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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

583.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Републи-
ка Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПЕНЗИСКОТО И  ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за пензиското и инвалидското осигуру-
вање,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 20 февруари 2018 година.

 
Бр. 08-1330/1  Претседател

20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

м-р Талат Џафери, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1
Во Законот за пензиското и инвалидското осигуру-

вање  („Службен весник на Република Македонија” 
број 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 
113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 
147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16 и 132/16), 
во членот  11 став (1) точката 9) се менува и гласи:

„9) индивидуалните земјоделци – обврзници на да-
нок на доход од земјоделска дејност на кои земјоделска-
та дејност им е единствено занимање (во натамошниот 
текст: индивидуалните земјоделци);“.

Член 2
Во членот 31 став (2) зборовите: „носителите на се-

мејно земјоделско стопанство“ се заменуваат со зборо-
вите:  „индивидуалните земјоделци“.

 
Член 3

Во членот 38 став (6) зборовите: „носителот на се-
мејно земјоделско стопанство“ се заменуваат со зборо-
вите: „индивидуалниот земјоделец“.

Член 4
Во член 61 ставот (5) се менува и гласи:
„Право на семејна пензија по смртта на родителот 

има и дете со статус на лице со инвалидност утврден 
според прописите за социјална заштита и прописите за 
вработување на лица со инвалидност, без оглед дали би-
ло издржувано лице од осигуреникот или корисникот 
на пензија.“.

По ставот (5) се додаваат два нови ставa (6) и (7), 
кои гласат:

„(6) На дете со статус на лице со инвалидност ут-
врден според прописите за социјална заштита и пропи-
сите за вработување на лица со инвалидност, кое е ко-
рисник на семејна пензија и заснова работен однос или 
врши самостојна дејност според прописите за вработу-
вање на лица со инвалидност, а по кој основ има задол-
жително социјално осигурување, му се запира исплата-
та на семејната пензија. По престанокот на задолжител-
ното социјално осигурување продолжува исплатата на 
семејната пензија.

(7) Дете со статус на лице со инвалидност утврден 
според прописите за социјална заштита и прописите за 
вработување на лица со инвалидност, кое пред смртта 
на родителот засновал работен однос или започнал да 
врши самостојна дејност со задолжително социјално 
осигурување, има право на семејна пензија по смртта 
на родителот и престанокот на работниот однос или 
вршењето на самостојна дејност.“.

Член 5
Во член 111 ставот (1) се менува и гласи:
„(1) Работните места на кои стажот на осигурување 

се смета со зголемено траење, а кои не се опфатени со 
правилникот од членот 110 од овој закон, како и ревизи-
јата на тие работни места, ги утврдува Комисијата за ре-
визија на работни места на кои стажот на осигурување 
се смета со зголемено траење. Ревизијата се врши нај-
доцна во рок од пет години од денот на утврдувањето 
на работните места со стаж на осигурување со зголеме-
но траење.“.

Ставовите (3) и (4) се менуваат и гласат:
„Утврдувањето на работни места со стаж на осигу-

рување со зголемено траење, ревизијата на тие работни 
места и ревизијата на работните места утврдени соглас-
но со членот 110 од овој закон,  Комисијата од ставот 
(1) на овој член го врши врз основа на елаборат за ут-
врдување на работни места со стаж на осигурување со 
зголемено траење, изработен согласно со Методологија-
та од ставот (4) на овој член.

Методологијата за утврдување на нормативи за из-
работка на елаборат за утврдување на работни места со 
стаж на осигурување со зголемено траење, ја донесува 
министерот за труд и социјална политика.“.

Ставот (5) се брише.
Ставот (6) станува став (5).

Член 6
Во членот 125 став (4) точка 3) зборовите: „носите-

лот на семејно земјоделско стопанство“ се заменуваат 
со зборовите: „индивидуалниот земјоделец“.

Член 7
По членот 162 се додава нов член 162-а, кој гласи: 

„Член 162-а
(1) Во случај кога е истечено времето за кое е име-

нуван директорот, а по распишаниот јавен конкурс не е 
извршен избор на директор, како и во случај на разре-
шување на директорот од членот 162 од овој закон, 
Управниот одбор донесува одлука за именување на 
вршител на должноста директор до именување на ди-
ректор по распишан јавен конкурс, но не подолго од 
шест месеци.
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(2) На одлуката за именување на вршител на долж-
носта директор од ставот (1) на овој член согласност да-
ва Владата на Република Македонија.“.

Член 8
Во членот 187 став (1) точка 1) зборовите: „носите-

лите на семејно земјоделско стопанство“ се заменуваат 
со зборовите: „индивидуалните земјоделци“.

Член 9
Во членот 199 став (1) точка 3 зборовите: „носители-

те на семејно земјоделско стопанство“ се заменуваат со 
зборовите: „индивидуалните земјоделци“.

Член 10
Во Законот за изменување и дополнување на Зако-

нот за пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 15/13), чле-
нот 9 се брише.

Член 11
Подзаконскиот акт чие донесување е утврдено со 

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

Член 12
Се овластува Законодавно - правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за пензиското и инвалидското  
осигурување.

Член 13
Започнатите постапки до денот на влегување во си-

ла  на овој закон, a кои се однесуваат за носителите на 
семејно земјоделско стопанство согласно со одредбите 
од член 11 став (1) точка 9, член 31 став (2), член 38 
став (2), член 125 став (4) точка 3, член 187 став (1) точ-
ка 1 и член 199 точка 3 од Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување („Службен весник на Републи-
ка Македонија” број 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 
44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 
129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16 и 
132/16), ќе се завршат според одредбите од овој закон.

Член 14
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 
__________

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR SIGURIM PENSIONAL DHE INVALIDOR

Neni 1
Në Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 98/12, 
166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 
160/14, 188/14, 20/15,61/15, 97/15, 129/15,147/15, 
154/15, 173/15, 217/15,27/16, 120/16 dhe 132/16), në 
nenin 11 paragrafi (1) pika 9) ndryshohet si vijon:

"9) bujqit individualë – detyrës të tatimit mbi fitim nga 
veprimtaria bujqësore të cilëve veprimtaria bujqësore u 
është profesion i vetëm (në tekstin e mëtejmë: bujq 
individualë);".

Neni 2

Në nenin 31 paragrafi (2) fjalët: "bartësit e ekonomisë 
bujqësore familjare" zëvendësohen me fjalët: "bujqit 
individualë".

Neni 3
Në nenin 38 paragrafi (6) fjalët: "bartësit e ekonomisë 

bujqësore familjare" zëvendësohen me fjalët: "bujku 
individual".

Neni 4
Në nenin 61 paragrafi (5) ndryshohet si vijon:
"Të drejtë në pension  familjar pas vdekjes së prindit ka 

edhe fëmija me status të personit me invaliditet të 
përcaktuar sipas rregullave për mbrojtje sociale dhe 
rregullave për punësim të personave me invaliditet, pa 
marrë parasysh nëse ka qenë person i mbajtur nga i 
siguruari ose shfrytëzuesi i pensionit.".

Pas paragrafit (5) shtohen dy paragrafë të rinj (6) dhe 
(7), si vijojnë:

"(6) Fëmijës me status të personit me invaliditet të 
përcaktuar sipas rregullave për mbrojtje sociale dhe 
rregullave për punësim të personave me invaliditet, i cili 
është shfrytëzues i pensionit familjar dhe themelon 
marrëdhënie të punës ose kryen veprimtari të pavarur sipas 
rregullave për punësim të personave me invaliditet, ndërsa 
sipas të cilës bazë ka sigurim të detyrueshëm social, i 
ndërpritet pagesa e pensionit familjar. Pas ndërprerjes së 
sigurimit të detyrueshëm social vazhdon pagesa e pensionit 
familjar. 

(7) Fëmija me status të personit me invaliditet të 
përcaktuar sipas rregullave për mbrojtje sociale dhe 
rregullave për punësim të personave me invaliditet, i cili 
para vdekjes së prindit ka themeluar marrëdhënie të punës 
ose ka filluar të ushtrojë veprimtari të pavarur me sigurim 
të detyrueshëm social, ka të drejtë në pension familjar pas 
vdekjes së prindit dhe pushimit të marrëdhënies së punës 
ose ushtrimit të veprimtarisë së pavarur.".

Neni 5
Në nenin 111 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"(1) Vendet e punës në të cilat stazhi i sigurimit 

llogaritet me kohëzgjatje të zmadhuar, e të cilat nuk janë 
përfshirë në rregulloren nga neni 110 të këtij ligji, si dhe 
revizionin e atyre vendeve të punës, i përcakton Komisioni 
për revizion të vendeve të punës në të cilat stazhi i 
sigurimit llogaritet me kohëzgjatje të zmadhuar. Revizioni 
bëhet më së voni në afat prej pesë vitesh nga dita e 
përcaktimit të vendeve të punës me stazh të sigurimit me 
kohëzgjatje të zmadhuar.".

Paragrafët (3) dhe (4) ndryshohen si vijojnë:
"Përcaktimin e vendeve të punës me stazh të sigurimit 

me kohëzgjatje të zmadhuar, revizionin e atyre vendeve të 
punë dhe revizionin e vendeve të punës të përcaktuara 
sipas nenit 110 të këtij ligji, Komisioni nga paragrafi (1) të 
këtij neni e kryen në bazë të elaboratit për përcaktim të 
vendeve të punës me stazh të sigurimit me kohëzgjatje të 
zmadhuar, të përpiluar në pajtim me Metodologjinë nga 
paragrafi (4) të këtij neni.

Metodologjinë për përcaktim të normativave për 
përpilim të elaboratit për përcaktim të vendeve të punës me 
stazh të sigurimit me kohëzgjatje të zmadhuar, e miraton 
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.“.

Paragrafi (5) shlyhet.
Paragrafi (6) bëhet paragraf (5).

Neni 6
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Në nenin 125 paragrafi (4) pika 3) fjalët: "bartësi i 
ekonomisë bujqësore familjare" zëvendësohen me fjalët: 
"bujku individual".

Neni 7
Pas nenit 162 shtohet nen i ri 162-a, si vijon: 

"Neni 162-a
(1) Në rast kur ka skaduar koha për të cilën është 

emëruar drejtori, ndërsa pas konkursit të shpallur publik 
nuk është bërë përzgjedhje e drejtorit, si dhe në rast të 
shkarkimit të drejtorit nga neni 162 të këtij ligji, Bordi 
drejtues miraton vendim për emërim të ushtruesit të detyrës 
drejtor deri në emërimin e drejtorit me konkurs të shpallur 
publik, por jo më gjatë se gjashtë muaj.

(2) Për vendimin për emërim të ushtruesit të detyrës 
drejtor nga paragrafi (1) të këtij neni, pëlqim jep Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë.". 

Neni 8
Në nenin 187 paragrafi (1) pika 1) fjalët: "bartësit e 

ekonomisë bujqësore familjare" zëvendësohen me fjalët: 
"bujqit individualë".

Neni 9
Në nenin 199 paragrafi (1) pika 3 fjalët: "bartësit e 

ekonomisë bujqësore familjare" zëvendësohen me fjalët: 
"bujqit individualë".

Neni 10
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 

sigurim pensional dhe invalidor ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 15/13), neni 9 shlyhet.

Neni 11
Akti nënligjor miratimi i të cilit është përcaktuar me 

këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 12
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar 
të Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor.

Neni 13
Procedurat e filluara deri në ditën e hyrjes në fuqi të 

këtij ligji, e të cilat kanë të bëjnë me bartësit e ekonomisë 
bujqësore familjare në pajtim me dispozitat e nenit 11 
paragrafi (1) pika 9, nenit 31 paragrafi (2), nenit 38 
paragrafi (2), nenit 125 paragrafi (4) pika 3, nenit 187 
paragrafi (1) pika 1 dhe nenit 199 pika 3 të Ligjit për 
sigurim pensional dhe invalidor ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 98/12, 166/12, 15/13, 
170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 
20/15, 61/15, 97/15, 129/15 ,147/15, 154/15, 173/15, 
217/15, 27/16, 120/16 dhe 132/16), do të përfundohen 
sipas dispozitave të këtij ligji.

Neni 14
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
__________

584.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Републи-
ка Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЗАШТИТА НА УКАЖУВАЧИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за заштита на укажувачи,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 20 февруари 2018 година.

 
Бр. 08-1381/1  Претседател

20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

м-р Талат Џафери, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЗАШТИТА НА УКАЖУВАЧИ

Член 1
Во Законот за заштита на укажувачи („Службен вес-

ник на Република  Македонија“ брoj 196/15), во членот 
1 по зборовите: „заштитеното пријавување“, се додава 
зборот: „во јавниот и приватниот сектор, заради зашти-
та на јавниот интерес,“.

Член 2
Во членот 2 став (1) по зборовите: „е пријавување“ 

се додаваат зборовите: „односно откривање“, а по збо-
ровите: „казниво“ се става запирка и се додава зборот 
„неетичко“.

По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), 
кои гласат:

„(4) Под поимот институција во смисла на овој за-
кон се подразбира орган на државната и локалната 
власт, друг државен орган основан согласно Уставот на 
Република Македонија и со закон, агенција, фонд, јав-
на установа или јавно претпријатие основано од Репуб-
лика Македонија или од општина, градот Скопје, и оп-
штина во градот Скопје, како и друга институција ре-
гистрирана како правно лице со доминантна или целос-
на сопственост на државата.

(5) Под поимот правно лице во смисла на овој закон 
се подразбира правно лице регистрирано во трговскиот 
регистар или регистарот на други правни лица кои ги 
води Централниот регистар на Република Македонија, 
а кое не е опфатено со поимот институција од ставот 
(4) на овој член.“

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (6) и (7). 

Член 3
Во членот 3 став (1) зборовите: „со добра намера и 

со разумно сомневање во вистинитоста на информации-
те во содржината на пријавата во времето на пријавува-
њето“ се заменуваат со зборовите: „анонимно или до-
верливо, со  добра  намера и врз основа на разумно уве-
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рување во времето на пријавувањето дека информации-
те содржани во пријавата се вистинити“.

Во ставот (3) зборовите: „анонимност и доверли-
вост, до степен и до момент до кои тој тоа го бара“ се 
заменуваат со зборот „доверливост“.

Во ставот (4) зборот „анонимност“ се заменува со 
зборот „доверливост“.

Член 4
Во членот 4 став (4) во алинејата 2 зборовите: „бара 

да биде анонимен или пријавува доверливо“ се замену-
ваат со зборовите: „пријавува анонимно или довер-
ливо“.

Член 5
Во членот 5 став (3) зборовите: „Органите, институ-

циите“ се заменуваат со зборот „Институциите“, а збо-
ровите: „бара да биде анонимен или пријавува довер-
ливо“ се заменуваат со зборовите: „пријавува аноним-
но или доверливо“.“

Во ставот (5) зборовите: „органот на кого е доставе-
на информацијата не е надлежен “ се заменуваат со  
зборовите: „институцијата односно правното лице до 
кое укажувачот ја доставил информацијата не е над-
лежно“, а зборот „пријавувачот“ се заменува со зборот 
„ укажувачот“.

Во ставот (6) зборот „пријавувачот“ се заменува со 
зборот „укажувачот“.

Ставот (7) се менува и гласи:
„Институцијата односно правното лице до кое ука-

жувачот ја доставил пријавата е должно: 
- на барање на укажувачот да му даде известување 

за текот и  дејствијата  кои  се  преземени  во  постапу-
вањето по пријавата,  како  и  да  му  озвозможи  на ука-
жувачот увид во списи на предметот, согласно закон;

- по завршувањето на постапката, да го извести ука-
жувачот кој е познат за исходот на постапувањето по 
пријавата, согласно закон.“

Ставот (8) се брише.

Член 6
Членот 6 се менува и гласи: 
„(1) Укажувачот може да врши заштитено пријаву-

вање и со правење јавно достапни информации до-
колку:

-  пријавувањето од членовите 4 и 5 од овој закон е 
оневозможено поради невоспоставенa процедура, од-
носно постапка за прием на пријави согласно закон или 

- укажувачот во врска со извршеното заштитено 
пријавување согласно членовите 4 и 5 од овој закон не 
добие информација за преземени мерки во законски ут-
врдениот рок или 

- не се преземени мерки или постои лесно препоз-
натлива опасност од уништување на докази или прикри-
вање одговорност (во натамошниот текст: заштитено 
јавно пријавување). 

(2) Укажувач кој  врши заштитено јавно пријавува-
ње не смее да ги прави јавно достапни:

- личните податоци на субјектот кои не се од значе-
ње за заштитеното пријавување;

- податоците односно информациите кои согласно 
закон се сметаат за класифицирани информации, сог-
ласно прописите за класифицирани информации, како 
и податоци односно информации со кои се загрозува во-
дење на кривична, прекршочна или граѓанска постапка, 
доколку тоа е непосредно и лесно препознатливо;

- податоците односно информации со чијашто јавна 
достапност се повредува или загрозува националната 
безбедност, одбраната на независноста или територијал-
ниот интегритет на Република Македонија.

(3) Укажувач кој ќе изврши пријавување со праве-
ње јавно достапни информации спротивно на одредби-
те од ставовите (1) и (2) на овој член, нема право на 
заштита која се обезбедува согласно одредбите од чле-
новите 8, 9 и 10 од овој закон.“

Член 7
Во членот 7 став (1) по зборот „укажувач“ се додава-

ат зборовите: „без негова согласност“, а по зборот „од-
лука“ се додаваат зборовите: „кога е неопходно потреб-
но за водење на постапка пред надлежен орган“.

Во ставот (2) зборовите „пријавувачот“ во вториот 
и четвртиот ред се заменуваат со зборот „укажувачот“.

Ставот (4)  се менува и гласи:
„Овластеното лице за прием на пријави од укажува-

чи е должно во текот на примањето на информациите 
да го извести укажувачот дека неговиот идентитет мо-
же да биде откриен на надлежниот орган согласно ста-
вот (1) на овој член, како и да го извести за мерките за 
заштита на учесникот во кривичната постапка.“.

Ставот (5) се менува и гласи:
„За откривањето на идентитетот на укажувачот врз 

основа на донесена судска одлука согласно ставот (1) 
на овој член, овластеното лице за прием на пријави од 
укажувачи е должно да го извести укажувачот пред от-
кривањето на идентитетот.“.

Член 8
Во членот 8 став (1) по зборот „право“ се става за-

пирка и се додавааат зборовите: „при утврдување одго-
ворност, санкција, престанок на работен однос, суспен-
зија на работно место, распоредување на друго работно 
место кое е понеповолно, дискриминација“.

Член 9
Во членот 10 став (2) во алинеја 1 зборот „укажу-

вање“ се заменува со зборовите: „заштитено пријаву-
вање“.

Во алинеите 2, 3 и 4 по зборовите: „повреда на 
право“ се додаваат зборовите: „заради заштитено прија-
вување“.

Во алинејата 5 по зборот „штета“ се додаваат зборо-
вите: „заради заштитено пријавување“. 

Член 10
Во член 15 ставот (2) се менува и гласи :
„Државната комисија за спречување на корупцијата 

е должнa до Собранието на Република Македонија да 
достави годишен извештај за примени пријави од ука-
жувачи во рамки на својот годишен извештај за ра-
бота.“.

Член 11
По членот 15 се додава нов наслов и нов член 15-а, 

кој гласи:

„Надзор над спроведувањето на законот

Член 15-а
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Надзор над спроведувањето на одредбите на овој за-
кон врши Министерството за правда.“

Член 12
Членот 28 се брише.

Член 13
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за заштита на укажувачи.

Член 14
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 MBROJTJEN E DENONCUESVE

Neni 1
Në Ligjin për mbrojtjen e denoncuesve ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë " numër 195/15), në 
nenin 1 pas fjalës " denoncimi i mbrojtur", shtohen fjalët: 
"në sektorin publik dhe privat, për mbrojtjen e interesit 
publik,".

Neni 2
Në nenin 2 në paragrafin (1) pas fjalës " është 

denoncimi" shtohen fjalët: "respektivisht zbulimi", kurse 
pas fjalës "ndëshkueshme" vihet presje dhe shtohen fjala 
"joetike".

Pas paragrafit (3) shtohen edhe dy paragrafë të rinj (4) 
dhe (5), si vijon:

"(4) Me nocionin institucion në kuptim të këtij ligji 
nënkuptohet organ i pushtetit shtetëror dhe  lokal,  organ 
tjetër shtetëror i themeluar në pajtim me Kushtetutën e 
Republikës së Maqedonisë dhe me ligj, agjenci, fond, 
institucion publik ose ndërmarrje publike e themeluar nga 
Republika e Maqedonisë ose nga komuna, Qyteti i Shkupit 
dhe komuna në Qytetin e Shkupit, si dhe  institucion tjetër i 
regjistruar si person juridik me pronësi dominuese ose të 
plotë të shtetit.

(5) Me nocionin person juridik në kuptim të këtij ligji 
nënkuptohet person juridik i regjistruar në regjistrin tregtar 
ose në regjistrin e personave të tjerë juridikë që i udhëheq 
Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë dhe i cili 
nuk është përfshirë me nocionin institucion nga paragrafi 
(4) i këtij neni."

Paragrafët (4) dhe (5) bëhen paragrafë (6) dhe (7). 

Neni 3
Në nenin 3 paragrafi (1) fjalët: "me qëllim të mirë dhe 

me dyshim racional në vërtetësinë e informatave në 
përmbajtjen e kallëzimit në kohën e denoncimit " 
zëvendësohen me fjalët: “në mënyrë anonime ose 
konfidenciale, me qëllim të mirë dhe në bazë të bindjes së 
arsyeshme në kohën e denoncimit se informatat e 
përmbajtura në kallëzim janë të sakta“.

Në paragrafin (3) fjalët: "anonimiteti dhe konfidencë, 
deri në shkallën dhe momentin deri tek ai këtë e kërkon" 
zëvendësohet me fjalën "konfidencë".

Në paragrafin (4) fjala "anonimitet" zëvendësohet me 
fjalën "konfidencë".

Neni 4
Në nenin 4 paragrafi (4) në alinenë  2 fjalët: "kërkon të 

jetë anonim ose denoncon në mënyrë konfidenciale" 
zëvendësohen me fjalët: “denoncon në mënyrë anonime 
ose konfidenciale".

Neni 5
Ne nenin 5 paragrafi (3) fjalët: “Organet, institucionet" 

zëvendësohet me fjalët: “Institucionet" kurse fjalët: 
"kërkon të jetë anonim ose denoncon në mënyrë 
konfidenciale" zëvendësohen me fjalët: “denoncon në 
mënyrë anonime ose konfidenciale"."

Në paragrafin (5) fjalët: “organi  të cilit i është 
dorëzuar informata nuk është kompetent" zëvendësohen 
me fjalët: “institucioni respektivisht personi juridik tek i 
cili denoncuesi e ka dorëzuar informatën nuk është 
kompetent" dhe fjala "kallëzuesi" zëvendësohet me fjalën 
"denoncuesi".

Në paragrafin (6) fjala "kallëzuesi" zëvendësohet me 
fjalën " denoncuesi".

Paragrafi (7) ndryshohet si vijon:
"Institucioni respektivisht personi juridik te i cili 

denoncuesi e ka dorëzuar kallëzimin është i detyruar: 
- me kërkesë  të denoncuesit  t’i japë njoftim për 

rrjedhën dhe veprimet e ndërmarra në veprimin për 
kallëzim, si dhe t'i mundësojë denoncuesit këqryje në 
shkresat e lëndës në pajtim me ligj;

- pas përfundimit të procedurës, ta njoftojë denoncuesin 
i cili është i njohur për rezultatin e veprimit për kallëzimin, 
në pajtim me ligjin. “

Paragrafi (8) shlyhet.

Neni 6
Neni 6 ndryshohet dhe vijon: 
"(1) Denoncuesi mund të kryejë denoncim të mbrojtur 

edhe me bërjen e informatave të arritshme publike, nëse:
-  denoncimi nga nenet 4 dhe 5 të këtij ligji është bërë i 

pamundur për shkak të procedurës së pavendosur, 
respektivisht procedurës për pranimin e kallëzimeve në 
pajtim me ligjin ose  

- denoncuesi në lidhje me kallëzimin e mbrojtur të 
kryer në pajtim me nenet 4 dhe 5 të këtij ligji, nuk merr 
informatë për masat e ndërmarra në afatin e caktuar ligjor 
ose 

- nuk janë marrë masa ose ekziston rrezik i identifikuar 
lehtësisht nga shkatërrimi i provave ose mbulimi i 
përgjegjësisë (në tekstin e mëposhtëm: denoncim publik i 
mbrojtur). 

(2) denoncuesi i cili kryen denoncim publik të mbrojtur 
nuk guxon t'i bëjë të arritshme në mënyrë publike:

- të dhënat personale të subjektit që nuk janë relevante 
për denoncimin  e mbrojtur;

- të dhënat, respektivisht informacionet që sipas ligjit, 
konsiderohen si informata të klasifikuara, në përputhje me 
rregullat për informatat e klasifikuara, si dhe të dhëna, 
respektivisht informata me të cilat rrezikohet mbajtja e 
procedurës penale, kundërvajtëse ose procedurës civile, 
nëse është e identifikueshme në mënyrë të drejtpërdrejtë 
dhe lehtësisht;

- të dhëna respektivisht  informata me arritshmërinë 
publike të të cilave shkelet ose  rrezikohet  siguria 
kombëtare, mbrojtja e pavarësisë ose integriteti territorial i 
Republikës së Maqedonisë.
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 (3) Denoncuesi i cili do të bëjë kallëzim me bërje 
publike informacione të arritshme në kundërshtim me 
dispozitat e paragrafëve (1) dhe (2) të këtij neni, nuk ka të 
drejtën e mbrojtjes që sigurohet në pajtim  me dispozitat e 
neneve 8, 9 dhe 10 të këtij ligji.”

Neni 7
Në nenin 7 paragrafi (1) pas fjalës "denoncuesi" 

shtohen fjalët: “pa pëlqimin e tij" dhe pas fjalës "vendim" 
shtohen fjalët: “kur është e domosdoshme për mbajtje të 
procedurës para organit kompetent".

Në paragrafin (2) të këtij neni fjalët: “kallëzuesi" në 
rreshtin e dytë dhe të katërt zëvendësohen me fjalën 
"denoncuesi".

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:
"Personi i autorizuar për pranimin e kallëzimeve nga 

denoncuesi detyrohet, gjatë pranimit të informacioneve, ta 
njoftojë denoncuesin se identiteti i tij mund të zbulohet nga 
organi  kompetent në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, 
si dhe ta njoftojë atë për masat për mbrojtjen e 
pjesëmarrësit në procedurën penale.".

Paragrafi (5) ndryshohet dhe vijon:
"Për zbulimin e identitetit të denoncuesit  në bazë të  

vendimit gjyqësor të miratuar në pajtim me paragrafin (1) 
të këtij neni, personi i autorizuar për pranim të kallëzimeve 
nga denoncuesit është i detyruar ta njoftojë denoncuesin 
përpara zbulimit të identitetit.".

Neni 8
Në nenin 8 paragrafi (1) pas fjalës "drejtë" vendoset  

presje dhe shtohen fjalët: “gjatë përcaktimit të 
përgjegjësisë, sanksion, ndërprerje e marrëdhënies së 
punës, suspendim i vendit të punës, sistemim në vend pune 
tjetër që është më pak i volitshëm, diskriminim".

Neni 9
Në nenin 10 paragrafi (2) në alinenë 1 fjala "denoncim" 

zëvendësohet me fjalët: “denoncim të mbrojtur".
Në alinetë 2, 3 dhe 4 pas fjalëve: “shkelje e së drejtës", 

shtohen fjalët: “për denoncim të  mbrojtur".
Në alinenë 5 pas fjalës "dëm" shtohen fjalët: “për 

denoncim të mbrojtur". 

Neni 10
Në nenin 15 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit 

është i detyruar të paraqesë në Kuvendin e Republikës së 
Maqedonisë  raport vjetor për kallëzimet e pranuara nga 
denoncuesit në suaza të raportit të vet vjetor për punë.".

Neni 11
Pas nenit 15 shtohen titull i ri dhe nen i ri 15-a, si vijon:

"Mbikëqyrje mbi zbatimin e ligjit

Neni 15-a
Mbikëqyrje mbi zbatimin e dispozitave të këtij ligji 

kryen Ministria e Drejtësisë."

Neni 12
Neni 28 shlyhet.

Neni 13

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar 
të Ligjit për mbrojtjen e denoncuesve.

Neni 14
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
585.

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

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за сигурност во железничкиот систем,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 20 февруари 2018 година.

 
Бр. 08-1388/1 Претседател

20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

м-р Талат Џафери, с.р.

З А К О Н
ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ  И  ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ЗАКОНОТ 
ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

Член 1
Во Законот за сигурност во железничкиот систем 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 
48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 
166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 52/16, 63/16 и 71/16) во 
членот 13 ставот (12) се менува и гласи:

„Сертификатот за одржување на железнички возила 
се издава на субјектот задолжен за одржување на желез-
нички возила за период од пет години со можност за об-
новување со поднесување на барање од страна на суб-
јектот задолжен за одржување на железнички возила, 
во рок од 30 дена пред истекот на рокот за кој е изда-
ден. По барање на субјектот задолжен за одржување на 
железнички возила, сертификатот може да се издаде и 
за пократок период од пет години, но не помалку од 
две години, доколку субјектот задолжен за одржување 
на железнички возила во барањето наведе дека неможе 
да ги исполни условите од овој закон за период од пет 
години.“

По ставот (12) се додава нов став (13), кој гласи:
„(13) Во случај кога видот или обемот на работење-

то на субјектот задолжен за одржување на железнички-
те возила значително се изменети, податоците во серти-
фикатот треба да се ажурираат во рок од 30 дена од де-
нот на настанатата промена.“

Ставовите (13), (14) и (15), станува ставови (14), 
(15) и (16).

Во ставот (16) кој станува став (17) бројот „(15)“ се 
заменува со бројот „(16)“.
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Ставовите (17), (18) и (19) стануваат ставови (18), 
(19) и (20).

Член 2
(1) Oдредбата од членот 13 став (6) од Законот за си-

гурност во железничкиот систем („Службен весник на 
Република Македонија“ број 48/10, 23/11, 53/11, 
158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 
31/16, 52/16, 63/16 и 71/16), за работите на одржување 
за средни и големи поправки на влечени железнички во-
зила (патнички и товарни вагони), кои се однесуваат на 
субјектот задолжен за одржување на железничките во-
зила – превозник, нема да се применува 24 месеци oд 
денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) До започнување на примена на одредбата од чле-
нот 13 став (6) од Законот за сигурност во железнички-
от систем („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 
42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 52/16, 63/16 и 
71/16), работите на одржување за средни и големи 
поправки на влечени железнички возила (патнички и 
товарни вагони), кои се однесуваат на субјектот задол-
жен за одржување на железничките возила - превозник, 
ќе ги врши правното лице основано од Владата на Ре-
публика Македонија кое е регистрирано за вршење на 
дејноста одржување на железнички возила и ги испол-
нува условите согласно Законот за сигурност во желез-
ничкиот систем („Службен весник на Република Маке-
донија“ број  48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 
42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 52/16, 63/16 и 
71/16).

Член 3
 Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.
__________

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E  LIGJIT 

PËR SIGURI NË SISTEMIN HEKURUDHOR

Neni 1
Në Ligjin për siguri në sistemin hekurudhor ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 48/10, 23/11, 
53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 
193/15, 31/16, 52/16, 63/16 dhe 71/16) në nenin 13 
paragrafi (12) ndryshohet si vijon:

"Certifikata për mirëmbajtjen e mjeteve hekurudhore i 
lëshohet subjektit të obliguar për mirëmbajtjen e mjeteve 
hekurudhore për periudhën prej pesë vitesh me mundësi 
përtëritjeje me parashtrimin e kërkesës nga subjekti i 
obliguar për mirëmbajtjen e mjeteve hekurudhore, në afat 
prej 30 ditësh para skadimit të afatit për të cilin është 
lëshuar. Me kërkesë nga subjekti i obliguar për 
mirëmbajtjen e mjeteve hekurudhore,  certifikata mund të 
lëshohet edhe për periudhë më të shkurtër se pesë vite, por 
jo më pak se dy vite, nëse subjekti i obliguar për 
mirëmbajtjen e mjeteve hekurudhore në kërkesë potencon 
se nuk mund t'i përmbushë kushtet e këtij ligji për 
periudhën prej pesë vitesh."   

Pas paragrafit (12) shtohet paragrafi i ri (13), si vijon:
"(13) Në rastin kur lloji dhe vëllimi i punës së subjektit 

të obliguar për mirëmbajtjen e mjeteve hekurudhore në 
mënyrë të konsiderueshme kanë ndryshuar, të dhënat në 

certifikatë duhet të azhurnohen në afat prej 30 ditësh nga 
dita e ndryshimit të ndodhur."                                                        

Paragrafët (13), (14) dhe (15) bëhen paragrafë (14), 
(15) dhe (16).  

Në paragrafin (16) që bëhet paragrafi (17) numri "(15)" 
zëvendësohet me numrin "(16)".

Paragrafët (17), (18) dhe (19) bëhen paragrafë (18), 
(19) dhe (20).    

Neni 2
(1) Dispozita e nenit 13 paragrafi (6) të Ligjit për siguri 

në sistemin hekurudhor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 
163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 52/16, 63/16 
dhe 71/16), për punët e mirëmbajtjes për riparime të 
mesme dhe të mëdha të mjeteve hekurudhore tërheqëse 
(vagonë të udhëtarëve dhe transportues), që kanë të bëjnë 
me subjektin e obliguar për mirëmbajtjen e mjeteve 
hekurudhore-transportues, nuk do të zbatohet 24 muaj nga 
dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji . 

(2) Deri në fillimin e zbatimit të dispozitës së nenit 13 
paragrafi (6) të Ligjit për siguri në sistemin hekurudhor 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 
48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 
166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 52/16, 63/16 dhe 71/16), 
punët e mirëmbajtjes për riparime të mesme dhe të mëdha 
të mjeteve hekurudhore tërheqëse (vagonë të udhëtarëve 
dhe transportues), që kanë të bëjnë me subjektin e obliguar 
për mirëmbajtjen e mjeteve hekurudhore-transportues, do 
t'i kryejë personi juridik i themeluar nga Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë që është i regjistruar për 
kryerjen e veprimtarisë mirëmbajtje të mjeteve 
hekurudhore dhe i plotëson kushtet sipas Ligjit për siguri 
në sistemin hekurudhor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 
163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 52/16, 63/16 
dhe 71/16). 

Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në „Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.
__________

586.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Републи-
ка Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот 
за даночна постапка,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 20 февруари 2018 година.

 
Бр. 08-1387/1  Претседател

20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

м-р Талат Џафери, с.р.

З А К О Н
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА 

ПОСТАПКА



 Стр. 10 - Бр. 35                                                                                  23 февруари 2018

Член 1
Во Законот за даночна постапка („Службен весник 

на Република Македонија“ брoj 13/2006, 88/2008, 
159/2008, 105/2009, 133/2009, 145/10, 171/10, 53/11, 
39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/ 15, 154/15 и 
23/16), во членoт 9 по ставот (10) се додава нов став 
(11), кој гласи:

„(11) Обврската за чување на даночна тајна, не се 
смета за повредена при размена на податоци кои 
Управата за јавни приходи ги врши со Министерството 
за информатичко општество согласно Законот за 
вработени во јавен сектор“.

Член 2
Одредбата од членот 1 од овој закон ќе отпочне да 

се применува по три месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон.

 
Член 3

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

_________

L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PROCEDURË 

TATIMORE

Neni 1
Në Ligjin për procedurë tatimore ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 13/2006, 88/2008, 
159/2008, 105/2009, 133/2009, 145/10, 171/10, 53/11, 
39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/ 15, 154/15 dhe 
23/16), në nenin 9 pas paragrafit (10) shtohet paragraf i ri 
(11), si vijon:

"(11) Obligimi për ruajtjen e sekretit tatimor, nuk 
llogaritet si cenim gjatë shkëmbimit të të dhënave të cilat 
Drejtoria e të Hyrave Publike i kryen me Ministrinë e 
Shoqërisë Informatike në pajtim me Ligjin për të punësuar 
në sektorin publik."

Neni 2
Dispozita e nenit 1 të këtij ligji do të zbatohet pas tre 

muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
 

Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________

587.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Републи-
ка Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за народниот правобранител,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 20 февруари 2018 година.

 

Бр. 08-1380/1  Претседател
20 февруари 2018 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
                               

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ

Член 1
Во Законот за народниот правобранител („Службен 

весник на Република Македонија“ број 60/03,114/09, 
181/16 и 189/16), по членот 11-б  се додаваат 4 нови чле-
нови: 11-в, 11-г, 11-д и 11-ѓ, кои гласат:

                                         
„Член 11-в

Народниот правобранител заедно со претставници 
на невладини организации (здруженија) презема деј-
ства и мерки за обезбедување поддршка и заштита на 
жртвата/ите, нивните права и презентирање на нивните 
интереси во сите постапки кои се водат во органите на 
државната управа, како и постапки пред обвинителство-
то и судовите преку ефикасно и транспарентно истра-
жување на постапувањето од страна на лица со поли-
циски овластувања и припадници на затворската поли-
ција за кривични дела при вршење на службено деј-
ствие и за кривични дела извршени вон службата со 
употреба на сериозна закана, сила или средства за при-
силба што за последица има смрт, тешка телесна пов-
реда, телесна повреда, противправно лишување од сло-
бода, мачење и друго сурово, нечовечно или понижу-
вачко постапување и казнување доколку со закон е 
предвидено кривично гонење по службена должност.

 Народниот правобранител во случаи кога е пот-
ребно, во согласност со овластувањата од членот 32 од 
овој закон ќе предложи повторно спроведување на оп-
ределена постапка пред надлежното јавно обвинител-
ство. 

Член 11-г
За реализација на надлежноста од членот 11-в од 

овој закон, Народниот правобранител-механизам за гра-
ѓанска контрола покрај овластувањата утврдени во чле-
новите 24 и 32 од овој закон ги презема следниве деј-
ствија и мерки: 

- следење и мониторирање на начинот на постапува-
ње на сите инволвирани органи, организации и уста-
нови,

-да ги разгледа сите списи на внатрешните полицис-
ки истраги и на другите внатрешни истраги спроведени 
од надлежен орган, со право на увид во предметите, 
пристап кон сите релевантни документи (медицинска 
документација, изјави на жртвите и сведоците, како и 
на сторителите и сл), обезбедување на материјални и 
вербални докази, спроведување на сопствени интервјуа 
со жртвите , сведоците и сторителите,

- да врши посети во органите, организациите, уста-
новите инволвирани во случаите и да предложи повтор-
но спроведување на определена постапка пред надлеж-
ниот орган и Јавното обвинителство,

- правна поддршка на жртвите и нивните семејства,
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- рано предупредување на лица со полициски овлас-
тувања и припадници на затворската полиција,

- следење на примената на просписите, идентифику-
вање на пропустите и поднесување иницијативи за из-
мени и дополнување на закони и други подзаконски ак-
ти и нивно усогласување со меѓународни договори ра-
тификувани во согласност со уставот на Република Ма-
кедонија и 

- преземање други мерки определени со закон.
Член 11-д

Во состав на Народниот правобранител -механизам 
за граѓанска контрола учествуваат три надворешни чле-
нови од здруженија.

Собранието на Република Македонија распишува ја-
вен оглас за избор на здружение од областа на човеко-
вите права, полициското право и правосудството.

Јавниот оглас се објавува во најмалку два дневни 
весника од кои по еден од весниците што се издаваат 
на македонски јазик и во весниците што се издаваат на 
јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните 
кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот 
јазик.

Избраните здруженија номинираат по еден прет-
ставник за надворешен член во Народниот правобрани-
тел - механизам за граѓанска контрола, со мандат од ед-
на година.

Надворешните членови треба да ги исполнуваат 
следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија,
-со правосилна судска пресуда да не им е изречена 

казна или прекршочна санкција забрана за вршење на 
професија, дејност или должност,

-да имаат стекнато најмалку 240 кредити според 
ЕКТС или завршен VII степен на образование и

-да имаат пет години работно искуство кај невлади-
ни организации (здруженија) во областа на човековите 
права, полициското право и правосудството.

Народниот правобранител со номинираните лица 
склучува Договор за ангажирање со кој подетално се ут-
врдуваат нивните права и обврски.

Начинот на работа на надворешните членови поде-
тално ќе биде уреден со посебна Методологија за рабо-
та која ќе биде утврдена од сите членови на Народниот 
правобранител - механизам за граѓанска контрола, а ко-
ја ќе биде одобрена од Народниот правобранител.

Член 11-ѓ
Народниот правобранител - механизам за граѓанска 

контрола покренува постапка по барање на странката-
жртва или на член на неговото семејство, по иницијати-
ва на претставници на невладиниот сектор, како и по 
сопствена иницијатива по добиени сознанија (допрен 
глас) за можни повреди на правото на живот и забрана 
на тортура од Европската конвенција за човекови права 
ратификувана согласно Уставот на Република Македо-
нија.“.

Член 2
По членот 31-б се додава нов член 31-в, кој гласи:

„Член 31-в
Народниот правобранител - механизам за граѓанска 

контрола за реализација на овластувањата од членови-
те 11-в, 11-г, 11-д и 11-ѓ од овој закон, со цел утврдува-

ње на состојбите во врска со постапувањата извршени  
од страна на лица со полициски овластувања и припад-
ници на затворската полиција, може да врши ненајаве-
ни посети во органите, институциите и установите.

Народниот правобранител - механизам за граѓанска 
контрола има пристап до класифицирани информации 
согласно прописите кои се однесуваат на класифицира-
ни информации и докази без оглед на степенот на до-
верливост.

Органите, организациите и установите се должни 
да соработуваат со Народниот правобранител- механи-
зам за граѓанска контрола и на негово барање да му ги 
обезбедат сите докази, податоци и информации без ог-
лед на степенот на доверливост, и да му овозможат неп-
речено спроведување на постапката.

За своето работење и спроведените дејствија, Народ-
ниот правобранител -  механизам за граѓанска контрола 
подготвува извештај кој е составен дел од Годишниот 
извештај за степенот на обезбедувањето почитување, 
унапредување и заштита на уставните и законските пра-
ва на граѓаните, кој го доставува до Собранието на Ре-
публика Македонија, и јавно го објавува.

За одредени случаи Народниот правобранител -ме-
ханизам за граѓанска контрола може да изготвува и По-
себни извештаи.“.

Член 3
Во членот 45 по ставот (3) се додава нов став (4), 

кој гласи: 
„(4) Народниот правобранител за реализација на 

надлежноста од членовите 11-в и 11-г од овој закон во 
рамките на стручната служба формира посебна органи-
зациона единица Народниот правобранител - механи-
зам за граѓанска контрола.“

Член 4
Во членот 48 став (1) по зборовите „Средствата за 

работа на Народниот правобранител“ се додаваат зборо-
вите: „Народниот правобранител - механизам за граѓан-
ска контрола“.

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи: 
„Средствата за работа на Народниот правобранител - 
механизам за граѓанска контрола треба да бидат утврде-
ни во Буџетот на Народниот правобранител како посеб-
на буџетска подпрограма.

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

Член 5
Актите за организација на работата и систематиза-

ција на работните места во стручната служба, тимот на 
Националниот превентивен механизам, посебните одде-
ленија и канцелариите на Народниот правобранител ќе 
се усогласат со одредбите на овој закон во рок од три 
месеци од денот на неговото влегување во сила.

Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

__________
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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIM TË LIGJIT 

PËR AVOKATIN E POPULLIT

Neni 1
Në Ligjin për Avokatin e Popullit ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër  60/03,114/09, 181/16 
dhe 189/16), pas nenit 11-b shtohen  4 nene të reja 11-v, 
11-g, 11-d dhe 11-gj, si vijojnë:                                  

“Neni 11-v
Avokati i Popullit së bashku me përfaqësues të 

organizatave joqeveritare (shoqatave)  merr veprime dhe 
masa për sigurimin e mbështetjes dhe mbrojtjes së 
viktimës/ave, të drejtat e tyre dhe prezantimin e interesave 
të tyre në të gjitha procedurat që mbahen në organet e 
administratës shtetërore, si dhe procedurat para prokurorisë 
dhe gjykatave përmes hetimit efikas dhe transparent të 
veprimit nga ana e personave me autorizime policore dhe 
pjesëtarë të policisë së burgut për vepra penale gjatë 
kryerjes së veprimit zyrtar dhe për vepra penale të kryera 
jashtë shërbimit duke përdorur kërcënim serioz, forcë ose 
mjete për detyrim që për pasojë kanë vdekje, lëndime të 
rënda trupore, lëndime trupore, privim kundërligjor nga 
liria, torturë dhe veprim tjetër të ashpër, veprim jonjerëzor 
ose nënçmues dhe dënim nëse me ligj është paraparë 
ndjekje penale me detyrë zyrtare.

Avokati i Popullit në raste kur është e nevojshme, në 
pajtim me autorizimet nga neni 32 të këtij ligji do të 
propozojë zbatimin e sërishëm të procedurës së caktuar 
para prokurorisë publike kompetente. 

Neni 11-g
Për realizimin e kompetencës nga neni 11-v të këtij 

ligji, Avokati i Popullit-mekanizmi i kontrollit civil, përveç 
autorizimeve të përcaktuara në nenet 24 dhe 32 të këtij ligji 
i ndërmerr veprimet dhe masat  në vijim: 

- ndjekje dhe monitorim i mënyrës së veprimit të të 
gjitha organeve të involvuara, organizatave dhe 
institucioneve,

-t’i shqyrtojë të gjitha shkresat  të hetimeve të 
brendshme policore dhe të hetimeve të tjerave të 
brendshme të zbatuara nga organi kompetent, me të drejtë 
të këqyrjes në lëndët, qasje në të gjitha dokumentet 
relevante (dokumentacion mjekësor, deklarata të viktimave 
dhe dëshmitarëve, si dhe të kryerësve dhe të ngjashme), 
sigurimi i dëshmive  verbale dhe materiale, zbatimi i 
intervistave personale me viktimat, dëshmitarët dhe 
kryerësit,

- t’i vizitojë organet, organizatat, institucionet e 
përfshira në rastet dhe të propozojë zbatim të sërishëm të 
procedurës së caktuar para organit kompetent dhe 
Prokurorisë Publike,

- përkrahje juridike  e viktimave dhe familjeve të tyre,
- paralajmërim i hershëm i personave me autorizime 

policore dhe pjesëtarëve të policisë së burgut,
- ndjekjen e zbatimit të rregullave, identifikimin e 

lëshimeve dhe parashtrimin e iniciativave për ndryshime 
dhe plotësime të ligjeve dhe akteve të tjera nënligjore dhe 
harmonizimin e tyre me marrëveshjet ndërkombëtare të 
ratifikuara në pajtim me Kushtetutën e Republikës së 
Maqedonisë dhe 

- ndërmarrjen e masave të tjera të përcaktuara me ligj.

Neni 11-d

Në përbërjen e Avokatit të Popullit - mekanizmi i 
kontrollit civil marrin pjesë tre anëtarë të jashtëm të 
shoqatave.

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë shpall konkurs 
publik për zgjedhjen e shoqatës në fushën e të drejtave të 
njeriut, të drejtës policore dhe jurisprudencës.

Konkursi publik publikohet në së paku dy gazeta 
ditore, prej të cilave njëra nga gazetat që botohen në gjuhën 
maqedonase dhe në gazetat që botohen në gjuhën që e 
flasin së paku 20% e qytetarëve të cilët flasin gjuhë zyrtare 
të ndryshme nga gjuha maqedonase.

Shoqatat e përzgjedhura e nominojnë nga një 
përfaqësues për anëtar të jashtëm në Avokatin e Popullit - 
mekanizmi i kontrollit civil, me mandat prej një viti.

Anëtarët e jashtëm duhet t’i plotësojnë kushtet në 
vijim:

-të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
-me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor të mos u jetë 

shqiptuar dënim ose sanksion për kundërvajtje ndalim për 
kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës,

-të kenë fituar së paku 240 kredi sipas SETK ose të 
kryer shkallën VII të arsimit dhe

-të ketë pesë vjet përvojë pune te organizatat (shoqatat) 
joqeveritare  në sferën e të drejtave të njeriut, të drejtës 
policore dhe jurisprudencës. 

Avokati i Popullit me personat e nominuar lidh 
Marrëveshje për angazhim me të cilën me hollësisht  
përcaktohen të drejtat e tyre dhe detyrimet.

Mënyra e punës e anëtarëve  të jashtëm më hollësisht 
do të rregullohet me Metodologjinë për punë që do të 
përcaktohet nga të gjithë anëtarët e Avokatit të Popullit- 
mekanizmi për kontroll civil, ndërsa do të miratohet nga 
Avokati i Popullit. 

Neni 11-gj
Avokati i Popullit - mekanizmi i kontrollit civil ngre  

procedurë me kërkesë të palës-viktimës ose të anëtarit të 
familjes së tij, me iniciativë të përfaqësuesve të sektorit 
joqeveritar, si dhe me vetiniciativë pas njohurive të marra  
(zë i arritur), për shkelje të mundshme të së drejtës për jetë 
dhe ndalim të torturës nga Konventa evropiane për të 
drejtat e njeriut e ratifikuar në pajtim me Kushtetutën e 
Republikës së Maqedonisë.“.

Neni 2
Pas nenit 31-b shtohet nen i ri 31-v, si vijon:

“Neni 31-v
Avokati i popullit-mekanizmi për kontroll civil për 

realizim të autorizimeve nga nenet 11-v, 11-g, 11-d dhe 11-
gj të këtij ligji, me qëllim të përcaktimit të gjendjeve në 
lidhje me veprimet e kryera nga ana e personave me 
autorizime policore dhe pjesëtarëve të policisë së burgut, 
mund të kryejë vizita të paparalajmëruara në organet, 
institucionet dhe entet. 

Avokati i Popullit- mekanizmi për kontroll civil ka 
qasje në informacione të klasifikuara sipas rregullave që 
kanë të bëjnë me informacionet e klasifikuara dhe dëshmitë 
pa marrë parasysh shkallën  e besueshmërisë.

Organet, organizatat dhe institucionet janë të detyruara 
të bashkëpunojnë me Avokatin e Popullit – mekanizmi i 
kontrollit civil dhe me kërkesë të tij t’ia sigurojnë të gjitha 
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dëshmitë,  të dhënat  dhe informacionet pa marrë parasysh 
shkallën e besueshmërisë, dhe t’i mundësojnë  zbatim të 
papenguar të procedurës.

Për punën e vet dhe veprimet e zbatuara, Avokati i 
Popullit- mekanizmi për kontroll civil përgatit raport i cili 
është pjesë përbërëse e Raportit vjetor për shkallën e 
sigurimit të respektit, avancimit dhe mbrojtjes së të 
drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve, të cilin e 
dorëzon te Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, dhe e 
shpall publikisht.

Për raste të caktuara Avokati i Popullit – mekanizmi 
për kontroll civil mund të përgatisë edhe Raporte të 
veçanta.”.

Neni 3
Në nenin 45 pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4), 

si vijon: 
“(4) Avokati i Popullit për realizimin e kompetencës 

nga nenet  11-v dhe 11-g të këtij ligji në kuadër të 
shërbimit profesional formon njësi të veçantë organizative 
Avokati i Popullit –mekanizmi për kontroll civil.”

Neni 4
Në nenit 48 paragrafi (1) pas fjalëve “Mjete për punën 

e Avokatit të Popullit” shtohen fjalët: “Avokati i Popullit-
mekanizmi për kontroll civil”.

Pas paragrafit (5) shtohet neni i ri (6), si vijon: “Mjetet 
për punë të Avokatit të Popullit-mekanizmi për kontroll 
civil duhet të përcaktohen në Buxhetin e Avokatit të 
Popullit si nënprogram i veçantë buxhetor.

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

Neni 5
Aktet për organizimin e punës dhe sistematizimin e 

vendeve të punës në shërbimin profesional, ekipin e 
Mekanizmit preventiv nacional, seksionet e veçanta dhe 
zyrat e Avokatit të Popullit do të harmonizohen me 
dispozitat e këtij ligji në afat prej tre muajsh nga dita e 
hyrjes së tij në fuqi.

Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________

588.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Републи-
ка Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНО  СОЦИЈАЛНО   ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот 
за придонеси од задолжително социјално осигурување,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 20 февруари 2018 година.

 
Бр. 08-1386/1  Претседател

20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

м-р Талат Џафери, с.р.
З А К О Н

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1
Во Законот за придонеси од задолжително социјал-

но осигурување („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 142/2008, 64/2009, 156/2009, 166/10, 53/11, 
185/11, 44/12,15/13, 91/13,170/13, 97/14, 113/14, 180/14, 
188/14, 20/15, 48/15, 129/15, 217/15, 190/16 и 171/17), во 
членот 18 по ставот (1) се додава нов став (2), кој 
гласи:

„(2) Обврзникот за пресметка и уплата на придоне-
сите -  работодавач од јавен сектор согласно Законот за 
вработените во јавниот сектор, е должен податоците за 
обврзниците за плаќање да ги усогласи со регистарот 
на вработените во јавниот сектор, пред поднесување на 
месечната пресметка од ставот (1) на овој член.“.

Ставовите (2), (3), (4) и (5) стануваат ставови (3), 
(4), (5) и (6).

Во ставот (6) броeвите: „(1), (2), (3) и (4)“ се замену-
ваат со броевите: „(1), (2), (3), (4) и (5)“.

Член 2
Во член 21 по ставот 1 се додава нов став (2), кој 

гласи:
„(2) Управата за јавни приходи е должна да размену-

ва податоци со органи и институции за обврзниците за 
пресметка и уплата на придонесите и обврзниците за 
плаќање на придонесите за кои согласно закон врши 
контрола преку месечните пресметки за интегрирана 
наплата.“.

  
Член 3

Одредбите од членовите 1 и 2 ќе отпочнат да се при-
менуваат по три месеци од денот на влегувањето во си-
ла на овој закон.

 
Член 4

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

__________

L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR KONTRIBUTE 

PËR SIGURIM TË DETYRUESHEM SOCIAL

Neni 1
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Në Ligjin për kontribute për sigurim të detyrueshëm 
social ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 
numër 142/2008, 64/2009, 156/2009, 166/10, 53/11, 
185/11, 44/12,15/13, 91/13,170/13, 97/14, 113/14, 180/14, 
188/14, 20/15, 48/15, 129/15, 217/15, 190/16 dhe 171/17), 
në nenin 18 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si 
vijon:

"(2) Obliguesi për llogaritjen e pagesës së kontributeve 
- punëdhënësi nga sektori publik në pajtim me Ligjin për të 
punësuarit në sektorin publik, është i obliguar që të dhënat 
për obligacionet për pagim t’i harmonizojë me regjistrin e 
të punësuarve në sektorin publik, para parashtrimit të 
përllogaritjes mujore nga paragrafi (1) i këtij neni.".  

Paragrafët (2), (3), (4) he (5) bëhen paragrafë (3), (4), 
(5) dhe (6).

Në paragrafin (6) numrat: "(1), (2), (3) dhe (4)" 
zëvendësohen me numrat: "(1), (2), (3), (4) dhe (5)".

Neni 2
Në nenin 21 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri (2), si 

vijon: 
"(2) Drejtoria e të Hyrave Publike është e obliguar të 

këmbejë të dhëna me organe dhe institucione për obliguesit 
për përllogaritjen dhe pagesën e kontributeve dhe 
obliguesit për pagesën e kontributeve për të cilat në pajtim 
me ligjin kryhet kontroll nëpërmjet përllogaritjeve mujore 
për pagesë të integruar.". 

 
Neni 3

Dispozitat nga nenet 1 dhe 2 do të zbatohen pas tre 
muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 4

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

__________
589.

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

У К А З
ЗА  ПРОГЛАСУВАЊЕ  НА  ЗАКОНОТ  ЗА ДО-
ПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВАТА ЗА 

ЈАВНИ ПРИХОДИ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот 
за Управата за јавни приходи,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 20 февруари 2018 година.

 
Бр. 08-1385/1 Претседател

20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

м-р Талат Џафери, с.р.

З А К О Н
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВАТА 

ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ
 

Член 1
Во Законот за Управата за јавни приходи („Служ-

бен весник на Република Македонија„ број 43/14, 61/15 
и 27/16 година) во членот 4 по ставот (3) се додава нов 
став (4), кој гласи:

„(4) Управата за јавни приходи врши контрола на 
ажурноста на регистарот на вработените во јавниот сек-
тор преку контрола на месечните пресметки за интегри-
рана наплата.“.

Ставот (4) станува став (5).
Во ставот (5) кој станува став (6) бројот „(4)“ се за-

менува со бројот „(5)“.
Ставот (6) станува став (7).

Член 2
Одредбата од членот 1 од овој закон ќе отпочне да 

се применува по три месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон.

 
Член 3

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

__________

L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR DREJTORINË E 

TË HYRAVE PUBLIKE

Neni 1
Në Ligjin për Drejtorinë e të Hyrave Publike ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 43/14, 61/15 
dhe 27/16) në nenin 4 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i 
ri (4), si vijon:

"(4) Drejtoria e të Hyrave Publike kryen kontroll mbi 
azhurnimin e regjistrit të të punësuarave në sektorin publik 
nëpërmjet kontrollit të përllogaritjeve mujore për arkëtim 
të integruar.".

Paragrafi (4) bëhet paragraf (5).
Në paragrafin  (5) që bëhet paragraf  (6) numri "(4)" 

zëvendësohet me numrin "(5)". 
Paragrafi (6) bëhet paragraf (7).

Neni 2
Dispozita e nenit 1 të këtij ligji do të zbatohet pas tre 

muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
 

Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________

590.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Републи-
ка Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И  ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ 



23 февруари 2018 Бр. 35 - Стр. 15

ЗАКОНИК

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Изборниот законик,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 20 февруари 2018 година.

 
Бр. 08-1382/1  Претседател

20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

м-р Талат Џафери, с.р.
З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Член 1
Во Изборниот законик („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ брoj 40/2006, 136/2008, 148/2008, 
155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 
142/2016, 67/17 и 125/17), во членот 71 став (10) по збо-
ровите: „изборни резултати“ се додаваат зборовите: 
„од одржаните избори за претседател на Република Ма-
кедонија и избори за пратеници во Собранието на Ре-
публика Македонија“.

По ставот (10) се додава нов став (11), кој гласи:
„(11) Трансакциската сметка од ставот (1) на овој 

член се затвора во рок од девет месеци од денот на обја-
вување на конечните изборни резултати од одржаните 
избори за членови на советите на општините и Советот 
на градот Скопје, избор за градоначалник на општина-
та и градоначалник на градот Скопје.”. 

Член 2
Во членот 85 став (1) зборовите: „став (10) “ се заме-

нуваат со зборовите: „ставови (10)  и (11)“.

Член 3
Во членот 86 ставот (3) се менува и гласи:
„Надоместокот на трошоците за избори ќе се испла-

ти од Буџетот на Република Македонија најдоцна во 
рок од три месеци од конечните изборни резултати од 
одржаните избори за претседател на Република Македо-
нија и избори за пратеници во Собранието на Републи-
ка Македонија, а од буџетот на општината и на градот 
Скопје за одржаните избори за членови на советите на 
општините и Советот на град Скопје, избор за градона-
чалник на општината и градоначалник на градот Скоп-
је најдоцна во рок од девет месеци од конечните избор-
ни резултати, врз основа на извештајот на Државната 
изборна комисија за спроведените избори.” 

Во ставот (4) по зборот „Скопје“ се додаваат зборо-
вите: „врз основа на претходно доставено барање за на-
доместок на трошоци за избори од учесникот во избор-
ната кампања до Државната изборна комисија“.

Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.
__________

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E KODIT 

ZGJEDHOR

Neni 1
Në Kodin zgjedhor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë” numër 40/2006, 136/2008, 148/2008, 
155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 
142/2016, 67/17 dhe 125/17), në nenin 71 paragrafi (10) 
pas fjalëve: “rezultate zgjedhore“ shtohen fjalët: “nga 
zgjedhjet e mbajtura për President të Republikës së 
Maqedonisë dhe zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e 
Republikës së Maqedonisë”. 

Pas paragrafit (10) shtohet paragrafi i ri (11), si vijon: 
“(11) Llogaria e transaksionit nga paragrafi (1) i këtij 

neni mbyllet në afat prej nëntë muajsh nga dita e 
publikimit të rezultateve zgjedhore përfundimtare nga 
zgjedhjet e mbajtura për anëtarë të këshillave të komunave 
dhe Këshillit të qytetit të Shkupit, zgjedhje për kryetar të 
komunës dhe kryetar të komunës së Qytetit të Shkupit.”.  

Neni 2
Në nenin 85 paragrafi (1) fjalët:  “paragrafi (10) “ 

zëvendësohen me fjalët:   “paragrafët (10) dhe (11) “. 

Neni 3
Në nenin 86 paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 
“Kompensimi i shpenzimeve për zgjedhje do të 

paguhet nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë më së 
voni në afat prej tre muajsh nga rezultatet zgjedhore 
përfundimtare nga zgjedhjet e mbajtura për President të 
Republikës së Maqedonisë dhe zgjedhjet për deputetë në 
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, ndërsa nga buxheti 
i komunës dhe i Qytetit të Shkupit për zgjedhjet e mbajtura 
për anëtarë të këshillave të komunave dhe Këshillit të 
Qytetit të Shkupit, zgjedhje për kryetar të komunës dhe 
kryetar të Qytetit të Shkupit, më së voni në afat prej nëntë 
muajsh nga rezultatet zgjedhore përfundimtare, në bazë të 
raportit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për zgjedhjet 
e realizuara.”  

Në paragrafin (4) pas fjalës “Shkup“ shtohen fjalët: “në 
bazë të kërkesës së dorëzuar paraprakisht për kompensim 
të shpenzimeve për zgjedhje nga pjesëmarrësi në fushatën 
zgjedhore te Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve”. 

Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
__________

591.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Републи-
ка Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО  

ЈАВНИОТ СЕКТОР
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Се прогласува Законот за дополнување на Законот 
за вработените во јавниот сектор,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 20 февруари 2018 година.

 
Бр. 08-1384/1  Претседател

20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

м-р Талат Џафери, с.р.
З А К О Н

ЗА   ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ЗАКОНОТ ЗА
 ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР

Член 1
Во Законот за вработените во јавниот сектор 

(„Службен весник на Република Македонија„ број 
27/14, 199/14 и 27/16) во членот 18 по ставот (2) се до-
дава нов став (3), кој гласи:

„(3) Министерството за информатичко општество и 
администрација има право да ги обработува податоци-
те содржани во Регистарот на вработените во јавниот 
сектор и обврска  да  врши размена податоци од својата 
евиденција  со податоци  од Агенцијата за вработување 
на Република Македонија, Управата за јавни приходи, 
Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија и Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, во насока на вршење контрола и обезбеду-
вање на целосни, точни и навремено ажурирани подато-
ци од страна на институциите во јавниот сектор.“.

Ставот (3) станува став (4).

Член 2
Во членот 42 по ставот (2) се додава нов став (3), 

кој гласи:
„(3) По исклучок од ставовите (1) и (2) на овој член, 

за вработените преку К5 Програмата во Секретаријатот 
за спроведување на Рамковниот договор мобилноста се 
врши со преземање на вработениот на работно место 
на исто ниво, односно на работно место за кое вработе-
ниот ги исполнува општите и посебните услови утврде-
ни со актот за систематизација на работните места во 
институција во која се презема, по претходна соглас-
ност на Министерството за информатичко општество и 
администрација и органот надлежен за буџетот на инс-
титуцијата во која вработениот се презема.“.

Ставот (3) станува став (4).

Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 
__________

L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TË PUNËSUARIT 

NË SEKTORIN PUBLIK

Neni 1

Në Ligjin për të punësuarit në sektorin publik ("Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 27/14, 199/14 
dhe 27/16), në nenin 18 pas paragrafit (2) shtohet paragrafi 
i ri (3), si vijon:

"(3) Ministria e Shoqërisë Informatike dhe 
Administratës ka të drejtë t'i përpunojë të dhënat e 
përmbajtura në Regjistrin e të Punësuarve në sektorin 
publik dhe obligim të kryejë shkëmbim të të dhënave nga 
evidenca e vet me të dhëna nga Agjencia e Punësimit të 
Republikës së Maqedonisë, Drejtoria e të Hyrave Publike 
dhe Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor i 
Republikës së Maqedonisë, në drejtim të kryerjes së 
kontrollit dhe sigurimit të të dhënave të plota, të sakta dhe 
të azhurnuara me kohë nga ana e institucioneve në sektorin 
publik.".

Paragrafi (3) bëhet paragraf (4).
Neni 2

Në nenin 42 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), 
si vijon:

"(3) Me përjashtim nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij 
neni, për të punësuarit përmes K5 Programit në 
Sekretariatin për zbatimin e Marrëveshjes Kornizë 
mobiliteti kryhet me marrje të të punësuarit në vendin e 
punës në nivel të njëjtë, përkatësisht në vendin e punës për 
të cilin i punësuari i plotëson kushtet e përgjithshme dhe të 
veçanta të përcaktuara me aktin për sistematizim të 
vendeve të punës në institucionin në të cilin merret, me 
pëlqim paraprakisht të Ministrisë së Shoqërisë Informatike 
dhe Administratës dhe organit kompetent për buxhetin e 
institucionit në të cilin i punësuari merret.".

Paragrafi (3) bëhet paragraf (4).

Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________

592.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на 
Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОН 
ЗА ГРАДЕЊЕ

Се прогласува Законот за изменување на и дополну-
вање на Закон за градење, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 20 февруари 2018 година.

 
Бр. 08-1383/1  Претседател

20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

м-р Талат Џафери, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ЗАКОН ЗА ГРАДЕЊЕ
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Член 1
Во Законот за градење („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ брoj 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 
54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 
28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 
217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16) во 
членот 51 по ставот (3) се додава нов став (4), кој 
гласи:

„(4) Доколку при изградба на линиски инфраструк-
турни градби чија изградба е  финансирана со средства 
од Европската унија или друга меѓународна организа-
ција извршени се измени во текот на изградбата без 
спроведување на постапката од членот 69 на овој за-
кон, се изработува проект на изведена состојба, кој го 
заверува надзорен инженер кој вршел надзор над из-
градбата на градбата.“.

Член 2
Во членот 73 став (1) по алинејата 24 се додава нова 

алинеја 25, која гласи:
„- градби за потребите на гранични премини чија из-

градба е финансирана со средства од Европската унија 
или друга меѓународна организација,“.

Во ставот (3) зборовите: „алинеи 16, 17, 18, 21, 23 и 
24“ се заменуваат со зборовите:  „алинеи 16, 17, 18, 21, 
23, 24 и 25“.

Член 3
Во членот 74 став (6) по зборовите: „железнички 

станици“ се додаваат зборовите: „и градби за потреби-
те на гранични премини“.

Во ставот (7) зборовите: „ставот (7)“ се заменуваат 
со зборовите: „ставот (6)“.

По ставот (10) се додава нов став (11), кој гласи:
„(11) За градби за потребите на гранични премини 

чија изградба е финансирана со средства од Европската 
унија или друга меѓународна организација, во случаите 
кога дел од таа градба опфаќа површина и на територи-
јата на соседна држава и која не претставува градежна 
и функционална целина, решението за изведување на 
градби за потребите на гранични премини чија изград-
ба е финансирана со средства од Европската унија или 
друга меѓународна организација се издава за делот од 
градбата кој се наоѓа на територијата на Република Ма-
кедонија.“ 

Член 4
По членот 87 се додава нов член 87-а, кој гласи:

„Член 87-а
(1) По исклучок од членот 87 став (1) на овој закон, 

инвеститорот може да започне со привремено користе-
ње на линиска инфраструктурна градба чија изградба е 
финансирана со средства од Европската унија или дру-
га меѓународна организација, без одобрение за употре-
ба за градбите од прва категорија односно извештај за 
извршен технички преглед од надзорен инженер за 
градбите од втора категорија, доколку од страна на над-
зорниот инженер кој вршел надзор над изградбата е из-
готвен позитивен извештај за привремена употреба на 
градбата, а во случаите кога градбата е државен или ло-
кален пат донесено е и решение за одобрен режим на 
сообраќај од надлежен орган.

(2) Во извештајот  за привремена употреба на град-
бата од ставот (1) на овој член, надзорниот инженер 
треба да потврди дека:

- градбата нема одредени недостатоци кои ги нару-
шуваат основните барања на градбата кои се однесува-
ат на механичката отпорност, стабилност и сеизмичка 
заштита поради кои градбата не може да се стави во 
употреба;

- градбата нема недостатоци кои треба да бидат от-
странети; 

- градбата е приклучена на електроенергетска, водо-
водна, канализациона и патна инфраструктура;

- отстранети се градби за подготвителни работи ако 
такви градби билe поставени согласно членот 72 од 
овој закон и 

- во текот на изградбата вршел проверка на квалите-
тот на  вградените материјали и опрема.

(3) Во случаите од ставот (1) на овој член, инвести-
торот е должен да обезбеди  одобрение за употреба за 
градбите од прва категорија односно извештај за из-
вршен технички преглед од надзорен инженер во кој е 
констатирано дека градбата може да се стави во употре-
ба за градбите од втора категорија, во рок од две годи-
ни од изготвувањето на позитивен извештај за привре-
мена употреба на градбата.“

Член 5
Во членот 88 став (2) во алинеја 1 по зборовите: 

„проект на изведена состојба“ се додаваат зборовите: 
„кој во случаите од членот 51 став (4) од овој закон тре-
ба да биде заверен од надзорен инженер“.

Член 6
Во членот 90 став (2) во алинеја 1 по зборовите: 

„одобрението за градење,“ се додаваат зборовите: „а во 
случаите од членот 51 став (4) од овој закон дали град-
бата е изградена согласно проектот на изведена состој-
ба заверен од надзорен инженер,“.

Во ставот (3) по зборовите: „одобрението за гра-
дење,“ се додаваат зборовите: „а во случаите од членот 
51 став (4) од овој закон дали градбата е изградена сог-
ласно проектот на изведена состојба заверен од надзо-
рен инженер,“.

Член 7
Во членот 101-а по ставот (3) се додава нов став (4), 

кој гласи:
„(4) По исклучок од ставот (1) на овој член, органот 

на државна управа надлежен за   вршење на работите 
од областа на уредување на просторот, постапката за из-
давање на решение за изведување на градбите за потре-
бите на гранични премини чија изградба е финансира-
на со средства од Европската унија или друга меѓуна-
родна организација од член 73 на овој закон, ја спрове-
дува во писмена форма.“

Член 8
Одредбите од членот 1, членот 4, членот 5 и членот 

6 од овој закон, се применуваат и за линиските инфрас-
труктурни градби чија изградба е финансирана со сред-
ства од Европската унија или друга меѓународна орга-
низација, за кои е издадено одобрение за градење сог-
ласно Законот за градење („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 
54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 
28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 
217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16).

Член 9
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Постапките за издавање на одобрение за употреба 
за линиските инфраструктурни градби чија изградба е 
финансирана со средства од Европската унија или дру-
га меѓународна организација започнати до денот на вле-
гувањето во сила на овој закон, ќе продолжат според 
одредбите на овој закон.

Член 10
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.
_____________

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR NDËRTIM

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

Maqedonisë” numer бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 
54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 
28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 
217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 dhe 132/16) në 
nenin 51 pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4), si 
vijon: 

“(4) Nëse gjatë ndërtimit të ndërtimeve infrastrukturore 
të linjës ndërtimi i të cilave është financuar me mjete nga 
Bashkimi Evropian apo organizatë tjetër ndërkombëtare 
janë bërë ndryshime gjatë ndërtimit pa zbatimin e 
procedurës nga neni 69 i këtij ligji, përpilohet projekti i 
gjendjes së realizuar, të cilin e verifikon inxhinieri 
mbikëqyrës i cili ka kryer mbikëqyrje mbi ndërtimin e 
ndërtimit.”.

Neni 2
Në nenin 73 paragrafi (1) pas alinesë 24 shtohet alineja 

e re 25, si vijon: 
“-ndërtime për nevojat e vendkalimeve kufitare 

ndërtimi i të cilave është financuar me mjete nga Bashkimi 
Evropian apo organizate tjetër ndërkombëtare,”. 

Në paragrafin (3) fjalët: “alinetë 16, 17, 18, 21, 23 dhe 
24” zëvendësohen me fjalët :  “alinetë 16, 17, 18, 21, 23, 
24 dhe 25”. 

Neni 3
Në nenin 74 paragrafi (6) pas fjalëve:  “stacione 

hekurudhore” shtohen fjalët:  “edhe ndërtime për nevojat e 
vendkalimeve kufitare”. 

Në paragrafin (7) fjalët:  “paragrafi (7)” zëvendësohen 
me fjalët:  “paragrafi (6)”. 

Pas paragrafit (10) shtohet paragrafi i ri (11), si vijon: 
“(11) Për ndërtime për nevojat e vendkalimeve kufitare 

ndërtimi i të cilave është financuar me mjete nga Bashkimi 
Evropian apo organizatë tjetër ndërkombëtare, në rastet kur 
një pjesë e atij ndërtimi përfshin sipërfaqe edhe në 
territorin e shtetit fqinj dhe i cili nuk paraqet tërësi 
ndërtimore dhe funksionale, aktvendimi për lëshimin e 
ndërtimeve për nevojat e vendkalimeve kufitare ndërtimi i 
të cilave është financuar me mjete nga Bashkimi Evropian 
apo organizate tjetër ndërkombëtare lëshohet për pjesën 
nga ndërtimi i cili gjendet në territorin e Republikës së 
Maqedonisë.”   

Neni 4
Pas nenit 87 shtohet neni i ri 87-a, si vijon: 

“Neni 87-a

(1) Me përjashtim të nenit 87 paragrafi (1) të këtij ligji, 
investitori mund të fillojë me shfrytëzimin e përkohshëm të 
ndërtimit infrastrukturor të linjës ndërtimi i të cilit është 
financuar me mjete nga Bashkimi Evropian apo organizatë 
tjetër ndërkombëtare, pa leje për përdorim për ndërtimet 
nga kategoria e parë përkatësisht raport për kontrollin e 
kryer teknik nga inxhinieri mbikëqyrës për ndërtimet nga 
kategoria e dytë, nëse nga ana e inxhinierit mbikëqyrës i 
cili ka kryer mbikëqyrjen mbi ndërtimin është përpiluar 
raport pozitiv për përdorimin e përkohshëm të ndërtimit, 
ndërsa në rastet kur ndërtimi është rrugë shtetërore apo 
lokale është miratuar edhe aktvendim për regjim të 
miratuar të komunikacionit nga organi kompetent.  

(2) Në raportin për përdorimin e përkohshëm të 
ndërtimit nga paragrafi (1) i këtij neni, inxhinieri 
mbikëqyrës duhet të vërtetojë se: 

- ndërtimi nuk ka mangësi të caktuara të cilat i 
çrregullojnë kërkesat themelore të ndërtimit të cilat kanë të 
bëjnë me rezistencë mekanike, stabilitet dhe mbrojtje 
sizmike për shkak të të cilave ndërtimi nuk mund të vihet 
në përdorim;   

- ndërtimi nuk ka mangësi të cilat duhet të mënjanohen;  
- ndërtimi është lidhur në infrastrukturën 

elektroenergjetike, të ujësjellësit, kanalizimit dhe rrugore; 
- janë mënjanuar ndërtimet për punë përgatitore nëse 

ndërtime të atilla kanë qenë të vendosura në pajtim me 
nenin 72 të këtij ligji dhe  

- gjatë ndërtimit ka kryer kontroll të cilësisë së 
materialeve dhe pajisjes ndërtimore të vendosur. 

(3) Në rastet nga paragrafi (1) i këtij neni, investitori 
është i detyruar të sigurojë leje për përdorimin e 
ndërtimeve nga kategoria e parë përkatësisht raport për 
kontroll të kryer teknik nga inxhinieri mbikëqyrës në të 
cilin është konstatuar se ndërtimi mund të vihet në 
përdorim për ndërtimet nga kategoria e dytë, në afat prej dy 
vitesh nga përpilimi i raportit pozitiv për përdorimin e 
përkohshëm të ndërtimit.” 

Neni 5
Në nenin 88 paragrafi (2) alineja 1 pas fjalëve:  

“projekt i gjendjes së realizuar” shtohen fjalët:  “i cili në 
rastet nga neni 51 paragrafi (4) të këtij ligji duhet të 
verifikohet nga inxhinieri mbikëqyrës”. 

Neni 6
Në nenin 90 paragrafi (2) alineja 1 pas fjalëve:  “leja 

për ndërtim,” shtohen fjalët:   “ndërsa në rastet nga neni 51 
paragrafi (4) të këtij ligji nëse ndërtimi është ndërtuar në 
pajtim me projektin e gjendjes së realizuar të verifikuar nga 
inxhinieri mbikëqyrës,”. 

Në paragrafin (3) pas fjalëve: “leja për ndërtim,” 
shtohen fjalët: “ndërsa në rastet nga neni 51 paragrafi (4) të 
këtij ligji nëse ndërtimi është ndërtuar në pajtim me 
projektin e gjendjes së realizuar të verifikuar nga inxhinieri 
mbikëqyrës,”.  

Neni 7
Në nenin 101-a pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri 

(4), si vijon: 
“(4) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, organi 

i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve 
nga sfera e rregullimit të hapësirës, procedurën për 
lëshimin e aktvendimit për realizimin e ndërtimeve për 
nevojat e vendkalimeve kufitare ndërtimi i të cilave është 
financuar me mjete nga Bashkimi Evropian apo organizatë 
tjetër ndërkombëtare nga neni 73 i këtij ligji, e zbaton në 
formë të shkruar.” 
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Neni 8
Dispozitat e nenit 1, nenit 4, nenit 5 dhe nenit 6 të këtij 

ligji, zbatohen edhe për ndërtimet infrastrukturore të linjës 
ndërtimi i të cilave është financuar nga Bashkimi Evropian 
apo organizate tjetër ndërkombëtare, për të cilat është 
dhënë leje për ndërtim në pajtim me Ligjin për ndërtim 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 
130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 
79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 
149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 
31/16, 39/16, 71/16 dhe 132/16).

Neni 9
Procedurat për dhënien e lejes për përdorimin e 

ndërtimeve infrastrukturore të linjës ndërtimi i të cilave 
është financuar me mjete nga Bashkimi Evropian apo 
organizatë tjetër ndërkombëtare të filluara deri në ditën e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të vazhdojnë sipas 
dispozitave të këtij ligji. 

Neni 10
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

593.
Указ бр.39
од 23 февруари 2018 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 
за одбрана (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 
110/2008, 51/2011, 151/2011 и 215/2015), член 74 и член 
75 од Законот за служба во Армијата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија”  
бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012,  
29/2014, 33/2015 и 193/2015) 

СЕ  УНАПРЕДУВА 

ВО ЧИН ГЕНЕРАЛ МАЈОР

бригаден генерал МИЛЕСКИ Митија ЗОРАН

ФЧ: бригаден генерал, по формација генерал мајор,
личен ВЕС: 31240

Командант на Здружената оперативна команда, во 
Генералштабот на Армијата  на Република Македонија.

Овој Указ да се изврши веднаш.

Бр. 08-240/1  Претседател
23 февруари 2018 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
594.

За спроведување на Законот за ратификација на 
Протоколот за пристапување на Република Македонија 
во Светската трговска организација и Спогодбата од 
Маракеш за основање на Светската трговска организа-
ција („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.7/03), член 10 од Спогодбата за техничките бариери 
во трговијата и Анекс Б точка 3 и 10 од Спогодбата за 
примена на санитарните и фитосанитарните мерки кои 
се интегрален дел од Спогодбата од Маракеш за основа-
ње на Светската трговска организација и член 36 став 2 
од Законот за  Владата на Република Македонија, 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 
12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 
15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република 
Македонија на седницата, одржана на 20.2.2018 го-
дина, донесе

У Р Е Д Б А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА УРЕДБАТА ЗА ПОСТАПКИ 
ЗА НОТИФИКАЦИЈА НА СТАНДАРДИ, ТЕХНИЧ-
КИ ПРОПИСИ И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНКА НА СООБ-
РАЗНОСТ   И    САНИТАРНИ   И   ФИТОСАНИТАРНИ

МЕРКИ

Член 1
Во Уредбата за постапки за нотификација на стан-

дарди, технички прописи и постапки за оценка на сооб-
разност и санитарни и фитосанитарни мерки („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.8/05), во чле-
нот 4 зборовите “Републичкиот завод за здравствена 
заштита (во натамошниот текст: РЗЗЗ)” се заменуваат 
со зборовите „Агенцијата за храна и ветеринарство“.

Член 2
Во членот 7 зборовите „Министерството за живот-

на средина“ се заменуваат со зборовите „Министерство-
то за животна средина и просторно планирање и Ми-
нистерството за информатичко општество и админис-
трација“.

Член 3
Во членот 10 ставот 2 се менува и гласи:
„Нотификациите од став 1 од овој член, ИСРМ има 

обврска директно да ги достави до Информативниот 
центар на Европската организација за стандардизација: 
Европскиот комитет за стандардизација (ЦЕН), Европ-
скиот комитет за електротехничка стандардизација (ЦЕ-
НЕЛЕК), Европскиот институт за телекомуникациски 
стандарди (ЕТСИ), Меѓународната организација за 
стандардизација и Меѓународната комисија за електро-
техника (ИСО/ИЕЦ), за што задолжително го информи-
ра Министерството за економија“.

Член 4
Во членот 23 зборовите „Дирекцијата за храна при 

Министерството за здравство, Управата за ветеринар-
ство и Управата за заштита на растенијата“ се заменува-
ат со зборовите „Агенцијата за храна и ветеринарство и 
Фитосанитарната управа“.

Член 5
Во членовите 25 став 2, 27 став 1, 28 став 2, 30 ста-

вови 1 и 2 и 34 став 1 зборот “РЗЗЗ” се заменува со збо-
ровите „Агенцијата за храна и ветеринарство“.
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Член 6
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

Бр. 44-8181/1-17 Заменик на претседателот
20 февруари 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
595.

Врз основа на член 61, став (4) од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 20.2.2018 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА СПОЈУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕК-
СПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – 
ЦЕМЕНТЕН ЛАПОРЕЦ НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
„УСЈЕ“ СОПИШТЕ И КИСЕЛА ВОДА, ОПШТИ-
НА КИСЕЛА ВОДА, СО КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕК-
СПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – 
ЦЕМЕНТЕН ЛАПОРЕЦ НА ЛЕЖИШТЕТО 
„УСЈЕ“, СКОПЈЕ НА ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД 

СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се врши спојување на концесијата 
за експлоатација на минерална суровина – цементен ла-
порец на  локалитетот „Усје“ Сопиште и Кисела Вода, 
општина Кисела Вода, доделена со Договор за концеси-
ја бр.24-8041/1 од 4.10.2007 година со концесијата за ек-
сплоатација на минерална суровина - цементен лапорец 
на лежиштето „Усје“, Скопје, доделена со  Договор за 
концесија бр. 24-9381/1 од 13.11.2007 година.

2. По спојувањето на концесиите од точката 1 на 
оваа одлука, концесијата за експлоатација на минерал-
ната суровина - цементен лапорец на локалитетот 
„Усје“, општина Кисела Вода е со површина на просто-
рот дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави 
линии, а точките дефинирани со координати како е да-
дено во табелата и тоа:

                                                                                       

3. Површината на просторот на концесијата за ек-
сплоатација од точка 2 на оваа одлука изнесува P= 
1.356878 km2.

4. Времетраењето на доделената концесија од точка 
2 на оваа одлука е до 22.6.2026 година.

5. Висината на надоместокот за концесијата од точ-
ка 2 на оваа одлука се определува со Договорот за 
концесија во согласност со Тарифникот за утврдување 
на висината на надоместоците за издавање на дозволи 
и концесии за вршење на детални геолошки истражува-
ња и концесии за експлоатација на минерални суро-
вини.

6. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за концесијата од точка 2 на оваа одлука ќе се опреде-
лат со Договорот за концесија.

7. Како почеток на важење на концесијата од точка 
2 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија.

8. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија.

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

                               
Бр. 44-146/1 Заменик на претседателот

20 февруари 2018 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

Оливер Спасовски, с.р.
__________

596.
Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 
154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана 20.2.2018 година, доне-
се    

О Д Л У К А
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ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А4-
ВРЕМЕНО ДОМУВАЊЕ КО СОПИШТЕ-ВОН Г.Р., 

ОПШТИНА СОПИШТЕ
 

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на објекти со намена А4-времено домување 

КО Сопиште-вон г.р., Општина Сопиште. 

                   

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски инди-

кации:

                

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

Бр. 44-758/1 Заменик на претседателот

20 февруари 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,

Оливер Спасовски, с.р.

__________

597.
Врз основа на член 11, точка 5 од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12, 119/13, 41/14, 138/14 и 25/15, 61/15 и 39/16), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата одржана 

на 20.2.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА  ЦЕНОВНИКОТ 
НА ЈП „СТРЕЖЕВО” - БИТОЛА ЗА ВИСИНАТА 
НА  ЦЕНАТА  НА  СУРОВА ВОДА НАМЕНЕТА ЗА 

ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА  НАСЕЛЕНИЕТО

1. Со оваа одлука се дава согласност на Ценовникот 
на ЈП „Стрежево”- Битола за висината на цената на су-
рова вода наменета за водоснабдување на  населението 
бр.02-128/1 од 19.2.2018 година, донесен од Управниот 
одбор на Јавното претпријатие „Стрежево“ - Битола на 
седницата  одржана на 19.2.2018 година.

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

Бр. 44-822/1 Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

598.
Врз основа на член 383 став (1) точка 8) и член 479 

став (2) од Законот за трговските друштва („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 
25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 
120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 
30/16 и 61/16), Владата на Република Македонија во 
својство на Собрание на акционери на Акционерското 
друштво Водостопанство на Република Македонија, во 
државна сопственост, Скопје, на седницата одржана на 
20.2.2018 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИ-
ЈА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2017 ГОДИНА 
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ВОДОСТО-
ПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ВО 

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука за овластен ревизор за ревизија на 

Годишната сметка за 2017 година на Акционерското 
друштво Водостопанство на Република Македонија, во 
државна сопственост, Скопје, се избира ТП Ревизија 
Чулева Скопје, врз основа на спроведената постапка за 
јавна набавка бр.0507-3837/2017, со барање за прибира-
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ње на понуди со електронска аукција за вршење на фи-
нансиска ревизија на Годишната сметка за 2017 година, 
согласно Одлуката за избор на најповолна понуда 
бр.0204-102 од 10.1.2018 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 44-866/1 Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

599.
Врз основа на член 18 од Законот за основање на 

Агенција за енергетика на Република Македонија 
(„Службен весник на Рeпублика Македонија“ бр. 62/05 
и 41/14), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 20.2.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ 
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА  2017 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот 
извештај за работа на Агенцијата за енергетика на Ре-
публика Македонија за 2017 година, бр.02-72/3 од 
23.1.2018 година, донесен од Управниот одбор на 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 23.1.2018 година.

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

Бр. 44-1185/1 Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

600.
Врз основа на член 36, став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 
и 142/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 20.2.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ

НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и давање на користење на недвижна ствар, 
број 19-1080/1 од 28 февруари 2009 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 52/09).

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 44-1254/1 Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

601.
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 20.2.2018 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА АКЦИОНЕРСКО-
ТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕ-
ЌА -  ДРЖАВНА  ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА 

- СКОПЈЕ
 

Член  1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Служба 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија и престанува користењето на дел од нед-
вижна ствар-објект, со површина од 8,83 м2, во зграда 
2, влез 2, кат приземје, кој се наоѓа на ул.„Кеј Димитар 
Влахов“ бб, Скопје на КП 12231, КО Центар 1, запи-
шан во Имотен лист број 9157, сопственост на Републи-
ка Македонија.                  

Член 2
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Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на трајно користење без надоместок на Акционерско 
друштво за приредување игри на среќа -  Државна лота-
рија на Македонија - Скопје.

                                                       
Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Службата за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Маке-
донија и Акционерското друштво за приредување игри 
на среќа - Државна лотарија на Македонија - Скопје, во 
рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 44-1255/1 Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

602.
Врз основа на член 15 став (21) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 20.2.2018 
година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗА-
ПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ 

ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

1. Со оваа одлука се одбива Иницијативата за започ-
нување на постапка за доделување на концесија за де-
тални геолошки истражувања на минерална суровина – 
песок и чакал на локалитетот „Клечовце 2“, општина 
Куманово поднесена од Друштвото за производство, тр-
говија и услуги ДАМЈАН 15 ГРУП ДООЕЛ Марино, 
Илинден бр.24-2792/1 од 1.4.2016 година, бидејќи од 
Министерството за животна средина и просторно пла-
нирање – Управа за животна средина – Сектор за води, 

е добиено негативно мислење бр.11-4207/4 од 6.9.2016 
година, со образложение дека локалитетот се наоѓа во 
граници на предложено подрачје за заштита „Зубовце“, 
како и низ целиот концесиски простор поминува река 
Пчиња.  

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

Бр. 44-1352/1

Заменик на претседателот на 

Владата на Република,

20 февруари 2018 година Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.

__________

603.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

153/15, 190/16 и 21/18) Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 20.2.2018 година, до-

несе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНО-

ЛОШКИ  ИНДУСТРИСКИ  РАЗВОЈНИ  ЗОНИ

Член 1

Со оваа одлука на Дирекцијата за технолошки ин-

дустриски развојни зони се даваат на трајно користење 

без надомест недвижни ствари – инфраструктурни об-

јекти во сопственост на Република Македонија кои 

претставуваат подземна канализациона атмосферска 

мрежа за ТИРЗ Штип, за КО Штип 1 и за КО Три Чеш-

ми  вон град запишана во Имотен лист за инфраструк-

турни објекти бр. 823 и тоа:

- Префикс КИА1, идентификатор ТИРЗШТА, со 

должина од 631,01 м2 и

- Префикс КИА1, идентификатор ТИРЗШТА, со дол-

жина од 1071,01 м2, со вкупна должина од 1702,02 м2. 

Член 2
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Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 44-1875/1 Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

604.
Врз основа на член 11, точка 5 од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
20.2.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИКОТ 
ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА НА СУРОВА ВОДА 
ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ  НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 

ЈП ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ ПРОБИШТИП

1. Со оваа одлука се дава согласност на Ценовникот 
за висината на цената на сурова вода за водоснабдува-
ње на населението на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип 
бр.02-126/9 од 16.02.2018 година, донесен од Управни-
от одбор на Јавното претпријатие ХС „Злетовица“ Про-
биштип, на седницата одржана на 16.02.2018 година.

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

Бр. 44-2150/1 Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

605.
Врз основа на член 18, став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 20.2.2018 го-
дина, донесе

О Д Л У КА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО  

КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ  НА ЈАВ-

НАТА  ЗДРАВСТВЕНА  УСТАНОВА  „ЦЕНТАР ЗА 

ЈАВНО ЗДРАВЈЕ“ - БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за одбрана му престанува користењето на нед-

вижни ствари - простории на кат ПР, зграда бр.2, кои 

се наоѓаат на улица „11 Септември“во Кичево,  на КП 

бр.3376, КО Кичево 6, запишани во Имотен лист 

бр.2165, сопственост на Република Македонија, и тоа:

- просторија  ДП 1, со површина од 20.08 м2,

- просторија ДП 7, со површина од 20.35 м2,

- просторија  ДП 8, со површина од 20.35 м2,

- просторија  О, со површина од 12.44 м2.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-

ваат на времено користење за период од пет години од 

денот на влегувањето во сила на оваа одлука, без надо-

мест на Јавната здравствена установа „Центар за јавно 

здравје“ – Битола.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 

одбрана и Јавната здравствена установа „Центар за јав-

но здравје“ – Битола во рок од 60 дена од денот на вле-

гувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

Бр. 44-2202/1 Заменик на претседателот

20 февруари 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,

Оливер Спасовски, с.р.
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606.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 
и 142/16), а во врска со член 7 од Законот за високооб-
разовните установи на верските заедници („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 81/08), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
20.2.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИ-
РАЊЕ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА 2018 ГО-
ДИНА НА ПРАВОСЛАВНИОТ БОГОСЛОВСКИ 
ФАКУЛТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - СКОП-
ЈЕ ПРИДРУЖНА ЧЛЕНКА  НА  УНИВЕРЗИТЕТ 

„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” –  СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на Православниот Богословски фа-

култет „Св. Климент Охридски” - Скопје придружна 
членка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје, му се доделуваат вкупно 1.500.000 денари од 
Буџетот на Република Македонија за 2018 година, раз-
дел 16001, Програма 4, Потпрограма 47, ставка 464.

Член 2
Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат 

за подмирување на трошоци за реализирање на студис-
ките програми за 2018 година, а не можат да се обезбе-
дат во буџетот на Православниот Богословски факул-
тет „Св. Климент Охридски” - Скопје придружна член-
ка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 44-2203/1 Заменик на претседателот
20 февруари 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

607.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 
и 142/16), а во врска со член 7 од Законот за високооб-
разовните установи на верските заедници („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 81/08), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
20.2.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ 
НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА 2018 ГОДИНА НА 

ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИСЛАМСКИ НАУКИ - СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на Факултетот за Исламски науки - 

Скопје му се доделуваат вкупно 1.000.000 денари од Бу-
џетот на Република Македонија за 2018 година, раздел 
16001, Програма 4, Потпрограма 47, ставка 464.

Член 2
Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат 

за подмирување на трошоци за реализирање на студис-
ките програми за 2018 година, а не можат да се обезбе-
дат во буџетот на Факултетот за Исламски науки - 
Скопје.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 44-2203/2 Заменик на претседателот
20 февруари 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
608.

Согласно  член 79, став 2 од Законот за високо обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 
51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 
20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16 и 127/16), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
20.2.2018 година, донесе 
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О Д Л У К А
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НАМЕНСКИ СРЕДСТВА НА 
УНИВЕРЗИТЕТОТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА 

ВО ТЕТОВО ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука на Универзитетот на Југоисточна Ев-

ропа – Тетово му се доделуваат вкупно 7.500.000,00 де-
нари од Буџетот на Република Македонија за 2018 го-
дина, раздел 16001, Програма 4, Потпрограма 47, став-
ка 464.

Член 2
Средствата утврдени во точка 1 на Одлуката се обез-

бедени од буџетот на Министерството за образование и 
наука, сметка 637-буџетски расходи, Програма 4-Висо-
ко образование, Потпрограма 47- ставка 464.  

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 44-2205/1 Заменик на претседателот
20 февруари 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
609.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-
делското земјиште (,,Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 
154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана 20.2.2018 година, до-
несе

                                                                   
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ИНФРАС-
ТРУКТУРЕН ОБЈЕКТ - ГЛАВЕН КОЛЕКТОР И 
ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ОТПАДНИ ВОДИ 

КО КИЧЕВО-ВОН Г.Р., ОПШТИНА КИЧЕВО

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на инфрас-
труктурен објект - главен колектор и пречистителна 
станица за отпадни води КО Кичево-вон г.р., општина 
Кичево.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 942 м2, ги 
има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 44-4913/1-17 Заменик на претседателот
20 февруари 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
610.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-
делското земјиште (,,Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 
154/15, 215/15 , 7/16 и 39/16), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана 20.2.2018 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ГЛАВЕН КО-
ЛЕКТОР ЗА ОТПАДНИ ВОДИ ДЕЛ 2 –ДЕЛНИЦА  
ОД ПРЕМИН ПРЕКУ КОЧАНСКА РЕКА ДО ПСОВ 
КОЧАНИ, КО КОЧАНИ, КО ДОЛНИ ПОДЛОГ, КО 
ГОРНИ ПОДЛОГ, КО МОЈАНЦИ, ОПШТИНА 

КОЧАНИ

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструкура за изградба на главен 
колектор за отпадни води дел 2 –делница  од премин 
преку Кочанска река до ПСОВ Кочани, КО Кочани, КО 
Долни Подлог, КО Горни Подлог, КО Мојанци, општи-
на Кочани.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 19120м2, 
ги има следните катастарски индикации:
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 44-7022/1-17 Заменик на претседателот
20 февруари 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
611.

Врз основа на член 26, став 4 од Законот за Центра-
лен регистар („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 50/01, 49/03, 109/05, 88/08, 35/11, 43/14, 
199/14, 97/15, 153/15 и 27/16), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 20.2.2018 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА

МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА

1. Со оваа oдлука се дава согласност на Финансис-
киот план на Централен регистар на Република Македо-
нија за 2018 година,  број 0201-3/36 од 25.12.2017 го-
дина, донесен од Управниот одбор на Централниот ре-
гистар на Република Македонија, нa седницата одржа-
на на 25.12.2017 година.

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

Бр. 44-8739/1-17 Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

612.
Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
20.2.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА 
НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ 
НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОС-
ТИ ХИДРОСИСТЕМ „ЗЛЕТОВИЦА“ – ПРОБИШТИП 

ЗА 2018 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 
утврдување на висината на вредноста на бодот за 
пресметување на платите на вработените во Јавното 

претпријатие за извршување на водостопански дејнос-
ти Хидросистем „Злетовица“ – Пробиштип за 2018 го-
дина бр.02-129/1 од 13.2.2018 година, донесена од 
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седни-
цата, одржана на 13.2.2018 година.

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

Бр. 44-8802/1-17 Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ

613.
О Б Ј А В А

Договор за пријателство, добрососедство и сора-
ботка меѓу Република Македонија и Република Буга-
рија, склучен во Скопје на 1 август 2017 година, ра-
тификуван во Собранието на Република Македонија 
на 15 јануари 2018 година, објавен во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 12/2018, ратифи-
куван и во Република Бугарија, врз основа на став 1 
од член 13 во Договорот, влегол во сила на 14 февру-
ари 2018 година, односно на денот на размената на 
инструментите за ратификација меѓу двете договор-
ни страни со потпишување на Протокол за размена 
на инструментите за ратификација во врска со Дого-
ворот.

16 февруари 2018 година Министер,
Скопје Никола Димитров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
614.

Врз основа на член 18, став (1) точка б) и став (2) од 
Законот за нотаријатот („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 72/16 и 142/16), Министерството за 
правда на ден 13 февруари 2018 година, го донесе след-
ното 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ

1. На нотарот Веселинка Здравкова од Битола, со 
службено седиште за подрачјето на Основниот суд во 
Битола и престанува службата на нотар поради наврше-
ни 64 години возраст.
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2. Решението влегува во сила на ден 3.3.2018 го-
дина.

О б р а з л о ж е н и е

Со решение на министерот за правда бр. 04-4417/4 
од 17.11.1998 година, врз основа на Третиот конкурс 
лицето Веселинка Здравкова е именувана за нотар на 
подрачјето на Основниот суд во Битола. Нотарот Весе-
линка Здравкова од Битола родена на 3.3.1954 година, 
на ден 3.3.2018 година, навршува 64 години возраст, по-
ради што ги исполнува условите за престанок на служ-
бата на нотарот.

Согласно со наведеното, а врз основа на член 18, 
став (1), точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот 
(„Службен весник на РМ“ бр. 72/16 и 142/16) Минис-
терството за правда одлучи како во диспозитивот на 
ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се 
поведе Управен спор пред Управниот суд, во рок од 30 
дена од денот на приемот на решението.

Бр. 09-1300/1
13 февруари 2018 година     Министер за правда,

Скопје     Билен Саљији, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО 
ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

615.
Врз основа на член 53 од Законот за административ-

ни службеници („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 
11/18), министерот за информатичко општество и адми-
нистрација, донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
ИНТЕРНИОТ ОГЛАС, НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУ-
ВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ, НА-
ЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АДМИНИСТРА-
ТИВНАТА СЕЛЕКЦИЈА И ИНТЕРВЈУТО, КАКО 
И НАЧИНОТ НА НИВНО БОДИРАЊЕ И МАКСИ-
МАЛНИОТ БРОЈ НА БОДОВИ ОД ПОСТАПКАТА 
НА СЕЛЕКЦИЈА, ВО ЗАВИСНОСТ ОД КАТЕГОРИ-
ЈАТА НА РАБОТНО МЕСТО ЗА КОЕ Е 

ОБЈАВЕН ИНТЕРНИОТ ОГЛАС

Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на интер-

ниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за 
унапредување, начинот на спроведувањето на админис-

тративна селекција и интервјуто, како и начинот на нив-
но бодирање и максималниот број на бодови од поста-
пката на селекција, во зависност од категоријата на ра-
ботно место за кое е објавен интерниот оглас („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 11/15), во 
член 2 во ставот 1 пред зборот „Интерниот“ се додава 
бројот „(1)“.

Во воведната реченица по зборовите „институција-
та и“ се додаваат зборовите „на веб страната на Агенци-
јата за администрација (во натамошниот текст: Агенци-
јата)“.

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи: 
„- за секое различно огласено работно место: распо-

ред на работното време, почеток и завршеток на днев-
ното и неделното работно време и паричен нето износ 
на збирот од делот на плата за степен на образование и 
делот на плата за ниво“.

По ставот (1) се додаваат три нови става (2), (3) и 
(4), кои гласат:

„(2) Организационата единица за управување со чо-
вечки ресурси или лицето кое ги врши работите од таа 
организациска единица во институциите со помалку од 
30 вработени, ја известува Агенцијата за датумот на об-
јавување на интерниот оглас.

(3) Во прилог на известувањето се доставува интер-
ниот оглас и образецот за пријава за унапредување.

(4) Објавувањето на интерниот оглас на веб страна-
та на институцијата и на веб страната на Агенцијата се 
врши истовремено“.

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 12/2-1249/2 Министер за информатичко
22 февруари 2018 година општество и администрација,

Скопје Дамјан Манчевски, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

616.
Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија врз основа на член 36 од Законот за Советот на 
јавните обвинители на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр.150/07), објавува 
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О Г  Л  А  С
ЗА ИЗБОР НА

I
1. Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинител-

ство Скопје.

II
2. Виш јавен обвинител на  Вишо јавно обвинител-

ство Гостивар.

III
3. Виш јавен обвинител на Вишо јавно обвинител-

ство Битола.

IV
4. Основен јавен обвинители на  Основното јавно 

обвинителство Скопје.

V
5. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство за гонење на организиран криминал и ко-
рупција - Скопје.

VI
6. Основен јавен обвинител на  Основното јавно об-

винителство Крива Паланка.

VII
7. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Куманово.

VIII
8. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Велес.

IX
9. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Кавадарци. 

X
10. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Охрид.

XI
11. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Дебар.

XII
12. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Кичево.

XIII
13. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Кочани.

XIV
14. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Гостивар.

XV
15. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Струга.

XVI
16. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Ресен.

XVII
17. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Битола.

XVIII
18. Три  јавни  обвинители во Основното јавно обви-

нителство за гонење на организиран криминал и коруп-
ција - Скопје. 

Сите кандидати за избор на  јавни обвинители ос-
вен  условите предвидени во член 44, 45 и член 46 од  
Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ 
број 150/07) и Законот за измени и дополнување на За-
конот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр 
111/08), потребно е како посебен услов да исполнуваат:

I. Кандидатите за избор на Виш јавен обвинител на 
Вишото јавно обвинителство, потребно е како посебен  
услов да имаат работно искуство од најмалку пет годи-
ни стаж како јавен обвинител, со потврдени резултати 
во работата. 

II. Кандидатите за избор на Основен јавен обвини-
тел на Основното јавно обвинителство  потребно е ка-
ко посебен услов да имаат работно искуство од најмал-
ку три години стаж како јавен обвинител со потврдени 
резултати во работата.

III. Кандидатите за избор на  јавен обвинител  на  
Основното јавно обвинителство за гонење на организи-
ран криминал и корупција и јавен обвинител во Основ-
ното јавно обвинителство за гонење на организиран 
криминал и корупција потребно е како посебен услов 
да имаат работно искуство од најмалку четири  години 
стаж како јавен обвинител со потврдени резултати во 
работата.
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Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, уверение за државјанство и лекар-
ско уверение (двете да не се постари од шест месеци од 
денот на нивното издавање), доказ за работен стаж, дип-
лома или уверение за завршен Правен факултет и пот-
врда за положен правосуден испит во оригинал или за-
верено на нотар,  да  ги достават до Советот на јавните 
обвинители на Република Македонија на ул. „Кеј Дими-
тар Влахов“ бр.4, V спрат во рок од 15 дена од објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“.

Приемот на документи е секој работен ден од 08:00 
до 15:00 часот.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.                                                 

Бр. 08-85/1 Совет на јавните обвинители
21 февруари 2018 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Коле Штерјев, с.р.

       

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА
617.

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 43 од Законот за енергетика („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 
41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 
189/16) и 45 од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапу-
вајќи по барањето за за менување на лиценца за врше-
ње на енергетска дејност трговија на големо со сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V) и 
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), УП1 бр.11-05/17 од 3.1.2018 го-
дина на Друштвото за транспорт, трговија и услуги ЈА-
ВОР ШПЕД ОИЛ ДООЕЛ Струмица, на седницата од-
ржана на 21.2.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕ-
МО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, 
БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ - ТРГО-
ВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) И 

ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1)

1. Лиценца за вршење на енергетска дејност тргови-
ја на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биого-
рива и горива за транспорт - трговија на големо со Еу-
родизел БС (Д-Е V) и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) издадена 

од Регулаторна комисија за енергетика на Република 
Македонија со Одлука УП1 бр. 11-05/17 од 28.6.2017 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 82/17), се менува по барање на носителот на ли-
ценцата поради промена на капацитетите и проширува-
ње на дејноста со Еуросупер БС 95.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетска дејност трговија на големо со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е 
V), Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Еуросупер БС 95, се утврде-
ни во пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност трговија на големо со су-
рова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е 
V), Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Еуросупер БС 95,“ 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 наредниот ден од де-
нот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен вес-
ник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 11-05/17
21 февруари 2018 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-
ВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕ-
НИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА 
ТРАНСПОРТ - ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРО-
ДИЗЕЛ  БС (Д-Е V), ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) И 

ЕУРОСУПЕР БС 95

1. Име и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за транспорт, трговија и услуги ЈАВОР 

ШПЕД ОИЛ ДООЕЛ Струмица, со седиште ул. Лени-
нова, бр.44-ГТЦ Глобал/кат 2, Струмица, Република 
Македонија.

2. Енергетската дејност за која се издава ли-
ценцата 

Трговија на големо со сурова нафта, нафтени дери-
вати, биогорива и горива за транспорт - трговија на го-
лемо Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Еу-
росупер БС 95.

3. Датум на издавање на лиценцата: 
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28 јуни 2017 година

4. Период на важење на лиценцата:
10 години

5. Датум до кога важи лиценцата: 
28 јуни 2027 година

6. Евидентен број на издадената  лиценца:
НД - 57.03.1/17.2/18

7. Број на деловниот субјект – 7167016

8. Единствен даночен број – 4027016525596

9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 
врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-
ње на дејноста трговија на големо со сурова нафта, наф-
тени деривати, биогорива и горива за транспорт. 

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување од земјата и странство на Еуродизел 
БС (Д-Е V), Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Еуросупер БС 95, 
заради натамошна продажба на трговци, преработува-
чи или потрошувачи во земјата и странство.

10. Деловни простори и простории во кои ќе се 
врши енергетската дејност со карактеристики на об-
јектите, постројките, опремата и инсталациите 

За вршење на дејноста трговија на големо на Еуро-
дизел БС (Д-Е V), Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Еуросупер 
БС 95 ќе се користат 3 подземни резервоари од по 
100m³ на локација м.в. Војводинки, ул.Индустрија Саче-
во бр.15, Струмица, запишани на Имотен лист 15828, 
КП 373/9 за КО Балдовци. Резервоарите Барателот ги 
има земено под закуп, а истите се сопственост на Друш-
твото за производство, трговија и услуги ЈАВОР-
ТРАНС ДОО Струмица. 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши трговија 
со Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Еуро-
супер БС 95, во секое време да ги исполнуваат пропи-
шаните минимално-техничките услови за вршење на 
дејноста.  

Носителот на лиценцата е должен во секое време да 
поседува или да има обезбедено право на користење на 
склад во кој се складираат нафтени деривати, биогори-
ва и горива за транспорт, со капацитет определен со 
прописите со кои се уредува трговијата со нафта, нафте-
ни деривати, биогорива и горива за транспорт.

Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регу-
латорната комисија за енергетика за секоја промена на 
расположивиот капацитет за складирање на нафтени де-
ривати, биогорива и горива за транспорт, најдоцна во 
рок од 30 дена по настаната промена.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Дејноста трговија на големо со сурова нафта, нафте-

ни деривати, биогорива и горива за транспорт - тргови-
ја на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно 1 
(ЕЛ-1) и Еуросупер БС 95, носителот на лиценцата мо-
же да ја врши на територијата на Република Македони-
ја и во странство.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата 
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со суро-

ва нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт;

- обезбеди нафтените деривати, биогоривата и гори-
вата за транспорт со кои врши трговија да ги исполну-
ваат пропишаните норми за квалитетот;

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт,  заштита на конкуренцијата, заштита на 
потрошувачите, заштита на животната средина, живо-
тот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди за работа на енергетските објекти и опрема;

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари, и

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности и Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари.

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; 

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
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обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието, како 
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 задолжително 
се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за: 
1. набавка и продажба на сурова нафта, нафтени де-

ривати, биогорива и горива за транспорт - Еуродизел 
БС (Д-Е V), Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Еуросупер БС 95, 
во текот на извештајната година; 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 
од: 

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината, 
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики,
- други објаснувачки белешки подготвени во соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди; и
- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценци;
3. преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опре-
мата за вршење на енергетска дејност,

- заштита при  работа,
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност,

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето,

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба;

4. извршување на програмата за ремонти во извеш-
тајна година;

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност; 

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли;

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; и 

8. бизнис план за тековната година.

15. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува известувања за си-
те околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та дејност.

16. Обврска за овозможување на пристап до об-
јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непос-
реден увид од страна на Регулаторната комисија во 
вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата, 
увид во целокупната документација на носителот на ли-
ценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Законот за 
енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за енер-
гетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергет-
ски дејности.

18. 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 ко-
мисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Зако-
нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности. 
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