот на Владата и еден 

претставник на Министерството за информатичко оп-

штество и администрација (информатичар). 

 

Член 126-к 

Пред почетокот на полагањето на испитот за доби-

вање на уверение за контролор претставникот од Ми-

нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-

панство го утврдува идентитетот на кандидатот со 

увид на лична карта. 

На кандидатот за време на полагањето на првиот 

дел од испитот не му се дозволува користење на за-

кони, закони со коментар и објаснување, мобилен теле-

фон, преносни компјутерски уреди и други технички и 

информатички средства, претходно подготвени пред-

мети и слично. 

На кандидатот за време на полагањето на првиот 

дел од испитот не му се дозволува да контактира со 

други кандидати или лица освен со информатичарот од 

членот 126-ј став (5) од овој закон, во случај доколку 

има технички проблем со компјутерот. 

На кандидатот за време на полагањето на вториот 

дел од испитот му се дозволува единсвено користење 

на закони (без коментари и објаснувања) кој во елек-

тронска верзија се наоѓаат на компјутерот на кој канди-

датот го полага испитот. 
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Ако техничките проблеми со компјутерот бидат от-
странети за пет минути испитот продолжува, а дококу 
не бидат отстранети во овој рок испитот само за тој 
кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмно-
гу три дена од денот на прекинувањето на испитот.  

Ако има проблеми со повеќе од пет комјутери и ако 
тие не бидат отстранети во рок од пет минути испитот 
се прекинува за сите кандидати што го полагаат испи-
тот и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот 
на прекинувањето на испитот. 

Доколку кандидатот при полагањето на првиот и 
вториот дел од испитот постапува спротивно од ставо-
вите (2), (3) и (4) на овој член нема да му се дозволи 
натамошно полагање на испитот во таа испитна сесија.  

Овластените претставници од членот 126-ј став (5) 
од овој закон за време на полагањето на испитот не 
смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во 
непосредна близина на кандидатот кој го полага испи-
тот, освен во случај на отстранување на технички проб-
лем кога не смеат да се задржат подолго од пет минути. 

 
Член 126-л 

Ако во текот на полагањето на испитот настанат 
оправдани причини поради кои кандидатот  не  може  
да  го  продолжи  полагањето  на  испитот  (болест, по-
родилно отсуство,  школување во странство и слично), 
ќе се прекине испитот за определено време, кое не мо-
же да биде подолго од шест месеци.  

Решение за продолжување на испитот донесува ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанство 
по молба на кандидатот. Молбата се поднесува во рок 
од осум дена од престанокот на причините за одлагање 
на испитот, но најдоцна во рок од шест месеци.  

Ако кандидатот не поднесе молба за продолжување 
на испитот во рокот определен во ставот (2) на овој 
член ќе се смета дeка испитот не го положил.  

Против решението на министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство од ставот (2) на овој член 
кандидатот може да се поведе управен спор пред над-
лежниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на 
решението.  

Во продолжувањето на испитот кандидатот не го 
полага оној дел од испитот што претходно веќе го има 
полагано.  

 
Член 126-љ 

(Прв и втор дел од испитот за добивање на уверение за 
контролор) 

 
Испитот за добивање на уверение за контролор за-

почнува со полагање на првиот дел (теоретскиот дел), а 
потоа на вториот дел (студија на случај). 

Вториот дел се полага во рок од најмалку 15 дена 
по успешното полагање на првиот дел. 

Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство со Правилник го пропишува начинот на 
бодирање на првиот и вториот дел од испитот. 

  
Член 126-м 

Првиот дел од испитот се полага за секоја соодвет-
на област и содржи најмалку 10 прашања со пет опции 
за заокружување од кој едната е точна, две се слични, 
една не е точна во мал обем  и една не е точна во голем 
обем.          

Доколку кандидатот не го положил првиот дел од 
испитот согласно со ставот (1) на овој член ќе се смета 
дeка испитот не го положил. 

 
Член 126-н 

Вториот дел од испитот се состои од една студија 
на случај од областа на контрола за земање на мостри 
од сурово млеко. 

Прашањата кои се составен дел од студијата на слу-
чај се од областа на предметот на кој е заснована сту-
дијата на случајот и имаат пет можни опции на одгово-
ри од кои една точна, две слични и две различни. 

Доколку кандидатот не го положи вториот дел од 
испитот согласно со ставот 2 на овој член ќе се смета 
дека испитот не го положил. 

 
Член 126-њ 

Полагањето на првиот дел од испитот се врши со 
одговарање на определен број прашања во вид на ре-
шавање на електронски тест на компјутер.  

Прашањата од тестот, зависно од тежината, се вред-
нуваат со поени определени во тестот.  

Полагањето на вториот дел од испитот се врши со 
проучување на студија на случај и одговарање на опре-
делн број прашања кои прозилегуваат од студијата, во 
вид на електронско софтверско решение (во натамош-
ниот текст: електронска студија на случај). 

Прашањата од студијата на случај, зависно од те-
жината , се вреднуваат со поени определени во студи-
јата на случај. 

Прашањата содржани во тестовите за полагање на 
првиот дел на испитот и нивните одговори, како и сту-
диите на случај и прашањата кои прозилегуваат од сту-
диите се чуваат во електронски систем за полагање на 
испит за добивање уверение за контролор. 

Електронскиот систем од ставот 5 на овој член сод-
ржи и јавно достапна база од најмалку 30 прашања за 
потребите на првиот дел од испитот и најмалку 30 сту-
дии на случај за потребите на вториот дел од испитот. 

Во електронскиот систем е содржано и посочување 
на прописите и стручната литература во кои се содржа-
ни одговорите на прашањата од првиот и вториот дел 
од испитот. 

Бројот на прашања во базите од ставот 6 на овој 
член се зголемува за 5% годишно, почнувајќи од 2016 
година. 

Резултатите од полагањето на првиот дел од испи-
тот му се достапни на кандидатот на компјутерот на 
кој го полагал испитот, веднаш по неговото завршу-
вање. 

 
Член 126-о 

На денот на полагањето на првиот, односно вториот 
дел од испитот претставникот на Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство му дава на 
кандидатот пристапен код, односно лозинка со кој му 
се одобрува пристап во електронскиот систем од чле-
нот 126-њ од овој закон. 

По одобрувањето на пристапот кандидатот добива 
електронски тест за првиот дел од испитот,  односно 
електронска студија на случај за вториот дел од испи-
тот компјутерски генерирани, чија содржина по случа-
ен избор ја одредува софтверот на електронскиот сис-
тем од членот 126-њ став (5) од овој закон, од базите од 
членот 126-њ став (6) од овој закон. 

Првиот и вториот дел од испитот содржат упатство 
за начинот на решавање на истиот за кое претставни-
кот на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство дава појаснување пред да започне по-
лагањето на испитот. 

Електронскиот систем за полагање на испитот не 
може да дозволи постоење на идентична содржина на 
електронски тест за првиот дел од испитот во една се-
сија за повеќе од еден кандидат. 

 
Член 126-п 

Во случај на спреченост на спроведување на првиот 
или вториот дел од испитот, поради причини што дове-
дуваат до техничка неможност на функционирање на 
електронскиот систем од членот 126-њ од овој закон, 
полагањето на испитот се прекинува. 
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Доколку причините од ставот (1) на овој член се от-
странат во рок од 60 минути од прекинувањето на ис-
питот, истиот продолжува веднаш по нивното отстра-
нување. 

Доколку причините од ставот (1) на овој член не се 
отстранат во рокот од ставот (2) на овој член испитот 
се презакажува за друг термин. 

 
Член 126-р 

Вкупното траење на времето определено за одгова-
рање на прашањата од првиот дел од тестот за полага-
ње на испитот изнесува 120 минути.  

Се смета дека испитот го положил оној кандидат 
кој со точни одговори на прашањата од тестот пости-
гнал најмалку 51% од вкупниот број предвидени пози-
тивни поени.  

 
Член 126-с 

Вкупното траење на времето определено за одгова-
рање на прашањата од студијата на случај изнесува 120 
минути. 

Се смета дека испитот го положил оној кандидат 
кој со точни одговори на прашањата од студијата на 
случај постигнал најмалку 51% од вкупниот број пред-
видени позитивни поени.  

 
Член 126-т 

(Уверение, ревизија на спроведените испити  
и трошоци) 

 
На барање на кандидатот, Министерството за земјо-

делство, шумарство и водостопанство го информира за 
направените грешки во тестот за полагање на првиот 
дел од испитот, со овозможување непосреден увид во 
тестот.  

 
Член 126-ќ 

Тестовите и практичните примери се користат и се 
даваат на кандидатот само за време на полагањето на 
испитот.  

Материјалите од одржаните испити, особено харти-
ените верзии од тестовите и специмените за проверка 
на точноста на одговорите од првиот и вториот дел од 
испитот за добивање на уверение за контролор, како и 
снимките од одржаните испити се чуваат во Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство формира Комисија за ревизија на одржаните 
испити која во својата работа ги користи материјалите 
од ставови (2) и (3) на овој член и во која, покрај дру-
гите членови членуваат и претставник од Владата на 
Република Македонија и информатичар од Министер-
ството за информатичко општество и администрација 
определен од Владата на Република Македонија. 

Комисијата од ставот (3) на овој член се состанува 
најмалку еднаш годишно и врши ревизија на начинот 
на спроведување на најмалку две сесии одржани во те-
ковната година. 

Комисијата има право да изврши ревизија и на на-
чинот на спроведување на испитите одржани во по-
следните пет години до денот на одржувањето на сос-
танокот на комисијата, но не порано од денот на при-
мената на овој закон. 

Доколку Комисијата утврди нерегуларности во 
спроведувањето на испитот од страна на поединци во 
смисла на членот 126-н став (5) од овој закон, предлага 
одземање на уверение од членот 126-а ставови (1) и (3) 
од овој закон. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство донесува решение за одземање на уверението 
врз основа на предлогот на Комисијата во рок од 3 де-
на од приемот на предлогот. 

Против решението од ставот (7) на овој член може 
да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 
30 дена од приемот на решението. 

 
Член 126-у 

Трошоците за полагање на испитот ги сноси канди-
датот. 

Висината на надоместокот од ставот (1) на овој 
член ја определува министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство врз основа на реално напра-
вените трошоци за полагање  на  испитот,  неопходни  
за  спроведување  на првиот и вториот дел на испитот, 
подготовката на базите на прашања, спроведувањето 
на електронскиот тест, изготвување на материјали и 
покани и изготвување на уверение за контролори.  

Трошоците за полагање на испитот се уплатуваат 
на сметката на сопствени приходи на Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство.  

Ако трошоците не се уплатени на соодветна сметка 
на Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, најдоцна 15 дена пред денот определен 
за почеток на испитната сесија, на кандидатот нема да 
му се дозволи  полагање на испитот.  

Ако кандидатот во рок од една година од денот на 
уплатата на средствата не го полага испитот, уплатени-
те средства се враќаат согласно со закон. 

Трошоците за активностите на научно-образовната 
институција кои ќе бидат утврдени со договорот за 
институционална соработка од членот 126-н од овој за-
кон, паѓаат на товар на Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство, ако во текот на го-
дината нема пријава на кандидати за полагање на испи-
тот.‟‟ 

 
Член 6 

Во членот 138 став (1) зборовите: „врз основа на 
спроведен јавен оглас и склучен договор со Министер-
ството‟‟ се бришат. 

Ставовите (3) и (4) се бришат. 
Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (3) и (4). 
 

Член 7 
Во членот 139 став (6) бројот „11„„ се заменува со 

бројот „138„„. 
 

Член 8 
Називот на Главата III се менува и гласи: 
 
,,РЕГИСТРАЦИЈА И ЗАШТИТА НА НАЗИВОТ 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗ-
ВОДИ СО ОЗНАКА ЗА ПОТЕКЛО, ГЕОГРАФСКА 
ОЗНАКА И ОЗНАКА ЗА ГАРАНТИРАН ТРАДИЦИО-
НАЛЕН СПЕЦИЈАЛИТЕТ‟‟ 

 
Член 9 

Називот на Делот 1 се менува и гласи: 
,,Заштита на географскиот или традиционалниот 

назив на земјоделските и прехранбените производи‟‟ 
 

Член 10 
Во членот 141 ставот (1) се менува и гласи: 
„Географскиот назив на земјоделските и прехранбе-

ните производи на национално и меѓународно ниво се 
заштитува со ознака за потекло или заштитена геог-
рафска ознака." 

Ставот (2) се менува и гласи: 
„Традиционалниот назив на земјоделските и прех-

ранбените производи на национално и меѓународно ни-
во се заштитуваат со ознака за гарантиран традициона-
лен специјалитет." 
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Член 11 
Во членот 142 став (1) зборот „заштитат‟‟ се заме-

нува со зборовите: „заштити називот на‟‟. 
Алинејата 3 се менува и гласи: 
„-сите производствени процеси во целост се одви-

ваат во дефинирано географско подрачје.‟‟ 
Во ставот (2) во воведната реченица зборот „зашти-

тат‟‟ се заменува со зборовите: „заштити називот на‟‟. 
Алинејата 3 се менува и гласи:     
„- и барем еден од производствените процеси се од-

вива во дефинирано географско подрачје.‟‟ 
 

Член 12 
Во членот 143 став (1) во воведната реченица збо-

рот „заштитат‟‟ се заменува со зборовите: „заштити на-
зивот на‟‟. 

Алинејата 3 се брише. 
Во ставот (3) во алинејата 1 зборовите: „сам по се-

бе‟‟ се заменуваат со зборовите: „само за одреден про-
извод‟‟. 

Во алинејата 2 зборовите: „земјоделскиот или прех-
ранбениот производ‟‟ се заменува со зборот „произво-
дот“. 

 
Член 13 

Во членот 144 став (1) се менува и гласи: 
„Генеричкиот назив не може да се регистрира како 

ознака за потекло или географска ознака.‟‟ 
Ставот (2) се брише. 
Ставовите (3), (4), (5), (6), (7) и (8) стануваат ставо-

ви (2), (3), (4), (5), (6) и (7). 
 

Член 14 
Во членот 146 став  (2) алинејата 1 се менува и 

гласи: 
„-назив на земјоделскиот или прехранбен произ-

вод,„‟. 
Алинејата 2 се брише. 
Во алинејата 5 зборовите: „и по потреба, основните 

употребни препораки‟‟ се бришат. 
Алинејата 6 се менува и гласи: 
„-и неговиот традиционален  карактер и;‟‟. 

 
Член 15 

Во членот 147 став (1) се менува и гласи: 
„Барање за регистрација може да поднесе заинтере-

сирана група на оператори кои се занимаваат со произ-
водство, преработка или трговија на ист земјоделски 
или прехранбен производ без разлика на нивниот пра-
вен облик или состав. Во групата на производители мо-
жат да учествуваат и други заинтересирани субјекти.‟‟ 

Во ставот (2) алинеја 1 по зборот „производител‟‟ 
се додаваат зборовите: „што е заинтересиран да подне-
се барање за заштита‟‟. 

Алинејата 2 се менува и гласи: 
„ -дефинираното географско подрачје да поседува 

карактеристики по кои се разликува од соседното под-
рачје или карактеристиките на производот, односно на-
чинот на производство се разликуваат од карактеристи-
ките на производите кои се произведуваат во соседно-
то подрачје.‟‟ 

Во ставот (4) алинеја 2 по зборот „елаборат‟‟ се до-
даваат зборовите: „за производот‟‟. 

Во ставот (5) алинејата 3 се брише. 
 

Член 16 
Во членот 148 ставот (2) се менува и гласи: 
„Министерот формира стручна комисија за спрове-

дување на постапка за регистрирање заштитените озна-
ки на земјоделски и прехранбени производи.‟‟ 

Ставот (3) се менува и гласи: 

„Комисијата од ставот (2) на овој член е составена од 
седум члена од кои четири члена се од Министерството, 
два члена се експерти од соодветната област за која се ба-
ра регистрирање на заштитна ознака и еден член е прет-
ставник на организацијата на потрошувачи.‟‟ 

 Ставот (4) се менува и гласи: 
„За проверка на основаноста на барањето од членот 

147 од овој закон, приговорот од членот 149 од овој за-
кон, соодветноста на контролниот план од членот 150 
од овој закон, барањето за измена од членот 152 од 
овој закон и барањето за поништување од членот 153 
од овој закон за исполнетоста на условите кои се одне-
суваат на ознаката на потекло, географската ознака и 
ознаката загарантиран традиционален специјалитет, 
Комисијата од ставот (2) на овој член го разгледува се-
кое барање и доставува  предлог до министерот.‟‟ 

Ставот (6) се менува и гласи: 
„Доколку барањето од ставот (1) на овој член е ос-

новано и целосно, елаборатот, односно спецификација-
та на производот се објавува во рок од 30 дена по зав-
ршување на постапката од ставот (5) на овој член на 
веб страницата на Министерството и во јавните гла-
сила.„‟ 

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи: 
„(7) Комисијата од ставот (2) на овој член го разгле-

дува барањето од ставот (4) на овој член во рок од шест 
месеци од денот на неговото поднесување.‟‟ 

 
Член 17 

По членот 148 се додава  нов член 148-а, кој гласи: 
 

„Член 148-а 
(Барање за заштита поднесено од странски земји) 
 
(1) Постапката за регистрација од членот 147 од 

овој закон, во случај кога барател е група на странски 
производители или преработувачи, правни и физички 
лица, барањето за заштита се поднесува во Министер-
ството, директно од групата или пак од надлежната 
институција од странската земја. 

(2) Барањето мора да биде поткрепено со доказ дека 
називот за производот за кој се бара заштита е веќе ре-
гистриран во земјата од каде доаѓа барањето." 

 
Член 18 

Во членот 149 став (1) зборовите: „шест месеци“ се 
заменуваат со зборовите: „30 дена“. 

Во ставот (5) зборот „Комисијата“ се заменува со 
зборовите: „министерот, врз основа на предлог на Ко-
мисијата,“. 

 
Член 19 

Во членот 152 став (4) по зборот „документ,“ се до-
даваат зборовите: „, министерот, врз основа на предлог 
на Комисијата,“.   

Во ставот (6) по зборот „обем,“ се додаваат зборо-
вите: „министерот, врз основа на предлогот на Комиси-
јата“. 

Во ставот (9) зборот „Комисијата“ се заменува со 
зборот „министерот“.  

 
Член 20 

Во членот 153 став (1)  се менува и гласи:    
„Доколку од страна на верификациските тела од 

членот 162 став (3) од овој закон се утврди дека произ-
водството на земјоделскиот или прехранбениот произ-
вод не е во согласност со условите наведени во елабо-
ратот или спецификацијата, министерот на предлог на 
Комисијата од членот 148 од овој закон, донесува ре-
шение за бришење на субјектот од соодветниот регис-
тар од членот 151 став (2)  од овој закон.‟‟ 

Став (4) се брише. 
Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (4) и (5). 
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Член 21 
Во членот 162 став (1) зборовите: „за време на по-

стапката за“ се заменуваат со зборовите: „по завршува-
њето на постапката“. 

Во ставот (2) по зборот „член“ се додаваат зборо-
вите: „се врши врз основа на контролниот план од ста-
вот 3 на овој член“. 

По ставот (2) се  додава  нов став (3), кој гласи: 
„(3) Контролниот план го изработуваат телата од 

ставот (2) на овој член, а го одобрува министерот“. 
По ставот (3) се  додава  нов став (4), кој гласи: 
„(4) Анализата за утврдување на квалитативните ка-

рактеристики што се утврдени во елаборатот или спе-
цификацијата се испитува во овластени лаборатории за 
испитување на квалитет и безбедност на храната.‟‟ 

Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (5), 
(6), (7) и (8).  

   Ставот (7) се брише. 
   Ставот (8) станува став (9). 
 

Член 22 
 Во членот 163 став (4) се менува и гласи: 
„(4) Инспекциски надзор на одредбите од овој за-

кон за примарните земјоделски производи од растител-
но потекло чиј назив е заштитен со ознака за потекло, 
географска ознака или ознака за гарантиран традицио-
нален специјалитет кои се ставаат во промет врши над-
лежниот инспектор од Државниот инспекторат за зем-
јоделство во согласност со одредбите на овој закон“. 

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
„(5) Инспекциски надзор на одредбите од овој за-

кон за земјоделските производи од животинско потек-
ло и прехранбените производи чиј назив е заштитен со 
ознака за потекло, географска ознака или ознака за га-
рантиран традиционален специјалитет кои се ставаат 
во промет врши државниот инспектор или официјални-
от ветеринар од Агенцијата за храна и ветеринарство 
во согласност со одредбите на овој закон.“  

 
Член 23 

Во членот 165 став (2) по алинејата 3 се додаваат 
три нови алинеи 4, 5 и 6, кои гласат: 

„- привремено ја забрани употребата на заштитени-
те називи, доколку не се во согласност со барањата ут-
врдени со овој закон;  

- го забранува пуштањето во промет на производи-
те со заштитен назив кои не се во согласност со оред-
бите од овој закон и 

- врши надзор врз работата на верификациските те-
ла од членот 162 од овој закон.“ 

Во алинејата  5 сврзникот „,и“ се брише. 
 

Член 24 
По членот 169 се додава  нов член 169-а, кој гласи: 
 

„Член 169-а 
Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска 

противвредост ќе му се изрече на овластеното правно 
лице кое технички го спроведува испитот од членот 
126-е од овој закон, доколку не го снима, не го емитува 
во живо на веб станицата на министерството и доколку 
не ја постави снимката од целиот испит на веб станица-
та на Министерството, од членот 126-ј став (3) од овој 
закон. 

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на овластениот прес-
тавник од членот 126-ј став (3). 

Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска 
противвредност ќе и се изрече на овластената институ-
ција која го спроведува испитот од членот 126-е од овој 
закон, доколку не го прекине испитот согласно со чле-
нот 126-л ставови (5) и (6) од овој закон.‟‟ 

Член 25 
Електронскиот систем од членот 126-њ од овој за-

кон се воспоставува во рок од еден месец од денот на 
започнувањето на примената на овој закон. 

 
Член 26 

(1) До денот на овластувањето на првото верифика-
циско тело од членот 162 од овој закон, верификација-
та на соодветноста на производот со елаборатот или 
спецификацијата ја спроведуваат за примарните земјо-
делски производи од растително потекло Државниот 
инспекторат за земјоделство, за земјоделските произво-
ди од животинско потекло и прехранбените производи 
Агенцијата за храна и ветеринарство. 

(2) Верификацијата од ставот (1) на овој член се 
врши врз основа на контролен план од членот 2 точка 
74 од овој закон, одобрен од министерот на предлог на 
Државниот инспекторат за земјоделство, односно на 
предлог на Агенцијата за храна и ветеринарство.  

(3) За спроведената верификација од ставот (1) на 
овој член Државниот инспекторат за земјоделство, од-
носно Агенцијата за храна и ветеринарство доставуваат 
извештај до Министерството. 

(4) Врз основа на извештајот од ставот (3) на овој 
член по спроведената постапка од членовите 148 и 149 
од овој закон, министерот донесува решение за регис-
трација на ознака за потекло, географска ознака и озна-
ка за гарантиран традиционален специјалитет согласно 
со членот 150 ставови (1) и (2) од овој закон. 

 
Член 27 

Поблиските прописи од овој закон ќе се донесат во 
рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
овој закон.         

 
Член 28 

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

 
Член 29 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR KUALITET TË PRODHIMEVE BUJQËSORE 

 
Neni 1 

Në Ligjin për kualitet të prodhimeve bujqësore 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër  
140/10, 53/11, 55/12 dhe 106/13) neni 1 ndryshohet si 
vijon:   

 “Me këtë ligj rregullohen tregjet e prodhimeve 
bujqësore, standardet për kualitet, klasifikimi, shënimi i 
kualitetit dhe sistemi informativ për drithëra dhe oriz, 
ushqim për kafshë, pemë dhe perime të freskëta, vezë dhe 
mish nga kafshët shtëpiake, mish gjedhi, mish derri, mish 
deleje dhe dhie, qumësht dhe prodhime të qumështit, 
prodhime të bletëve, mbrojtja dhe regjistrimi i emrit 
gjeografik apo tradicional të prodhimeve bujqësore dhe 
ushqimore me shenjë për origjinën, shenjë gjeografike dhe 
shenjë për specialitet të garantuar tradicional, kontrolli dhe 
mbikëqyrja e zbatimit të dispozitave të këtij ligji.”    

 
Neni 2 

Në nenin 2 pika 62. ndryshohet si vijon:  
“Yndyrë qumështore” është lidhja e përmbajtjes së 

njësisë yndyrë qumështore në njëqind njësi prodhim.   
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Pika 66. ndryshohet si vijon:  
“Shënim” është secila fjalë, shprehje, pullë tregtare, 

emër brendi dhe simbol i lidhur me prodhim të caktuar 
bujqësor ose ushqimor, i cili gjendet në paketim, në vet 
prodhimin, është ngjitur te prodhimi, ose në 
dokumentacionin ridërgues për prodhimin;”  

Pika 70. ndryshohet si vijon:  
“Përdorim tradicional” është përdorimi i cili është 

vërtetuar në treg dhe tregon bartje nga gjenerata në 
gjeneratë në periudhë kohore prej më së paku 30 vjetësh;”  

Pika 72. ndryshohet si vijon:  
“Grup i prodhuesve” është secila shoqatë e 

operatorëve, përpunuesve dhe tregtarëve të cilët merren me 
prodhim të njëjtë bujqësore ose ushqimor, pa dallim të 
formës ose përbërjes së tyre të drejtë;"  

Pas pikës 73 shtohet pika e re 74. si vijon:   
“74.”Plan kontrollues” është dokumenti teknik që 

shërben për verifikimin e përshtatshmërisë së prodhimit 
dhe mënyrës së prodhimit me elaboratin nga neni 145 i 
këtij ligji përkatësisht specifikimit të prodhimit nga neni 
146 i këtij ligji dhe”   

Pas pikës 74 shtohet pika e re 75. si vijon:  
“75.” Proteina qumështore” është lidhja e përmbajtjes 

së njësisë së proteinave qumështore në njëqind njësi të 
qumështit (llogaritet kur azoti (N) i përgjithshëm i fituar do 
të shumëzohet me koeficientin 6,38 dhe shprehet në 
përqindje).”  

 
Neni 3 

Në nenin 3 alineja 5 ndryshohet si vijon:  
“- regjistrimi dhe mbrojtja e emrit të prodhimeve 

bujqësore dhe ushqimore me shenjën e origjinës, shenjën 
gjeografike dhe shenjë për specialitetin e garantuar 
tradicional.”  

 
Neni 4 

Në nenin 126 paragrafin (3) fjalët: “neni 85” 
zëvendësohen me fjalët:  “neni 126-v”, ndërsa fjalët: 
“neni 84” zëvendësohen me fjalët: “neni 126-b”.  

Në paragrafin (8) fjalët: “si dhe mënyra e kryerjes së 
trajnimit dhe programi për kryerjen e trajnimit për 
kontrollorë” shlyhen.  

 
Neni 5 

Pas nenit 126 shtohen 25 nene të reja:  126-a, 126-b, 
126-v, 126-g, 126-d, 126-gj, 126-е, 126-zh, 126-z, 126-x, 
126-i, 126-ј ,126-k,126-ll,126-l,126-m, 126-n, 126-nj, 126-
o, 126-p, 126-r,126-s, 126-t, 126-q dhe 126-u, si vijon: 

 
“Neni 126-a 

(Kontrollorët) 
 
(1) Marrje të ekzemplarëve për klasimin e qumështit të 

papërpunuar kryejnë kontrollorët të cilët kanë përfunduar 
trajnimin për marrjen e ekzemplarëve dhe vërtetim për 
provim të dhënë.  

(2) Trajnimin nga paragrafi (1) i këtij neni e kryen 
institucioni i autorizuar së paku një herë në vit.    

(3) Kontrollorët pas trajnimit të përfunduar nga 
paragrafi (1)  i këtij neni japin provimin dhe marrin 
vërtetim për kontrollorë për marrjen e ekzemplarëve për 
klasifikimin e qumështit të papërpunuar.  

(4) Shpenzimet për zbatimin e trajnimit nga paragrafi 
(1) i këtij neni janë në barë të kandidatëve dhe nuk duhet të 
jenë më të mëdha se shpenzimet e bëra në mënyrë reale për 
mbajtjen e trajnimit.  

(5) Mënyrën për kryerjen e trajnimit për marrjen e 
ekzemplarëve për klasifikimin e qumështit të papërpunuar 
e përcakton ministri.”  

Neni 126-b 
(Institucioni i autorizuar) 

 
(1) Institucionin nga neni 126-a paragrafi (2) të këtij 

ligji e autorizon ministri.  
(2) Institucioni që të jetë i autorizuar duhet t‟i plotësojë 

së paku kushtet si vijon:  
-të jetë institucion i lartë arsimor shkencor mësimor 

nga sfera e shkencave bioteknike nga rajonet e hulumtimit:  
prodhimtari kafshësh – blegtori, bioteknologji dhe mjekësi 
veterinare,   

-të ketë punësuar së paku dy doktorë të shkencës nga 
sfera e shkencave bioteknike nga rajonet e hulumtimit:  
prodhimtari kafshësh – blegtori, bioteknologji dhe mjekësi 
veterinare dhe   

- të ketë miratuar program për kryerjen e trajnimit për 
kontrollorë për marrjen e ekzemplarëve të qumështit të 
papërpunuar.  

(3) Përmbajtjen e programit nga paragrafi (2) alineja 3 
të këtij ligji e përcakton ministri.  

 
Neni 126-v 

(Kërkesë dhe kushte për kontrollorë) 
 
Për të vizituar trajnim për kontrollorë, personi i 

interesuar parashtron kërkesë te institucioni i autorizuar 
nga neni 126-b të këtij ligji.   

Me kërkesën personi i interesuar dorëzon dëshmi për 
përfundimin e më së paku shkallës së IV të arsimit të 
mesëm.  

 
Neni 126-g 

(Aktvendimi për autorizim) 
 

(1) Për autorizimin nga neni 126-b të këtij ligji ministri 
lëshon aktvendim.  

(2) Për marrjen e aktvendimit nga paragrafi (1) i këtij 
neni institucionet parashtrojnë kërkesë për autorizim e cila 
në shtojcë i përmban dëshmitë për plotësimin e kushteve të 
përcaktuara në nenin 126-b paragrafin 2 të këtij ligji.  

(3) Ministria, në afat prej 30 ditësh nga dita e 
parashtrimit të kërkesës për dhënien e autorizimit nga neni 
126-b të këtij ligji, miraton aktvendim me të cilin vendos 
për kërkesën për lëshim të aktvendimit për autorizimin nga 
neni 126-b të këtij ligji.  

(4) Nëse Ministria nuk miraton aktvendim për 
autorizim nga neni 126-b i këtij ligji, përkatësisht nuk 
miraton aktvendim për refuzimin e kërkesës në afatin nga 
paragrafi (3) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës ka të drejtë 
në afat prej tri ditë pune nga kalimi i atij afati të parashtrojë 
kërkesë te sekretaria e ministrit, për miratimin e 
aktvendimit për kërkesën e parashtruar.  

(5) Formën dhe përmbajtjen e kërkesës nga paragrafët 
(2) dhe (4) të këtij neni i përcakton ministri.   

(6) Me kërkesën nga paragrafi (4) i këtij neni, 
parashtruesi dorëzon edhe kopje nga kërkesa nga paragrafi 
(2) i këtij neni.  

(7) Ministri është i obliguar më së voni në afat prej 
pesë ditë pune nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi 
(4) i këtij neni të miratojë aktvendim me të cilin kërkesa 
për lëshimin e aktvendimit për autorizimin nga neni 126-b i 
këtij ligji është pranuar ose refuzuar.  Nëse ministri nuk ka 
sekretari, kërkesa parashtrohet në sekretarinë e selisë së 
Ministrisë.  

(8) Nëse ministri nuk miraton aktvendim në afatin nga 
paragrafi (7) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës mund ta 
njoftojë Inspektoratin Administrativ Shtetëror në afat prej 
pesë ditë pune.   

(9) Inspektorati Administrativ Shtetëror është i detyruar 
në afat prej dhjetë ditësh nga dita e pranimit të njoftimit 
nga paragrafi (8) i këtij neni të kryejë mbikëqyrje në 
Ministri nëse është zbatuar procedura në pajtim me ligjin 
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dhe në afat prej tri ditë pune nga dita e mbikëqyrjes së 
kryer e informon parashtruesin e kërkesës për aktivitetet e 
ndërmarra.  

(10) Inspektori nga Inspektorati Administrativ 
Shtetëror pas mbikëqyrjes së kryer në pajtim me ligjin 
miraton aktvendim me të cilin e angazhon ministrin në afat 
prej dhjetë ditë të vendosë për kërkesën e parashtruar, 
përkatësisht ta pranojë ose refuzojë kërkesën dhe ta 
njoftojë inspektorin për aktin e miratuar.  Me kërkesën 
dorëzohet kopje nga akti me të cilin ka vendosur për 
kërkesën e parashtruar.  

(11) Nëse ministri nuk vendos në afatin nga paragrafi 
(10) i këtij neni, inspektori do të parashtrojë kërkesë për 
ngritjen e procedurës kundërvajtëse për kundërvajtje të 
përcaktuar në Ligjin për inspektsion administrativ dhe do 
të caktojë afat plotësues prej pesë ditë pune në të cilin 
ministri do të vendosë për kërkesën e parashtruar për çka 
në afatin e njëjtë do ta njoftojë inspektorin për aktin e 
miratuar.   Me kërkesën dorëzohet kopje nga akti me të 
cilin ka vendosur për kërkesën e parashtruar.  Inspektori në 
afat prej tri ditë pune ta informojë parashtruesin e kërkesës 
për aktivitetet e ndërmarra.  

(12) Nëse ministri nuk vendos edhe në afatin plotësues 
nga paragrafi (11) i këtij neni, inspektori në afat prej tri 
ditë pune do të parashtrojë kallëzim te prokurori publik 
kompetent dhe në atë afat do ta informojë parashtruesin e 
kërkesës për aktivitetet e ndërmarra.  

(13) Nëse inspektori nuk vepron sipas njoftimit nga 
paragrafi (9) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës në afat prej 
pesë ditë pune ka të drejtë të parashtrojë kundërshtim te 
sekretaria e drejtorit të Inspektoratit Administrativ 
Shtetëror.  Nëse drejtori nuk ka sekretari, kërkesa 
parashtrohet në sekretarinë e selisë së Inspektoratit 
Administrativ Shtetëror. 

(14) Drejtori i Inspektoratit Administrativ Shtetëror 
është i obliguar në afat prej tri ditë pune ta shqyrtojë 
kundërshtimin nga paragrafi (13) i këtij neni dhe nëse 
përcakton se inspektori nuk ka vepruar sipas njoftimit nga 
parashtruesi i kërkesës nga paragrafët (9) dhe (10) të këtij 
neni dhe/ose nuk parashtron kallëzim në pajtim me 
paragrafët (11) dhe (12) të këtij neni, drejtori i Inspektoratit 
Administrativ Shtetëror do të parashtrojë kërkesë për 
ngritjen e procedurës kundërvajtëse për kundërvajtje të 
përcaktuar në Ligjin për inspeksion administrativ për 
inspektorin dhe do të caktojë afat plotësues prej pesë ditë 
pune në të cilin inspektori do të kryejë mbikëqyrje në 
Ministri nëse është zbatuar procedura në pajtim me ligjin 
dhe në afat prej tri ditë pune nga dita e mbikëqyrjes së 
kryer ta informojë parashtruesin e kërkesës për aktivitetet e 
ndërmarra.  

(15) Nëse inspektori nuk vepron edhe në afatin 
plotësues nga paragrafi (14) i këtij neni, drejtori i 
Inspektoratit Administrativ Shtetëror do të parashtrojë 
kallëzim te prokurori publik kompetent kundër inspektorit 
dhe në afat prej tri ditë pune do ta informojë parashtruesin 
e kërkesës për aktivitetet e ndërmarra.  

(16) Në rastin nga paragrafi (15) i këtij neni drejtori i 
Inspektoratit Administrativ Shtetëror menjëherë, ndërsa më 
së voni në afat prej një ditë pune do të autorizojë inspektor 
tjetër ta zbatojë mbikëqyrjen menjëherë.  

(17) Në rastet nga paragrafi (16) i këtij neni, drejtori i 
Inspektoratit Administrativ Shtetëror në afat prej tri ditë 
pune do ta informojë parashtruesin e kërkesës për 
aktivitetet e ndërmarra.  

(18) Nëse drejtori i Inspektoratit Administrativ 
Shtetëror nuk ka vepruar në pajtim me paragrafin (14) nga 
ky nen, parashtruesi i kërkesës mund të parashtrojë 
kallëzim te prokurori publik kompetent, në afat prej tetë 
ditë pune.  

(19) Nëse ministri nuk vendos në afatin nga paragrafi 
(12) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës mund të iniciojë 
kontest administrativ para gjykatës kompetente.  

(20) Në botimin e akteve nënligjore nga paragrafi (5) të 
këtij neni në "Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë” ato botohen në ueb faqen e Ministrisë.   

(21) Aktvendimi për autorizim nga paragrafi (1) i këtij 
neni botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë”.  

(22) Ministri me aktvendim do ta marrë autorizimin 
nga institucionet e autorizuara për të cilat do të përcaktohet 
se janë ndalur duke i plotësuar kushtet e parapara në nenin 
126-b paragrafi (2) të këtij ligji.  

(23) Kundër aktvendimit nga paragrafi (3) i këtij neni, 
në afatin prej 15 ditësh nga dita e miratimit të aktvendimit 
mund të parashtrohet ankesë te Komisioni Shtetëror për 
Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë 
nga Marrëdhënia e Punës në Shkallë të Dytë.    

 
Neni 126-d 

(Mënyra e zbatimit të provimit) 
 
Provimi nga neni 126-a paragrafët (1) dhe (3) përbëhet 

prej dy pjesë si vijon:   
- pjesa e parë (pjesa teorike), me të cilën kontrollohet 

njohuria teorike e kandidatëve dhe   
- pjesa e dytë (studim i rastit), me të cilën kontrollohet 

aftësia e kontrollorit për marrje të drejtë të ekzemplarëve 
nga qumështi i papërpunuar.   

Provimi nga paragrafi (1) i këtij neni jepet me shkrim 
në formë elektronike me përgjigjen e numrit të caktuar të 
pyetjeve në lloj në zgjedhjes së testit elektronik në 
kompjuter.   

Pjesa e dytë e provimit përbëhet prej:  përshkrimit të 
rastit individual nga sfera e kontrollit për marrjen e 
mostrave nga qumështi i papërpunuar.  

 
Neni 126-gj 

Bazat e Pyetjeve për pjesën e parë dhe bazat e 
studimeve të rastit për pjesën e dytë provimin e përpilojnë 
institucione të larta arsimore mësimore-shkencore të 
autorizuara nga neni 126-b të këtij ligji.  

Pyetjet nga pjesa e parë e provimit dhe pjesa e dytë e 
provimit i verifikon Komisioni i përbërë prej pesë 
përfaqësuesve nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Ekonomisë së Ujërave dhe institucione të larta arsimore 
mësimore-shkencore të autorizuara nga neni 126-b të këtij 
ligji.  

Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni kryen edhe 
revizion dhe azhurnim të bazave të pyetjeve dhe bazave të 
studimeve të rastit së paku njëherë në vit.  

Gjatë revizionit Komisioni posaçërisht i ka parasysh 
ndryshimet e rregullave juridike në të cilat është bazuar 
pyetja, përkatësisht rasti, numrin e kandidatëve të cilët e 
kanë përgjigjur, suksesin në të përgjigjurit e provimit, si 
dhe kritere tjera të cilat mund të ndikojnë në përmirësimin 
e kualitetit të provimit për marrjen e vërtetimit për 
kontrollorë.  

Në bazë të revizionit të kryer dhe azhurnimit të bazave 
të pyetjeve dhe bazave të studimeve të rastit, Komisioni 
vendos pyetjet dhe studimet e rastit të ndryshohen ose 
plotësisht të hiqen nga provimi.  

Përpiluesit dhe anëtarët e Komisionit për Verifikim nga 
paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni kanë të drejtë për 
kompensim me para që e cakton ministri i Bujqësisë, 
Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.  

Shuma e kompensimit me para nga paragrafi (5) i këtij 
neni caktohet në bazë të numrit të pyetjeve dhe studimeve 
të rastit të përpiluara, si dhe ndërlikueshmërisë e materies.   

 Kompensimi vjetor me para nga paragrafi (5) i këtij 
neni nuk e tejkalon nivelin e rrogës mesatare të paguar në 
Republikën e Maqedonisë për vitin paraprak të shpallur në 
Entin Shtetëror për Statistikë.  
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Neni 126-e 
Punët profesionale dhe administrative për nevojat e 

zbatimit të provimit për marrjen e vërtetimit për 
kontrollorë i kryen Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Ekonomisë së Ujërave, ndërsa provimin teknikisht e zbaton 
person juridik i regjistruar në Regjistrin Qendror të 
zgjedhur nga ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Ekonomisë së Ujërave.  

 
Neni 126-zh 

Provimi jepet së paku njëherë në vit, në periudhën prej 
1 shkurt deri më 30 nëntor.  

 
Neni 126-z 

Kërkesën për dhënien e provimit për marrjen e 
vërtetimit për kontrollorë kandidati e parashtron te 
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së 
Ujërave.   

 
Neni 126-x 

Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së 
Ujërave apo person i autorizuar nga ai, me aktvendim 
përcakton nëse kandidati i plotëson kushtet për dhënien e 
provimit për marrjen e vërtetimit për kontrollorë.   

Kundër aktvendimit me të cilin është refuzuar kërkesa 
për dhënien e provimit, mund të iniciohet kontest 
administrativ para gjykatës kompetente në afat prej 30 
ditësh nga pranimi i aktvendimit.  

 
Neni 126-i 

Kandidatit të cilit i është pranuar kërkesa për dhënien e 
provimit për marrjen e vërtetimit për kontrollorë i caktohet 
koha dhe vendi për dhënien e provimit, ndërsa kandidati 
njoftohet më së voni në afat prej tetë ditësh para dhënies së 
provimit.    

Kandidatit duhet t‟i mundësohet të fillojë me dhënien e 
provimit në sesionin e parë të ardhshëm nga dita e kërkesës 
së pranuar për dhënien e provimit.   

 
Neni 126-j 

Provimi për marrjen e vërtetimit për kontrollorë jepet 
në lokal për dhënien e provimit, të pajisur në mënyrë të 
posaçme për dhënien e provimit profesional.    

Opinioni informohet për datën dhe kohën e dhënies së 
provimit më së paku tri ditë para mbajtjes së provimit për 
marrjen e vërtetimit për kontrollorë.  

Dhënia e provimit incizohet dhe drejtpërdrejtë emitohet 
në ueb faqen e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Ekonomisë së Ujërave, ndërsa për shkak të arsyeve teknike 
incizimi ndërpritet, incizimi nga tërë provimi vendoset në 
ueb faqen e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Ekonomisë së Ujërave.  

Personi juridik i cili e zbaton pjesën e parë të provimit 
për marrjen e vërtetimit për kontrollorë duhet t‟i plotësojë 
kushtet hapësinore dhe pajisjen materiale-teknike dhe 
informatike në lokalet për dhënien e provimit të cilat 
kushte më afër i përcakton ministri i Bujqësisë, Pylltarisë 
dhe Ekonomisë së Ujërave.  

Në lokalin për dhënien e pjesës së parë të provimit 
gjatë kohës së dhënies së provimit janë të pranishëm dy 
përfaqësues nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Ekonomisë së Ujërave, një përfaqësues nga Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë me propozim të Zyrës së 
Kryetarit të Qeverisë dhe një përfaqësues i Ministrisë së 
Shoqërisë Informatike dhe Administratës (personi i TI).  

 
Neni 126-k 

Para fillimit të dhënies së provimit për marrjen e 
vërtetimit për kontrollorë përfaqësuesi nga Ministria e 
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave e 
përcakton identitetin e kandidatit me shikim të 
letërnjoftimit.  

Kandidatit gjatë dhënies së pjesës së parë të provimit 
nuk i lejohet shfrytëzimi i ligjeve, ligjeve me koment dhe 
sqarim, telefon celular, pajisje kompjuterike bartëse dhe 
mjete tjera teknike dhe informatike, sende të përgatitura 
paraprakisht dhe ngjashëm.  

Kandidatit gjatë dhënies së pjesës së parë të provimit 
nuk i lejohet të kontaktojë me kandidatë tjerë apo persona 
përveç me personin e TI nga neni 126-j paragrafi (5) nga 
ky ligj, në rast nëse ka problem teknik me kompjuterin.  

Kandidatit gjatë dhënies së pjesës së dytë të provimit i 
lejohet shfrytëzimi vetëm i ligjeve (pa komente dhe 
sqarime) të cilat në version elektronik gjenden në 
kompjuterin në të cilin kandidati e jep provimin.  

Nëse problemet teknike me kompjuterin mënjanohen 
për pesë minuta provimi vazhdon, ndërkaq nëse nuk 
mënjanohen në këtë afat provimi vetëm për atë kandidat 
ndërpritet dhe do të mbahet në afat prej së paku tri ditë nga 
dita e ndërprerjes së provimit.   

Nëse ka probleme me më shumë se pesë kompjuterë 
dhe nëse ato nuk mënjanohen në afat prej pesë minutash 
provimi ndërpritet për të gjithë kandidatët që e japin 
provimin dhe do të mbahet në afat prej më së shumti tri 
ditësh nga dita e ndërprerjes së provimit.  

Nëse kandidati gjatë dhënies së pjesës së parë dhe të 
dytë të provimit vepron në kundërshtim nga paragrafët (2), 
(3) dhe (4) të këtij neni nuk do t‟i lejohet dhënia e 
mëtutjeshme e provimit në atë sesion të provimit.   

Përfaqësuesit e autorizuar nga neni 126-j paragrafi (5) 
të këtij ligji gjatë dhënies së provimit nuk guxojnë të 
ndalen më gjatë se pesë sekonda në afërsi të drejtpërdrejtë 
të kandidatit i cili e jep provimin, përveç në rast të 
mënjanimit të problemit teknik kur nuk guxojnë të ndalen 
më gjatë se pesë minuta.  

 
Neni 126-ll 

Nëse gjatë dhënies së provimit ndodhin shkaqe të 
arsyeshme për shkak të të cilave kandidati nuk mund ta 
vazhdojë dhënien e provimit (sëmundje, mungesë e 
shtatzënisë, shkollim jashtë vendit dhe të ngjashme), do të 
ndërpritet provimi për kohë të caktuar, e cila nuk mund të 
jetë më e gjatë se gjashtë muaj.  

Aktvendim për vazhdim të provimit miraton ministri i 
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave pas lutjes 
së kandidatit. Lutja parashtrohet në afat prej tetë ditësh nga 
pushimi i shkaqeve për prolongim të provimit, por më së 
voni në afat prej gjashtë muajsh.  

Nëse kandidati nuk parashtron lutje për vazhdim të 
provimit në afatin e caktuar në paragrafin (2) të këtij neni 
do të konsiderohet se provimi nuk është dhënë.  

Kundër aktvendimit të ministrit të Bujqësisë, Pylltarisë 
dhe Ekonomisë së Ujërave nga paragrafi (2) të këtij neni 
kandidati mund të ngre kontest administrativ para gjykatës 
kompetente në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të 
aktvendimit.  

Në vazhdimin e provimit kandidati nuk e jep atë pjesë 
të provimit që paraprakisht tashmë e ka dhënë.   

   
Neni 126-l 

(Pjesa e parë dhe e dytë e provimit për marrje të vërtetimit 
për kontrollor) 

 
Provimi për marrje të vërtetimi për kontrollor fillon me 

dhënie të pjesës së parë (pjesës teorike), ndërsa mandej të 
pjesës së dytë (studimi i rasti). 

Pjesa e dytë jepet në afat prej së paku 15 ditësh pas 
dhënies me sukses të pjesës së parë. 

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së 
Ujërave me Rregullore e përcakton mënyrën e vlerësimit 
me pikë të pjesës së parë dhe të dytë të provimit. 
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Neni 126-m 
Pjesa e parë e provimit jepet për çdo sferë adekuate dhe 

përmban së paku 10 pyetje me pesë opsione për rrethim 
prej të cilave një është e saktë, dy janë të ngjashme, një 
nuk është e saktë në vëllim të vogël dhe një nuk është e 
saktë në vëllim të madh          

Nëse kandidati nuk e ka dhënë pjesën e parë të 
provimit në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni do të 
konsiderohet se provimin nuk e ka dhënë. 

 
Neni 126-n 

Pjesa e dytë e provimit përbëhet nga një studim i rastit 
në sferën e kontrollit të marrjes së mostrave nga qumështi i 
papërpunuar. 

Pyetjet të cilat janë pjesë përbërëse e studimit të rastit 
janë nga sfera e lëndës në të cilën është bazuar studimi i 
rastit dhe kanë pesë opsione të mundshme të përgjigjeve 
prej të cilave një e saktë, dy të ngjashme dhe dy të 
ndryshme.   

Nëse kandidati nuk e jep pjesën e dytë të provimit në 
pajtim me paragrafin 2 të këtij neni do të konsiderohet se 
provimin nuk e ka dhënë. 

 
Neni 126-nj 

Dhënia e pjesës së parë të provimit kryhet me përgjigje 
të numrit të caktuar të pyetjeve në lloj të zgjedhjes së testi 
elektronik në kompjuter.   

Pyetjet nga testi, në varësi nga vështirësia, vlerësohen 
me pikë të caktuara në test.  

Dhënia e pjesës së dytë kryhet me studim të studimit të 
rastit dhe përgjigje të numri të caktuar të pyetjeve të cilat 
dalin nga studimi, në lloj të zgjedhjes elektronike të 
softuerit (në tekstin e mëtejmë: studim elektronik i rastit). 

Pyetjet nga studimi i rasti, në varësi nga vështirësia, 
vlerësohen me pikë të caktuara në studimin e rastit. 

Pyetjet të përmbajtura në teste për dhënie të pjesës së 
parë të provimit dhe përgjigjet e tyre, si dhe studimet e 
rastit dhe pyetjet të cilat dalin nga studimet rruhen në 
sistemin elektronik për dhënie të provimit për marrje të 
vërtetimit për kontrollues. 

Sistemi elektronik nga paragrafi 5 i këtij neni përmban 
edhe bazë publikisht të kapshme prej së paku 30 pyetjesh 
për nevojat e pjesës së parë të provimit dhe më së paku 30 
studime të rastit  për nevojat e pjesës së dytë të provimit. 

Në sistemin elektronik është përmbajtur dhe sugjerime 
të rregullave dhe literaturë adekuate në të cilën janë 
përmbajtur përgjigje të pyetjeve nga pjesa e parë dhe e dytë 
e provimit. 

Numri i pyetjeve në bazat nga paragrafi 6 i këtij neni 
zmadhohet për 5% në vit, duke filluar prej vitit 2016. 

Rezultatet nga dhënia e pjesës së parë e provimit i janë 
të kapshme kandidatit në kompjuterin në të cilin e jep 
provimin, menjëherë pas përfundimit të tij. 

 
Neni 126-o 

Në ditën e dhënies së pjesës së parë, përkatësisht të 
dytë të provimit përfaqësuesi i Ministrisë së Bujqësisë, 
Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave i jep kandidatit kod 
qasës, përkatësisht fjalëkalim me të cilin i lejohet qasje në 
sistemin elektronik nga neni 126-nj të këtij ligji. 

Pas lejimit të qasjes kandidati merr test elektronik për 
pjesën e parë të provimit, përkatësisht studim elektronik të 
rastit për pjesën e dytë të provimit në kompjuter të 
gjeneruar, përmbajtja e të cilës pas zgjedhjes së 
rastësishme e cakton softueri i sistemit elektronik nga 
nenin 126-nj paragrafi (5) të këtij ligji, nga bazat nga neni 
126-nj paragrafi (6) të këtij ligji. 

Pjesa e parë dhe e dytë e provimit përmban udhëzime 
për mënyrën e zgjedhjes së provimit për të cilin 
përfaqësuesi i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Ekonomisë së Ujërave jep shpjegim para se të fillojë 
dhënia e provimit. 

Sistemi elektronik për dhënie të provimit nuk mund të 
lejojë ekzistimin e përmbajtjes identike të testit elektronik 
për pjesën e parë të provimit nga një sesion për më shumë 
se një kandidat. 

 
Neni 126-p 

Në rast të pengimit të zbatimit të pjesës së pjesës së 
parë ose të dytë të provimit, për shkak të shkaqeve të cilat 
sjellin në pamundësi teknike të funksionimit të sistemit 
elektronik nga neni 126-nj të këtij ligji, dhënia e provimit 
ndërpritet. 

Nëse shkaqet nga paragrafi (1) i këtij neni mënjanohen 
në afat prej 60 minutash nga ndërprerja e provimit ai 
vazhdon menjëherë pas mënjanimit të tyre. 

Nëse shkaqet nga paragrafi (1) i këtij neni nuk 
mënjanohen në afatin nga paragrafi (2) i këtij neni 
ricaktohen për termin tjetër.  

 
Neni 126-r 

Kohëzgjatja e përgjithshme e kohës së caktuar për 
përgjigje të pyetjeve të pjesës së parë të testit për dhënie të 
provimit është 120 minuta.  

Konsiderohet se provimin e ka dhënë ai kandidat i cili 
me përgjigje të sakta në pyetjet nga testi ka arritur së paku 
51% të numrit të përgjithshëm të pikëve të parapara 
pozitive.   

 
Neni 126-s 

Kohëzgjatja e përgjithshme e kohës së caktuar për 
përgjigje të pyetjeve nga studimi i rastit është 120 minuta. 

Konsiderohet se provimin e ka dhënë ai kandidat i cili 
me përgjigje të sakta në pyetjet nga studimi i rastit ka 
arritur së paku 51% të numrit të përgjithshëm të pikëve të 
parapara pozitive.   

 
Neni 126-t 

(Vërtetimi, revizioni i provimeve të zbatuara dhe 
shpenzimet) 

 
Në kërkesë të kandidatit, Ministria e Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave e informon për 
gabimet e bëra në testin për dhënie të pjesës së parë të 
provimit, me mundësim të kontrollit të drejtpërdrejtë në 
test.  

 
Neni 126-q 

Testet dhe shembujt praktikë shfrytëzohen edhe i jepen 
kandidatit vetëm gjatë kohës së dhënies të provimit.  

Materialet nga provimet të mbajtura, veçanërisht 
versionet në letër nga testet dhe specimentet për kontroll të 
saktësisë të përgjigjeve nga pjesa e parë dhe e dytë e 
provimit për marrje të vërtetimit për kontrollues, si dhe 
incizimet nga provimet të mbajtura rruhen në Ministrinë e 
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave. 

Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së 
Ujërave formon Komision për revizion të provimeve të 
mbajtura i cili në punën e vet i shfrytëzon materialet nga 
paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni dhe në të cilin, krahas 
anëtarëve të tjerë marrin pjesë edhe përfaqësues nga 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe informaticientë 
nga Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës të 
caktuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë. 

Komisioni nga paragrafi (3) i këtij neni takohet së paku 
një herë në vit dhe kryen revizion të mënyrës së zbatimit të 
së paku dy sesioneve të mbajtura në vitet rrjedhëse. 

Komisioni ka të drejtë të kryejë revizion edhe të 
mënyrës së zbatimit të provimeve të mbajtura në pesë vitet 
e fundit deri në ditën e mbajtjes së takimit të komisionit, 
por jo më herët nga dita e zbatimit të këtij ligji. 

Nëse Komisioni përcakton parregullsi në zbatimin e 
provimit nga ana e individëve në kuptim të nenit 126-n 
paragrafi (5)m të këtij ligji, propozon marrje të vërtetimi 
nga neni 126-a paragrafët (1) dhe (3) të këtij ligji. 
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Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së 
Ujërave miraton aktvendim për marrje të vërtetimit në bazë 
të propozimit të Komisionit në afat prej 3 ditësh nga 
pranimi i propozimit. 

Kundër aktvendimit nga paragrafi (7) i këtij neni 
kandidati mund të ngrejë kontest administrativ para 
gjykatës kompetente në afat prej 30 ditësh nga pranimi i 
aktvendimit. 

 
Neni 126-u 

Shpenzimet për dhënie të provimit i bart kandidati. 
Lartësinë e kompensimit nga paragrafi (1) i këtij neni e 

cakton ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së 
Ujërave në bazë të shpenzimeve të bëra reale për dhënie të 
provimit, të domosdoshme për zbatim të pjesës së parë dhe 
të dytë të provimit, përgatitjen e bazave të pyetjeve, 
zbatimin e testit elektronik, përpilimin e materialeve dhe 
ftesave dhe përpilim të vërtetimit për kontrollor.  

Shpenzimet për dhënie të provimit paguhen në llogari 
të të hyrave personale të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë 
dhe Ekonomisë së Ujërave.  

Nëse shpenzimet nuk janë paguar në llogari adekuate të 
Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së 
Ujërave, më së voni 15 ditë para ditës të caktuar për fillim 
të sesionit të provimit, kandidatit nuk ka t'i lejohet dhënia e 
provimit.  

Nëse kandidati në afat prej një viti nga dita e pagesës së 
mjeteve nuk e jep provimin, mjetet e paguara kthehen në 
pajtim me ligj. 

Shpenzimet për aktivitetet e institucionit shkencoro-
arsimor të cilat do të jenë të përcaktuara me marrëveshjen 
për bashkëpunim institucional nga nenin 126-n të këtij 
ligji, bien në barë të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Ekonomisë së Ujërave, nëse gjatë vitit nuk ka fletëparaqitje 
të kandidatëve për dhënie të provimit." 

 
Neni 6 

Në nenin 138 paragrafi (1) fjalët: "në bazë të konkursit 
të zbatuar publik dhe marrëveshjes së lidhur me 
Ministrinë" shlyhen. 

Paragrafët (3) dhe (4) shlyhen. 
Paragrafët (5) dhe (6) bëhen paragrafë (3) dhe (4).  
 

Neni 7 
Në nenin 139 paragrafin (6) numri "11" zëvendësohet 

me numrin "138". 
 

Neni 8 
Titulli i Kapitullit III ndryshohet si vijon: 
 
"REGJISTRIMI DHE MBROJTJA E EMRIT TË 

PRODHIMEVE BUJQËSORE DHE USHQIMORE ME 
SHENJË PËR PREJARDHJE, SHENJË GJEOGRAFIKE 
DHE SHENJË PËR SPECIALITET TË GARANTUAR 
TRADICIONAL" 

 
Neni 9 

Titulli i Pjesës 1 ndryshohet si vijon: 
"Mbrojtja e emrit gjeografik ose tradicional të 

prodhimeve bujqësore dhe ushqimore" 
 

Neni 10 
Në nenin 141 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
"Emri gjeografik i prodhimeve bujqësore dhe 

ushqimore në nivel nacional dhe ndërkombëtar mbrohen 
me shenjë për prejardhje ose shenjë të mbrojtur 
gjeografike". 

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
"Emri tradicional i prodhimeve bujqësore dhe 

ushqimore në nivel nacional dhe ndërkombëtar mbrohen 
me shenjë për specialitet të garantuar tradicional". 

Neni 11 
Në nenin 142 paragrafi (1) fjala "mbrohen" 

zëvendësohet me fjalët: "mbrohet emri i". 
Alineja 3 ndryshohet si vijon: 
"- të gjitha proceset e prodhimtarisë në tërësi 

zhvillohen në rajon të definuar gjeografik". 
Në paragrafin (2) në fjalinë hyrës fjala "mbrohen" 

zëvendësohet me fjalët "mbron emrin e". 
Alineja 3 ndryshohet si vijon:     
"- dhe një nga proceset e prodhimtarisë zhvillohet në 

rajon të definuar gjeografik". 
 

Neni 12 
Në nenin 143 paragrafin (1) në fjalinë hyrëse fjala 

"mbrohen" zëvendësohet me fjalët:"mbrohet emri i". 
Alineja 3 shlyhet. 
Në paragrafin (3) në alinenë 1 fjalët: "vetvetiu" 

zëvendësohen me fjalët: "vetëm për prodhim të caktuar". 
Në alinenë 2 fjalët "Prodhimi bujqësor ose ushqimor" 

zëvendësohen me fjalët: "prodhimi".  
 

Neni 13 
Në nenin 144 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
"Emri gjenerik nuk mund të regjistrohet si shenjë për 

prejardhje ose shenjë gjeografike". 
Paragrafi (2) shlyhet. 
Paragrafët (3), (4), (5), (6), (7) dhe (8) bëhen paragrafë 

(2), (3), (4), (5), (6) dhe (7). 
 

Neni 14 
Në nenin 146 paragrafi (2) alineja 1 ndyrshohet si 

vijon: 
"-emri i prodhimit bujqësor ose ushqimore,".  
Alineja 2 shlyhet. 
Në alinenë 5 fjalët: "edhe sipas nevojës, rekomandimet 

kryesore të përdorura" shlyhen. 
Alineja 6 ndryshohet si vijon: 
"-edhe karakteri i tij tradicional dhe;" 
 

Neni 15 
Në nenin 147 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
"Kërkesë për regjistrim mund të parashtrojë grupi i 

interesuar i operatorëve të cilët merren me prodhimtari, 
përpunim ose tregti të prodhimit të njëjtë bujqësor ose 
ushqimor pa dallim të formës së tyre juridike ose përbërjes. 
Në grupin e prodhuesve mund të marrin pjesë edhe 
subjekte tjera të interesuara". 

Në paragrafin (2) në alinenë 1 pas fjalës "prodhues" 
shtohen fjalët: "që është i interesuar të parashtrojë kërkesë 
për mbrojtje". 

Alineja 2 ndryshohet si vijon: 
"- rajoni i definuar gjeografik të posedojë karakteristika 

sipas të cilave dallohet nga rajoni fqinj ose karakteristika të 
prodhimit përkatësisht mënyra e prodhimtarisë dallohet 
nga karakteristikat të prodhimeve të cilat prodhohen në 
rajonin fqinjë.".  

Në paragrafin (4) në alinenë 2 pas fjalës "elaborat" 
shtohen fjalët: "për prodhimin". 

Në paragrafin (5) alineja 3 shlyhet. 
 

Neni 16 
Në nenin 148 paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
"Ministri formon komision profesional për zbatim të 

procedurës për regjistrim të shenjave mbrojtëse të 
prodhimeve bujqësore dhe të udhqimit". 

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 
"Komisioni nga paragrafi (2) i këtij neni është i përbërë 

prej shtatë anëtarëve prej të cilëve katër anëtarë janë nga 
Ministria, dy anëtarë janë ekspertë nga sfera përkatëse për 
të cilën kërkohet regjistrim i shenjës mbrojtëse dhe një 
anëtar është përfaqësues i organizatës së konsumatorëve". 

 Paragrafi (4) ndryshohet si vijon: 
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"Për kontroll të themelimit të kërkesës nga neni 147 të 
këtij ligji, kundërshtimi nga neni 149 i këtij ligji, gjendjes 
adekuate të planit kontrollues nga neni 150 i këtij ligji, 
kërkesës për ndryshimin e nenit 152 të këtij ligji dhe 
kërkesës për heqje të nenit 153 të këtij ligji për plotësim të 
kushteve të cilat kanë të bëjnë me shenjën e prejardhjes, 
shenjën gjeografike dhe shenjën për specialitet të garantuar 
tradicional, Komisioni nga paragrafi (2) i këtij neni e 
shqyrton çdo kërkesë dhe dorëzon propozim te ministri". 

Paragrafi (6) ndryshohet si vijon: 
"Nëse kërkesa nga paragrafi (1) i këtij neni është 

themeluar dhe e plotë, elaborati përkatësisht specifikimi i 
prodhimit shpallet në afat prej 30 ditësh pas përfundimit të 
procedurës nga paragrafi (5) i këtij neni në ueb faqen e 
Ministrisë dhe në gazetat publike". 

Pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7) si vijon: 
"(7) Komisioni nga paragrafi (2) i këtij neni e shqyrton 

kërkesën nga paragrafi (4) i këtij neni në afat prej gjashtë 
muajsh nga dita e parashtrimit të saj". 

 
Neni 17 

Pas nenit 148 shtohet nen i ri 148-a, si vijon: 
 

"Neni 148-a 
(Kërkesa për mbrojtje e parashtruar nga  

vende të huaja) 
 
(1) Procedura për regjistrim nga neni 147 të këtij ligji, 

në rast kur kërkues është grupi i prodhuesve të huaj ose 
përpunuesve, persona juridikë ose fizikë, kërkesa për 
mbrojtje parashtrohet në Ministri, direkt nga grupi ose nga 
institucion kompetent nga vendi i huaj. 

(2) Kërkesa doemos duhet të jetë e mbështetur me 
dëshmi se emri për prodhimin për të cilin kërkohet 
mbrojtje është tashmë i regjistruar në vendin prej ku vjen 
kërkesa". 

 
Neni 18 

Në nenin 149 paragrafi (1) fjalët: "gjashtë muaj" 
zëvendësohen me fjalët. "30 ditë". 

Në paragrafin (5) fjala "Komisioni" zëvendësohen me 
fjalët: "ministri, në bazë të propozimit të Komisionit,". 

 
Neni 19 

Në nenin 152 paragrafin (4) pas fjalës "dokumenti", 
shtohen fjalët: 

 "ministri, në bazë të propozimi të Komisionit,".   
Në paragrafin (6) pas fjalës "vëllim", shtohen fjalët: 

"ministri, në bazë të propozimit të Komisionit,". 
Në paragrafin (9) fjala "Komisioni" zëvendësohen me 

fjalën "ministri".  
 

Neni 20 
Në nenin 153 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:    
"Nëse nga ana e trupave të verifikimit nga neni 162 

paragrafi (3) të këtij ligji përcaktohet se prodhimtaria e 
prodhimeve bujqësore ose ushqimore nuk është në pajtim 
me kushtet e theksuara në elaborat ose specifikim, ministri 
në propozim të Komisionit nga neni 148 të këtij ligji, 
miraton aktvendim për shlyerje të subjektit nga regjistri 
adekuat nga neni 151 paragrafi (2) të këtij ligji".  

Paragrafi (4) shlyhet. 
Paragrafët (5) dhe (6) bëhen paragrafë (4) dhe (5).  
 

Neni 21 
Në nenin 162 në paragrafin (1) fjalët: "gjatë kohës së 

procedurës për" zëvendësohen me fjalët: "pas përfundimit 
të procedurës". 

Në paragrafin (2) pas fjalës "neni" shtohen fjalët: 
"shlyhet në bazë të planit kontrollues nga paragrafi 3 i këtij 
neni". 

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon: 

"(3) Planin kontrollues e përpilojnë trupat nga paragrafi 
(2) i këtij neni, ndërsa e lejon ministri". 

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4) si vijon: 
"(4) Analiza për përcaktim të karakteristikave 

kualitative të cilat janë të përcaktuara në elaborat ose 
specifikimi kontrollohet në laboratorë të autorizuara për 
kontroll të kualitetit dhe sigurisë së ushqimit."  

Paragrafët (3), (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafë (5), (6), 
(7) dhe (8).  

Paragrafi (7) shlyhet. 
Paragrafi (8) bëhet paragraf (9). 
 

Neni 22 
 Në nenin 163 paragrafi (4) ndryshohet si vijon: 
"(4) Mbikëqyrje inspektuese të dispozitave të këtij ligji 

për prodhimet primare bujqësore me prejardhje bimore 
emri i të cilave është i mbrojtur me shenjë për prejardhje, 
shenjë gjeografike ose shenjë për specialitet të garantuar 
tradicional të cilat vihen në qarkullim kryen inspektori 
kompetent nga Inspektorati Shtetëror për Bujqësi në pajtim 
me dispozitat e këtij ligji". 

Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5) si vijon: 
"(5) Mbikëqyrje inspektuese të dispozitave të këtij ligji 

për prodhimet bujqësore meprejardhje bimore dhe 
prodhimet ushqimore emri i të cilëve është i mbrojtur me 
shenjë për prejardhje, shenjë gjeografike ose shenjë për 
specialitet të garantuar tradicional të cilat vihen në 
qarkullim kryen inspektori shtetëror ose veterineri oficial 
nga Agjencia për Ushqim dhe Veterinë në  pajtim me 
dispozitat e këtij ligji".  

 
Neni 23 

Në nenin 165 paragrafi (2) pas alinesë 3 shtohen tre 
aline të reja 4, 5 dhe 6 si vijojnë: 

„- përkohësisht e ndalon përdorimin e titujve të 
mbrojtur nëse nuk janë në pajtim me kërkesat e përcaktuara 
me këtë ligj;  

- e ndalon lëshimin në qarkullim të prodhimeve me 
emër të mbrojtur të cilat nuk janë në pajtim me dispozitat e 
këtij ligji; 

- kryen mbikëqyrje në punën e trupave të verifikimit 
nga neni 162 i këtij ligji". 

Në alinenë 5 lidhëza "dhe" shlyhet. 
 

Neni 24 
Pas nenit 169 shtohet nen i ri 169-a, si vijon: 
 

"Neni 169-a 
Gjobë në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro në 

kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit të 
autorizuar juridik i cili teknikisht e zbaton provimin nga 
neni 126-e të këtij ligji nëse nuk e incizon, nuk e emiton 
drejtpërdrejtë në ueb faqen e ministrisë dhe nëse nuk e 
vendos incizimin nga i gjithë provimi në ueb faqen e 
Ministrisë, nga neni 126-j paragrafi (3) të këtij ligji.  

Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t‟i shqiptohet përfaqësuesit të 
autorizuar nga neni 126-j paragrafi (3). 

Gjobë në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro në 
kundërvlerë me denarë dhe t'i shqiptohet institucionit të 
autorizuar i cili e zbaton provimin nga neni 126-e të këtij 
ligji, nëse nuk e ndërpret provimin në pajtim me nenin 126-
ll paragrafët (5) dhe (6) të këtij ligji".  

 
Neni 25 

Sistemi elektronik nga neni 126-nj të këtij ligji 
vendoset në afat prej një muaji nga dita e fillimit të 
zbatimit të këtij ligji.  

 
Neni 26 

(1) Deri në ditën e autorizimit të trupit juridikisht të 
verifikuar nga nenin 162 i këtij ligji, verifikimi i gjendjes 
adekuate të prodhimit me elaboratin ose specifikimin e 
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zbatojnë për prodhimet primare bujqësore me prejardhje 
bimore Inspektorati Shtetëror për Bujqësi, për prodhime 
bujqësore me prejardhje bimore dhe prodhime ushqimore 
Agjencia për Ushqim dhe Veterinari.   

(2) Verifikimi nga paragrafi (1) i këtij neni kryhet në 
bazë të planit kontrollues nga neni 2 pika 74 të këtij ligji, i 
lejuar nga ministri me propozim të Inspektoratit Shtetëror 
për Bujqësi, përkatësisht me propozim të Agjencisë për 
Ushqim dhe Veterinari.  

(3) Për verifikimin e zbatuar nga paragrafi (1) i këtij 
neni Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë, përkatësisht 
Agjencia për Ushqim dhe Veterinari dorëzon raport në 
Ministri. 

(4) Në bazë të raportit nga paragrafi (3) i këtij ligji pas 
procedurës së zbatuar nga nenet 148 dhe 149 të këtij ligji, 
ministri miraton aktvendim për regjistrim të shenjës për 
prejardhje, shenjës gjeografike dhe shenjës për specialitet 
të garantuar tradicional në pajtim me nenin 150 paragrafët 
(1) dhe (2) të këtij ligji. 

 
Neni 27 

Rregullat më të përafërta të ligjit do të miratohen në 
afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij 
ligji.         

 
Neni 28 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar 
të Ligjit për kualitet të prodhimeve bujqësore. 

 
Neni 29 

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

__________ 
3455. 

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  

КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 7 јули 2015 година.  
   

   Бр. 08 - 2859/1                             Претседател 
7 јули 2015 година               на Република Македонија 

  Скопје                                д-р Ѓорге Иванов,с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија 
Трајко Вељаноски,с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Член 1 

Во Законот за катастар на недвижности („Службен 
весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14 и 
115/14), во членот 8 став (2) се менува и гласи: 

„(2) Премерот во функција за запишување на недвиж-
ности сопственост на Република Македонија, премерот и 
одржувањето на државната граница, геодетските работи за 
посебни намени поврзани со ажурирање на  геодетски под-
логи во функција на планирање на просторот предвидено 
со Годишната програма за финансирање на изработката на 

урбанистички планови, регулациони планови на генерални 
урбанистички планови, урбанистичко-планска документа-
ција и урбанистичко-проектна документација, премерот во 
функција на ажурирање на податоците за недвижностите 
по службена должност, канцелариските геодетски работи 
за посебни намени, премерот во функција на изготвување 
на топографските карти, премерот за примателите на соци-
јална и постојана парична помош и на лицата со ниски бру-
то примања до 168.000,00 денари годишно во постапката 
на утврдување правен статус на бесправно изградени об-
јекти, како и другите геодетски работи пропишани со друг 
закон ги врши Агенцијата без надоместок.“ 

Ставот (3) се менува и гласи: 
„(3) За утврдување на работите на премерот во фун-

кција за запишување на недвижности сопственост на 
Република Македонија, како и за утврдување на гео-
детските работи за посебни намени сврзани со ажури-
рање на  геодетски подлоги во функција на планирање 
на просторот, предвидено со Годишната програма за 
финансирање на изработката на урбанистички планови, 
регулациони планови на генерални урбанистички пла-
нови, урбанистичко-планска документација и урбанис-
тичко-проектна документација, Владата на Република 
Македонија донесува одлука.“ 

 
Член 2 

Во членот 13 став (2) по зборот „директор“ се дода-
ваат зборовите: „и за заменик на директорот“.  

  
Член 3 

Во членот 36 став (1) се менува и гласи: 
„За користење и увид на податоците од ГКИС се 

плаќа надоместок, освен кога податоците се издаваат 
на судовите, јавните обвинителства, Државното пра-
вобранителство на Република Македонија и министер-
ствата, за постапките што ги водат, како и на други 
субјекти во случаи утврдени со закон.“ 

 
Член 4 

Во членот 125 по ставот (2) се додава нов став (3), 
кој гласи: 

“(3) Надоместокот од ставот (1) на овој член тргов-
ците поединци овластени геодети и трговските друш-
тва за геодетски работи можат да го намалуваат нај-
многу до 50%, како во случаите кога геодетските рабо-
ти ги вршат  по барање на странки, така и во постапки-
те за јавни набавки за давање услуги за просторно пла-
нирање и инженерски услуги за уредување на земјиш-
тето.“ 

 
Член 5 

Членот 141-в се менува и гласи: 
„(1) Судовите, министерствата, јавните обвинител-

ства, Државното правобранителство на Република Ма-
кедонија, органите на државната управа, единиците на 
локалната самоуправа, нотарите, извршителите и сите 
други субјекти со пренесени јавни овластувања, во по-
стапките што ги водат согласно со закон, се должни по 
електронски пат да ги прибавуваат податоците од 
ГКИС,  под услови и на начин пропишани со закон. 

(2) Надлежните судови без плаќање на  надоместок 
за предбележување, до Агенцијата по електронски пат 
ги доставуваат правосилните судски одлуки поврзани 
со недвижностите, без клаузула за данок на промет, за-
едно со пријавите за запишување, заради нивно пред-
бележување во катастарот на недвижности. 

(3) Надлежните судови без плаќање на  надоместок, 
во кривичните постапки, судските одлуки со кои одлу-
чуваат за гаранциите со хипотеки на недвижен имот и 
за привремено обезбедување и одземање на недвижен 
имот, заедно со пријавите за запишување, ги доставу-
ваат по електронски пат до Агенцијата. 
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(4) Државното правобранителство на Република 
Македонија, без плаќање на  надоместок, до Агенција-
та по електронски пат ги доставува исправите за пра-
вен основ врз основа на кои се врши запишување во 
корист на Република Македонија. 

(5) Министерствата, органите на државната управа, 
единиците на локалната самоуправа, нотарите, изврши-
телите и сите други субјекти со пренесени јавни овлас-
тувања сите исправи што ги донесуваат во постапките 
што ги водат согласно со закон, а кои кои содржат пра-
вен основ врз основа на кој се врши запишување/про-
мени во катастарот на недвижностите, заедно со прија-
вите за запишување/промени, геодетскиот елаборат и 
доказот за платен надоместок се должни по електрон-
ски пат да ги доставуваат до Агенцијата. 

(6) Трговците поединци овластени геодети и тргов-
ските друштва за геодетски работи се должни по елек-
тронски пат да ги прибавуваат податоците од ГКИС 
потребни за изготвување на геодетските елаборати. 

(7) Трговците поединци овластени геодети и тргов-
ските друштва за геодетски работи, врз основа на заве-
рено полномошно дадено од носителот на правото, мо-
жат по електронски пат во име и за сметка на давателот 
на полномошното до Агенцијата по елeктронски пат да 
доставуваат пријава за запишување/промени во катас-
тарот на недвижности, кон која прилагаат правен основ 
за запишување/промена, геодетски елаборат и доказ за 
платен надоместок.  

(8) Трговците поединци овластени геодети и тргов-
ските друштва за геодетски работи доставувањето на 
пријавата и прилозите од ставот (7) на овој член го вр-
шат само доколку некој друг субјект не е овластен по 
службена должност, согласно со посебен закон, да 
врши нивно доставување. 

(9) За доставувањето од ставот (7) на овој член како 
услуга, трговците поединци овластени геодети и тргов-
ските друштва за геодетски работи наплаќаат надомес-
ток од носителот на правото, односно од давателот на 
полномошното. 

(10) Висината на надоместокот од ставот (9) на овој 
член се определува во зависност од реалните трошоци 
потребни за доставување. 

(11) Висината на надоместокот од ставот (9) на овој 
член се утврдува со тарифникот од членот 181 и тари-
фникот од членот 214 од овој закон.“   

 
Член 6 

Во членот 158-а став (2) алинеја 5 зборовите: „поче-
токот и крајот на“ се бришат. 

 
Член 7 

Во членот 173 став (1) зборот „времени“ се замену-
ва со зборот „привремени“. 

  
Член 8 

Во членот 212 по ставот (4) се додаваат два нови 
става (5) и (6), кои гласат: 

„(5) По исклучок од ставот (2) на овој член, кога не 
се извршени промени на граничната линија и површи-
ната на предметната катастарска парцела запишана во 
постапката на систематско/поединечно запишување на 
правата на недвижностите, а истата е запишана во иде-
ални делови како резултат на разликите во начинот на 
премерување, размерот на изготвување на катастарски-
те планови или грешки кои се резултат на одржување 
на катастарот на земјиште, ажурирање на податоците 
може да се врши и без геодетски елаборат, врз основа 
на изјави за согласност дадени од носителите на права-
та запишани во идеални делови, заверени кај нотар. 

(6) Формата и содржината на изјавата од ставот (5) 
на овој член ја пропишува Управниот одбор на 
Агенцијата.“ 

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (7) и (8). 

Член 9 
Членот 235 се менува и гласи: 
“Од Графичкиот регистар за градежно земјиште се 

издава извод, нумерички податоци, како и други пода-
тоци за градежното земјиште.“  

 
Член 10 

Членот 265 се брише. 
 

Член 11 
(1) Органот надлежен за работите од областа на 

уредувањето на просторот и единиците на локалната 
самоуправа, кои во рокот утврден во членот 267 од За-
конот за катастар на недвижности („Службен весник на 
Република Македонија“ број 55/13, 41/14 и 115/14) не 
ги доставиле податоците од урбанистичките планови и 
урбанистичко-планската документација во електронска 
форма, компатибилна со формата на катастарските 
планови, се должни истите да ги достават до Агенција-
та во рок од две години од денот на влегувањето во си-
ла на овој закон. 

(2)  Канцелариските геодетски работи за посебни 
намени кои се однесуваат на изготвување на нумерич-
ки податоци заради реализација на урбанистичките 
планови и урбанистичко-планската документација, 
Агенцијата ќе ги врши по доставувањето на податоци-
те од ставот (1) на овој член во Графичкиот регистар за 
градежно земјиште, а до истекот на рокот од ставот (1) 
на овој член овие работи ќе ги извршуваат трговците 
поединци овластени геодети и трговските друштва за 
геодетски работи. 

 
Член 12 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

____________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR KADASTËR TË PATUNDSHMËRIVE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për kadastër të patundshmërive ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 55/13, 41/14 
dhe 115/14), në nenin 8 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:  

"(2) Matja në funksion për regjistrim të 
patundshmërive pronësi e Republikës së Maqedonisë, 
matja dhe mirëmbajtja e kufirit shtetëror, punët gjeodezike 
për dedikime të veçanta të lidhura me azhurnimin e bazeve 
gjeodezike në funksion të planifikimit të hapësirës të 
paraparë me Programin vjetor për financimin e përpilimit 
të planeve urbanistike, planeve rregulluese të planeve të 
përgjithshme urbanistike,  dokumentacionit të planit 
urbanistik dhe dokumentacionit të projektit urbanistik, 
matja në funksion të azhurnimit të të dhënave për 
patundshmëritë me detyrë zyrtare, punët gjeodezike në 
zyra për dedikime të veçanta, matja në funksion të 
përgatitjes së hartave topografike, matja për pranuesit e 
ndihmës sociale dhe ndihmës së përhershme në para dhe të 
personave me pranime bruto të ulëta deri në 168.000,00 
denarë në vit në procedurën e përcaktimit të statusit juridik 
të objekteve të ndërtuara pa leje, si dhe punë tjera 
gjeodezike të përcaktuara me ligj tjetër i kryen Agjencia pa 
kompensim."  

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:  
"(3) Për përcaktimin e punëve të matjes në funksionin 

për regjistrimin e patundshmërive pronësi e Republikës së 
Maqedonisë, si dhe për përcaktimin e punëve gjeodezike 
për dedikime të veçanta të lidhura me azhurnimin e bazave 
gjeodezike në funksion të planifikimit të hapësirës, është 
paraparë me Programin vjetor për financimin e përpilimit 
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të planeve urbanistike, planeve rregulluese të planeve të 
përgjithshme urbanistike, dokumentacionit të planit 
urbanistik dhe dokumentacionit të projektit urbanistik, 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë miraton vendim." 

 
Neni 2 

Në nenin 13 paragrafi (2) pas fjalës "drejtor" shtohen 
fjalët: "dhe për zëvendësdrejtorin".   

 
Neni 3 

Në nenin 36 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  
"Për shfrytëzimin dhe këqyrjen e të dhënave nga 

SIGJK paguhet kompensim, përveç kur të dhënat u jepen 
gjykatave, prokurorive publike, Avokatisë Shtetërore të 
Republikës së Maqedonisë dhe ministrive, për procedurat 
që i udhëheqin, si dhe subjekteve tjera në rastet e 
përcaktuara me ligj.”  

 
Neni 4 

Në nenin 125 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), 
si vijon: 

"(3) Kompensimin nga paragrafi (1) i këtij neni 
tregtarët individë gjeodezistë të autorizuar dhe shoqëritë 
tregtare për punë gjeodezike mund ta zvogëlojnë më së 
shumti deri 50%, si në rastet kur punët gjeodezike i kryejnë 
me kërkesë të palëve, ashtu edhe në procedurat për 
furnizime publike për dhënien e shërbimeve për planifikim 
hapësinor dhe shërbimeve inxhinierike për rregullimin e 
tokës.”  

 
Neni 5 

Neni 141-v ndryshohet si vijon: 
"(1) Gjykata, ministritë, prokuroritë publike, Avokatia 

Shtetërore e Republikës së Maqedonisë, organet e 
administratës shtetërore, njësitë e vetëqeverisjes lokale, 
noterët, përmbaruesit dhe të gjitha subjektet tjera me 
autorizime publike të bartura, në procedurat që i udhëheqin 
në pajtim me ligjin, janë të obliguar në mënyrë elektronike 
t‟i sigurojnë të dhënat nga SIGJK, me kushte dhe në 
mënyrë të përcaktuar me ligj.  

(2) Gjykatat kompetente pa pagesë të kompensimit për 
parashënim, te Agjencia në mënyrë elektronike i dorëzojnë 
vendimet e plotfuqishme gjyqësore të lidhura me 
kompetencat, pa klauzolë për tatim mbi qarkullim, së 
bashku me fletëparaqitjet për regjistrim, për parashënim të 
tyre në kadastrën e patundshmërive.  

(3) Gjykatat kompetente pa pagesë të kompensimit, në 
procedurat penale, vendimet gjyqësore me të cilat vendosin 
për kufijtë me hipoteka të pronës së patundshme dhe për 
sigurimin e përkohshëm dhe heqjen e pronës së 
patundshme, së bashku me fletëparaqitjet për regjistrim, i 
dorëzojnë në mënyrë elektronike te Agjencia.  

(4) Avokatia Shtetërore e Republikës së Maqedonisë, 
pa pagesë të kompensimit, te Agjencia në mënyrë 
elektronike i dorëzon dokumentet për bazë juridike në bazë 
të të cilave kryhet regjistrimi në dobi të Republikës së 
Maqedonisë.  

(5) Ministritë, organet e administratës shtetërore, 
njësitë e vetëqeverisjes lokale, noterët, përmbaruesit dhe të 
gjitha subjektet tjera me autorizime publike të bartura, të 
gjitha dokumentet që i miratojnë në procedurat që i 
udhëheqin në pajtim me ligjin, e të cilat përmbajnë bazë 
juridike në bazë të së cilës kryhet regjistrimi/ndryshime në 
kadastrën e patundshmërive, së bashku me fletëparaqitjet 
për regjistrim/ndryshime, elaborat gjeodezik dhe dëshmi 
për kompensim të paguar janë të obliguar në mënyrë 
elektronike t‟i dorëzojnë te Agjencia. 

(6) Tregtarët individë gjeodezistë  të autorizuar dhe 
shoqëritë tregtare për punë gjeodezike detyrohen në 
mënyrë elektronike t‟i sigurojnë të dhënat nga SIGJK të 
nevojshme për përpilimin e elaborateve gjeodezike.  

(7) Tregtarët individë gjeodezistë të autorizuar dhe 
shoqëritë tregtare për punë gjeodezike, në bazë të 
autorizimit të verifikuar të dhënë nga bartësi i të drejtës, 
munden në mënyrë elektronike në emër dhe për llogari të 
dhënësit të autorizimit te Agjencia në mënyrë elektronike 
të dorëzojnë fletëparaqitje për regjistrim/ndryshime në 
kadastër të patundshmërive, të cilës ia bashkëngjisin bazën 
juridike për regjistrim/ ndryshim, elaboratin gjeodezik dhe 
dëshminë për kompensim të paguar.    

(8) Tregtarët individë gjeodezistë të autorizuar dhe 
shoqëritë tregtare për punë gjeodezike dorëzimin e 
fletëparaqitjes dhe shtojcat nga paragrafi (7) i këtij neni e 
kryejnë vetëm nëse ndonjë subjekt tjetër nuk është i 
autorizuar me detyrë zyrtare, në pajtim me ligjin e veçantë, 
të kryejë dorëzimin e tyre. 

(9) Për dorëzimin nga paragrafi (7) i këtij neni si 
shërbim, tregtarët individë gjeodezistë të autorizuar dhe 
shoqëritë tregtare për punë gjeodezike arkëtojnë 
kompensim nga bartësi i të drejtës, respektivisht nga 
dhënësi i autorizimit.  

(10) Lartësia e kompensimit nga paragrafi (9) të këtij 
neni përcaktohet varësisht nga shpenzimet reale të 
nevojshme për dorëzim.  

(11) Lartësia e kompensimit nga paragrafi (9) i këtij 
neni përcaktohet me listën tarifore nga neni 181 dhe listën 
tarifore nga neni 214 i këtij ligji."   

 
Neni 6 

Në nenin 158-a paragrafi (2) alineja 5 fjalët: "fillimi 
dhe fundi i" shlyhen.  

 
Neni 7 

Në nenin 173 paragrafi (1) fjala "përkohshme" 
zëvendësohet me fjalën "përkohshme".  

  
Neni 8 

Në nenin 212 pas paragrafit (4) shtohen dy paragrafë të 
rinj (5) dhe (6), si vijojnë: 

"(5) Me përjashtim të paragrafit (2) të këtij neni, kur 
nuk janë kryer ndryshime të linjës kufitare dhe sipërfaqes 
së parcelës kadastrale në fjalë të regjistruar në procedurën e 
regjistrimit sistematik/individual të të drejtave të 
patundshmërive, ndërsa e njëjta është regjistruar në pjesë 
ideale si rezultat e dallimeve në mënyrën e matjes, përmasa 
e përpilimit të planeve kadastrale ose gabimeve të cilat janë 
rezultat i mirëmbajtjes së kadastrës së tokës, azhurnim i të 
dhënave mund të kryhet edhe pa elaborat gjeodezik, në 
bazë të deklaratave për pajtim të dhëna nga bartësit e të 
drejtave të regjistruara në pjesë ideale, të verifikuara në 
noter.  

(6) Formën dhe përmbajtjen e deklaratës nga paragrafi 
(5) i këtij neni e përcakton Këshilli Drejtues i Agjencisë." 

Paragrafët (5) dhe (6) bëhen paragrafë (7) dhe (8).  
 

Neni 9 
Neni 235 ndryshohet si vijon: 
"Nga Regjistri grafik për tokë ndërtimore lëshohet 

certifikatë, të dhëna numerike, si dhe të dhëna tjera për 
tokën ndërtimore."   

 
Neni 10 

Neni 265 shlyhet.  
 

Neni 11 
(1) Organi kompetent për punët nga sfera e rregullimit 

të hapësirës dhe njësitë e vetëqeverisjes lokale, të cilët në 
afatin e përcaktuar në nenin 267 nga Ligji për kadastër të 
patundshmërive ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 55/13, 41/14 dhe 115/14) nuk i kanë 
dorëzuar të dhënat nga planet urbanistike dhe nga 
dokumentacioni i planit urbanistik në formë elektronike, 
kompatibile me formën e planeve kadastrale, janë të 
obliguar të njëjtat t‟i dorëzojnë te Agjencia në afat prej dy 
vitesh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  
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(2) Punët gjeodezike në zyra për dedikime të posaçme 
të cilat kanë të bëjnë me përpilimin e të dhënave numerike 
për realizim të planeve urbanistike dhe dokumentacionit të 
planit urbanistik, Agjencia do t‟i kryejë pas dorëzimit të të 
dhënave nga paragrafi (1) i këtij neni në Regjistrin grafik 
për tokë ndërtimore, ndërsa deri në përfundimin e afatit 
nga paragrafi (1) i këtij neni, këto punë do t‟i kryejnë 
tregtarët individë gjeodezistë të autorizuar dhe shoqëritë 
tregtare për punë gjeodezike  

 
Neni 12 

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

____________ 
3456. 

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  

ХЕМИКАЛИИ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 7 јули 2015 година.  
 

   Бр. 08 - 2860/1                             Претседател 
7 јули 2015 година               на Република Македонија 

  Скопје                                д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија 
Трајко Вељаноски,с.р. 

   
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА ЗАКОНОТ ЗА ХЕМИКАЛИИ 

 
Член 1 

Во Законот за хемикалии (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 145/10, 53/11 и 164/13), во 
членот 8 став 1 во точката 16) зборот „надлежна“ се за-
менува со зборот „надлежно“. 

 
Член 2 

Во членот 10 став (2) зборовите: „Агенцијата за ле-
кови“ се бришат, а по зборовите: „Министерството за 
финансии-Царинска управа“ се додаваат зборовите: 
„Агенцијата за лекови“. 

 
Член 3 

Во членот 26 ставови (1) и (3) зборот „должна“ се 
заменува со зборот „должно“. 

 
Член 4 

Во членот 33 став (1) членот 36 став (3) и членот 64 
став (1) зборот „ја“ се заменува со зборот „го“. 

 
Член 5 

Во членот 75 ставови (2) и (3) и во членот 76 став 
(3) зборот „должна“ се заменува со зборот „должно“. 

 
Член 6 

Во членот 78 став (1) во шестиот ред и во ставот (2) 
во шестиот ред сврзникот „и“ се заменува со зборот 
„му“. 

Член 7 
Во членот 101 став (1) зборот „ја“ се заменува со 

зборот „го“. 
Во ставот (3) зборот „должна“ се заменува со збо-

рот „должно“.  
 

Член 8 
Во членот 103 став (1) во воведната реченица сврз-

никот „и“ се заменува со зборот „му“. 
 

Член 9 
Во членот 108-а став (1) зборовите: „директорот на 

Агенцијата за лекови и директорот“ се заменуваат со 
зборовите: „министерот за здравство и министерот“. 

Во ставот (4) во четвртиот ред зборот „директорот“ 
се заменува со зборот „министерот“. 

 
Член 10 

Во членот 124 став (1) во воведната реченица сврз-
никот „и“ се заменува со зборот „му“. 

 
Член 11 

Во членот 134-а став (2) зборот „Директорот“ се за-
менува со зборот „Министерот“. 
                                                                      

Член 12 
Во членот 139 став (2) зборовите: „Државната ко-

мисија за одлучување во управна постапка и постапка 
од работен однос во втор степен“ се заменуваат со збо-
ровите: „Државната комисија за одлучување во втор 
степен во областа на инспекцискиот надзор и прекр-
шочната постапка“. 

 
Член 13 

Во членот 142 став (1) во точката 29) зборот „ја“ се 
заменува со зборот „го“. 

Во точката 36) во првиот ред сврзникот „и“ се заме-
нува со зборот „му“. 

Во точката 37) сврзникот „и“ се заменува со зборот 
„му“. 

 
Член 14 

Во членот 145 зборот „Агенцијата“ се заменува со 
зборовите: „Министерството за здравство“. 

 
Член 15 

Во  целиот  текст  на  законот  зборовите: „Агенци-
јата за лекови“ се заменуваат со зборовите: „Министер-
ството за здравство“, а зборовите: „директорот на 
Агенцијата за лекови“ се заменуваат  со  зборовите: 
„министерот за здравство“. 

 
Член 16 

Започнатите постапки пред денот на влегувањето 
во сила на овој закон ќе се завршат според одредбите 
од Законот за хемикалии („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ брoj 145/10, 53/11 и 164/13). 

 
Член 17 

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

____________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT 

PËR KIMIKALE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për kimikale (“Gazeta Zyrtare e Republikës 

së Maqedonisë numër 145/10, 53/11 dhe 164/13), në nenin 
8 paragrafi 1 në pikën 16) fjala "kompetente" zëvendësohet 
me fjalën "kompetente". 
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Neni 2 
Në nenin 10 paragrafi (2) fjalët: “Agjencia e Barnave" 

shlyhen, e pas fjalëve: "Ministria e Financave - Drejtoria 
Doganore" shtohen fjalët: “Agjencia e Barnave”. 

 
Neni 3 

Në nenin 26 paragrafët (1) dhe (3) fjala "obligohet" 
zëvendësohet me fjalën "obligohet". 

 
Neni 4 

Në nenin 33 paragrafi (1) nenin 36 paragrafi (3) dhe 
nenin 64 në paragrafi (1) fjala "e" zëvendësohet me fjalën 
"e". 

 
Neni 5 

Në nenin 75 paragrafët (2) dhe (3) dhe në nenin 76 
paragrafi (3)  fjala "obligohet" zëvendësohet me fjalën 
"obligohet". 

 
Neni 6 

Në nenin 78 paragrafi (1) në rreshtin e gjashtë dhe në 
paragrafin (2) në rreshtin e gjashtë lidhëza "dhe" 
zëvendësohet me fjalën "t‟i". 

 
Neni 7 

Në nenin 101 paragrafi  (1) fjala "e" zëvendësohet me 
fjalën "e" 

Në  paragrafin (3) fjala "obligohet" zëvendësohet me 
fjalën "obligohet".  

 
Neni 8 

Në nenin 103 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse lidhëza 
"dhe" zëvendësohet me fjalën "t‟ia" 

 
Neni 9 

Në nenin 108-a paragrafi (1) fjalët: “drejtorit të 
Agjencisë për Barna dhe drejtori" zëvendësohen me fjalët: 
“ministrit të Shëndetësisë dhe ministri". 

Në paragrafin (4) në rreshtin e katërt fjala "drejtori" 
zëvendësohet me fjalën "ministri" 

 
Neni 10 

Në nenin 124 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse lidhëza 
"dhe" zëvendësohet me fjalën "t‟i" 

 
Neni 11 

Në nenin 134-a paragrafi (2) fjala "Drejtori" 
zëvendësohet me fjalën "Ministri". 

                                                                        
Neni 12 

Në nenin 139 paragrafi (2) fjalët: "Komisioni Shtetëror 
për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe 
Procedurë të Marrëdhënia së Punës në Shkallë të Dytë" 
zëvendësohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror për 
Vendimmarrje në Shkallë të Dytë nga Sfera e Mbikëqyrjes 
Inspektuese dhe Procedurës Kundërvajtëse". 

 
Neni 13 

Në nenin 142 paragrafi (1) në pikën 29) fjala "e" 
zëvendësohet me fjalën "e". 

Në pikën 36) në rreshtin e parë lidhëza " dhe" 
zëvendësohet me fjalën "t‟i". 

Në pikën 37)  lidhëza " dhe" zëvendësohet me fjalën 
"t‟i". 

 
Neni 14 

Në nenin 145 fjala "Agjencia" zëvendësohet me fjalët: 
“Ministria e Shëndetësisë". 

 
Neni 15 

Në tërë tekstin e ligjit fjalët: “Agjencia e Barnave" 
zëvendësohen me fjalët: “Ministria e Shëndetësisë", e 
fjalët: “drejtori i Agjencisë së Barnave" zëvendësohen me 
fjalët:  "ministri i Shëndetësisë". 

Neni 16 
Procedurat e filluara para ditës së hyrjes në fuqi të këtij 

ligji do të mbarohen sipas dispozitave të Ligjit për kimikale 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 
145/10, 53/11 dhe 164/13). 

 
Neni 17 

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

____________ 
3457. 

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 ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за персоналниот данок на доход,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 7 јули 2015 година.  
 
Бр. 08-2861/1                            Претседател 

7 јули 2015 година            на Република Македонија, 
   Скопје                            д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски,с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК 

НА ДОХОД 
 

Член 1 
Во Законот за персоналниот данок на доход 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 
80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 
52/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004, 120/2005, 52/2006, 
139/2006, 6/2007, 160/2007, 159/2008, 20/2009, 
139/2009, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13 и 13/14), во 
членот 50 став (4) се менува и гласи: 

“Како продажна цена при продажба на хартии од 
вредност и учеството во капиталот се смета договоре-
ната цена, односно цената која органот за јавни прихо-
ди ќе ја утврди ако оцени дека договорената цена е по-
ниска од пазарната.“ 

Ставот (5) се менува и гласи: 
“Како продажна цена при продажба на недвижен 

имот се смета договорената цена, а доколку органот за 
јавни приходи оцени дека договорената цена е пониска 
од пазарната, како продажна цена се смета пазарната 
вредност на недвижниот имот   утврдена од страна на 
единицата на локалната самоуправа и градот Скопје 
според Методологијата за процена на пазарната вред-
ност на недвижен имот, без данокот на промет на нед-
вижности.“ 

Ставот (7) се менува и гласи: 
“При продажба на недвижен имот кој обврзникот 

сам го изградил, за набавна цена се смета цената на чи-
нење на недвижноста која обврзникот документирано 
ќе ја докаже, врз основа на трошоците направени за из-
градбата на недвижноста. Доколку истата не може да 
се докаже, за набавна цена ќе се смета цената на  чине-
ње (градежна цена) на ист или сличен недвижен имот 
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во периодот на изградбата на подрачјето на кое се нао-
ѓа недвижниот имот, а доколку во тоа подрачје нема 
таков недвижен имот во тој случај за набавна цена ќе 
се смета цената на чинење (градежна цена) на ист или 
сличен недвижен имот во периодот на изградбата, која 
ќе се утврдува како просечна цена за територијата на 
Република Македонија.“ 

 
Член 2 

Членот 52 се менува и гласи: 
''Капитална добивка остварена од продажба на нед-

вижен имот се внесува во даночната основа во висина 
на целиот износ. 

По исклучок од ставот 1 капитална добивка оства-
рена од продажба на недвижен имот во кој обврзникот 
живее најмалку една година пред продажбата, се вне-
сува во даночната основа во висина од 70% од разли-
ката. 

Kапитална добивка остварена со продажба на хар-
тии од вредност и учество на капиталот, се внесува во 
даночната основа во висина од 70% од разликата. 

При утврдување на основата за пресметување на 
данокот од капитални добивки од продажба на недви-
жен имот, покрај добивката се земаат предвид и вред-
носта на инвестициите и издатоците за инвестиционо 
одржување.'' 

 
Член 3 

Членот 53  се менува и гласи: 
''Капитална добивка не се плаќа на средствата ос-

тварени од продажба на недвижен имот, доколку: 
- обврзникот, кој живее најмалку една година во 

недвижниот имот пред продажбата, го продава по исте-
кот на три години од денот на стекнувањето; 

- обврзникот го продава недвижниот имот по исте-
кот на пет години од денот на стекнувањето; 

- обврзникот го продава недвижниот имот стекнат 
по основ на наследување или подарок кој е ослободен 
од плаќање на данок согласно со одредбите од Законот 
за даноците на имот и 

- приходот е остварен од продажба извршена меѓу 
брачните другари, како и од  страна на брачните дру-
гари, извршена на трето лице во случај кога продадени-
от недвижен имот е во непосредна поврзаност со раз-
вод на бракот.'' 

 
Член 4 

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

_________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR TATIMIN PERSONAL MBI TË ARDHURA 
 

Neni 1 
Në Ligjin për tatimin personal mbi të ardhura (“Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 80/93, 3/94, 
70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002, 
44/2002, 96/2004, 120/2005, 52/2006, 139/2009, 6/2007, 
160/2007, 159/2008, 20/2009, 39/2009, 171/10, 135/11, 
166/12, 187/13 dhe 13/14) në nenin 50 paragrafi (4) 
ndryshohet si vijon: 

“Si çmim shitës gjatë shitjes së letrave me vlerë dhe 
pjesëmarrjes në kapital konsiderohet çmimi i kontraktuar, 
përkatësisht çmimi të cilin organi për të hyra publike do ta 
përcaktojë nëse vlerëson se çmimi i kontraktuar është më i 
ulët nga ai i tregut.” 

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon: 
“Si çmim shitës gjatë shitjes së pronës së patundshme 

konsiderohet çmimi i kontraktuar, nëse organi për të hyra 
publike vlerëson se çmimi i kontraktuar është më i ulët nga 

ai i tregut, si çmim shitës konsiderohet vlera tregtare e 
pronës së patundshme e përcaktuar nga ana e njësisë së 
vetëqeverisjes lokale dhe Qytetit të Shkupit sipas 
Metodologjisë për përcaktimin e vlerës tregtare të pronës 
së patundshme, pa tatimin e qarkullimit të 
patundshmërive.” 

Paragrafi (7) ndryshohet si vijon: 
“Gjatë shitjes së pronës së patundshme të cilën detyrësi 

vet e ka ndërtuar, si çmim i blerjes konsiderohet çmimi i 
vlerës së patundshmërisë të cilin detyrës i në mënyrë të 
dokumentuar do ta dëshmojë, në bazë të shpenzimeve të 
bëra gjatë ndërtimit të patundshmërisë. Nëse i njëjti nuk 
mund të dëshmohet, si çmim i blerjes do të konsiderohet 
çmimi i vlerës (çmimi i ndërtimit) së pronës së patundshme 
të njëjtë ose të ngjashme në periudhën e ndërtimit në rajon 
në të cilin gjendet prona e patundshme, kurse nëse në atë 
zonë nuk ka pronë të patundshme të atillë në atë rast si 
çmim i blerjes do të konsiderohet çmimi i vlerës (çmimi i 
ndërtimit) së pronës së patundshme të njëjtë ose të 
ngjashme në periudhën e ndërtimit, që do të përcaktohet si 
çmim mesatar për territorin e Republikës së Maqedonisë." 

 
Neni 2 

Neni 52 ndryshohet si vijon: 
Dobia kapitale e realizuar nga shitja e pronës së 

patundshme futet në bazën tatimore në lartësi të shumës së 
tërë. 

Me përjashtim të paragrafit 1 dobia kapitale e realizuar 
nga shitja e pronës së patundshme në të cilën detyrës i 
jeton së paku një vit para shitjes, futet në bazën tatimore në 
lartësi prej 70% të dallimit. 

Dobia kapitale e realizuar me shitjen e letrave me vlerë 
dhe pjesëmarrjen e kapitalit, futet në bazën tatimore në 
lartësi prej 70% të dallimit. 

Gjatë përcaktimit të bazës së përllogaritjes së tatimit të 
dobive kapitale nga shitja e pronës së patundshme, krahas 
dobisë merren parasysh edhe vlera e investimeve dhe 
shpenzimeve për mirëmbajtje investuese." 

 
Neni 3 

Neni 53 ndryshohet si vijon: 
“Dobi kapitale nuk paguhet për mjetet e realizuara nga 

shitja e pronës së patundshme, nëse: 
- detyrësi, i cili jeton së paku një vit në pronën e 

patundshme para shitjes, e shet pas kalimit të tre viteve nga 
dita e fitimit të pronës; 

- detyrësi e shet pronën e patundshme pas kalimit të 
pesë viteve nga dita e fitimit të pronës; 

- detyrësi e shet pronën e patundshme të fituar në bazë 
të trashëgimisë ose dhuratës që është i liruar nga pagimi i 
tatimit në pajtim me dispozitat e Ligjit për tatimet mbi 
pronë dhe 

- të hyrat e realizuara nga shitja e kryer ndërmjet  
bashkëshortëve, si dhe nga ana e bashkëshortëve, të bërë 
ndaj personit të tretë në rast kur prona e patundshme e 
shitur është në lidhshmëri të drejtpërdrejtë me shkurorzim." 

  
Neni 4 

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

__________ 
3458. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат  
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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ 

ПАТИШТА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 7 јули 2015 година.  
    

   Бр. 08 - 2862/1                             Претседател 
7 јули 2015 година               на Република Македонија, 

  Скопје                                д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија 
Трајко Вељаноски,с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 

 
Член 1 

Во Законот за јавните патишта („Службен весник 
на Република Македонија“ брoj 84/2008, 52/2009, 
114/2009, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 
187/13, 39/14, 42/14, 166/14 и 44/15), во членот 4 по 
точката 29 се додаваат четири нови точки 30, 31, 32 и 
33, кои гласат: 

„30. ТЕМ патишта се државни патишта распореде-
ни во мрежата на меѓународни патишта и кои се надов-
рзуваат на соодветни патишта на соседните држави. 

31. Ревизија на безбедноста на ТЕМ патиштата е 
независна, детална, систематска и техничка проверка 
на безбедноста која се однесува на проектираните ка-
рактеристики на проектот на јавен пат и ги опфаќа сите 
фази од планирање до пуштање во употреба на јавен 
пат за сообраќај. 

32. Проверките за безбедност на патиштата се дел 
од проектниот процес на инфраструктурниот проект во 
фазата на нацрт проект, детален проект, претходно 
пуштање во работа и почетна функционалност. 

33. Оцената на влијанието на безбедноста на сооб-
раќајот на патиштата е задолжителна анализа со која се 
врши споредување на постоечката состојба на јавниот 
пат и влијанието на новоизградениот јавен пат, како и 
реконструкција на постоечкиот јавен пат и влијанието 
од реконструкцијата на нивото на безбедност на патна-
та мрежа.” 

 
Член 2 

По членот 38 се додава нова глава V-a, нов поднас-
лов и десет нови члена 38-а, 38-б, 38-в, 38-г, 38-д, 38-ѓ, 
38-е, 38-ж, 38-з и 38-ѕ, кои гласат: 

 
„V-а ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА БЕЗБЕДНОС-

ТА НА ПАТИШТАТА 
 

Член 38-а 
Постапките за оцена на влијанието на безбедноста 

на патиштата, процена на безбедноста на патиштата, 
управувањето со јавните патишта во однос на безбед-
носта како и на контролата на безбедноста на јавните 
патишта се применуваат на ТЕМ патиштата. 

 
Член 38-б 

(1) Активностите за подобрување на безбедноста на 
ТЕМ патиштата се применуваат на сите фази на плани-
рање, проектирање, изградба и одржување на ТЕМ па-
тиштата и вклучуваат: 

- насоки за примена на одредбите од членовите 38-а 
38-в, 38-г, 38-д, 38-ѓ, 38-е, 38-ж, 38-з и 38-ѕ на овој за-
кон, 

-  проверка и инспекција на безбедноста на ТЕМ па-
тиштата, 

-  управување со податоците за безбедност на ТЕМ 
патиштата, 

-  оцена на влијанието на безбедноста во сообраќа-
јот на ТЕМ патиштата, 

-  ревизија на безбедноста на сообраќајот на ТЕМ 
патиштата и 

- процена на безбедноста на делници со голем број 
на сообраќајни незгоди и управување со ТЕМ патишта-
та во однос на безбедноста на патиштата. 

(2) Насоките од ставот (1) алинеја 1 на овој член ги 
утврдува Владата на Република Македонија и се доста-
вуваат до Европската Комисија во рок од три месеци 
од донесување на Програмата со која се определува 
развојот и одржувањето на државните патишта од чле-
нот 14 став (2) од овој закон. 

 
Член 38-в 

(1) Оцената на влијание врз безбедноста на сообра-
ќајот на  ТЕМ патиштата е една    од задолжителните 
анализи кои што се спроведуваат за да се утврдат прио-
ритетите во изградба и одржување на јавните патишта 
согласно со членот 24 од овој закон, а меѓу останатото 
ги содржи и сите податоци потребни за анализа на тро-
шоците и придобивките. 

(2) Оцената на влијанието на безбедноста на сооб-
раќајот на ТЕМ патиштата се врши во текот на плани-
рањето на Стратегијата за развој и одржување на јавни-
те патишта од членот 13 и Програмата со која се опре-
делува развојот и одржувањето на државните патишта 
од членот 14 став (2) и Програмата за изградба, рекон-
струкција, рехабилитација, одржување и заштита на 
државните патишта од членот 14 став (3) од овој закон, 
при изградбата на нови или реконструкција на постој-
ните јавни патишта. 

 
Член 38-г 

Ревизијата на безбедноста на ТЕМ патиштата се 
врши во тек на проектирање, изградба и реконструк-
ција, односно од пуштање во употреба на ТЕМ патот и 
во почетниот период на користење на ТЕМ патот. 

 
Член 38-д 

(1) Ревизија на проектна и останата документација 
во рамките на процената на безбедноста на ТЕМ па-
тиштата, ги извршува ревизор за безбедност на сообра-
ќајот на патиштата. 

(2) Ревизорот за безбедност на сообраќајот на па-
тиштата мора да има лиценца, која на предлог на Ко-
мисијата ја издава министерот за транспорт и врски. 
Лиценцата се издава за период од пет години. 

(3) Комисијата од ставот (2) на овој член ја именува 
министерот за транспорт и врски. Комисијата има 
претседател и заменик претседател од Министерството 
за транспорт и врски и по два члена од Министерство-
то за внатрешни работи и Јавното претпријатие за 
државни патишта. 

(4)  Лиценцата за ревизор за безбедност на сообра-
ќајот на патиштата се издава на лице кое има петго-
дишно искуство и квалификации во проектирање на 
патиштата, во областа на безбедноста на сообраќајот 
на патиштата како и во спроведување на анализи на со-
обраќајните незгоди и високо образование (сообраќаен 
или градежен факултет). 

(5) За издадените лиценци за ревизори за безбед-
ност на сообраќајот на патиштата, Министерството во-
ди Регистар на издадени лиценци за ревизори за без-
бедност на сообраќајот на патиштата. 

(6)   Формата и содржината на Регистарот на изда-
дените лиценци за ревизори за безбедност на сообраќа-
јот на патиштата ги пропишува министерот за тран-
спорт и врски. 



9 јули 2015  Бр. 116 - Стр. 23 

 
 

(7)   Листата на овластени ревизори за безбедноста 
на сообраќајот на патиштата, врз основа на податоците 
од регистарот од ставот (5) на овој член, се објавуваат 
еднаш годишно во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

(8)  Работното искуство и стручната подготовка за 
ревизори за безбедноста на сообраќајот на патиштата, 
начинот на кој истото се докажува при издавање на ли-
ценца од ставот (4) на овој член, начинот на спроведу-
вање на ревизија на безбедноста на сообраќајот на па-
тиштата и висината на надоместокот за вршење на ре-
визија на безбедноста на патиштата од членот 38-з став 
(3) од овој закон, ги пропишува министерот за тран-
спорт и врски. 

 
Член 38-ѓ 

(1) Ревизорот за безбедност на сообраќајот на па-
тиштата од членот 38-д од овој закон не може да из-
вршува ревизија за безбедност на сообраќајот на па-
тиштата на проектна документација, доколку учеству-
вал во изготвување на проектната документација, 
вршел ревизија на проектот или доколку во проектира-
ње и ревизија на проектната документација било вклу-
чено правно лице во кое што е вработен ревизорот. 

(2) Ревизорот за безбедност на сообраќајот на па-
тиштата спроведува ревизија за безбедност на сообра-
ќајот на патиштата во согласност со одредбите на овој 
закон, како и посебните прописи, технички барања 
(спецификации) и правилата на струката во однос на 
безбедноста на сообраќајот на патиштата. 

 
Член 38-е 

(1) Ревизорот за безбедност на сообраќајот на па-
тиштата составува извештај за спроведената ревизија и 
ги утврдува елементите во проектната и останатата до-
кументација релевантна за безбедност на сообраќајот 
на патиштата. 

(2) Формата и содржината на извештајот ги пропи-
шува министерот за транспорт и врски. 

(3) За извршената ревизија ревизорот добива надо-
месток во висина на реално направените трошоци за 
извршената ревизија согласно со прописот од членот 
38-д од овој закон. 

 
Член 38-ж 

(1) Делницата од ТЕМ патот со голем број на сооб-
раќајни незгоди е делница на ТЕМ патот на која се од-
вива сообраќај повеќе од три години и на која се случи-
ле голем број на незгоди со загинати лица во однос на 
големината на сообраќај. 

(2) Правното лице кое управува со ТЕМ патот или 
концесионерот се должни на секои три години за ТЕМ 
патот со којшто управуваат да спроведат евалуација на 
безбедноста на сообраќајот на патиштата на делниците 
со голем број на сообраќајни незгоди, со тоа што прва-
та евалуација на безбедноста на сообраќајот на патиш-
тата треба да се изврши најдоцна во рок од една година 
од денот на пристапување на Република Македонија 
кон Европската унија. 

(3) Евалуација на безбедноста на сообраќајот на па-
тиштата на делници од ТЕМ патот со голем број на со-
обраќајни незгоди се врши од страна на стручни тимо-
ви експерти кои што ги назначува правното лице кое 
управува со ТЕМ патот или концесионерот, а најмалку 
еден член на стручниот тим мора да бидат овластен, 
односно лиценциран ревизор за безбедност на сообра-
ќајот на патиштата. 

 
Член 38-з 

(1) На ТЕМ патиштата се вршат контроли на без-
бедноста како би се одредиле безбедносните каракте-
ристики на патот и би се намалил бројот на сообраќај-
ни незгоди на нив. 

(2) Контролите на безбедноста вклучуваат повреме-
ни контроли на ТЕМ патиштата и анализа на потенци-
јалното влијание на работите на патот на безбедноста 
на сообраќајот, и се вршат во временски интервали кои 
обезбедуваат соодветно ниво на безбедност. 

(3) Министерството е должно пред донесувањето 
од Програмата за изградба, реконструкција, рехабили-
тација, одржување и заштита на државните патишта од 
членот 14 став (3) од овој закон, да направи анализа на 
просечен социјален трошок на сообраќајна незгода, и 
просечен социјален трошок на сообраќајна незгода со 
тешки последици во периодот од претходната прог-
рама. 

 
Член 38-ѕ 

Инспекциски надзор на безбедноста на ТЕМ па-
тиштата и контролата на безбедноста согласно со чле-
нот 38-з од овој закон ги спроведува Државниот 
инспекторат за транспорт.“ 

 
Член 3 

Во членот 66 став (2) по зборот „возилата“ се дода-
ваат зборовите: „на потполно глуви лица со потврда за 
членство од Националниот сојуз за глуви лица,“. 

 
Член 4 

Одредбите на членот 1 од овој закон со кој во чле-
нот 4 се додаваат четири нови точки 30, 31, 32 и 33 ка-
ко и одредбите на членот 2 од овој закон со кој се дода-
ва нова глава V-a ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА БЕЗ-
БЕДНОСТА НА ПАТИШТАТА и десет нови членови 
38-а, 38-б, 38-в, 38-г, 38-д, 38-ѓ, 38-е, 38-ж, 38-з и 38-ѕ 
ќе започнат да се применуваат со пристапувањето на 
Република Македонија во Европската унија. 

 
Член 5 

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

____________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR RRUGË PUBLIKE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për rrugë publike ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 84/2008, 52/2009, 
114/2009, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 
187/13, 39/14, 42/14, 166/14 dhe 44/15) në nenin 4 pas 
pikës 29 shtohen katër pikë të reja 30, 31, 32 dhe 33 si 
vijojnë:  

„30. Rrugë TEM janë rrugët shtetërore të sistemuara në 
rrjetin e rrugëve ndërkombëtare dhe që ndërlidhen me 
rrugët përkatëse të shteteve fqinje.  

31. Revizioni i sigurisë së rrugëve TEM është kontroll i 
pavarur, i detajuar, sistematik dhe teknik i sigurisë që ka të 
bëjë me karakteristikat e projektuara të projektit të rrugës 
publike dhe i përfshin të gjitha fazat nga planifikimi deri në 
lëshimin në përdorim të rrugës publike për qarkullim.  

32. Kontrollet për siguri të rrugëve janë pjesë e procesit 
projektues të projektit infrastrukturor në fazën e draft-
projektit, projektit të detajuar, lëshimit paraprak në punë 
dhe funksionalitetit fillestar.  

33.   Vlerësimi i ndikimit të sigurisë së komunikacionit 
të rrugëve është analizë e detyrueshme me të cilën bëhet 
krahasimi i gjendjes ekzistuese të rrugës publike dhe 
ndikimi i rrugës publike të sapondërtuar, si dhe 
rikonstruktimi i rrugës publike ekzistuese dhe ndikimi nga 
rikonstruktimi i nivelit të sigurisë së rrjetit rrugor.”  
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Neni 2 
Pas nenit 38 shtohet kapitull i ri V-a, nëntitull i ri dhe 

dhjetë nene të reja 38-a, 38- b, 38-v, 38-g, 38-d, 38-gj, 38-
e, 38-zh, 38-z dhe 38-x, si vijojnë:  

 
"V-a VLERËSIMI I NDIKIMIT TË SIGURISË SË 

RRUGËVE  
 

Neni 38-a 
Procedurat për vlerësim të ndikimit të sigurisë së 

rrugëve, vlerësim të sigurisë së rrugëve, menaxhimit me 
rrugë publike në lidhje me sigurinë si dhe kontrollin e 
sigurisë së rrugëve publike zbatohen në rrugët TEM.  

 
Neni 38-b 

(1) Aktivitetet për përmirësimin e sigurisë së rrugëve 
TEM zbatohen në të gjitha fazat e planifikimit, projektimit, 
ndërtimit dhe mirëmbajtjes së TEM rrugëve dhe përfshijnë:  

-udhëzime për zbatim të dispozitave nga neni 8-a 38-v, 
38-g, 38-d, 38-gj, 38-e, 38-zh, 38-z dhe 38-x të këtij ligji,  

- kontroll dhe inspektim të sigurisë së rrugëve TEM,  
- menaxhim me të dhënat e sigurisë së rrugëve TEM,  
- vlerësim i ndikimit të sigurisë në komunikacionin e, 

rrugëve TEM,  
- revizion të sigurisë së komunikacionit të rrugëve 

TEM dhe   
- vlerësim të sigurisë së segmenteve rrugore me numër 

të madh të fatkeqësive në komunikacion dhe menaxhimi 
me rrugët TEM në lidhje me sigurinë e rrugëve.  

(2) Udhëzimet nga paragrafi (1) alineja 1 e këtij neni i 
përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe 
dorëzohet në Komisionin Evropian në afat prej tre muajsh 
nga miratimi i Programit me të cilin caktohet zhvillimi dhe 
mirëmbajtja e rrugëve shtetërore nga neni 14 paragrafi (2) i 
këtij ligji.  

 
Neni 38-v 

(1) Vlerësimi i ndikimit mbi sigurinë e komunikacionit 
të rrugëve TEM është një nga analizat e detyrueshme që 
zbatohen për përcaktim të prioriteteve në ndërtimin dhe 
mirëmbajtjen e rrugëve publike në pajtim me nenin 24 të 
këtij ligji, ndërsa mes tjerash i përmban edhe të gjitha të 
dhënat e nevojshme për analizë të shpenzimeve dhe 
përfitimeve.  

(2) Vlerësimi i ndikimit të sigurisë së komunikacionit 
të rrugëve TEM bëhet gjatë planifikimit të Strategjisë për 
zhvillim dhe mirëmbajtje të rrugëve publike nga neni 13 
dhe Programit me të cilin përcaktohet zhvillimi dhe 
mirëmbajtja e rrugëve shtetërore nga neni 14 paragrafi (2) 
dhe Programi për ndërtim, rikonstruktim, rehabilitim, 
mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugëve shtetërore nga neni 14 
paragrafi (3) të këtij ligji, gjatë ndërtimit të rrugëve të reja 
publike ose rikonstruktimit të rrugëve publike ekzistuese.  

 
Neni 38-g 

Revizioni i sigurisë së rrugëve TEM bëhet gjatë 
projektimit, ndërtimit dhe rikonstruktimit përkatësisht nga 
lëshimi në përdorim i rrugës TEM dhe në periudhën 
fillestare të shfrytëzimit të rrugës TEM.  

 
Neni 38-d 

(1) Revizionin e dokumentacionit të projektit dhe 
dokumentacionit tjetër në korniza të vlerësimit të sigurisë 
së rrugëve TEM, i kryen revizor për siguri të 
komunikacionit të rrugëve. 

(2) Revizori për siguri të komunikacionit të rrugëve 
doemos duhet të ketë licencë, të cilën me propozim të 
Komisionit e jep ministri i Transportit dhe Lidhjeve. 
Licenca jepet për periudhë prej pesë vitesh. 

(3) Komisionin nga paragrafi (2) të këtij neni e emëron 
ministri i Transporti dhe Lidhjeve. Komisioni ka kryetar 
dhe zëvendëskryetar nga Ministria e Transportit dhe 
Lidhjeve dhe nga dy anëtarë nga Ministria e Punëve të 
Brendshme dhe Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore. 

(4) Licenca për revizor për siguri të komunikacionit të 
rrugëve i jepet personit i cili ka përvojë pesëvjeçare dhe 
kualifikime në projektimin e rrugëve, në sferën e sigurisë 
të komunikacionit të rrugëve si dhe në zbatimin e analizave 
të fatkeqësive të komunikacionit dhe arsim të lartë (fakultet 
të komunikacionit ose ndërtimor).  

(5) Për licencat e dhëna për revizorë për siguri të 
komunikacionit të rrugëve, Ministria mban Regjistër të 
licencave të dhëna për revizorë të sigurisë së 
komunikacionit të rrugëve.  

(6) Formën dhe përmbajtjen e Regjistrit të licencave të 
dhëna për revizorë të sigurisë në komunikacion të rrugëve i 
përcakton ministri i Transportit dhe Lidhjeve. 

(7) Lista e revizorëve të autorizuar për siguri të 
komunikacionit të rrugëve, në bazë të të dhënave nga 
regjistri nga paragrafi (5) të këtij neni, publikohen një herë 
në vjet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

(8) Përvojën e punës dhe përgatitja profesionale për 
revizorë për siguri në komunikacionin e rrugëve, mënyrën 
në të cilën e njëjta dëshmohet gjatë dhënies së licencës nga 
paragrafi (4) të këtij neni, mënyrën e zbatimit të revizionit 
të sigurisë në komunikacionin e rrugëve dhe lartësinë e 
kompensimit për kryerje të revizionit të sigurisë së rrugëve 
nga neni 38-z paragrafi (3) të këtij neni, i përcakton 
ministri i Transportit dhe Lidhjeve. 

 
Neni 38-gj 

(1) Revizori për siguri të komunikacionit të rrugëve 
nga neni 38-d të këtij ligji nuk mund të kryejë revizion për 
siguri në komunikacionit të rrugëve të dokumentacionit të 
projektit nëse ka marrë pjesë në përpilimin e 
dokumentacionit të projektit, ka kryer revizion të projektit 
ose nëse në projektim dhe revizion të dokumentacionit të 
projekti ka qenë i përfshirë person juridik në të cilin është i 
punësuar revizori. 

(2) Revizori për siguri të komunikacionit të rrugëve 
zbaton revizion për siguri të komunikacionit të rrugëve në 
pajtim me dispozitat e këtij ligji, si dhe rregullat e veçanta, 
kërkesat teknike (specifikimet) dhe rregullat e profesionit 
në lidhje me sigurinë e komunikacionit të rrugëve. 

 
Neni 38-e 

(1) Revizori për siguri të komunikacionit të rrugëve 
përpilon raport për revizionin e zbatuar dhe i përcakton 
elementet në dokumentacionin e projektit dhe 
dokumentacionin tjetër relevant për siguri të 
komunikacionit të rrugëve.   

(2) Formën dhe përmbajtjen e raportit i përcakton 
ministri i Transportit dhe Lidhjeve.  

(3) Për revizionin e kryer revizori merr kompensim në 
lartësi të shpenzimeve të bëra reale për revizionin e kryer 
në pajtim me nenin 38-d të këtij ligji. 

 
Neni 38-zh 

(1) Segmenti nga rruga TEM me numër të madh të 
fatkeqësive të komunikacionit është segment  i rrugës TEM 
në të cilin zhvillohet komunikacion më shumë se tre vjet 
dhe në të cilën kanë ndodhur numër i madh i fatkeqësive 
me persona të vdekur në lidhje me madhësinë e 
komunikacionit.  

(2) Personi juridik i cili menaxhon me rrugën TEM ose 
koncesionari janë të obliguar në çdo tre vjet për rrugën 
TEM me të cilën menaxhojnë të zbatojnë evaluim të 
sigurisë së komunikacionit të rrugëve në segmentet me 
numër të madh të fatkeqësive të komunikacionit, me atë që 
evaluimi i parë i sigurisë së komunikacionit të rrugëve 
duhet të kryhet më së voni në afat prej një viti nga dita e 
aderimit të Republikës së Maqedonisë në Bashkimin 
Evropian. 

(3) Evaluimi i sigurisë së komunikacionit të rrugëve në 
segmentet e TEM rrugës me numër të madh të fatkeqësive 
të komunikacionit kryhet nga ekipe profesionale të 
ekspertëve të cilët i emëron personi juridik i cili menaxhon 
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me rrugën TEM ose koncesionari, ndërsa së paku një 
anëtar i ekipit profesional doemos duhet të jetë revizor i 
autorizuar përkatësisht revizor i licencuar për siguri në 
komunikacionin e rrugëve. 

 
Neni 38-z 

(1) Në rrugët TEM bëhen kontrolle të sigurisë që të 
caktohen karakteristikat e sigurisë në rrugë dhe që të 
zvogëlohet numri i fatkeqësive të komunikacionit në to. 

(2) Kontrollet e sigurisë përfshijnë kontrolle të 
përkohshme në rrugët TEM dhe analizë të ndikimit 
potencial të punëve në rrugë të sigurisë së komunikacionit, 
dhe kryhen në intervale kohore të cilat sigurojnë nivel 
adekuat të sigurisë. 

(3) Ministria është e obliguar para miratimit të 
Programit për ndërtim, rikonstruktim, rehabilitim, 
mirëmbajtje dhe mbrojte të rrugëve shtetërore nga neni 14 
paragrafi (3) të këtij ligji, të bëjë analizë të shpenzimit 
mesatar social të fatkeqësive të komunikacionit, dhe 
shpenzim mesatar social të fatkeqësive të komunikacionit 
me pasoja të rënda në periudhën nga programi paraprak.  

 
Neni 38-x 

Mbikëqyrjen inspektuese të sigurisë së rrugëve TEM 
dhe kontrollin e sigurisë në pajtim me nenin 38-z të këtij 
ligji i zbaton Inspektorati Shtetëror i Transportit.” 

 
Neni 3 

Në nenin 66 paragrafi (2) pas fjalës "automjetet" 
shtohen fjalët: "personat plotësisht të shurdhër me vërtetim 
për anëtarësim nga Lidhja Nacionale për Persona të 
Shurdhër,".  

 
Neni 4 

Dispozitat e nenit 1 të këtij ligji me të cilin në nenin 4 
shtohen katër pika të reja 30, 31, 32 dhe 33, si dhe 
dispozitat e nenit 2 të këtij ligji me të cilin shtohet kapitull 
i ri V-a VLERËSIMI I NDIKIMIT NË SIGURINË E 
RRUGËVE dhe dhjetë nenet e reja 38-a, 38-b, 38-v, 38-g, 
38-d, 38-gj, 38-e, 38-zh 38-z dhe 38-x do të fillojnë të 
zbatohen me aderimin e Republikës së Maqedonisë në 
Bashkimin Evropian.    

 
Neni 5 

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

____________ 
3459. 

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 ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ И  

ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за превоз на опасни материи во патниот 
и железничкиот сообраќај,  

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 7 јули 2015 година.  

 
   Бр. 08 - 2863/1                             Претседател 
7 јули 2015 година               на Република Македонија, 

  Скопје                                д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република, 

Македонија 
Трајко Вељаноски,с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО 

ПАТНИОТ И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 
 

Член 1 
Во Законот за превоз на опасни материи во патниот 

и железничкиот сообраќај („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 92/2007, 161/2009, 17/11, 54/11, 
13/13, 163/13, 38/14 и 166/14), во членот 85 по ставот 9 
се додава нов став (10), кој гласи: 

„Инспекторите и овластените службени лица од 
ставот 1 и инспекторите од ставот 5 на овој член вршат 
инспекциски надзор и согласно со одредбите од Зако-
нот за забрана и спречување на вршење нерегистрира-
на дејност.“ 

 
Член 2 

Во членот 90 ставовите 1, 2 и 3 зборовите: „Држав-
ната комисија за одлучување во управна постапка и по-
стапка од работен однос во втор степен” се заменуваат 
со зборовите: „Државната комисија за одлучување во 
втор степен во областа на инспекцискиот надзор и 
прекршочната постапка”. 

 
Член 3 

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

____________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR TRANSPORTIN E MATERIEVE TË 
RREZIKSHME NË KOMUNIKACIONIN RRUGOR  

DHE HEKURUDHOR 
 

Neni 1 
Në Ligjin për transportin e materieve të rrezikshme në 

komunikacionin rrugor dhe hekurudhor (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 92/2007,161/2009, 
17/11, 54/11, 13/13, 163/13 dhe 166/14), në nenin 85 pas 
pasa paragrafit 9 shtohet paragrafi i ri (10), si vijon:  

"Inspektorët dhe personat e autorizuar zyrtarë nga 
paragrafi 1 i këtij neni dhe inspektorët nga paragrafi 5 i 
këtij neni, kryejnë mbikëqyrje inspektuese edhe sipas 
dispozitave të Ligjit për ndalim dhe pengim të kryerjes së 
veprimtarisë së paregjistruar." 
 

Neni 2 
Në nenin 90 paragrafët 1, 2 dhe 3 fjalët: "Komisioni 

Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative 
dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të 
Dytë" zëvendësohen me fjalët: "Komisioni Shtetëror për 
Vendimmarrje në Ssferën e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe 
Procedurës Kundërvajtëse". 

  
Neni 3 

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

____________ 
3460. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат  
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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУРИСТИЧКАТА  
ДЕЈНОСТ 

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

туристичката дејност,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 7 јули 2015 година.  
 
Бр. 08-2864/1                            Претседател 

7 јули 2015 година             на Република Македонија, 
  Скопје                              д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ 

  
Член 1 

Во Законот за туристичката дејност („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 62/2004, 89/2008, 
12/2009, 17/11, 47/11, 53/11, 123/12, 164/13 и 27/14), 
членот 52 се менува и гласи:  

„Други видови туристички услуги во смисла на овој 
закон се сметаат:  

- организирање рекреативни и забавни активности 
на плажи и базени,  

- изнајмување на пловила за забава (сандолини, дас-
ка за едрење и слично), прибор за скијање на вода, ве-
лосипед, лежалка и чадор за заштита од сонце, прибор 
за риболов и слично и  

- услужни дејности поврзани со водениот превоз 
кои се реализираат со пловен објект со јачина на мотор 
кој не надминува 20 коњски сили и кој вклучува превоз 
на максимум 12 лица.  

За давање на услугата од ставот 1 на овој член, да-
вателот на услугата е должен да му обезбеди на корис-
никот услуги на осигурување од повреда или смрт.  

Услугата од ставот 1 на овој член, може да ја даваат 
физички лица.   

Давателот на услугата од ставот 1 на овој член е 
должен опремата и приборот кои ги издава на корисни-
кот, односно опремата со која се врши услужна дејност 
поврзана со водениот превоз, да ги одржува така да би-
дат безбедни за користење.“  

  
Член 2 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“.   

_________ 
  

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR VEPRIMTARI 

TURISTIKE 
  

Neni 1 
Në Ligjin për veprimtari turistike (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër 62/2004, 89/2008, 
12/2009, 17/11, 47/11, 53/11, 123/12, 164/13 dhe 27/14) 
neni 52 ndryshohet si vijon:   

“Lloje tjera të shërbimeve turistike në kuptim të këtij 
ligji konsiderohen:  

- organizimi i aktiviteteve rekreative dhe argëtuese në 
plazhe dhe pishina,  

- huazimi i objekteve lundruese për argëtim (sandolina, 
dërrasë për lundrim dhe ngjashëm), mjete për ski në ujë, 
biçikletë, karrige për shtrirje dhe ombrellë për mbrojtje nga 
dielli, mjete për peshkim dhe ngjashëm dhe  

- veprimtari shërbyese lidhur me transportin ujor të 
cilat realizohen me objekt lundrues me fuqi të motorit që 
nuk i tejkalon 20 kuaj fuqi dhe i cili përfshin transport të 
maksimum 12 personave.  

Për dhënien e shërbimit nga paragrafi 1 i këtij neni, 
dhënësi i shërbimit është i detyruar t‟i sigurojë 
shfrytëzuesit shërbime të sigurimit nga lëndimi apo vdekja.  

Shërbimin nga paragrafi 1 i këtij neni, mund ta japin 
persona fizikë.  

Dhënësi i shërbimit nga paragrafi 1 i këtij neni është i 
detyruar që pajisjen dhe mjetet që ia jep shfrytëzuesit, 
përkatësisht pajisjen me të cilën kryhet veprimtaria 
shërbyese lidhur me transportin ujor, t‟i mirëmbajë ashtu 
që të jenë të sigurta për shfrytëzim."  

  
Neni 2 

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

_________ 
3461. 

Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбра-
на („Службен весник на Република Македонија" брoj 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11 и 151/11), 
Собранието на Републнка Македонија, на седницата, 
одржана на 7 јули 2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА 
УНИЈА, „АЛТЕА“ ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

 
1. За учество во мировната операција на Европската 

унија, „Алтеа“ во Босна и Херцеговина, се испраќа 
припадник на Армијата на Република Македонија (во 
натамошниот текст: Армијата), доктор во Тимот докто-
ри за Role 1 Medical Facilities, во кампот Бутмир во Са-
раево. 

2. Припадникот на Армијата од точка 1 на оваа од-
лука, се испраќа за период од три месеци, сметано од 
јули 2015 година до септември 2015 година. 

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместу-
вање, исхрана и итна медицинска заштита на припад-
никот на Армијата, ги обезбедува Република Македо-
нија. 

4. Подготовките на припадникот на Армијата ќе ги 
изврши Генералштабот на Армијата, а организацијата 
и испраќањето ќе го изврши Министерството за од-
брана. 

5. По завршување на учеството во мировната опера-
ција, Владата на Република Македонија поднесува из-
вештај пред Собранието на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 08-2851/1 Претседател 

7 јули 2015 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељановски, с.р. 
_________ 

3462. 
Врз основа на членовите 15 и 16 од Законот за елек-

тронските комуникации („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ број 39/14, 188/14 и 44/15), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 7 
јули 2015 година, донесе 
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О Д Л У К А  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ 

 
I. За член на Комисијата на Агенцијата за електрон-

ски комуникации се именува: 
- Гордана Клинчарова, дипломиран економист, ма-

гистер по монетарна економија од Скопје. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 08-2852/1 Претседател 

7 јули 2015 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељановски, с.р. 
_________ 

3463. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија, а во врска со членот 3 ставови (2) 
и (5) од Законот за основање на Државна комисија за 
одлучување во втор степен во областа на инспекциски-
от надзор и прекршочната постапка („Службен весник 
на Република Македонија“ број 130/14), Собранието на 
Република Македонија на седницата одржана на 7 јули  
2015 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР 
НА ЧЛЕН НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ОД-
ЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА 
ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА  

ПОСТАПКА 
 
I. Собранието на Република Македонија објавува 

јавен конкурс за избор на еден член на Државната ко-
мисија за одлучување во втор степен во областа на 

инспекцискиот надзор и прекршочната постапка (во 
натамошниот текст: Државната комисија). 

II. За член на Државната комисија се избира лице кое: 
- е државјанин на Република Македонија;  
- во моментот на изборот со правосилна судска пресуда 

не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за 
вршење на професија, дејност или должност; 

- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС 

или завршен VII/1 степен  образование;  
- има најмалку четири  години работно искуство на 

правни работи;  
- поседува еден од следниве меѓународно признати 

сертификати или уверенија за активно познавање на 
англискиот јазик не постар од пет години:  

1. ТОЕФЕЛ ИБТ- најмалку 74 бода,  

2. ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,  
3. ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмал-

ку Б2 (B2) ниво,  
4. ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,  
5. БУЛАТС (BULATS ) - најмалку 60 бода или  
6. АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и  
- да има положено психолошки тест и тест за интег-

ритет. 
III. Пријавата за учество на овој конкурс, личната 

биографија и потребните документи за докажување на 
исполнувањето на условите од точката II. на оваа од-

лука, во оригинал или заверена копија на нотар,  заин-
тересираните кандидати треба да ги поднесат  до Соб-
ранието на Република Македонија во рок од десет дена 
од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците „Дневник“ и 
„Лајм“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 08-2853/1 Претседател 

7 јули 2015 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељановски, с.р. 

_________ 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3464. 

Врз основа на член 7 од Законот за учебници за ос-

новно и средно образование („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.98/2008, 99/2009, 83/2010, 

36/2011, 135/2011, 46/2012, 24/2013, 120/2013 и 

29/2014), Владата на Република Македонија на седни-

цата одржана на 7 јули 2015 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТ-

СЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА  

КОМИСИЈА ЗА УЧЕБНИЦИ 

 

1. Од должноста претседател и членови на  Нацио-

налната комисија за учебници се разрешуваат:   

а) од  должноста претседател : 

- проф. д-р Зоран Радиќ 

б) од должноста членови: 

од редот на високообразовните и научните  устано-

ви  од  областа   на   јазиците: 

- проф. д-р Елка Јачева Улчар 

- проф. др. Арбер Челику 

- доц. д-р Веселинка  Лаброска и 

- проф. д-р Екатерина Бабамова 

од редот на високообразовните и научните устано-

ви од областа на општествено-хуманистичките науки: 

- д-р Владо   Тимовски и 

- доц. д-р Снежана Мирасчиева   

од редот на високообразовните и научните устано-

ви од областа на природните науки, математика и тех-

ника: 

- проф. д-р Татјана Атанасова Пачемска    

- доц. д-р Сашо Панов  

- доц. д-р Фехари Рамадани и 

- доц. д-р Горан Велинов  

од редот на високообразовните и научните устано-

ви од областа на уметностите и спортот: 

- проф. д-р Никола Смилков  

- Наим Махмуди и 

- доц. д-р Владимир Лазаревски 

од редот на основните и средните училишта: 

- м-р Гордана Плетварска 

- Билјана Панговска 

- Ирфан Шабани 
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- Нухи Дарлишта 
- м-р Весела Паунчева Велјановска 
- м-р Билјана Лалчевска-Серафимовска и 
- Оливера Трифуновска.   
2. За  претседател и членови на  Националната ко-

мисија за учебници се именуваат: 
а) за  претседател : 

- проф.д-р Ратко Дуев 
б) за членови: 
од редот на високообразовните и научните  устано-

ви  од  областа   на   јазиците: 
- д-р Гоце Цветановски 
- проф. д-р Зеќирија Незири  
- проф. д-р Луси Кaраниколова-Чочоровска и 

- проф. д-р Екатерина Бабамова 
од редот на високообразовните и научните устано-

ви од областа на општествено-хуманистичките науки: 
- проф. д-р Александар Климовски и 
- Мимоза Серафимова 
од редот на високообразовните и научните устано-

ви од областа на природните науки, математика и тех-

ника: 

- проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска 

- проф. д-р Никита Шекутковски 

- д-р доц. Азир Јусуфи и 

- д-р доц. Горан Велинов 

од редот на високообразовните и научните устано-

ви од областа на уметностите и спортот: 

- проф. д-р Никола Смилков 

- проф. д-р Висар Ганиу и  

- Валентина Божиновска 

од редот на основните и средните училишта : 

- Павле Стојанов 

- Никица Давкова 

- Ирфан Шабани 

- Нухи Дарлишта 

- Мирослав Цветаноски 

- Доне Донев и 

- Весна Ничева. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-7521/1 Претседател на Владата 

7 јули 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3465. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од  Зако-

нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 

136/11, 79/13, 41/14 и 151/14) и член 28 од Правилникот за 

лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен вес-

ник на РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по ба-

рањето на Друштво за трговија со електрична енергија 

ЕНЕРГО РОЈАЛ ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса ул. 

Кеј 13-ти Ноември бр.1/ГТЦ - кула 3/3 Скопје - Центар, на 

седницата одржана на 8.7.2015 година донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО  
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. На Друштво за трговија со електрична енергија 

ЕНЕРГО РОЈАЛ ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса 
ул. Кеј 13-ти Ноември бр.1/ГТЦ - кула 3/3 Скопје - 
Центар, сe издава лиценца за вршење на енергетската 
дејност трговија со електрична енергија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со елек-
трична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност трговија со електрична 
енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

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

 
УП1 бр. 07-79/15  

8 јуни 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А  

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија со електрична енергија ЕНЕР-

ГО РОЈАЛ ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса ул. 
Кеј 13-ти Ноември бр.1/ГТЦ - кула 3/3 Скопје - Центар 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Трговија со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
8.7.2015 година  
 
4. Датум до кога важи лиценцата:  
8.7.2025 година  
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ЕЕ – 243.10.1/15 
 
6. Број на деловниот субјект - 7039352 
          
7. Единствен даночен број - 4080015552130 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 
оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја од земјата и од странство, заради продажба на други 
трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 
и операторите на дистрибутивните системи како и про-
дажба на купувачи во странство согласно член 81 од 
Законот за енергетика. Трговецот во својство на снаб-
дувач може да продава електрична енергија и на потро-
шувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 
учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во 
пазарните правила. 

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 
врши прекугранични трансакции на електрична енер-
гија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи 
е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен 
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и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги 
во согласност со пазарните правила, мрежните правила 
за пренос на електрична енергија и мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија како и Прави-
лата за доделување на прекуграничните преносни капа-
цитети. 

 
9. Опис на условите и начинот на вршење на деј-

носта 
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија  и договори за закупување на 
преносен и/или дистрибутивен капацитет.  

      
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-
та територија на Република Македонија и странство. 

 
11. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-
вори;  

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-
пацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 
прекугранични трансакции на електрична енергија за 
своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежни-
те правила за пренос на електрична енергија и мрежни-
те правила за дистрибуција на електрична енергија ка-
ко и Правилата за доделување на прекуграничните пре-
носни капацитети; 

- работи во согласност со правилата за пазар на 
електрична енергија во однос на доверливоста и обе-
мот на снабдување, со цел да се исполнат обврските 
кон купувачите;  

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 
утврдени со пазарните правила; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 
електричната енергија кога е во својство на снабдувач 
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самос-
тојно учество на пазарот на електрична енергија, сог-
ласно пазарните правила, како и за обезбедениот пре-
носен и дистрибутивен капацитет и регулираните услу-
ги, согласно превземените обврски за потрошувачите 
кога врши прекугранични трансакции; 

- достави во определен рок до операторот на паза-
рот на електрична енергија информации за количините 
на електрична енергија и соодветниот временски рас-
поред од сите договори за купoпродажба на електрична 
енргија како и соодветните договори за прекугранични 
трансакции низ преносната мрежа во согласност со па-
зарните правила; 

- достави во определен рок до Регулаторната коми-
сија за енергетика, по нејзино барање, информации и  
извештаи за своите трансакции и деловни активности 
при продажбата на електрична енeргија во својство на 
снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат усло-
вите за самостојно учество на пазарот на електрична 
енергија, утврдени во пазарните правила; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Македонија, а особено 
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при ра-
бота; 

 
12.  Обврска за  одвоена сметководствена еви-

денција  
  Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-
денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со  резултатите од рабо-
тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-
ко и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
13. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива.  

 
14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- информации за испорачаните количини на елек-
трична енергија според купопродажните договори, сог-
ласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца; 

- испорачаните количини на електрична енергија да 
се доставуваат на квартално, но оддвоени по месеци; 

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност трговија со елек-
трична енергија; 

- како и други промени во работењето согласно 
правилникот. 

 
15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-
тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи 
непосреден увид во целокупната документација која 
што се однесува на вршењето на енергетската дејност 
за која што е издадена лиценцата, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности. 

 
17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности.  
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3466. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14 и 33/15) и член 32 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по бара-
њето на Друштвото за производство и трговија на елек-
трична енергија НИНЕ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Ма-
кедонска Каменица, со седиште на ул. ПАВЛИШ ДОЛ 
бр. 7, Македонска Каменица, за влегување во сила  на 
лиценца за производство на електрична енергија на 
седницата одржана на ден 8.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата на Друштвото за производство и трго-

вија на електрична енергија НИНЕ СОЛАР ДООЕЛ 
увоз-извоз Македонска Каменица, со седиште на ул. 
ПАВЛИШ ДОЛ бр. 7, Македонска Каменица, за врше-
ње на енергетска дејност производство на електрична 
енергија од фотонапонска електроцентрала „НИНЕ 
СОЛАР“ издадена со Одлука УП1 бр. 07-223/13 од 
29.1.2014 година, („Службен весник на РМ“ бр. 25/14) 
влегува во сила.  

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука. 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га неговото извршување. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 Бр. 07-223/13  
8 јуни 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
 
 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-

ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство и трговија на електрична 

енергија НИНЕ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Македон-
ска Каменица, ул. ПАВЛИШ ДОЛ бр. 7, Македонска 
Каменица 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
8.7.2015 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата 
8.7.2050 година 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца 
ЕЕ – 154.01.1/14 

6. Број на деловниот субјект – 6873006 
 
7. Единствен даночен број – 4063013501030 
 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапон-
ска електроцентрала, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет.  

 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „НИНЕ 
СОЛАР“ на КП бр. 2089/1, во м.в. Криви Валог, КО 
Луковица, Општина Македонска Каменица. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12. Права и обврски за носителот на лиценца 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство и трговија на електрична енергија 
НИНЕ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Македонска Каме-
ница, со седиште на ул. ПАВЛИШ ДОЛ бр. 7, Маке-
донска Каменица, (во понатамошниот текст: носител 
на лиценцата) и неговото учество на пазарот на елек-
трична енергија.  

Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција; 
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- да доставува до операторот на пазарот на елек-

трична енергија и до операторот на електропреносниот 

систем податоци и информации од договорите за про-

дажба на електрична енергија, расположливост на про-

изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-

мерцијално-финансиските податоци во согласност со 

пазарните правила; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 

потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-

тојба, производните капацитети кои се вклучени во 

процесот на производство на електрична енергија, сог-

ласно прописите за ваков вид на постројки. 

                                                                  

13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со резултатите од работе-

њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за делокругот 

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-

нансиското и деловното работење во претходната го-

дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-

телно се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за работењето 

на претходната година.  Годишниот извештај содржи 

податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива;  

3) превземени мерки:  

- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 

опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 

- за вршење на дејноста во услови на кризна сос-

тојба, промена на условите на светскиот  пазар, како и 

воена и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година. 

15. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 

16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 
врши во пресметковното мерно место во постапка и на-

чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 

17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-

цијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 
непосреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталации, како и на средствата и опремата потребни 
за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 

18. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-
ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 

 

19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-

ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-

нот за енергетика и од Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности. 

 

20. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
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комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 

Правилникот за лиценци  за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

Прилог 2. Податоци за фотоволтаична централа 

            приклучена на дистрибутивна мрежа  

            согласно Табела VI: 

 

1. име на фотоволтаичен систем – „НИНЕ СОЛАР“;  

планирана моќност од  107,10 kW;  

2. топографска карта (мапа) на која е прикажана ло-

кацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1: 25 

000 од Агенција за Катастар; 

3. локација на фотоволтаичниот систем на дистри-

бутивната мрежа – приклучок на електродистрибутив-

ната мрежа, согласно Решение за согласност за приклу-

чување на електродистрибутивниот систем издадено од 

на ЕВН Македонија АД Скопје; 

4. општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2014 година, 

- година на завршеток на градба - 2015 година, 

- година на почеток на работа – 2015 година, 

- проценет животен век на фотоволтаичниот систем  

-  35 години. 

5. податоци за опрема: 

- број на фотоволтаични модули – Вкупно 437 (430 

х 245W + 7 х 250W), 

- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул – BSEP 245 и ZXSHINE ZXP6-

60-245/250 W; 

- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 

- Максимална моќнoст на модул: 245 Wp / 250 Wp, 

- Максимален напон на модул: 37,20V / 30,15,V 

- Максимална струја на модул: 8,37 A /8,29A, 

- Вкупна инсталирана моќност: 107,10 kW. 

6. производител тип и номинални податоци на ин-

вертор – 16 kW и 14 kW TLD 3ph, 

- Номинални податоци на инвертор: 

- Максимална моќнoст на инвертор: 6 Х 16 000 W 

+1 Х 14 000 W,  

7. просечно сончево зрачење на таа локација – 1 770 

kWh/m2; 

8. очекувано просечно производство на електрична 

енергија – 277 000 kWh –  годишно. 

9. очекувано просечно производство на електрична 

енергија – 277 000 kWh –  годишно. 

__________ 

3467. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 

33/15) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени 

производители на електрична енергија од обновливи 

извори на енергија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапу-

вајќи по барањето на Друштвото за производство на 

електрична енергија ВОДАВАТ 6 ДОО Охрид за изда-

вање на привремено решение за стекнување на статус 

на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија, на сед-

ницата одржана на ден 8.7.2015 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија ВОДАВАТ 6 ДОО Охрид, со седиште на ул. 7-
ми Ноември бр.187, Охрид, му се издава решение за 
стекнување на привремен статус на повластен произво-
дител на електрична енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија за хидроелектроцентрала 
„МХЕЦ 52 – БЕЛИЦА“ со планирана моќност од 743 
kW и со локација нa водотекот на река Беличка, Оп-
штина Кичево (согласно договор за концесија за корис-
тење на вода за производство на електрична енергија 
од мали хидроелектрични централи за МХЕЦ Беличка 
реф.бр.52, склучен помеѓу Министерство за животна 
средина и просторно планирање со бр.11- 4178/1 од 
4.5.2015 година и Друштвото за производство на елек-
трична енергија ВОДАВАТ 6 ДОО Охрид). 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија ВОДАВАТ 6 ДОО Охрид, со се-
диште на ул. 7-ми Ноември бр.187, Охрид; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-194; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕЦ 52 – БЕЛИЦА“; 

- податоци за локација на електроцентралата: нa во-
дотекот на река Беличка, Општина Кичево; 

- планирана моќност на електроцентралата: 743 kW; 
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 2.480.000 kWh; 
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-

тена во употреба: согласно договор за концесија за ко-
ристење на вода за производство на електрична енерги-
ја од мали хидроелектрични централи за МХЕЦ Белич-
ка реф.бр.52, склучен помеѓу Министерство за животна 
средина и просторно планирање со бр.11- 4178/1 од 
4.5.2015 година и Друштвото за производство на елек-
трична енергија ВОДАВАТ 6 ДОО Охрид; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
4.5.2018 година. 

3. Хидроелектроцентралата „МХЕЦ 52 – БЕЛИЦА“ 
со планирана моќност од 743 kW и со локација нa во-
дотекот на река Беличка, Општина Кичево (согласно 
договор за концесија за користење на вода за производ-
ство на електрична енергија од мали хидроелектрични 
централи за МХЕЦ Беличка реф.бр.52, склучен помеѓу 
Министерство за животна средина и просторно плани-
рање со бр.11- 4178/1 од 4.5.2015 година и Друштвото 
за производство на електрична енергија ВОДАВАТ 6 
ДОО Охрид), треба да биде пуштена во употреба во ро-
кот утврден во точка 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение може да поднесе бара-
ње до Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија за продолжување на важноста на ова 
решение во постапка утврдена во член 10 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија. 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на електро-
централата, наведени во ова решение, согласно член 11 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија. 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 
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7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

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

 
УП1 бр. 08-70/15  

8 јуни 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 
3468. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за производство, гра-
дежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК 
ДОО Скопје за издавање на привремено решение за 
стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2015 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, градежништво, 

трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, 
со седиште на ул. „Васил Ѓоргов“ бр.28-3/4, Скопје, му 
се издава решение за стекнување на привремен статус 
на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за хидро-
електроцентрала „МХЕЦ 321 – КЛЕПАЛСКА“ со пла-
нирана моќност од 175 kW и со локација нa водотекот 
на река Клепалска, Општина Берово (согласно договор 
за концесија за користење на вода за производство на 
електрична енергија од мали хидроелектрични центра-
ли за МХЕЦ Клепалска со реф.бр.321 и МХЕЦ Клепал-
ска со реф.бр.322, склучен помеѓу Министерство за 
животна средина и просторно планирање со бр.11 - 
4179/1 од 4.5.2015 година и Друштвото за производ-
ство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕР-
ГОТЕК ДОО Скопје со бр.03-18/1/16 од 6.5.2015 го-
дина). 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство, гра-

дежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК 
ДОО Скопје, со седиште на ул. „Васил Ѓоргов“ бр.28-
3/4, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-195; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕЦ 321 – КЛЕПАЛСКА“; 

- податоци за локација на електроцентралата: нa во-
дотекот на река Клепалска, Општина Берово; 

- планирана моќност на електроцентралата: 175 kW; 
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 688.970 kWh; 
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-

тена во употреба: согласно договор за концесија за ко-
ристење на вода за производство на електрична енерги-

ја од мали хидроелектрични централи за МХЕЦ Кле-
палска со реф.бр.321 и МХЕЦ Клепалска со реф.бр. 
322, склучен помеѓу Министерство за животна средина 
и просторно планирање со бр.11 - 4179/1 од 4.5.2015 
година и Друштвото за производство, градежништво, 
трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје 
со бр.03-18/1/16 од 6.5.2015 година; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
4.5.2018 година. 

3. Хидроелектроцентралата „МХЕЦ 321 – КЛЕ-
ПАЛСКА“ со планирана моќност од 175 kW и со лока-
ција нa водотекот на река Клепалска, Општина Берово 
(согласно договор за концесија за користење на вода за 
производство на електрична енергија од мали хидрое-
лектрични централи за МХЕЦ Клепалска со реф.бр.321 
и МХЕЦ Клепалска со реф.бр.322, склучен помеѓу Ми-
нистерство за животна средина и просторно планирање 
со бр.11 - 4179/1 од 04.05.2015 година и Друштвото за 
производство, градежништво, трговија и услуги 
МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје со бр.03-18/1/16 од 
6.5.2015 година), треба да биде пуштена во употреба во 
рокот утврден во точка 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение може да поднесе бара-
ње до Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија за продолжување на важноста на ова 
решение во постапка утврдена во член 10 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија. 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на електро-
централата, наведени во ова решение, согласно член 11 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија. 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

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

 
УП1 бр. 08-71/15  

8 јуни 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 
3469. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за производство, гра-
дежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК 
ДОО Скопје за издавање на привремено решение за 
стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2015 го-
дина, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, градежништво, 

трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, 
со седиште на ул. „Васил Ѓоргов“ бр.28-3/4, Скопје, му 
се издава решение за стекнување на привремен статус 
на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за хидро-
електроцентрала  „МХЕЦ 322 – КЛЕПАЛСКА“ со пла-
нирана моќност од 250 kW и со локација нa водотекот 
на река Клепалска, Општина Берово (согласно договор 
за концесија за користење на вода за производство на 
електрична енергија од мали хидроелектрични центра-
ли за МХЕЦ Клепалска со реф.бр.321 и МХЕЦ Клепал-
ска со реф.бр.322, склучен помеѓу Министерство за 
животна средина и просторно планирање со бр.11 - 
4179/1 од 4.5.2015 година и Друштвото за производ-
ство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕР-
ГОТЕК ДОО Скопје со бр.03-18/1/16 од 6.5.2015 го-
дина). 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство, гра-

дежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК 
ДОО Скопје, со седиште на ул. „Васил Ѓоргов“ бр.28-
3/4, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-196; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕЦ 322 – КЛЕПАЛСКА“; 

- податоци за локација на електроцентралата: нa во-
дотекот на река Клепалска, Општина Берово; 

- планирана моќност на електроцентралата: 250 kW; 
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 869.230 kWh; 
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-

тена во употреба: согласно договор за концесија за ко-
ристење на вода за производство на електрична енерги-
ја од мали хидроелектрични централи за МХЕЦ Кле-
палска со реф.бр.321 и МХЕЦ Клепалска со реф.бр. 
322, склучен помеѓу Министерство за животна средина 
и просторно планирање со бр. 11 - 4179/1 од 4.5.2015 
година и Друштвото за производство, градежништво, 
трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје 
со бр.03-18/1/16 од 6.5.2015 година; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
4.5.2018 година. 

3. Хидроелектроцентралата „МХЕЦ 322 – КЛЕ-
ПАЛСКА“ со планирана моќност од 250 kW и со лока-
ција нa водотекот на река Клепалска, Општина Берово 
(согласно договор за концесија за користење на вода за 
производство на електрична енергија од мали хидрое-
лектрични централи за МХЕЦ Клепалска со реф.бр.321 
и МХЕЦ Клепалска со реф.бр.322, склучен помеѓу Ми-
нистерство за животна средина и просторно планирање 
со бр.11 - 4179/1 од 04.05.2015 година и Друштвото за 
производство, градежништво, трговија и услуги 
МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје со бр.03-18/1/16 од 
6.5.2015 година), треба да биде пуштена во употреба во 
рокот утврден во точка 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение може да поднесе бара-
ње до Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија за продолжување на важноста на ова 
решение во постапка утврдена во член 10 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија. 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 

на техничко-технолошките карактеристики на електро-
централата, наведени во ова решение, согласно член 11 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија. 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

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

 
УП1 бр. 08-72/15  

8 јуни 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 
3470. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за производство, гра-
дежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК 
ДОО Скопје за издавање на привремено решение за 
стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2015 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, градежништво, 

трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, 
со седиште на ул. „Васил Ѓоргов“ бр.28-3/4, Скопје, му 
се издава решение за стекнување на привремен статус 
на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за хидро-
електроцентрала „МХЕЦ 329 – БРЕГАЛНИЦА“ со пла-
нирана моќност од 700 kW и со локација нa водотекот 
на река Брегалница, Општина Пехчево (согласно дого-
вор за концесија за користење на вода за производство 
на електрична енергија од мали хидроелектрични цен-
трали за МХЕЦ Брегалница со реф.бр.329, склучен по-
меѓу Министерство за животна средина и просторно 
планирање со бр.11-4177/1 од 4.5.2015 година и Друш-
твото за производство, градежништво, трговија и услу-
ги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје со бр.03-18/1/15 
од 6.5.2015 година). 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство, гра-

дежништво, трговија и услуги  МИНКА-ЕНЕРГОТЕК 
ДОО Скопје, со седиште на ул. „Васил Ѓоргов“ бр.28-
3/4, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-197; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕЦ 329 – БРЕГАЛНИЦА“; 

- податоци за локација на електроцентралата: нa во-
дотекот на река Брегалница, Општина Пехчево; 
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- планирана моќност на електроцентралата: 700 kW; 
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 2.936.929 kWh; 
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-

тена во употреба: согласно договор за концесија за ко-
ристење на вода за производство на електрична енерги-
ја од мали хидроелектрични централи за МХЕЦ Бре-
галница со реф.бр.329, склучен помеѓу Министерство 
за животна средина и просторно планирање со бр.11 - 
4177/1 од 4.5.2015 година и Друштвото за производ-
ство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕР-
ГОТЕК ДОО Скопје со бр.03-18/1/15 од 6.5.2015 го-
дина; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
4.5.2018 година. 

3. Хидроелектроцентралата „МХЕЦ 329 – БРЕГАЛ-
НИЦА“ со планирана моќност од 700 kW и со локација 
нa водотекот на река Брегалница, Општина Пехчево 
(согласно договор за концесија за користење на вода за 
производство на електрична енергија од мали хидрое-
лектрични централи за МХЕЦ Брегалница со реф.бр. 
329, склучен помеѓу Министерство за животна средина 
и просторно планирање со бр.11 - 4177/1 од 4.5.2015 
година и Друштвото за производство, градежништво, 
трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје 
со бр.03-18/1/15 од 6.5.2015 година), треба да биде 
пуштена во употреба во рокот утврден во точка 2 на 
ова решение. 

4. Носителот на ова решение може да поднесе бара-
ње до Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија за продолжување на важноста на ова 
решение во постапка утврдена во член 10 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија. 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на електро-
централата, наведени во ова решение, согласно член 11 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија. 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

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

 
УП1 бр. 08-73/15  

8 јуни 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 
         

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
3471. 

Врз основа на член 44 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13 и 42/14), Држав-
ниот завод за статистика го утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ  

НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2015 

 
Индексот на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари – јуни 2015 година, во однос 
на просечните цени на мало во 2014 година е -1,3%. 

 
  
 Директор, 
 Лидија Костовска, с.р. 

__________ 
3472. 

Врз основа на член 44 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13 и 42/14), Држав-
ниот завод за статистика го утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ  

НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

 
Индексот на трошоците на животот во Република 

Македонија во првото полугодие од 2015 година (пе-
риод: јануари – јуни 2015 година) во однос на второто 
полугодие од 2014 година (период: јули – декември 
2014 година), изнесува -0,1%. 

 
  
 Директор, 
 Лидија Костовска, с.р. 
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