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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2538.
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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ
Се прогласува Законот за изменување на Законот
за државните службеници,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јули 2013 година.
Бр. 07 – 2965/1
23 јули 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ
Член 1
Во Законот за државните службеници („Службен
весник на Република Македонија“ број 59/2000,
112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003,
40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006,
36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009, 35/10, 167/10,
36/11, 6/12, 24/12, 15/13 и 82/13), во членот 3-а зборовите: “царинската и даночната администрација“ се заменуваат со зборовите: “финансиската полиција, царинската и даночната администрација“.
Член 2
Во членот 17-и ставот (1) се менува и гласи:
„Вработен во органите на државната и локалната
власт, други државни органи, институции, агенции,
фондови, јавни претпријатија и трговски друштва основани од Република Македонија во целосна државна
сопственост, кој нема статус на државен службеник, а
кој ги исполнува посебните услови од членот 13 став
(3) од овој закон, по потреба или по негово барање,
може да биде преземен и распореден на соодветно работно место во друг орган на државната и локалната
власт или друг државен орган, ако со тоа се согласат
вработениот, како и секретарот, односно функционерот
кој раководи со органот, односно работоводниот орган
кој раководи со правното лице од кое се презема и во
кое се презема вработениот.“
Ставот (3) се менува и гласи:
„За работни места на државен службеник, вработениот од ставовите (1) и (2) на овој член е должен, во
рок од шест месеци од денот на неговото преземање
или распоредување, да положи испит за државен службеник.“
Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR NËPUNËS
SHTETËRORË
Neni 1
Në Ligjin për nëpunës shtetërorë (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 59/2000, 112/2000,
34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003,
85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007,
161/2008, 6/2009, 114/2009, 35/10, 167/10, 36/11, 6/12,
24/12, 15/13 dhe 82/13), në nenin 3-a fjalët: “administratën
doganore dhe tatimore” zëvendësohen me fjalët: “policinë
financiare, administratën doganore dhe tatimore”.
Neni 2
Në nenin 17-i paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"I punësuari në organe të pushtetit shtetëror dhe lokal,
organe tjera shtetërore, institucione, agjenci, fonde,
ndërmarrje publike dhe shoqëri tregtare të themeluara nga
Republika e Maqedonisë në pronësi të plotë shtetërore, që
nuk ka status të nëpunësit shtetëror, e i cili i plotëson
kushtet e veçanta nga neni 13 paragrafi (3) të këtij ligji,
sipas nevojës ose me kërkesë të tij, mund të merret dhe
sistemohet në vend përkatës pune në organ tjetër të
pushtetit shtetëror dhe lokal ose organ tjetër shtetëror, nëse
me këtë pajtohen i punësuari, si dhe sekretari, përkatësisht
funksionari i cili udhëheq me organin, përkatësisht organi
udhëheqës që udhëheq me personin juridik nga i cili merret
dhe në të cilin merret i punësuari. “
Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
"Për vende pune të nëpunësit shtetëror, i punësuari nga
paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, është i detyruar që në
afat prej gjashtë muajsh nga dita e marrjes ose sistemimit
të tij, ta japë provimin për nëpunës shtetëror.”
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
___________
2539.
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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНOT ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ
СЛУЖБЕНИЦИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните службеници,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јули 2013 година.
Бр. 07 – 2966/1
23 јули 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ
Член 1
Во Законот за јавните службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 52/10, 36/11, 6/12,
24/12, 15/13 и 82/13), во членот 3 точка 1 по зборот
„агенциите“ се додаваат зборовите: „и јавните претпри-
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јатија во однос на вработените кои вршат стручно-административни, нормативно-правни, извршни, управни, статистички, административно-надзорни, плански, кадровски, материјално-финансиски, сметководствени, информатички работи и други работи од административна природа, во врска со вршењето на работи
од јавен интерес согласно со закон“.
Во точката 2 по зборот „агенциите“ се додаваат
зборовите: „и јавните претпријатија“.
Во точката 3 по зборовите „како и“ се додаваат зборовите: „јавните претпријатија“.
По точката 5 се додава нова точка 6, која гласи:
„6) вработените во јавната служба кои вршат помошни и технички работи, како и вработените во јавното претпријатие кои вршат работи од дејноста од јавен интерес за која е основано јавното претпријатие, а
кои не се од административна природа и немаат статус
на јавни службеници, во однос на нивните права, обврски и одговорности од работниот однос се применуваат одредбите од Законот за работните односи.“
Член 2
Членот 21-а се менува и гласи:
„(1) Вработен во органите на државната и локалната
власт, други државни органи, институции, агенции, фондови, јавни претпријатија и трговски друштва основани
од Република Македонија во целосна државна сопственост, кој нема статус на јавен службеник, а кој ги исполнува посебните услови утврдени со актот за систематизација, по потреба или по негово барање, може да биде преземен и распореден на соодветно работно место во органите на државната и локалната власт, други државни органи, институции, агенции, фондови, јавни претпријатија
или трговски друштва основани од Република Македонија во целосна државна сопственост, ако со тоа се согласат
вработениот, како и секретарот, односно функционерот
кој раководи со органот, односно работоводниот орган кој
раководи со правното лице од кое се презема и во кое се
презема вработениот.
(2) Вработен во органите на државната и локалната
власт, другите државни органи или институции, кој нема статус на јавен службеник, а кој ги исполнува посебните услови од членот 15 став (3) од овој закон, по
потреба или по негово барање, може да биде распореден на друго работно место во истиот орган, односно
институција.
(3) За работни места на јавен службеник, вработениот
од ставовите (1) и (2) на овој член е должен, во рок од
шест месеци од денот на неговото преземање или распоредување, да положи испит за јавен службеник.
(4) Доколку вработениот не го положи испитот од ставот (3) на овој член работниот однос му престанува.“
Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
____________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN
E LIGJIT PËR NËPUNËS PUBLIKË
Neni 1
Në ligjin për nëpunës publikë ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 52/10, 36/11, 6/12,
24/12, 15/13 dhe 82/13), në nenin 3 pika 1 pas fjalës
"agjencitë" shtohen fjalët: "dhe ndërmarrjet publike lidhur
me të punësuarit që kryejnë punë administrative, normative
juridike,
ekzekutive,
udhëheqëse,
statistikore,
administrative mbikëqyrëse, të planit, kadrovike, materiale
financiare, të kontabilitetit, informatike dhe punë tjera të
natyrës administrative, lidhur me kryerjen e punëve me
interes publik në pajtim me ligjin".
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Në pikën 2 pas fjalës "agjencitë" shtohen fjalët: "dhe
ndërmarrjet publike".
Në pikën 3 pas fjalëve: "si dhe" shtohen fjalët:
"ndërmarrjet publike".
Pas pikës 5 shtohet pika e re 6, si vijon:
„6) të punësuarit në shërbimin publik që kryejnë punë
ndihmëse dhe teknike, si dhe të punësuarit në ndërmarrje
publike që kryejnë punë të veprimtarisë me interes publik
për të cilën është themeluar ndërmarrja publike, e që nuk
janë të natyrës administrative dhe nuk kanë status të
nëpunësve publikë, lidhur me të drejtat, obligimet dhe
përgjegjësitë e tyre nga marrëdhënia e punës zbatohen
dispozitat e Ligjit për marrëdhënie pune.
Neni 2
Neni 21-a ndryshohet si vijon:
"(1) I punësuari në organet e pushtetit shtetëror dhe të
lokal, në organe tjera shtetërore, institucione, agjenci,
fonde, ndërmarrje publike dhe shoqëri tregtare të
themeluara nga Republika e Maqedonisë në pronësi të
plotë shtetërore, që nuk ka status të nëpunësit publik, e i
cili i plotëson kushtet e veçanta të përcaktuara me aktin e
sistematizimit, sipas nevojës ose me kërkesë të tij, mund të
merret dhe sistemohet në vend përkatës të punës në organet
e pushtetit shtetëror dhe lokal, organe tjera shtetërore,
institucione, agjenci, fonde, ndërmarrje publike ose shoqëri
tregtare të themeluara nga Republika e Maqedonisë në
pronësi të plotë shtetërore, nëse me këtë pajtohen i
punësuari, si dhe sekretari, përkatësisht funksionari i cili
udhëheq me organin, përkatësisht organi udhëheqës i cili
udhëheq me personin juridik prej të cilit merret dhe në cilin
merret i punësuari.
(2) I punësuari në organet e pushtetit shtetëror dhe
lokal, organet ose institucionet tjera shtetërore, i cili nuk ka
status të nëpunësit publik, e i cili i plotëson kushtet e
veçanta të nenit 15 paragrafi (3) të këtij ligji, sipas nevojës
ose me kërkesë të tij, mund të sistemohet në vend tjetër të
punës në organin përkatësisht institucion e njëjtë.
(3) Për vendet e punës të nëpunësit publik, i punësuari
nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni është i obliguar që
në afat prej gjashtë muajsh nga dita e marrjes ose
sistemimit të tij, ta japë provimin e nëpunësit publik.
(4) Nëse i punësuari nuk e jep provimin nga paragrafi
(3) i këtij neni marrëdhënia e punës i ndërpritet."
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë."
____________
2540.
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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
земјоделското земјиште,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јули 2013 година.
Бр. 07 – 2967/1
23 јули 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ
Член 1
Во Законот за изменување и дополнување на Законот земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Македонија” број 95/12), во членот 13 став 2
бројот “12“ се заменува со бројот “24“.
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
___________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN Е LIGJIT PËR TOKË
BUJQËSORE
Neni 1
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për
tokë bujqësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 95/12), në nenin 13 paragrafi 2 numri
“12“ zëvendësohet me numrin “24“.
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
___________
2541.
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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за квалитетот на земјоделските производи,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јули 2013 година.
Бр. 07 – 2968/1
23 јули 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ
ПРОИЗВОДИ
Член 1
Во Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на Република Македонија” број
140/10, 53/11 и 55/12), во членот 1 по зборот „ориз“ се
додава зборот „брашно“.
Член 2
Во членот 2 по точката 10 се додаваат три нови точки 10-а, 10-б и 10-в, кои гласат:
„10-а. „Брашно“ е производ добиен со мелење на
пченица, `рж и пченка, наменето за човечка исхрана и
наменските смеси и концентрати кои во својот состав
имаат повеќе од 10% пченично, `ржено или пченкарно
брашно;

10-б. „Ставање во промет на брашно“ е продажба,
превоз, складирање и чување за продажба, како и кој
било облик на размена, замена или отстапување на
брашното со надоместок или без надоместок, испорака
на брашно за услуга за мелење на пченица, `рж и
пченка, за сопствена преработка и увоз и извоз на
брашно;
10-в. „Контролна марка“ е етикета во која е наведен
сериски број издаден од Министерството, знакот на органот што ја издава и ознака за тежината на опаковката
на која треба да се прилепи;“.
Член 3
Во членот 3 став 1 по алинејата 3 се додава нова
алинеја 4, која гласи:
„- начинот и постапката за евидентирање и означување со контролна марка за евиденција на брашното
кое се произведува и става во промет на пазарот, се
увезува или извезува.“
Член 4
Во членот 14 став (1) алинејата 1 се менува и гласи:
„- имаат вработено најмалку едно лице со високо
образование од областа на хемиските, технолошките,
биотехнолошките, биохемиските, ветеринарните или
земјоделските науки со најмалку едногодишно работно
искуство за изведување на лабораториските анализи,“.
По алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:
„- имаат вработено најмалку едно лице со средно
образование од областа на хемиските, технолошките,
биотехнолошките, биохемиските, ветеринарните или
земјоделските науки со најмалку едногодишно работно
искуство за изведување на лабораториските анализи,“.
Член 5
Во Главата II по Делот 1 се додава нов Дел 1-а
“Уредување на пазарот на брашно“ и 13 нови члена 16а, 16-б, 16-в, 16-г, 16-д, 16-ѓ, 16-е, 16-ж, 16-з, 16-ѕ, 16-и,
16-ј и 16-к, кои гласат:
„1-а. УРЕДУВАЊЕ НА ПАЗАРОТ НА БРАШНО
1-а.1. Стандарди за квалитет
Член 16-а
Оператори со брашно
(1) Брашното може да се стави во промет ако е означено со контролна марка и ги исполнува условите за
промет и квалитет утврдени со овој закон.
(2) Оператор со брашно е правно лице или физичко
лице (производител, сопственик на брашното од услужно мелење, ако го користи за натамошно производство, преработка, продажба или кој било друг начин на
испорака, трговец, увозник и извозник), кое прво го
пласира брашното на пазарот и/или означеното брашно
го превезува за трето лице, за сопствени потреби или
го пакува во помали или поголеми пакувања.
(3) Доколку операторот од ставот (2) на овој член
врши извоз на брашно, може да го означи со ознака која ја бара земјата увозничка и да биде документирано
со соодветна документација.
(4) Операторот со брашно пред почетокот на производство, увоз и ставање во промет треба да има производителска спецификација.
(5) Производителската спецификација покрај податоците наведени во декларацијата од членот 16-в став
(4) од овој закон треба да содржи:
- евиденциски број на спецификацијата,
- назив на производот и неговото трговско име, ако
производот го има,
- денот на донесување на спецификација на производителот,
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- краток опис на технолошкиот процес на производство на производот, видот и количината на искористени суровини во однос на нето количината на производот и извештај за испитување на органолептичките,
физичките и хемиските својства на производот,
- датум на започнување на производството, односно
увозот за наведената спецификација,
- група на кој производ припаѓа и
- показателите на квалитет според фаринографот,
екстензографот и амилографот.
Член 16-б
Квалитет на брашно
(1) Брашното треба да има карактеристична боја,
мирис и вкус својствен на брашно, односно не треба да
има никаков туѓ мирис и вкус и не треба да содржи
други состојки од каков било вид.
(2) Рокот на задолжителното отстојување на пченичното брашно пред денот на пуштање во промет треба да изнесува најмалку осум дена од денот на производството, со исклучок на пченичното брашно наменето за производство на тестенини.
(3) Операторот со брашно пред да го стави брашното во промет треба да обезбеди извештај од лабораториско испитување од овластената лабораторија од членот 16-и од овој закон кој ги содржи следниве податоци:
- ознака (број на лабораториски наод),
- датум на производство на брашното,
- количество на вода (релативна влага),
- количество на минерални материи (пепел),
- степен на киселост,
- тип на брашното и
- показателите на квалитет на брашно според фаринограф, екстензограф и амолограф (растегливост, отпор, односен број, енергија, апсорпција на вода, развој,
стабилност, степен на отпуштање и испитување на активност на алфа амилаза преку вискозитет на тестото).
(4) Минималните услови за ставање во промет, квалитетот и типовите на брашно, начинот и методите на
земање на мостри, како и методите за анализа на квалитетот на брашното ги пропишува министерот.
1-а.2. Пакување, означување, транспорт
и складирање на брашно
Член 16-в
Пакување
(1) Брашното што се става во промет од операторите со брашно се пакува во амбалажа затворена на начин што при отворањето амбалажата видливо и трајно
ќе се оштети.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член брашното може да се пушти во промет не пакувано, во рефусна состојба, придружено со документ кој ги содржи податоците од ставот (4) на овој член.
(3) Брашното што се става во промет во оригинално
пакување, на обвивката треба да има декларација за
квалитет која треба да биде лесно видлива, јасна и читлива.
(4) Декларацијата од ставот (3) на овој член ги содржи следниве податоци:
- ознака на типот на брашното,
- содржина на пепел,
- количина на влага,
- степен на киселина,
- податоци за потекло и
- други податоци од интерес за потрошувачите.
(5) Буквите со кои се отпечатени називот на производот и фирмата, односно називот на производителот
или пакувачот мораат да бидат поголеми од буквите со
кои се отпечатени другите податоци во текстот на декларацијата за квалитет.
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(6) Начинот и видот на пакувањата од ставовите (1)
и (3) на овој член, како и условите за ставање во промет на брашното во рефусна состојба од ставот (2) на
овој член ги пропишува министерот.
Член 16-г
Издавање на контролна марка и водење
на евиденција
(1) Операторот со брашно од членот 16-а став (2)
од овој закон е должен пред ставање во промет на
брашното на пазар секое пакување да го означи со контролна марка на видливо место.
(2) Контролната марка од ставот (1) на овој член ја
издава Министерството врз основа на поднесено барање за издавање на контролна марка и доказ за платен
надоместок за издавање на контролните марки.
(3) Формата и содржината на барањето од ставот
(2) на овој член ги пропишува министерот.
(4) Надоместокот за издавање на контролните марки е на товар на операторите со брашно.
(5) Висината на надоместокот за издавање на контролните марки се утврдува во висина на реално направените трошоци за печатење и чување на контролните
марки.
(6) Висината на надоместокот од ставот (5) на овој
член го определува Владата на Република Македонија
на предлог на министерот.
(7) Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство води евиденција за издадените и искористените контролни марки за ставање во промет на
брашното.
(8) Формата и содржината на контролната марка,
начинот на нејзиното издавање, формата, содржината и
начинот на водењето на евиденцијата за издадени и искористени контролни марки ги пропишува министерот.
Член 16-д
Начин на ставање на контролни марки
(1) Операторите со брашно обезбедуваат следливост по однос на квалитетот во сите фази на маркетинг.
(2) Ако брашното се става во промет не пакувано во
рефусна состојба, контролната марка се става на документот кој го следи брашното при превоз (испратница,
приемница, потврда, пропратница или друг службен
документ).
(3) Ако брашното се става во промет во збирно пакување, контролната марка се става на видливо место
на пакувањето, а секое пакување внатре во збирното
пакување мора да е означено со контролна марка.
(4) Контролните марки треба да се јасно видливи,
читливи, неизбришливи и прицврстени или трајно
втиснати на пакувањето на начин што при отворањето
на пакувањето ознаките видливо и трајно се оштетуваат.
Член 16-ѓ
Обврска на операторите со брашно за водење
на евиденција
(1) Операторот со брашно кој врши производство
или увоз на брашно вклучувајќи го и услужното мелење на пченица, `рж и пченка е должен да води евиденција за количините на залихи и преработката на
пченица, `рж и пченка, како и за прометот и залихите
на брашно и количините на увезено брашно и податоците да ги доставува до Министерството.
(2) Минималните количини на брашно кои може да
се добијат со мелење на пченица, `рж и пченка кои ги
исполнуваат минималните услови за ставање во промет
согласно со членот 16-б став (4) од овој закон ги пропишува министерот.
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(3) Максималните количини на брашно потрошени
за производство на одделни пекарски производи и начинот на водење на евиденција за потрошените количини ги пропишува министерот.
Член 16-е
Транспорт, складирање и чување на брашно
(1) Брашното се транспортира пакувано и не пакувано со превозни средства кои ги исполнуваат условите за транспорт.
(2) Брашното кое се става во промет се складира и
чува во складишта на начин и под услови кои обезбедуваат задржување на квалитетот. Складиштата треба
да се изградени од цврст незапалив материјал кој спречува појава на влага, лесно се чисти и одржува, односно е погоден за чистење, дезинфекција и дезинсекција.
(3) Начинот и поблиските услови за складирање и
чување на брашното ги пропишува министерот.
1-а.3. Информативен систем на пазарот со брашно
Член 16-ж
Информативен систем
(1) За спроведување на политиките и следење на
состојбите на пазарот со брашно, Министерството воспоставува информативен систем.
(2) Информативниот систем за уредување на пазарот со брашно особено содржи податоци за:
- број и големина на капацитети за складирање,
- број и големина на мелничко-пекарски капацитети
и
- количини по типови на произведени и/или складирани брашна.
(3) Во рамките на информативниот систем од ставот (1) на овој член се евидентираат и податоци од Земјоделскиот пазарен информативен систем согласно со
Законот за земјоделство и рурален развој.
Член 16-з
Извештаи
(1) Складиштарите и мелничко-пекарските капацитети се должни да доставуваат месечни извештаи и годишен извештај за складираните брашна до Министерството.
(2) Месечниот извештај од ставот (1) на овој член
се доставува најдоцна до десеттиот ден во тековниот
месец за претходниот месец.
(3) Месечниот извештај од ставот (1) на овој член
особено содржи:
- локацијата на операторот (регион/подрачје),
- количини на преодни залихи пренесени од претходниот месец,
- преземени и испорачани количини по видови и типови и
- залихи на крајот на месецот.
(4) Врз основа на месечните извештаи од ставот (3)
на овој член, субјектите од ставот (1) на овој член подготвуваат годишен извештај и го доставуваат до Министерството најдоцна до 30 јануари во тековната година за претходната година.
(5) Формата и содржината на обрасците за поднесување на извештаите од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот.
1-а.4. Контрола на стандарди за квалитет
Член 16-ѕ
Контрола на квалитет на брашно, анализа
и суперанализа на примероци
(1) Пред ставање во промет на брашното, контрола
на квалитетот врши Агенцијата за храна и ветеринарство согласно со одредбите од овој закон и Законот за
безбедност на храна.
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(2) До добивањето на резултатите од анализите операторите со брашно се должни да го чуваат брашното
во приватни или јавни складишта.
(3) Складиштата од ставот (2) на овој член треба да
ги исполнуваат условите согласно со членот 23 став (3)
од овој закон.
(4) Анализа и суперанализа на земените примероци за контрола вршат овластени лаборатории. Суперанализа се врши по приговор на резултатите од анализата поднесен од операторот кој не е задоволен од
резултатите од анализата.
Член 16-и
Овластени лаборатории
(1) Лабораториите од членот 16-ѕ став (4) од овој
закон ги овластува министерот, доколку ги исполнуваат следниве услови:
- имаат вработено најмалку едно лице со високо образование од областа на хемиските, технолошките, биотехнолошките, биохемиските, ветеринарните или земјоделските науки со најмалку едногодишно работно искуство за изведување на лабораториските анализи,
-имаат вработено најмалку едно лице со средно образование од областа на хемиските, технолошките, биотехнолошките, биохемиските, ветеринарните или земјоделските науки со најмалку едногодишно работно искуство за изведување на лабораториските анализи,
- располагаат со соодветни простории опремени со
потребна опрема за вршење на анализите и суперанализите и
- да се акредитирани од страна на Институтот
за акредитација на Република Македонија за соодветните методи за вршење на анализи на квалитетот на
брашно опфатени со овој закон.
(2) Поблиските услови од ставот (1) алинеја 3 на
овој член ги пропишува министерот.
Член 16-ј
Решение за овластување
(1) За овластувањето од членот 16-и од овој закон
министерот издава решение.
(2) За добивање на решението од ставот (1) на овој
член лабораториите поднесуваат барање за овластување кое во прилог ги содржи доказите за исполнување
на условите утврдени во членот 16-и од овој закон.
(3) Министерството во рок од 30 дена од денот на
поднесувањето на барањето за издавање на овластување од членот 16-и на овој закон, донесува решение со
кое одлучува по барањето за издавање на решение
за овластувањето од членот 16-и од овој закон.
(4) Доколку Министерството не донесе решение за
овластување од членот 16-и од овој закон, односно не
донесе решение за одбивање на барањето во рокот од
ставот (3) на овој член, подносителот на барањето има
право во рок од три работни дена од истекот на тој рок
да поднесе барање до писарницата на министерот, за
донесување на решение по поднесеното барање.
(5) Формата и содржината на барањето од ставовите (2) и (4) на овој член ги пропишува министерот.
(6) Кон барањето за донесување на решението за
овластувањето од членот 16-и од овој закон, подносителот на барањето доставува и копија од барањето од
ставот (3) на овој член.
(7) Министерот е должен во рок од пет работни
дена од денот на приемот на барањето од ставот (4) на
овој член да донесе решение со кое барањето за издавање на решение за овластувањето од членот 16-и oд овој
закон е уважено или одбиено. Доколку министерот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата
на седиштето на Министерството.
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(8) Доколку министерот не донесе решение во
рокот од ставот (7) на овој член, подносителот на барањето може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од пет работни дена.
(9) Државниот управен инспекторат е должен во
рок од десет дена од денот на приемот на известувањето од ставот (8) на овој член да изврши надзор во Министерството дали е спроведена постапката согласно со
закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за преземените активности.
(10) Инспекторот од Државниот управен инспекторат по извршениот надзор согласно со закон донесува
решение со кое го задолжува министерот во рок од десет дена да одлучи по поднесеното барање, односно да
го уважи или одбие барањето и да го извести
инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето
се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање.
(11) Доколку министерот не одлучи во рокот од
ставот (10) на овој член, инспекторот ќе поднесе
барање за поведување прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција и ќе
определи дополнителен рок од пет работни дена во кој
министерот ќе одлучи по поднесеното барање за што
во истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот
акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со
кој одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во
рок од три работни дена го информира подносителот
на барањето за преземените активности.
(12) Доколку министерот не одлучи и во дополнителниот рок од ставот (11) на овој член, инспекторот во
рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој рок ќе го информира подносителот на барањето за преземените активности.
(13) Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот (9) на овој член, подносителот на барањето во рок од пет работни дена има право да поднесе
приговор до писарницата на директорот на Државниот
управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен инспекторат.
(14) Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена да го разгледа приговорот од ставот (13) на овој член и доколку утврди дека инспекторот не постапил по известувањето од подносителот на барањето од ставовите (9) и
(10) на овој член и/или не поднесе пријава согласно со
ставовите (11) и (12) на овој член, директорот на
Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање
за поведување прекршочна постапка за прекршок
утврден со Законот за управната инспекција за
инспекторот и ќе определи дополнителен рок од пет
работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во
Министерството дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на
извршениот надзор да го информира подносителот
на барањето за преземените активности.
(15) Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот (14) на овој член, директорот на
Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до
надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во
рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените активности.
(16) Во случајот од ставот (15) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат веднаш,
а најдоцна во рок од еден работен ден ќе овласти друг
инспектор да го спроведе надзорот веднаш.
(17) Во случаите од ставот (16) на овој член
директорот на Државниот управен инспекторат во
рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените активности.
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(18) Доколку директорот на Државниот управен
инспекторат не постапи согласно со ставот (14) на овој
член, подносителот на барањето може да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител, во рок од осум работни дена.
(19) Доколку министерот не одлучи во дополителниот рок од ставот (11) на овој член, подносителот на
барањето може да поведе управен спор пред надлежниот суд.
(20) По објавувањето на подзаконските акти од ставот (5) на овој член во „Службен весник на Република
Македонија“, истите се објавуваат на веб страницата на
Министерството.
(21) Решението за овластување од ставот (1) на овој
член се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
(22) Министерот со решение ќе го одземе овластувањето од овластените лаборатории за вршење на анализи и суперанализи за кои ќе се утврди дека престанале да ги исполнуваат условите утврдени во членот 16-и
од овој закон.
(23) Против решението од ставот (3) на овој член,
подносителот на барањето може во рок од 15 дена од
денот на приемот на решението да изјави жалба до
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.
Член 16-к
Приговор на резултатите од анализата
(1) При вршење контрола, начин на известување и
роковите за доставување на резултатите од извршените
анализи и доставувањето на приговорот се применуваат прописите од областа на безбедност на храна.
(2) Трошоците за анализа на брашното се на
товар на операторите со брашно.
(3) По добивањето на резултатите, операторот со
брашно во рок од 24 часа по нивното примање може да поднесе приговор до овластена лабораторија за
суперанализа.
(4) Трошоците за суперанализата се на товар на
операторот со брашно, доколку добиените резултати
соодветствуваат со резултатите од анализата. Во случај
кога добиените резултати од суперанализата отстапуваат од резултатите од анализата, трошоците за суперанализата ги сноси овластената лабораторија за анализа.
(5) Резултатите од суперанализата се конечни.“
Член 6
Во членот 163 став (2) по зборовите: „Главата II дел
1“ се додаваат зборовите: „дел 1-а членови 16-г, 16-е,
16-ж и 16-з“.
Во ставот (3) по зборовите: „Главата II“ се додаваат
зборовите: „дел 1-а членови 16-а, 16-б, 16-в, 16-д, 16-ѕ,
16-и, 16-ј и 16-к“.
Член 7
Во членот 165 став (1) алинејата 2 се брише.
Во ставот (2) се додава нова алинеја 4, која гласи:
„- врши инспекциски надзор и контрола на брашното кое се става во промет и“.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Државниот инспектор за земјоделство и државниот фитосанитарен инспектор покрај овластувањата
кои ги имаат врз основа на Законот за Државниот
инспекторат за земјоделство, вршат и инспекциски
надзор на квалитетот и контрола на квалитетот на
пратки од земјоделски и прехранбени производи од
растително потекло при увоз и преглед на придружната
документација.“
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Член 8
Во членот 169 став (1) воведната реченица се менува и гласи: „Глоба во износ од 15.000 до 20.000 евра во
денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок
на правно лице, ако:“.
По точката 1 се додаваат четири нови точки 1-а, 1б, 1-в и 1-г, кои гласат:
„1-а) става во промет брашно без да обезбеди извештај од лабораториско испитување кое не ги исполнува минималните услови (член 16-б);
1-б) става во промет брашно кое не е пакувано во
пропишаната амбалажа и на обвивката нема декларација за квалитет (член 16-в);
1-в) става во промет брашно кое не е означено со
контролната марка и не обезбеди следливост по однос
на квалитетот во сите фази на маркетинг (членови 16-г
и 16-д);
1-г) става во промет брашно без резултати од анализи за квалитет (член 16-ѕ);“.
Во точката 2 бројот "45" се заменува со бројот "46".
Во точката 3 бројот "47" се менува со бројот "48".
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на одговорното лице
во правното лице за сторениот прекршок од ставот (1)
на овој член.“
Член 9
Во членот 170 став (1) воведната реченица се менува и гласи: „Глоба во износ од 10.000 евра до 15.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице, ако:“.
Во ставот (1) по точката 4 се додаваат две нови точки 4-а и 4-б, кои гласат:
„4-а) не води евиденција за количините на залихи и
преработка на пченица, `рж и пченка и минималните и
максималните количини брашно (член 16-ѓ);
4-б) транспортира, складира и чува брашно спротивно на пропишаниот начин и услови (член 16-е);“.
Во точката 5 по зборовите: "23 став (3)" се додаваат
зборовите: "23-а став (2)".
Точката 35 се брише.
Точките 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 43 стануваат точки 35, 36, 37, 38, 39, 40,41 и 42.
Член 10
Во членот 171 став (1) по точката 3 се додаваат две
нови точки 3-а и 3-б, кои гласат:
„3-а) не доставува извештаи (член 16-з);
3-б) операторот не доставува извештаи во предвидениот рок (член 16-з ставови (2) и (4));“.
Член 11
Во членот 172 став (1) по точката 1 се додава една
нова точка 1-а, која гласи:
„1-а) става во промет брашно кое не е означено со
контролна марка и не обезбедува следливост по однос
на квалитетот во сите фази на маркетинг (членовите
16-г и 16-д);“.
Член 12
Во членот 173 став (1) по точката 2 се додава нова
точка 2-а, која гласи:
„2-а) транспортира, складира и чува брашно, а не ги
исполнува условите од членот 16-е од овој закон;“.
Член 13
Во членот 174 став (1) по точката 3 се додаваат три
нови точки 3-а, 3-б и 3-в, кои гласат:
„3-а) става во промет брашно несоодветно означено
и придружено со несоодветна документација (членови
16-в ставови (1) и (2) и 16-д ставови (2), (3) и (4));
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3-б) става во промет несоодветно декларирани пакувања (член 16-в ставови (3) и (4));
3-в) не води евиденција и не доставува податоци
(член 16-ѓ став (1));“.
Член 14
Подзаконски акти
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се
донесат во рок од 60 дена од денот на влегувањето во
сила на овој закон.
Член 15
Преодна одредба
Одредбите од Главата II дел 1-а од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 октомври 2013 година,
освен одредбите од членот 16-и став (1) алинеја 4 од
овој закон кои ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2015 година.
Член 16
Влегување во сила
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
___________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E
LIGJIT PËR CILËSI TË PRODHIMEVE
BUJQËSORE
Neni 1
Në Ligjin për cilësi të prodhimeve bujqësore (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 140/10, 53/11
dhe 55/12) në nenin 1 pas fjalës “oriz” shtohet fjala
“miell”.
Neni 2
Në nenin 2 pas pikës 10 shtohen tri pika të reja 10-a,
10-b dhe 10-v, si vijojnë:
“10-a. “Miell” është prodhimi i fituar nga bluarja e
grurit, thekrit dhe misrit, i dedikuar për ushqimin e njeriut
dhe përzierjet me dedikim dhe koncentratet që në përbërjen
e vet kanë më shumë se 10% miell të grurit, thekrit ose
misrit;
10-b. “Lëshim në qarkullim i miellit” është shitjae,
transporti, magazinimi dhe ruajtja për shitje, si dhe cilado
qoftë formë e këmbimit, zëvendësimit ose shmangies së
miellit me kompensim ose pa kompensim, dërgimi i
miellit për shërbim për bluarje të grurit, thekrit dhe misrit,
për përpunim personal dhe importi dhe eksporti i miellit;
10 – v. “Pullë kontrolluese” është etiketa në të cilën
është i shënuar numri serik i lëshuar nga Ministria, shenja e
organit që e lëshon dhe shenja për peshën e pakos në të
cilën duhet të ngjitet;".
Neni 3
Në nenin 3 paragrafi 1 pas alinesë 3 shtohet aline e re
4, si vijon:
“- mënyrës dhe procedurës për evidentimin dhe
shënimin me pullë kontrolluese për evidencën e miellit që
prodhohet dhe lëshohet në qarkullim në treg, importohet
ose eksportohet.”
Neni 4
Në nenin 14 paragrafi (1) alineja 1 ndryshohet si vijon:
“- kanë të punësuar së paku një person me arsim të lartë
nga
sfera
e
shkencave
kimike,
teknologjike,
bioteknologjike, biokimike, veterinare ose bujqësore me së
paku një vit përvojë pune për realizimin e analizave
laboratorike,”.
Pas alinesë 1 shtohet alineja e re 2, si vijon:
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“- kanë të punësuar së paku një person me arsim të
mesëm nga sfera e shkencave kimike, teknologjike,
bioteknologjike, biokimike, veterinare ose bujqësore me se
paku një vit përvoje pune për realizimin e analizave
laboratorike,”.
Neni 5
Në Kapitullin II pas Pjesës 1 shtohet Pjesa e re 1-a
“Rregullimi i tregut të miellit” dhe 13 nene të reja 16-a, 16b, 16-v, 16-g, 16-d, 16-gj, 16-e, 16-zh, 16-z, 16-x, 16-i, 16j dhe 16-k, si vijojnë:
“1-a. RREGULLIMI I TREGUT TË MIELLIT

- sasinë e ujit (lagështi relative),
- sasinë e materieve minerale (hi),
- shkallën e aciditetit,
- tipin e miellit dhe
- indikatorët e cilësisë së miellit sipas farinografit,
ekstenzografit dhe amilografit (elasticiteti, rezistenca,
numri përkatës, energjia, absorbimi i ujit, zhvillimi,
stabiliteti, shkalla e lëshimit dhe testimi i aktivitetit të alfa
amilazës përmes viskozitetit të brumit).
(4) Kushtet minimale për lëshim në qarkullim, cilësinë
dhe tipet e miellit, mënyrën dhe metodat e marrjes së
mostrave, si dhe metodat për analizë të cilësisë së miellit, i
përcakton ministri.

1-a.1. Standarde për cilësi

1-a.2. Paketimi, shënimi, transporti dhe magazinimi i
miellit

Neni 16-a
Operatorë me miell

Neni 16-v

(1) Mielli mund të lëshohet në qarkullim nëse është i
shënuar me pullë kontrolluese dhe i përmbush kushtet për
qarkullim dhe cilësi të përcaktuara me këtë ligj.
(2) Operator me miell është personi juridik ose personi
fizik (prodhues, pronar i miellit nga shërbimi i bluarjes,
nëse e shfrytëzon për prodhim të mëtejmë, përpunim, shitje
ose çfarëdo qoftë mënyre tjetër të dërgimit, tregtari,
importuesi dhe eksportuesi) që i pari e plason miellin në
treg dhe/ose miellin e shënuar e transporton tek personi i
tretë, për nevoja personale ose e paketon në paketime më të
vogla ose më të mëdha.
(3) Nëse operatori nga paragrafi (2) i këtij neni kryen
eksport të miellit, mund ta shënojë me shenjën që e kërkon
vendi importues dhe të dokumentohet me dokumentacion
përkatës.
(4) Operatori me miell, para fillimit të prodhimit,
importit dhe lëshimit në qarkullim duhet të ketë specifikim
prodhues.
(5) Specifikimi prodhues përveç të dhënave të cekura
në deklaratën nga neni 16-v paragrafi (4) i këtij ligji duhet
të përmbajë:
- numër evidentues të specifikimit,
- emër të prodhimit dhe emrin e tij tregtar nëse
prodhuesi e ka,
- ditën e miratimit të specifikimit të prodhuesit,
- përshkrim të shkurtër të procesit teknologjik të
prodhimtarisë së prodhimit, llojin dhe sasinë e lëndëve të
para të shfrytëzuara në lidhje me neto sasinë e prodhimit
dhe raport për testimin e cilësive organoleptike, fizike dhe
kimike të prodhimit,
- datën e fillimit të prodhimtarisë, përkatësisht importit
për specifikimin e theksuar,
- grupin cilit prodhim i takon dhe
- indikatorët e cilësisë sipas farinografit, ekstenzografit
dhe amilografit.
Neni 16-b
Cilësia e miellit
(1) Mielli duhet të ketë ngjyrë karakteristike, erë dhe
shije karakteristike të miellit, përkatësisht nuk duhet të ketë
asnjëfarë ere të huaj dhe shije dhe nuk duhet të përmbajë
përbërës tjerë nga cilido qoftë lloj.
(2) Afati i qëndrimit të detyrueshëm të miellit të grurit
para ditës së lëshimit në qarkullim duhet të jetë së paku tetë
ditë nga dita e prodhimit, me përjashtim të miellit të grurit
të dedikuar për prodhimin e brumërave.
(3) Operatori me miell para se ta lëshojë miellin në
qarkullim duhet të sigurojë raport nga testimi laboratorik
nga laboratori i autorizuar nga neni 16-i të këtij ligji që i
përmban të dhënat, si vijojnë:
- shenjën (numrin e konkluzionit laboratorik),
- datën e prodhimtarisë së miellit,

Paketimi
(1) Mielli që lëshohet në qarkullim nga operatorët me
miell paketohet në ambalazh të mbyllur në mënyrë që gjatë
hapjes së ambalazhit në mënyrë të dukshme dhe të
përhershme do të dëmtohet.
(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni mielli
mund të lëshohet në qarkullim i papaketuar, në gjendje
refuze, i shoqëruar me dokument që i përmban të dhënat
nga paragrafi (4) i këtij neni.
(3) Mielli që lëshohet në qarkullim në paketim
origjinal, në mbështjellësin duhet të ketë deklaratë për
cilësi që duhet të jetë lehtësisht e dukshme, e qartë dhe e
lexueshme.
(4) Deklarata nga paragrafi (3) i këtij neni i përmban të
dhënat si vijojnë:
- shenjën e tipit të miellit,
-përmbajtjen e hirit,
- sasinë e lagështisë,
- shkallën e aciditetit
- të dhëna për origjinën dhe
- të dhëna tjera me interes për konsumatorët.
(5) Shkronjat me të cilat janë të shtypura emri i
prodhimit dhe firma, përkatësisht emri i prodhuesit ose
paketuesit doemos duhet të jenë më të mëdha se shkronjat
me të cilat janë të shtypura të dhënat tjera në tekstin e
deklaratës për cilësi.
(6) Mënyrën dhe llojin e paketimeve nga paragrafët (1)
dhe (3) të këtij neni, si dhe kushtet për lëshimin në
qarkullim të miellit në gjendje refuze nga paragrafi (2) të
këtij neni, i përcakton ministri.
Neni 16-g
Lëshimi i pullës kontrolluese dhe mbajtja e evidencës
(1) Operatori me miell nga neni 16-a paragrafi (2) të
këtij ligji është i detyruar që para lëshimit në qarkullim të
miellit në treg çdo paketim ta shënojë me pullë
kontrolluese në vend të dukshëm.
(2) Pullën kontrolluese nga paragrafi (1) i këtij neni, e
lëshon Ministria në bazë të kërkesës së parashtruar për
lëshimin e pullës kontrolluese dhe dëshmisë për
kompensimin e paguar për lëshimin e pullave kontrolluese.
(3) Formën dhe përmbajtjen e kërkesës nga paragrafi
(2) të këtij neni, i përcakton ministri.
(4) Kompensimi për lëshimin e pullave kontrolluese
është në ngarkim të operatorëve me miell.
(5) Lartësia e kompensimit për lëshimin e pullave
kontrolluese përcaktohet në lartësi të shpenzimeve të bëra
reale për shtypjen dhe ruajtjen e pullave kontrolluese.
(6) Lartësinë e kompensimit nga paragrafi (5) të këtij
neni, e përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisëme
propozim të ministrit.
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(7) Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së
Ujërave mban evidencë për pullat kontrolluese të lëshuara
dhe të shfrytëzuara për lëshimin në qarkullim të miellit.
(8) Formën dhe përmbajtjen e pullës kontrolluese,
mënyrën e lëshimit të saj, formën, përmbajtjen dhe
mënyrën e mbajtjes së evidencës për pullat kontrolluese të
lëshuara dhe të shfrytëzuara, i përcakton ministri.
Neni 16 - d
Mënyra e vënies së pullave kontrolluese
(1) Operatorët me miell sigurojnë vijueshmëri në lidhje
me cilësinë në të gjitha fazat e marketingut.
(2) Nëse mielli lëshohet në qarkullim i papaketuar në
gjendje refuze, pulla kontrolluese vihet në dokumentin që e
shoqëron miellin gjatë transportit (fletëshoqërim,
fletëpranim, vërtetim, fletëdërgim ose dokument tjetër
zyrtar).
(3) Nëse mielli lëshohet në qarkullim në paketim
përmbledhës, pulla kontrolluese vihet në vend të dukshëm
të paketimit, ndërsa çdo paketim brenda në paketimin
përmbledhës doemos duhet të shënohet me pullë
kontrolluese.
(4) Pullat kontrolluese duhet të jenë qartësisht të
dukshme, të lexueshme, të pashlyeshme dhe të përforcuara
ose të shtypura në mënyrë të përhershme në paketim në
mënyrë që gjatë hapjes së paketimit shenjat dukshëm dhe
në mënyrë të përhershme dëmtohen.
Neni 16-gj
Obligimi i operatorëve me miell për mbajtjen
e evidencës
(1) Operatori me miell i cili kryen prodhimtari ose
import të miellit duke e përfshirë edhe bluarjen shërbyese
të grurit, thekrit dhe misrit, është i detyruar që të mbajë
evidencë për sasitë e rezervave dhe përpunimin e grurit,
thekrës dhe misrit si për qarkullimin dhe rezervat e miellit
dhe sasitë e miellit të importuar dhe të dhënat t’i dorëzojë
në Ministri.
(2) Sasitë minimale të miellit që mund të fitohen me
bluarjen e grurit, thekrës dhe misrit që i përmbushin
kushtet minimale për lëshim në qarkullim në pajtim me
nenin 16-b paragrafi (4) të këtij ligji, i përcakton ministri.
(3) Sasitë maksimale të miellit të shpenzuara për
prodhimtari të prodhimeve të caktuara të furrtarisë dhe
mënyrën e mbajtjes së evidencës për sasitë e shpenzuara, i
përcakton ministri.
Neni 16-e
Transporti, magazinimi dhe ruajtja e miellit
(1) Mielli transportohet i paketuar dhe i papaketuar me
mjete transportuese që i përmbushin kushtet për transport.
(2) Mielli që lëshohet në qarkullim magazinohet dhe
ruhet në magazina në mënyrë dhe në kushte që sigurojnë
ruajtjen e cilësisë. Magazinat duhet të jenë të ndërtuara me
material të fortë të padjegshëm, që e pengon paraqitjen e
lagështisë, lehtësisht pastrohet dhe mirëmbahet,
përkatësisht është i përshtatshëm për pastrim, dezinfektim
dhe dezinsektim.
(3) Mënyrën dhe kushtet më të përafërta për magazinim
dhe ruajtje të miellit, i përcakton ministri.
1-a.3. Sistemi informativ i tregut me miell
Neni 16-zh
Sistemi informativ
(1) Për zbatimin e politikave dhe ndjekjen e gjendjeve
në tregun me miell, Ministria vendos sistem informativ.
(2) Sistemi informativ për rregullimin e tregut me miell
përmban veçanërisht të dhëna për:
- numri dhe madhësinë e kapaciteteve për magazinim,

- numrin dhe madhësinë e kapaciteteve të bluajtjesfurrtarisë dhe
- sasitë sipas tipeve të prodhuara dhe/ose të
magazinuara të miellrave.
(3) Në suaza të sistemit informativ nga paragrafi (1) i
këtij neni evidentohen edhe të dhënat nga Sistemit
informativ bujqësor i tregut në pajtim me Ligjin për bujqësi
dhe zhvillim rural.
Neni 16-z
Raporte
(1) Magazinuesit dhe kapacitetet e bluarjes-furrëtarisë
janë të obliguar që të dorëzojnë raporte mujore dhe raport
vjetor për miellrat e magazinuar, te Ministria.
(2) Raporti mujor nga paragrafi (1) i këtij neni
dorëzohet më së voni deri në ditën e dhjetë në muajin
rrjedhës për muajin paraprak.
(3) Raporti mujor nga paragrafi (1) i këtij neni,
veçanërisht përmban:
- lokacionin e operatorit (rajonin/zonën),
- sasitë e rezervave kalimtare të bartura nga muaji
paraprak,
- sasitë e marra dhe të dërguara sipas llojeve dhe tipave
dhe
- rezervat në fund të muajit.
(4) Në bazë të raporteve mujore nga paragrafi (3) të
këtij neni, subjektet nga paragrafi (1) të këtij neni,
përgatisin raport vjetor dhe e dorëzojnë te Ministria më së
voni deri në 30 janar në vitin rrjedhës për vitin paraprak.
(5) Formën dhe përmbajtjen e formularëve për
parashtrim të raporteve nga paragrafi (1) të këtij neni, i
përcakton ministri.
1-a.4. Kontrolli i standardeve për cilësi
Neni 16-x
Kontrolli i cilësisë së miellit, analiza dhe superanaliza
e ekzemplarëve
(1) Para vënies në qarkullim të miellit, kontrollin e
kualitetit e kryen Agjencia për Ushqim dhe Veterinari në
pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe Ligjit për siguri të
ushqimit.
(2) Deri në marrjen e rezultateve nga analizat
operatorët me miell janë të obliguar që ta ruajnë miellin në
magazina private ose publike.
(3) Magazinat nga paragrafi (2) të këtij neni duhet t'i
plotësojnë kushtet në pajtim me nenin 23 paragrafi (3) të
këtij ligji.
(4) Analizë dhe superanalizë të ekzemplarëve të marrë
për kontroll kryejnë laboratorë të autorizuar. Superanaliza
kryhet pas kundërshtimit të rezultateve nga analiza, i
parashtruar nga operatori i cili nuk është i kënaqur nga
rezultatet e analizës.
Neni 16-i
Laboratorë të autorizuar
(1) Laboratorët nga neni 16-x paragrafi (4) të këtij ligji
i autorizon ministri nëse i plotësojnë kushtet në vijim:
- kanë të punësuar së paku një person me arsim të lartë
nga
sfera
e
shkencave
kimike,
teknologjike,
bioteknologjike, biokimike, veterinare ose bujqësore me së
paku një vit përvojë punë për realizimin e analizave
laboratorike,
- kanë të punësuar së paku një person me arsim të
mesëm nga sfera e shkencave kimike, teknologjike,
bioteknologjike, biokimike, veterinare ose bujësore me së
paku një vit përvojë punë për realizimin e analizave
laboratorike,
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- disponojnë me lokale përkatëse të pajisura me
pajisjen e nevojshme për kryerjen e analizave dhe
superanalizave dhe
- të jenë të akredituar nga Instituti për Akreditim i
Republikës së Maqedonisë për metodat përkatëse për
kryerjen e analizave të cilësisë së miellit të përfshira më
këtë ligj.
(2) Kushtet e përafërta nga paragrafi (1) alineja 3 e
këtij neni, i përcakton ministri.
Neni 16-j
Aktvendimi për autorizim
(1) Për autorizimin nga neni 16-i të këtij ligji ministri
lëshon aktvendim.
(2) Për marrjen e aktvendimit nga paragrafi (1) i këtij
neni laboratorët parashtrojnë kërkesë për autorizim që në
shtojcë i përmban dëshmitë për plotësim të kushteve të
përcaktuara në nenin 16-i të këtij ligji.
(3) Ministria në afat prej 30 ditëve nga dita e
parashtrimit të kërkesës për lëshim të autorizimit nga neni
16-i i këtij ligji, miraton aktvendim me të cilin vendos për
kërkesën për lëshim të aktvendimit për autorizimin nga
neni 16-i i këtij ligji.
(4) Nëse Ministria nuk miraton aktvendim për
autorizim nga neni 16-i i këtij ligji, përkatësisht nuk
miraton aktvendim për refuzim të kërkesës në afatin nga
paragrafi (3) të këtij neni, parashtruesi i kërkesës ka të
drejtë në afat prej tri ditëve të punës nga skadimi i atij afati
të parashtrojë kërkesë në sekretarinë e ministrit për miratim
të aktvendimit pas kërkesës së parashtruar.
(5) Formën dhe përmbajtjen e kërkesës nga paragrafët
(2) dhe (4) të këtij neni i përcakton ministri.
(6) Me kërkesën për miratimin e aktvendimit për
autorizimin nga neni 16-i të këtij ligji, parashtruesi i
kërkesës parashtron edhe kopje të kërkesës nga paragrafi
(3) të këtij neni.
(7) Ministri është i obliguar që në afat prej pesë ditëve të
punës nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi (4) të këtij
neni të miratojë aktvendim me të cilin kërkesa për lëshim të
aktvendimit për autorizimin nga neni 16-i të këtij ligji është
pranuar ose refuzuar. Nëse ministri nuk ka sekretari, kërkesa
parashtrohet në sekretarinë e selisë së Ministrisë.
(8) Nëse ministri nuk miraton aktvendim në afatin e
paragrafit (7) të këtij neni, parashtruesi i kërkesës mund ta
njoftojë Inspektoratin Shtetëror aAministrativ në afat prej
pesë ditëve të punës.
(9) Inspektorati Shtetëror Administrativ është i obliguar
që në afat prej dhjetë ditëve nga dita e pranimit të njoftimit
nga paragrafi (8) të këtij neni të kryejë mbikëqyrje në
Ministri nëse është zbatuar procedura në pajtim me ligjin
dhe në afat prej tri ditëve të punës nga dita e mbikëqyrjes
së kryer ta informojë parashtruesin e këkesës për aktivitetet
e ndërmarra.
(10) Inspektori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ
pas mbikëqyrjes së kryer në pajtim me ligjin miraton
aktvendim me të cilin e ngarkon ministrin që në afat prej
dhjetë ditësh të vendosë për kërkesën e parashtruar,
përkatësisht ta pranojë ose refuzojë kërkesën dhe ta
njoftojë inspektorin për aktin e miratuar. Me njoftimin
parashtrohet kopje nga akti me të cilin ka vendosur për
kërkesën e parashtruar.
(11) Nëse ministri nuk vendos në afatin nga paragrafi
(10) të këtij neni, inspektori do të parashtrojë kërkesë për
ngritje të procedurës kundërvajtëse për kundërvajtje të
përcaktuar në Ligjin për inspeksion administrativ dhe do të
caktojë afat shtesë në afat prej pesë ditëve në të cilin
ministri do të vendosë për kërkesën e parashtruar për çfarë
në afatin e njëjtë do ta njoftojë inspektorin për aktin e
miratuar. Me njoftimin parashtrohet kopje nga akti me të
cilin ka vendosur për kërkesën e parashtruar. Inspektori në
afat prej tri ditëve të punës e informon parashtruesin e
kërkesës për aktivitetet e ndërmarra.
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(12) Nëse ministri nuk vendos as në afatin plotësues
nga paragrafi (11) të këtij neni, inspektori në afat prej tri
ditëve të punës do të paraqesë kallëzim te prokurori publik
kompetent dhe në atë afat do ta informojë parashtruesin e
kërkesës për aktivitetet e ndërmarra.
(13) Nëse inspektori nuk vepron pas njoftimit nga
paragrafi (9) të këtij neni, parashtruesi i kërkesës në afat
prej pesë ditëve të punës ka të drejtë të parashtrojë
kundërshtim në sekretarinë e drejtorit të Inspektoratit
Shtetëror Administrativ. Nëse drejtori nuk ka sekretari,
kërkesa parashtrohet në sekretarinë në selinë e Inspektoratit
Shtetëror Administrativ.
(14) Drejtori i inspektoratit Shtetëror Administrativ
është i obliguar që në afat prej tri ditëve të punës ta
shqyrtojë kundërshtimin nga paragrafi (13) të këtij neni
dhe nëse konstaton se inspektori nuk ka vepruar pas
njoftimit të parashtruesit të kërkesës nga paragrafët (9) dhe
(10) të këtij neni dhe/ose nuk paraqet kallëzim në pajtim
me paragrafët (11) dhe (12) të këtij neni, drejtori i
Inspektoratit Shtetëror Administrativ do të parashtrojë
kërkesë për ngritje të procedurës kundërvajtëse për
kundërvajtje të përcaktuar me Ligjin për inspeksion
administrativ për inspektorin dhe të caktojë afat shtesë prej
pesë ditëve të punës në të cilin inspektori do të kryejë
mbikëqyrje në Ministri nëse është zbatuar procedura në
pajtim me ligj dhe në afat prej tri ditëve të punës nga dita e
mbikëqyrjes së kryer ta informojë parashtruesin e kërkesës
për aktivitetet e ndërmarra.
(15) Nëse inspektori nuk vepron as në afatin plotësues
nga paragrafi (14) të këtij neni, drejtori i Inspektoratit
Shtetëror Administrativ do të paraqesë kallëzim te
prokurori publik kompetent dhe në afat prej tri ditëve të
punës do ta informojë parashtruesin e kërkesës për
aktivitetet e ndërmarra.
(16) Në rastin nga paragrafi (15) të këtij neni, drejtori i
Inspektoratit Shtetëror Administrativ menjëherë, kurse më
së voni në afat prej një ditë pune do të autorizojë inspektor
tjetër që ta zbatojë mbikëqyrjen menjëherë.
(17) Në rastet nga paragrafi (16) të këtij neni, drejtori i
Inspektoratit Shtetëror Administrativ në afat prej tri ditëve
të punës, do ta informojë parashtruesin e kërkesës për
aktivitetet e ndërmarra.
(18) Nëse drejtori i Inspektoratit Shtetëror
Administrativ nuk vepron në pajtim me paragrafin (14) të
këtij neni, parashtruesi i kërkesës mund të paraqesë
kallëzim te prokurori publik kompetent, në afat prej tetë
ditëve të punës.
(19) Nëse ministri nuk vendos në afatin shtesë nga
paragrafi (11) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës mund të
ngrejë kontest administrativ në gjykatën kompetente.
(20) Pas publikimit të akteve nënligjore nga paragrafi
(5) i këtij neni në “Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë”, ato publikohen në ueb faqen e Ministrisë.
(21) Aktvendimi për autorizim nga paragrafi (1) i këtij
neni, publikohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë".
(22) Ministri me aktvendim do ta tërheq autorizimin
nga laboratorët e autorizuar për kryerje të analizave dhe
superanalizave për të cilat do të konstatohet se kanë
pushuar t’i plotësojnë kushtet e përcaktuara në nenin 16-i
të këtij ligji.
(23) Kundër aktvendimit nga paragrafi (3) i këtij neni,
parashtruesi i kërkesës mund në afat prej 15 ditëve nga dita
e pranimit të aktvendimit të parashtrojë ankesë në
Komisionin shtetëror për vendosje në procedurë
administrative dhe procedurë të marrëdhënies së punës në
shkallë të dytë.
Neni 16-k
Kundërshtimi i rezultateve nga analiza
(1) Gjatë kryerjes së kontrollit, mënyrën e njoftimit dhe
afatet për parashtrim të rezultateve nga analizat e kryera
dhe parashtrimin e kundërshtimit aplikohen rregullat nga
sfera e sigurisë së ushqimit.
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(2) Shpenzimet për analizë të miellit janë në ngarkim të
operatorëve me miell.
(3) Pas marrrjes së rezultateve, operatori me miell në
afat prej 24 orëve pas pranimit të tyre mund të parashtrojë
kundërshtim në laboratorin e autorizuar për superanalizë.
(4) Shpenzimet për superanalizë janë në ngarkim të
operatorit me miell, nëse rezultatet e fituara përputhen me
rezultatet nga analiza. Në rast kur rezultatet e fituara nga
superanaliza shmangen nga rezultatet nga analiza,
shpenzimet për superanalizë i bart laboratori i autorizuar
për analizë.
(5) Rezultatet nga superanaliza janë përfundimtare.”
Neni 6
Në nenin 163 paragrafi (2) pas fjalëve: “Kreu II pjesa
1” shtohen fjalët: “pjesa 1-a nenet 16-g, 16-e, 16-zh dhe
16-z".
Në paragrafin (3) pas fjalëve: “Kreu II” shtohen fjalët:
“pjesa 1-a nenet 16-a, 16-b, 16-v, 16-d, 16-x, 16-i, 16-j dhe
16-k.“
Neni 7
Në nenin 165 paragrafi (1) alineja 2 shlyhet.
Në paragrafin (2) shtohet alineja e re 4, si vijon:
“- kryen mbikëqyrje inspektuese dhe kontroll të miellit
që lëshohet në qarkullim dhe".
Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:
“(3) Inspektori shtetëror i bujqësisë dhe inspektori
shtetëror fitosanitar krahas autorizimeve që i kanë në bazë
të Ligjit për Inspektoratin Shtetëror të Bujqësisë, kryejnë
edhe mbikëqyrje inspektuese të cilësisë dhe kontroll të
cilësisë së dërgesave nga prodhime bujqësore dhe
ushqimore me prejardhje bimore gjatë importit dhe kontroll
të dokumentacionit shoqërues."
Neni 8
Në nenin 169 paragrafi (1) fjalia hyrëse ndryshohet si
vijon: "Gjobë në shumë prej 15 000 deri në 20 000 euro në
kundërvlerë me denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje
personit juridik, nëse:”.
Pas pikës 1 shtohen katër pika të reja 1-a, 1-b, 1-v dhe
1-g, si vijojnë:
“1-a) lëshon në qarkullim miell pa siguruar raport nga
testimi laboratorik që nuk i plotëson kushtet minimale
(neni 16-b);
1-b) lëshon në qarkullim miell që nuk është i paketuar
në ambalazhin e përcaktuar dhe në mbështjellës nuk ka
deklaratë për cilësi (neni 16-v);
1-v) lëshon në qarkullim miell që nuk është shënuar me
pullë kontrolluese dhe nuk siguron vijueshmëri në lidhje
me cilësinë në të gjitha fazat e marketingut (nenet 16-g dhe
16-d);
1-g) lëshon në qarkullim miell pa rezultate nga analizat
për cilësi (neni 16-x);”.
Në pikën 2 numri "45" zëvendësohet me numrin "46".
Në pikën 3 numri "47" zëvendësohet me numrin "48".
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 2 000 deri në 3 000 euro në
kundërvlerë me denarë do t’i kumtohet personit përgjegjës
në personin juridik për kundërvajtje të kryer nga paragrafi
(1) i këtij neni.”
Neni 9
Në nenin 170 paragrafi (1) fjalia hyrëse ndryshohet si
vijon: “Gjobë në shumë prej 10 000 euro deri në 15 000
euro në kundërvlerë me denarë do t’i kumtohet për
kundërvajtje personit juridik, nëse:”.
Në paragrafin (1) pas pikës 4 shtohen dy pika të reja 4a dhe 4-b, si vijojnë:
“4-a) nuk mban evidencë për sasitë e rezervave dhe
përpunim të grurit, thekrës dhe misrit, dhe sasitë minimale
dhe maksimale të miellit (neni 16-gj);
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4-b) transporton, magazinon dhe ruan miell në
kundërshtim me mënyrën e përcaktuar dhe kushtet (neni
16-e);”.
Në pikën 5 pas fjalëve: “23 paragrafi (3),” shtohen
fjalët: “23-a paragrafi (2)”.
Pika 35 shlyhet.
Pikat 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 dhe 43 bëhen pika 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41 dhe 42.
Neni 10
Në nenin 171 paragrai (1) pas pikës 3 shtohen dy pika
të reja 3-a dhe 3-b, si vijojnë:
“3-a) nuk parashtron raporte (neni 16-z);
3-b) operatori nuk parashtron raporte në afatin e
paraparë (neni 16-z paragrafët (2) dhe (4));”.
Neni 11
Në nenin 172 paragrafi (1) pas pikës 1 shtohet pika e re
pika 1-a, si vijon:
„1-a) lëshon në qarkullim miell që nuk është shënuar
me pullë kontrolluese dhe nuk siguron vijueshmëri në
lidhje me cilësinë në të gjitha fazat e marketingut (nenet
16-g dhe 16-d).”
Neni 12
Në nenin 173 paragrafi (1) pas pikës 2 shtohet pikë e re
pika 2-a, si vijon:
“2-a) transporton, magazinon dhe ruan miell, e nuk i
plotëson kushtet nga neni 16-e i këtij ligji;”.
Neni 13
Në nenin 174 paragrafi (1) pas pikës 3 shtohen tri pika
të reja 3-a, 3-b dhe 3-v, si vijojnë:
“3-a) lëshon në qarkullim miell të shënuar në mënyrë
joadekuate dhe të shoqëruar me dokumentacionin
joadekuat (nenet 16-v paragrafët (1) dhe (2) dhe 16-d
paragrafët (2), (3) dhe (4));
3-b) lëshon në qarkullim paketime të deklaruara
joadekuate (neni 16-v paragrafët (3) dhe (4));
3-v) nuk mban evidencë dhe nuk parashtron të dhëna
(neni 16-gj paragrafi (1));".
Neni 14
Akte nënligjore
Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të
miratohen në afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji.
Neni 15
Dispozita kalimtare
Dispozitat nga Kreu II pjesa 1-a të këtij ligji do të
fillojnë të zbatohen nga 1 tetori 2013, përveç dispozitave
nga neni 16-i paragrafi (1) alineja 4 të këtij ligji, që do të
fillojnë të zbatohen nga 1 janari 2015.
Neni 16
Hyrja në fuqi
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
___________
2542.
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
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УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јули 2013 година.
Бр. 07 – 2969/1
23 јули 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ
Член 1
Во Законот за земјоделство и рурален развој
(„Службен весник на Република Македонија“ број
49/10, 53/11, 126/12, 15/13 и 69/13), во членот 15 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) За потребите на водењето на ЕРЗС, Министерството во согласност со прописите за заштита на личните податоци, може да обработува лични податоци на
членовите на семејните земјоделски стопанства (име и
презиме, место и адреса на живеење) вклучително и
единствениот матичен број.“
Ставовите (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) и (20) стануваат ставови (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) и (21).
По ставот (21) кој станува став (22) се додаваат два
нови става (23) и (24), кои гласат:
„(23) Во согласност со прописите за заштита на
личните податоци, заради договорно уредување на правата и обврските за користење на вода за наводнување
и пасишта во државна сопственост, податоците од ставот (3) на овој член може да се употребуваат од страна
на водостопанствата и водните заедници основани согласно со Законот за водостопанство и Законот за водните заедници, како и од страна на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта во државна сопственост.
(24) Министерството е должно личните податоци
од ставот (3) на овој член да ги чува пет години по
престанокот на потребата од обработка на личните податоци на членот на семејно земјоделско стопанство.“
Член 2
Во членот 21 став (3) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „освен на претседателите
на потсекторските постојани групи на кои мандатот им
е во времетраење на мандатот од членот 23 став (7) од
овој закон.“
Член 3
Во членот 31 став (6) алинеја 4 зборовите: „имаат
во сопственост“ се заменуваат со зборовите: „располагаат со“.
Член 4
Во членот 33 ставот (27) се менува и гласи:
„Органот надлежен за инспекциски надзор од овој
закон, по уписот на откупувачите во Регистарот, секоја
година пред почетокот на откупот на земјоделскиот

производ во периодот од 1 мај до 31 јули ја утврдува
исполнетоста на условите од членот 31 од овој закон од
страна на запишаните откупувачи.“
Член 5
Во членот 36 став (2) алинеја 3 зборовите: „располагаат со“ се заменуваат со зборовите: „имаат во сопственост“.
Член 6
Во членот 101 став (1) алинеја 7 запирката на крајот
од реченицата се заменува со сврзникот „и“.
Алинејата 8 се брише.
Во ставот (3) зборовите: „алинеја 4“ се бришат.
Ставовите (5) и (6) се бришат.
Член 7
Членот 101-а се брише.
Член 8
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
___________
L I GJ
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË
LIGJIT PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL
Neni 1
Në Ligjin për bujqësi dhe zhvillim rural ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 49/10, 53/11,
126/12, 15/13 dhe 69/13), në nenin 15 pas paragrafit (2)
shtohet paragraf i ri (3), si vijon:
"(3) Për nevojat e mbajtjes së RUEB, Ministria në
pajtim me dispozitat për mbrojtjen e të dhënave personale,
mund të përpunojë të dhëna personale për anëtarët e
familjeve të ekonomive bujqësore (emri dhe mbiemri,
vendi dhe adresa e banimit) duke e përfshirë edhe numrin
unik amë."
Paragrafët (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) dhe (20) bëhen
paragrafë (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) dhe (21).
Pas paragrafit (21) cili bëhet paragrafi (22) shtohen dy
paragraf të rinj (23) dhe (24), si vijojnë:
"(23) Në pajtim me dispozitat për mbrojtjen e të
dhënave personale, për rregullimin kontraktues të të
drejtave dhe obligimeve për shfrytëzimin e ujit për ujitje
dhe kullosave në pronësi shtetërore, të dhënat nga
paragrafi (3) i këtij neni mund të përdoren nga ekonomitë
e ujërave dhe bashkësitë e ujërave të themeluara në pajtim
me Ligjin për ekonomi të ujërave dhe Ligjin për bashkësi
të ujërave, si dhe nga Ndërmarrja Publike për Ekonomizim
me Kullosa në pronësi shtetërore.
(24) Ministria është e obliguar që të dhënat personale
nga paragrafi (3) i këtij neni t'i ruajë pesë vite pas mbarimit
të nevojës për përpunimin e të dhënave personale të
anëtarit të ekonomisë familjare bujqësore."
Neni 2
Në nenin 21 paragrafi (3) pika zëvendësohet me presje
dhe shtohen fjalët: "përveç kryetarëve të grupeve të
përhershme nënsektoriale të cilëve mandati u është në
kohëzgjatje të mandatit nga neni 23 paragrafi (7) të këtij
ligji."
Neni 3
Në nenin 31 paragrafi (6) alineja 4 fjalët: "kanë në
pronësi" zëvendësohen me fjalët: "disponon me".
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Neni 4
Në nenin 33 paragrafi (27) ndryshohet si vijon:
"Organi kompetent për mbikëqyrje inspektuese nga ky
ligj, pas regjistrimit të blerësve në Regjistër, çdo vit para
fillimit të blerjes së prodhimeve bujqësore në periudhën
nga 1 maji deri më 31 korrik e përcakton plotësimin e
kushteve nga neni 31 të këtij ligji nga ana e blerësve të
regjistruar."
Neni 5
Në nenin 36 paragrafi (2) alineja 3 fjalët: "disponojnë
me " zëvendësohen me fjalët: "kanë në pronësi".
Neni 6
Në nenin 101 paragrafi (1) alineja 7 presja në fund të
fjalisë zëvendësohet me lidhëzën "dhe" .
Alineja 8 shlyhet.
Në paragrafin (3) fjalët: "alineja 4" shlyhen.
Paragrafët (5) dhe (6) shlyhen.
Neni 7
Neni 101-a shlyhet.
Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
___________
2543.
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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНОТО
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за виното,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јули 2013 година.
Бр. 07 – 2970/1
23 јули 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНОТО
Член 1
Во Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ број 50/10, 53/11, 6/12 и 23/13), по
членот 30-г се додава нов член 30-д, кој гласи:
„Повторен упис во Регистарот на производители
на вино
Член 30-д
(1) По исклучок од членот 30 став (1) алинеја 5 од
овој закон, производителот на вино кој бил избришан
од Регистарот од членот 30 од овој закон, во текот на
истата или наредната календарска година, може повторно да биде запишан во Регистарот на производители на вино доколку:
- ги исполнува условите од членот 30 став (1) алинеи 1, 2, 3 и 4 од овој закон,

- плати надоместок за повторен упис на сметка на
Буџетот на Република Македонија во висина од 10% од
неисплатените финансиски обврски за купено винско
грозје во претходната година согласно со податоците
од извештајот од членот 30-а од овој закон и
- на лицата спрема кои има неисплатени финансиски обврски за купено винско грозје во претходната година им исплатил казнена камата согласно со Законот
за облигациони односи за периодот од истекот на рокот за доставување на извештајот од членот 30-а од
овој закон па се до целосната исплата на обврската.
(2) Потребната документација за докажување на исполнетоста на условите од ставот (1) алинеи 2 и 3 на
овој член ги пропишува министерот.“
Член 2
Во членот 59-г став (1) точка 2 бројот „30“ се заменува со бројот „31“.
Член 3
Производителите на вино кои до денот на влегувањето во сила на овој закон се избришани од Регистарот
на производители на вино, можат да поднесат барање
за повторен упис во Регистарот на производители на
вино во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 4
Прописот од членот 30-д став (2) од овој закон ќе се
донесе во рок од 15 дена од денот на влегувањето во
сила на овој закон.
Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
___________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR VERË
Neni 1
Në Ligjin për verë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 50/10, 53/11, 6/12 dhe 23/13), pas
nenit 30-g shtohet neni i ri 30-d, si vijon:
"Regjistrimi i sërishëm në Regjistrin e prodhuesve
të verës
Neni 30-d
(1) Me përjashtim të nenit 30 paragrafi (1) alineja 5 të
këtij ligji, prodhuesi i verës i cili ka qenë i shlyer nga
Regjistri nga neni 30 i këtij ligji, gjatë vitit të njëjtë apo të
ardhshëm kalendarik, mund të regjistrohet përsëri në
Regjistrin e prodhuesve të verës në rast se:
- i përmbush kushtet nga neni 30 paragrafi (1) alinetë 1,
2, 3 dhe 4 të këtij ligji,
- paguan kompensim për regjistrimin e sërishëm në
llogari të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë në lartësi
prej 10% të obligimeve financiare të papaguara për rrushin
e blerë për verë në vitin paraprak, në përputhje me të
dhënat nga raporti nga neni 30-a i këtij ligji dhe
- personave ndaj të cilëve ka obligime financiare të
papaguara për rrushin e blerë për verë në vitin paraprak u
ka paguar kamatëndëshkuese në përputhje me Ligjin për
marrëdhënie obliguese për periudhën nga skadimi i afatit
për parashtrimin e raportit nga neni 30-a i këtij ligji deri në
pagesën e plotë të obligimit.
përmbushjes së kushteve nga paragrafi (1) alinetë 2 dhe
3 të këtij neni, i përcakton ministri.“
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Neni 2
Në nenin 59-g paragrafi (1) pika 2 numri „30“
zëvendësohet me numrin „31“.
Neni 3
Prodhuesit e verës të cilët deri në ditën e hyrjes së këtij
ligji në fuqi janë shlyer nga Regjistri i prodhuesve të verës,
mund të parashtrojnë kërkesë për regjistrim të sërishëm në
Regjistrin e prodhuesve të verës në afat prej 90 ditësh nga
dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 4
Rregulla nga neni 30-d paragrafi (2) të këtij ligji do të
miratohet në afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji.
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në
„Gazetën Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”.
___________
2544.
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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
СУДСКИТЕ ТАКСИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за судските такси,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јули 2013 година.
Бр. 07 – 2971/1
23 јули 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИТЕ ТАКСИ
Член 1
Во Законот за судските такси (“Службен весник на
Република Македонија” број 114/2009 и 148/11), во
членот 6 по ставот (1) се додаваат два нови става (2)
и (3), кои гласат:
„(2) По исклучок од ставот (1) на овој член во парничната постапка поведена од стечајниот управник за
оспорување на побарување на доверител, побивање на
правно дејствие, како и водење на други парнични постапки поврзани со стечајната маса, неплатената такса
не го задржува текот на судската постапка.
(3) Во стечајната постапка странката која поднесува
жалба против решение донесено од стечајниот управник е должна таксата да ја плати пред поднесување на
жалбата и доказот за платената такса да го приложи со
поднесување на жалбата.“
Ставот (2) станува став (4).
Член 2
По членот 6 се додава нов член 6-а, кој гласи:
„Член 6-а
(1) Стечајниот управник во случај кога поведува
парнична постапка за оспорување на побарување на
доверител, побивање правно дејствие, како и водење
на други парнични постапки поврзани со стечајната

маса е должен да ја плати таксата најдоцна до правосилно завршување на парничната постапка.
(2) Во случај кога парничната постапка од ставот
(1) на овој член завршила со целосно или делумно уважување на тужбеното барање, таксата ја плаќа тужениот.“
Член 3
Членот 11 се менува и гласи:
„Ослободени од плаќање на такса се :
- поранешните вработени за пријавување на побарување од работен однос кај стечајниот должник во
стечајна постапка согласно со Законот за стечај,
- граѓаните во постапка за одлучување по барање за
ослободување од трошоци на постапката,
- граѓаните во управни спорови од областа на социјалното осигурување, социјалната помош, старателството и посвојувањето и денационализација и
- граѓаните во постапка за извршување на барање за
доверување на дете на чување и воспитание.“
Член 4
Во членот 32 ставот (2) се брише.
Ставот (3) станува став (2).
Член 5
Во делот Таксена тарифа во Главата VII Стечајна
постапка точка 1. Поднесоци тарифен број 19 потточка
2 по зборовите: „За план за реорганизација“ се додаваат зборовите: „поднесен во текот на стечајната постапка“.
Во потточката 3 зборовите: „на доверител за секое
одделно побарување“ се бришат.
Во потточката 4 зборовите: „одлука на стечајниот
совет“ се заменуваат со зборовите: „решение на стечајниот судија“.
Во делот „ЗАБЕЛЕШКА:“ точката 1 се брише.
Точката 2 станува точка 1.
Член 6
Во Главата VII Стечајна постапка точка 2. Паушална такса тарифниот број 20 се брише.
Тарифните броеви 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и
30 стануваат тарифни броеви 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28 и 29.
Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
___________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN
E LIGJIT PËR TAKSA GJYQËSORE
Neni 1
Në Ligjin për taksa gjyqësore ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 114/2009 dhe 148/11),
në nenin 6 pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të rinj
(2) dhe (3) si vijojnë:
“(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni në
procedurë kontestimore të ngritur nga drejtori i
falimentimit për kontestim të kërkesës së kreditorit,
përgënjeshtrim të veprimit juridik, si dhe udhëheqje të
procedurave tjera kontestimore të lidhura me masën e
falimentimit, taksa e papaguar nuk e ndal rrjedhën e
procedurës gjyqësore.
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(3) Në procedurën e falimentimit pala që parashtron
ankesë kundër aktvendimit të miratuar nga drejtori i
falimentimit, detyrohet që taksën ta paguajë para
parashtrimit të ankesës dhe dëshminë për taksë të paguar ta
parashtrojë me parashtrimin e ankesës.”
Paragrafi (2) bëhet paragraf (4).
Neni 2
Pas nenit 6 shtohet nen i ri 6-a, si vijon:
“Neni 6-a
(1) Drejtori i falimentimit në rast kur ngrit procedurë
kontestimore për kontestim të kërkesës së kreditorit,
përgënjeshtrim të veprimit juridik, si dhe udhëheqje të
procedurave tjera kontestimore të lidhura me masën e
falimentimit, detyrohet që ta paguajë taksën më së voni
deri në përfundim të plotfuqishëm të procedurës
kontestimore.
(2) Në rast kur procedura kontestimore nga paragrafi
(1) i këtij neni, ka përfunduar me pranim të plotë apo të
pjesshëm të kërkesës së padisë, taksën e paguan i padituri."
Neni 3
Neni 11 ndryshohet si vijon:
“Të liruar nga pagesa e taksës janë:
- ish-të punësuarit për paraqitje të kërkesës nga
marrëdhënia e punës te debitori i falimentimit në procedurë
falimentimi në pajtim me Ligjin për falimentim,
- qytetarët në procedurë për vendimmarrje për kërkesë
për lirim nga shpenzimet e procedurës,
- qytetarët në konteste administrative nga sfera e
sigurimit social, ndihmës sociale, kujdestarisë dhe
adoptimit dhe denacionalizimit dhe
- qytetarët në procedurë për realizimin e kërkesës për
lënie të fëmijës për ruajtje dhe edukim."
Neni 4
Në nenin 32 paragrafi (2) shlyhet.
Paragrafi (3) bëhet paragraf (2).
Neni 5
Në pjesën Tarifa e taksave në Kreun VII Procedura e
falimentimit pika 1. Parashtresa numri tarifor 19 nënpika 2
pas fjalëve: “Për planin për riorganizim" shtohen fjalët: “të
parashtruar gjatë procedurës së falimentimit”.
Në nënpikën 3 fjalët: ”të kreditorit për çdo kërkesë të
veçantë” shlyhen.
Në nënpikën 4 fjalët: “vendimit të këshillit të
falimentimit" zëvendësohen me fjalët: “aktvendimit të
gjykatësit të falimentimit”.
Në pjesën "VËREJTJE: ”pika 1 shlyhet.
Pika 2 bëhet pika 1.
Neni 6
Në Kreun VII Procedura e falimentimit pika 2. Taksa
paushalle numri tarifor 20 shlyhet.
Numrat tariforë 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dhe
30 bëhen numra tariforë 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
dhe 29.
Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
2545.
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
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УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за продажба на земјоделското земјиште
во државна сопственост,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јули 2013 година.
Бр. 07 – 2972/1
23 јули 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО
ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Во Законот за продажба на земјоделското земјиште
во државна сопственост (“Службен весник на Република Македонија” број 87/13), во членот 18 став (1) по
зборот “рати” точката се брише и се додаваат зборовите: “или на десет еднакви годишни рати, доколку избраниот понудувач е физичко лице”.
Во ставот (2) по зборот “пет” се додаваат зборовите: “или десет”.
Ставот (3) се менува и гласи:
“Во случај на доцнење со плаќањето на годишната
рата, Министерството во рок од пет работни дена
писмено ќе го опомени купувачот за обврската за плаќање на годишната рата”.
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
“(4) Доколку во рок од 15 дена од денот на приемот
на опомената од ставот (3) на овој член, купувачот не
ја плати достасаната годишна рата, договорот за купопродажба ќе се раскине и земјоделското земјиште ќе се
врати во државна сопственост.”
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во ”Службен весник на Република Македонија”.
____________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SHITJE TË TOKËS BUJQËSORE NË PRONËSI
SHTETËRORE
Neni 1
Në Ligjin për shitjen e tokës bujqësore në pronësi
shtetërore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
numër 87/13), në nenin 18 paragrafi (1) pas fjalës "këste"
pika shlyhet dhe shtohen fjalët: "ose në dhjetë këste të
njëjta vjetore, nëse ofertuesi i zgjedhur është person fizik".
Në paragrafin (2) pas fjalës "pesë" shtohen fjalët: "ose
dhjetë".
Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
"Në rast të vonesës së pagesës së këstit vjetor, Ministria
në afat prej pesë ditësh pune me shkrim do t'i bëjë vërejtje
blerësit për obligimin për pagesën e këstit vjetor".
Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:
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"(4) Nëse në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të
vërejtjes nga paragrafi (3) i këtij neni, blerësi nuk e paguan
këstin e arritur vjetor, marrëveshja për shitblerje do të
prishet dhe toka bujqësore do të kthehet në pronësi
shtetërore".
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
____________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2546.
Врз основа на член 223 став (6) од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.
87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 44/2012 и
23/2013), Владата на Република Македонија, на седница, одржана на 23.7.2013 година, донесе
УРЕДБА
ЗА СОСТАВОТ, НАЧИНОТ НА УЧЕСТВО, КАКО
И НАЧИНОТ НА НОМИНИРАЊЕ НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ ВО СОВЕТИТЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
ПОДРАЧЈАТА НА РЕЧНИТЕ СЛИВОВИ И СОВЕТОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДЕЛОВИ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА РЕЧЕН СЛИВ, КАКО И НАЧИНОТ
НА РАБОТА
Член 1
Со оваа уредба се уредува составот, начинот на
учество, како и начинот на номинирање на претставниците во Советите за управување со подрачјата на речните сливови и Советите за управување со делови од
подрачјето на речен слив, како и начинот на нивната
работа.
Член 2
(1) Совет за управување со речен слив се формира
за следните подрачја на речен слив и тоа:
1. Совет за управување со подрачје на речен слив
на реката Вардар;
2. Совет за управување со подрачје на речен слив
на реката Црн Дрим, и
3. Совет за управување со подрачје на речен слив
на реката Струмица.
(2) Имајќи ја во предвид големината на подрачјето
на речниот слив на реката Јужна Морава, управувањето со подрачјето на речниот слив на реката Јужна Морава ќе се врши преку Советот за управување со подрачје на речниот слив на реката Вардар.
Член 3
(1) Составот на Советот за управување со подрачје
на речен слив Вардар се состои од најмногу 45 членови.
(2) Членовите се номинираат на следниот начин:
- еден претставник на предлог на министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на животната средина;
- еден претставник на предлог на министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на земјоделството;
- еден претставник на предлог на министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на здравството;
- еден претставник на предлог на министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на транспорт и врски;
- по еден претставник на предлог на градоначалникот на Гостивар, Тетово, град Скопје, Куманово, Велес,
Кичево, Кавадарци, Прилеп, Битола, Штип, Кочани,
Дојран и Гевгелија;
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- три претставника избрани на одржан заеднички
состанок на кој присуствувале најмалку две третини од
номинираните лица од органот на управување со водостопанствата односно јавните водостопански претпријатија кои постојат на подрачјето на речниот слив
на реката Вардар, со просто мнозинство:
- еден претставник на предлог на директорот на
Управата за хидрометеоролошки работи;
- еден претставник на предлог на директорот на
Хидробиолошкиот завод од Охрид;
- еден претставник на предлог на директорот на
Центарот за управување со кризи;
- еден претставник на предлог на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување;
- по еден претставник на предлог на органот на управување на заштитени подрачја (националните паркови и споменици на природата) кои се наоѓаат на подрачјето на речниот слив на реката Вардар;
- еден претставник на предлог на Стопанската комора на Република Македонија, од редот на управувачите на хидроелектричните централи кои се членки на
здружението за енергетика, што постојат на подрачјето
на речниот слив на реката Вардар ;
- три претставника на предлог на здруженија на
невладини организации кои делуваат во областа на
заштита на животната средина, а кои имаат седиште на
подрачјето на речниот слив на реката Вардар, избрани
на заеднички состанок кој е одржан врз основа на јавен
повик објавен на веб страната на Министерството за
животна средина и просторно планирање, со просто
мнозинство;
- три претставника од водните заедници на предлог
на министерот кој раководи со органот на државната
управа надлежен за вршење на работите од областа на
земјоделството или во случај кога не постојат водни
заедници во подрачјето на речниот слив на реката Вардар тогаш лицата се номинираат од страна на Сојузот
на земјоделци на Република Македонија;
- еден претставник на предлог на Сојузот на риболовни друштва на Република Македонија;
- еден претставник на предлог на Здружението на
даватели на комунални услуги „АДКОМ„ Скопје од редот на правните лице кои вршат услуги на водоснабдување и одведување и третман на отпадни води во општините и градот Скопје од подрачјето на речниот
слив на реката Вардар;
- по еден претставник на предлог на Стопанските
комори формирани во Република Македонија од редот
на поголемите индустриски капацитети кои делуваат
на подрачјето на речниот слив на реката Вардар, а кои
користат вода и испуштаат отпадни води;
- еден претставник избран на одржан заеднички
состанок на кој присуствувале најмалку две третини од
номинирани лица од органот кој раководи со организациите на потрошувачи од општините и градот Скопје
што постојат на подрачјето на речниот слив на реката
Вардар, со просто мнозинство ;
- еден претставник на предлог на Заедницата на
единиците на локалната самоуправа од општините кои
не се наведени во став (2) алинеја 5 на овој член, и
- по еден претставник на предлог на Советот за управување со дел од подрачје на речен слив Вардар.
Член 4
(1) Составот на Советот за управување со дел од
подрачје на речен слив Вардар се состои од најмногу
25 члена.
(2) Членовите се номинираат на следниот начин:
- еден претставник на предлог на министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на животната средина;
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- еден претставник на предлог на секој градоначалник на општината, од делот од подрачјето на речниот
слив на реката Вардар;
- еден претставник на предлог на директорот на
Управата за хидрометеоролошки работи;
- еден претставник на предлог на здруженија на
невладини организации кои делуваат во областа на
заштита на животната средина избран на заеднички
состанок кој е одржан врз основа на јавен повик објавен на веб страната на Министерството за животна средина и просторно планирање, со просто мнозинство;
- по еден претставник на предлог на раководниот
орган на правните лице кои вршат услуги на водоснабдување и одведување и третман на отпадни води во општините и градот Скопје кои постојат на делот од подрачјето на речниот слив на реката Вардар;
- по еден претставник на предлог на раководниот
орган на водостопанствата и јавните водостопански
претпријатија кои постојат на делот од подрачјето на
речниот слив на реката Вардар;
- два претставника од водните заедници на предлог
на министерот кој раководи со органот на државната
управа надлежен за вршење на работите од областа на
земјоделството или во случај кога не постојат водни
заедници во делот од подрачјето на речниот слив на
реката Вардар тогаш лицата се номинираат од страна
на Сојузот на земјоделци на Република Македонија;
- еден претставник на предлог на органите на управување со заштитени подрачја што постојат на делот
од подрачјето на речниот слив на реката Вардар;
- еден претставник на предлог на Сојузот на риболовни друштва на Република Македонија;
- еден претставник на предлог на Стопанската комора на Република Македонија, од редот на управувачите на хидроелектричните централи кои се членки на
здружението за енергетика, што постојат на делот од
подрачјето на речниот слив на реката Вардар;
- по еден претставник на предлог на Стопанските
комори формирани во Република Македонија од редот
на поголемите индустриски капацитети кои делуваат
на делот од подрачјето на речниот слив на реката Вардар, а кои користат вода и испуштаат отпадни води;
- еден претставник избран на одржан заеднички
состанок на кој присуствавале најмалку две третини од
номинирани лица од органот кој раководи со организациите за потрошувачи од општините и градот Скопје
што постојат на делот од подрачјето на речниот слив
на реката Вардар, со просто мнозинство; и
- еден претставник на предлог на Заедницата на
единиците на локалната самоуправа.
Член 5
(1) Составот на Советот за управување со подрачје
на речен слив на реката Црн Дрим се состои од најмногу 35 члена.
(2) Членовите се номинираат на следниот начин:
- еден претставник на предлог на министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на животната средина;
- еден претставник на предлог на министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на земјоделството;
- еден претставник на предлог на министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на здравството;
- еден претставник на предлог на министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на транспорт и врски;
- по еден претставник на предлог на градоначалникот на Ресен, Охрид, Струга и Дебар;
- по еден претставник на предлог на раководниот
орган на водостопанствата и јавните водостопански
претпријатија кои постојат на подрачјето на речниот
слив на реката Црн Дрим ;
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- еден претставник на предлог на директорот на
Управата за хидрометеоролошки работи;
- еден претставник на предлог на органот на управување на Хидробиолошкиот завод од Охрид;
- еден претставник на предлог на директорот на
Центарот за управување со кризи;
- еден претставник на предлог на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување;
- по еден претставник на предлог на органот на управување на заштитени подрачја (националните паркови и споменици на природата) кои се наоѓаат на подрачјето на речниот слив на реката Црн Дрим;
- еден претставник на предлог на Стопанската комора на Македонија од редот на управувачите на хидроелектричните централи кои се членки на здружението за енергетика, што постојат на делот од подрачјето
на речниот слив на реката Црн Дрим;
- два претставника на предлог на здруженија на
невладини организации кои делуваат во областа на
заштита на животната средина, а кои имаат седиште на
подрачјето на речниот слив на реката Црн Дрим, избрани на заеднички состанок кој е одржан врз основа на
јавен повик објавен на веб страната на Министерството
за животна средина и просторно планирање, со просто
мнозинство;
- два претставника од водните заедници на предлог
на министерот кој раководи со органот на државната
управа надлежен за вршење на работите од областа на
земјоделството или во случај кога не постојат водни
заедници во подрачјето на речниот слив на реката Црн
Дрим тогаш лицата се номинираат од страна на Сојузот на земјоделци на Република Македонија;
- еден претставник на предлог на Сојузот на риболовни друштва на Република Македонија;
- еден претставник на предлог на Здружението на
даватели на комунални услуги „АДКОМ“ Скопје од редот на правните лице кои вршат услуги на водоснабдување и одведување и третман на отпадни води во општините од подрачјето на речниот слив на реката Црн
Дрим;
- по еден претставник на предлог на Стопанските
комори формирани во Република Македонија од редот
на поголемите индустриски капацитети кои делуваат
на подрачјето на речниот слив на реката Црн Дрим, а
кои користат вода и испуштаат отпадни води;
- еден претставник избран на одржан заеднички
состанок на кој присуствувале најмалку две третини од
номинирани лица од органот кој раководи со организациите за потрошувачи од општините што постојат на
подрачјето на речниот слив на реката Црн Дрим, со
просто мнозинство од присутните;
- еден претставник на предлог на Заедницата на
единиците на локалната самоуправа од редот на општините, кои се наоѓаат во подрачјето на речниот слив
на реката Црн Дрим, кои не се наведени во став (2)
алинеја 5 на овој член; и
- по еден претставник на предлог на Советот за управување со дел од подрачје на речен слив Црн Дрим.
Член 6
(1) Составот на Советот за управување со дел од
подрачје на речен слив на реката Црн Дрим се состои
најмногу од 25 члена.
(2) Членовите се номинираат на следниот начин:
- еден претставник на предлог на министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на животната средина;
- еден претставник на предлог на секој градоначалник на општината од делот од подрачјето на речниот
слив на реката Црн Дрим;
- еден претставник на предлог на директорот на
Управата за хидрометеоролошки работи;
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- еден претставник на предлог на органот на управување на Хидробиолошкиот завод од Охрид;
- еден претставник на предлог на здруженија на
невладини организации кои делуваат во областа на
заштита на животната средина избран на заеднички
состанок кој е одржан врз основа на јавен повик објавен на веб страната на Министерството за животна средина и просторно планирање, со просто мнозинство;
- по еден претставник на предлог на раководниот
орган на правните лица кои вршат услуги на водоснабдување и одведување и третман на отпадни води во општините кои постојат во делот на подрачјето на речниот слив на реката Црн Дрим;
-по еден претставник на предлог на раководниот
орган на водостпанствата и Јавните водостопански
претпријатија кои постојат на подрачјето на делот од
речниот слив на реката Црн Дрим;
- еден претставник од водните заедници на предлог
на министерот кој раководи со органот на државната
управа надлежен за вршење на работите од областа на
земјоделството или во случај кога не постојат водни
заедници во делот од подрачјето на речниот слив на
реката Црн Дрим тогаш лицето се номинира од страна
на Сојузот на земјоделци на Република Македонија;
- еден претставник на предлог на органите на управување со заштитени подрачја што постојат на делот
од подрачјето на речниот слив на реката Црн Дрим;
- еден претставник на предлог на Сојузот на риболовни друштва на Република Македонија;
- еден претставник на предлог на Стопанската комора на Македонија, од редот на управувачите на хидроелектричните централи кои се членки на здружението за енергетика, што постојат на делот од подрачјето
на речниот слив на реката Црн Дрим;
- по еден претставник на предлог на Стопанските
комори формирани во Република Македонија од редот
на големите индустриски капацитети кои делуваат на
делот од подрачјето на речниот слив на реката Црн
Дрим, а кои користат вода и испуштаат отпадни води;
- еден претставник избран на одржан заеднички
состанок на кој присуствавале најмалку две третини на
номинирани лица од органот кој раководи со организациите за потрошувачи кои постојат во општините на
делот од подрачјето на речниот слив на реката Црн
Дрим, со просто мнозинство ; и
- еден претставник на предлог на Заедницата на
единиците на локалната самоуправа.
Член 7
(1) Составот на Советот за управување со подрачје
на речен слив на реката Струмица се состои од најмногу 35 члена.
(2) Членови се номинираат на следниот начин:
- еден претставник на предлог на министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на животната средина;
- еден претставник на предлог на министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на земјоделството;
- еден претставник на предлог на министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на здравството;
- еден претставник на предлог на министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на транспорт и врски;
- по еден претставник на предлог на градоначалникот на Струмица и Радовиш;
- два претставника избрани на одржан заеднички
состанок на кој присуствувале најмалку две третини на
номинирани лица од органот на управување со водостопанствата односно јавните водостопански претпријатија кои постојат на подрачјето на речниот слив на реката Струмица, со просто мнозинство;
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- еден претставник на предлог на директорот на
Управата за хидрометеоролошки работи;
- еден претставник на предлог на органот на управување на Хидробиолошкиот завод од Охрид;
- еден претставник на Предлог на директорот на
Центарот за управување со кризи;
- еден претставник на предлог на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување;
-по еден претставник на предлог на органот на управување на заштитени подрачја (националните паркови и споменици на природата)кои се наоѓаат на подрачјето на речниот слив на реката Струмица;
- еден претставник на предлог на Стопанската комора на Македонија, од редот на управувачите на хидроелектричните централи кои се членки на здружението за енергетика, што постојат на подрачјето на речниот слив на реката Струмица;
- два претставника на предлог на здруженија на
невладини организации кои делуваат во областа на
заштита на животната средина, а кои имаат седиште на
подрачјето на речниот слив на реката Струмица, избрани на заеднички состанок кој е одржан врз основа на на
јавен повик објавен на веб страната на Министерството
за животна средина и просторно планирање, со просто
мнозинство;
- два претставника од водните заедници на предлог
на министерот кој раководи со органот на државната
управа надлежен за вршење на работите од областа на
земјоделството или во случај кога не постојат водни
заедници во подрачјето на речниот слив на реката
Струмица тогаш лицата се номинираат од страна на
Сојузот на земјоделци на Република Македонија;
- еден претставник на предлог на Сојузот на риболовни друштва на Република Македонија;
- еден претставник на предлог на Здружението на
даватели на комунални услуги „АДКОМ„ Скопје од редот на правните лице кои вршат услуги на водоснабдување и одведување и третман на отпадни води во општините од подрачјето на речниот слив на реката
Струмица;
- по еден претставник на предлог на Стопанските
комори формирани во Република Македонија од редот
на поголемите индустриски капацитети кои делуваат
на подрачјето на речниот слив на реката Струмица, а
кои користат вода и испуштаат отпадни води;
- еден претставник избран на одржан заеднички
состанок на кој присуствувале најмалку две третини на
номинирани лица од органот кој раководи со организациите за потрошувачи кои постојат во општините на
подрачјето на речниот слив на реката Струмица, со
просто мнозинство;
- еден претставник на предлог на Заедницата на
единиците на локалната самоуправа од редот на општините кои не се наведени во став (2) алинеја 5 на
овој член;
- по еден претставник на предлог на Советот за управување со дел од подрачје на речен слив Струмица.
Член 8
(1) Составот на Советот за управување со дел од
подрачје на речен слив Струмица се состои од најмногу 25 члена.
(2) Членовите се номинираат на следниот начин:
- еден претставник на предлог на министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на животната средина;
- еден претставник на предлог на секој градоначалник на општината од делот од подрачјето на речниот
слив на реката Струмица;
- еден претставник на предлог на директорот на
Управата за хидрометеоролошки работи;
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- еден претставник на предлог на здруженија на
невладини организации кои делуваат во областа на
заштита на животната средина избран на заеднички
состанок кој е одржан врз основа на јавен повик објавен на веб страната на Министерството за животна средина и просторно планирање, со просто мнозинство;
- по еден претставник на предлог на раководниот
орган на правните лице кои вршат услуги на водоснабдување и одведување и третман на отпадни води во општините кои постојат на делот од подрачјето на речниот слив на реката Струмица;
- по еден претставник на предлог на раководниот
орган на водостпанствата и јавните водостопански
претпријатија кои постојат на подрачјето на делот од
речниот слив на реката Струмица;
- еден претставник од водните заедници на предлог
на министерот кој раководи со органот на државната
управа надлежен за вршење на работите од областа на
земјоделството или во случај кога не постојат водни
заедници во делот од подрачјето на речниот слив на
реката Струмица тогаш лицето се номинира од страна
на Сојузот на земјоделци на Република Македонија;
- еден претставник на предлог на органите на управување со заштитени подрачја што постојат на делот
од подрачјето на речниот слив на реката Струмица;
- еден преставник на предлог на Сојузот на риболовни друштва на Република Македонија;
- еден претставник на предлог на Стопанската комора на Република Македонија, од редот на управувачите на хидроелектричните централи кои се членки на
здружението за енергетика, што постојат на делот од
подрачјето на речниот слив на реката Струмица;
- еден претставник на предлог на Стопанските комори формирани во Република Македонија од редот на
поголемите индустриски капацитети кои делуваат на
подрачјето на делот од речниот слив на реката Струмица а кои користат вода и испуштаат отпадни води ;
- еден претставник избран со просто мнозинство од
присустните на одржан заеднички состанок на кој присуствавале најмалку две третини на номинирани лица
од органот кој раководи со организациите за потрошувачи кои постојат во општините на подрачјето на делот
од речниот слив на реката Струмица, и
- еден претставник на предлог на Заедницата на
единиците на локалната самоуправа.
Член 9
(1) Секој член на Советот за управување со подрачје на речен слив и на Советот за управување со дел од
подрачје на речен слив (во понатамошниот текст: Советот) треба да учествува на секој закажан состанок на
Советот.
(2) Членот треба пред одржувањето на состанокот
на Советот да се консултира со субјектите што го номинирале и чии интереси ги застапува и од нив да побара ставови и мислење по однос на темите за кои ќе се
расправа на закажаниот состанок на Советот.
(3) Кога не е можно да добие мислења и ставови по
одредени прашања што се рагледуваат на состанокот
на Советот, членот треба да делува во најдобар интерес
на субјектите чии интереси ги застапува, како и јасно
да ги изразува проблемите со кои се соочуваат субјектите во врска со управувањето со водите.
(4) Кога одредени прашања се од посебна важност
за субјектите чии интереси ги застапува, членот може
да побара одложување на одржувањето на состанокот
на Советот за најмногу седум дена, во чиј рок треба да
обезбеди мислење и ставови по прашањата од субјектите.
(5) На состаноците на Советот можат да присуствуваат и други лица кои се повикани од страна на претседателот на Советот.
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(6) Сединиците на Советот се јавни, освен кога со
одлука на Советот е одлучено седницата да биде затворена за јавноста.
Член 10
За својата работа Советот донесуват деловник со
просто мнозинство од членовите.
Член 11
(1) Советот работи на состаноци на кои присуствуваат најмалку 2/3 од номинираните членови на Советот.
(2) Со Советот претседава членот од органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од
областа на животната средина.
(3) Советот одлучува со просто мнозинство од гласовите од присутните членови на состанокот.
(4) За одржаните состаноци Советот води записници кои се објавуваат на веб страната на органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од
областа на животната средина.
(5) Состанокот на Советот се закажува најмалку 10
дена пред одржувањето на Советот. Дневениот ред на
состанокот се објавува на веб страната на органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од
областа на животната средина. Сите материјали кои се
разгледуваат на состанокот на Советот исто така се објавуваат на веб страната, освен оние кои имаат карактер на службена или деловна тајна и претставуваат интелектуална сопственост.
(6) Одлуките на Советот се засновани на објективни, непристрасни и неутрални критериуми, и истите
се носат во согласност со целите на Законот за води,
приоритетите за користење на водите утврдени со Законот за водите, како и со обврските за заштита на водите и контрола на загадувањето, Националната стратегија за управување со водите и Водостопанската основа на Република Македонија.
(7) Во случај кога не може да се донесе одлука со
потребното мнозинство на гласови за одреден проблем,
прашање, извештај или препорака, истите ќе се достават до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина, со
јасна индикација на постоењето, причините, природата
и степенот на несогласност во врска со заклучоците.
(8) Ако за одредено прашање се бара дополнителна
обработка на податоци, работата на Советот може да
се организира во работни групи составени за определено време за конкретното прашање.
(9) Мислењата на работните групи од став (8) на
овој член ќе се усвојат на пленарната седница на Советот во редовна постапка за донесување на одлука.
(10) Советот ќе се состанува најмалку еднаш месечно во период кога е започната постапка за подготовка
на план за управување со подрачјето на речниот слив
или за план за управување на дел од подрачја на речен
слив и најмалку четири пати годишно по неговото донесување.
(11) Советот може да одржи вонредни состаноци на
барање на една третина од членовите на Советот за решавање на определено прашање.
Член 12
Номинираниот член од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина кој претседава со Советот треба:
- да закажува редовни седници на Советот;
- да подготви нацрт-дневен ред за состанокот во
консултација со членовите и според утврдениот план
на активности за изработка на Планот за управување со
подрачјето на речен слив или за дел од подрачје за речен слив, или за неговото спроведување;
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- да претседава со секој состанок на Советот;
- да ги отвори и затвори состаноците на Советот;
- да ги потпишува извештаите и записниците од
состаноците, како и мислењата односно одлуките донесени од страна на Советот.
Член 13
Советот доставува извештај за својата работа до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина во поглед на
реализраните тековни активностии, и постигнатите резултати.
Член 14
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-4917/1
23 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2547.
Врз основа на член 44 став (1) од Законот за приватно обезбедување („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.7.2013 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВНИ ЛИЦА КОИ СЕ
ДОЛЖНИ ДА ИМААТ ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
I. ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
Со оваа одлука се определуваат правните лица кои
се должни да имаат приватно обезбедување.
II. ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРАВНИ ЛИЦА
ЧИЈА ДЕЈНОСТ Е ПОВРЗАНА СО РАКУВАЊЕ СО
РАДИОАКТИВНИ МАТЕРИИ ИЛИ ДРУГИ ПО
ЛУЃЕТО И ОКОЛИНАТА ОПАСНИ МАТЕРИИ
Член 2
Правните лица на територијата на Република Македонија регистрирани за вршење дејност согласно Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона
сигурност, покрај обврските предвидени со овој закон
имаат физичко и техничко обезбедување заради обезбедување на сигурноста на изворите на јонизирачко
зрачење од недозволен пристап на неповикани лица во
објектите при транспорт и депонирање на радиоактивниот отпад.
Правните лица на територијата на Република Македонија регистрирани за производство и промет на големо со лекови и медицински помагала согласно Законот
за лековите и медицинските помагала, како и согласно
други прописи од областа на лековите и медицинските
помагала, и здравствените установи за секундарна и
терцијална болничка здравствена заштита имаат физичко и техничко обезбедување на објектите и околниот простор.
Правните лица на територијата на Република Македонија регистрирани за производството и промет со запални течности и запални гасови чија зафатнина е над
утврдената со Законот за складирање и заштита од запални течности и гасови ги заштитуваат своите магацини, складови и резервоари со пропишана ограда,
имаат техничко обезбедување, а со примена на други
потребни мерки и физичко обезбедување, согласно закон.

Правните лица на територијата на Република Македонија регистрирани за вршење на превоз на опасни
материи, покрај обврските предвидени со Законот за
превоз на опасни материи во патниот и железничкиот
сообраќај, на местото на кое се врши натовар или истовар на опасни материи имаат физичко и техничко обезбедување.
III. ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРАВНИ ЛИЦА ЧИЈА ДЕЈНОСТ Е ПОВРЗАНА СО РАКУВАЊЕ
СО ПРЕДМЕТИ И ОБЈЕКТИ ОД ОСОБЕНО КУЛТУРНО
И ИСТОРИСКО ЗНАЧЕЊЕ
Член 3
Јавните установи и приватните музеи основани согласно Законот за музеите и јавните установи основани
согласно Законот за заштита на културното наследство,
чија дејност е поврзана со ракување со предмети и објекти од особено културно и историско значење, како и
археолошките локалитети и друго недвижно културно
наследство имаат физичко и техничко обезбедување на
движното и недвижното културно наследство.
IV. ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРАВНИ ЛИЦА КОГА ТОА Е ВО ИНТЕРЕС ЗА БЕЗБЕДНОСТА И
ОДБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 4
Правните лица на територијата на Република Македонија регистрирани за вршење дејности од областа на
енергетиката согласно одредбите на Законот за енергетика, за производство, пренос и дистрибуција на енергија, покрај другите безбедносни мерки утврдени со закон и пропишани со подзаконски прописи, заради заштита на здравјето и животот на луѓето и заради заштита
на животната средина, природата и растенијата имаат
физичко и техничко обезбедување.
Правните лица на територијата на Република Македонија регистрирани за вршење дејности од областа на
водоснабдувањето на населението со вода за пиење и
технолошки потреби согласно со Законот за водостопанствата имаат физичко и техничко обезбедување.
Правните лица на територијата на Република Македонија регистрирани за вршење дејности за заштита и
управување со повеќенаменски подрачја, заштита и
унапредување на животната средина, заштита на природата и природното наследство во заштитени подрачја
и надвор од заштитените подрачја согласно со Законот
за животната средина, Законот за заштита на природата
и согласно други прописи од областа на заштита и
унапредување на животната средина, човековата околина, природата и националните паркови имаат физичко и техничко обезбедување на просторите и објектите
со кои стопанисуваат.
Јавното претпријатие Македонска радиотелевизија
и другите правни лица кои се регистрирани за вршење
дејност од јавен интерес (електронски и печатени медиуми) под услови утврдени со Законот за основање на
Јавно претпријатие Македонска радиодифузија, Законот за радиодифузната дејност и Законот за електронските комуникации имаат физичко и техничко обезбедување.
Народната банка на Република Македонија и правните лица регистрирани за вршење банкарски работи
согласно Законот за Народната банка на Република
Македонија и Законот за банките имаат физичко и техничко обезбедување на објектите, околниот простор и
на транспортот на пари и вредности.
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V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 5
Со денот на отпочнување на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на
правни лица кои се должни да имаат обезбедување лица и имот за свои потреби („Службен весник на Република Македонија“ бр. 166/2010).
Член 6
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-2999/1
23 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2548.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008. 82/2008, 10/2010 и 51/2011,
15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.7.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ „ГАБРИЕЛА КОНЕВСКА
ТРАЈКОВСКА“ ОД ОБЛАСТА НА ПРАВОТО,
ЕКОНОМИЈАТА И ПОЛИТИКИТЕ НА ЕУ ВО
СТРАНСТВО ЗА АКАДЕМСКАТА 2013/2014 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука Владата на Република Македонија
доделува средства во висина од 4.470.000,00 денари за
финансирање определен број постдипломски студии
(академски универзитетски студии од вториот циклус,
односно стекнати ЕКТС 180 до 240 кредити) во странство од областа на правото, економијата и политиките
на ЕУ за академската 2013/2014 година, во рамките на
средствата определени со Буџетот на Република Македонија, за Владата на Република Македонија, раздел –
04009, потпрограма 20 – Секретаријат за европски прашања, расходно конто 464 – разни трансфери.
Член 2
Во смисла на оваа одлука се сметаат постдипломски студии од правото, економијата и политиките на
ЕУ во странство, при што предност ќе се даде на кандидатите кои немаат обезбедени финансиски средства
за покривање на студиите од наведените области по
друг основ.
Член 3
Средствата од член 1 од оваа одлука, се доделуваат
за обезбедување трошоци за уписнина, сместување, исхрана и патни трошоци до дестинацијата на студирање
и назад. Средствата се доделуваат за постдипломски
студии кои траат една академска година (до 12 месеци), на високообразовна институција во странство со
соодветна програма на постдипломски студии од областите наведени во член 2 од оваа одлука.
Член 4
Изборот на кандидати за доделување на средствата
од член 1 од оваа одлука се врши по пат на јавен конкурс.

Член 5
Кандидатот за доделување средствата од член 1 од
оваа одлука треба да ги исполнува следниве услови:
- да е државјанин на Република Македонија;
- да поседува универзитетска диплома за завршено
соодветно високо образование и уверение за положени
испити, или да е во завршна година од студиите, под
услов истите да ги заврши најдоцна до 31 јули 2013 година. Предност им се дава на кандидатите со висок
просечен успех на студиите, како и на кандидатите од
високо рангираните универзитети согласно националното рангирање..
- да потврди дека одлично да го владее англискиот
јазик (TOEFL, IELTS, или да приложи друг релевантен
доказ дека еден дел од своето образование го завршил
на англиски јазик или долгогодишно го користел
странскиот јазик по основ на привремено жителство
или подолг престој во одредена странска држава и други релевантни фактори за познавање на јазикот).
Познавањето на други странски јазици од земјите
членки на ЕУ ќе се смета за предност.
- да достави потврда од Универзитетот каде се запишува, како доказ дека ги исполнува условите за упис
на соодветниот факултет и дека е примен на соодветна
програма за кој аплицирал(а), за постдипломски студии кои траат една академска година (до 12 месеци) во
областите наведени во член 2 од оваа одлука. Предност
ќе имаат кандидатите чии одобрени апликации за упис
се од факултетите кои се повисоко рангирани согласно
Шангајската листа.
- да достави целосна документација во пријавата по
конкурсот од член 4: пополнет образец за пријавување,
биографија на македонски и на англиски јазик, линк до
програмата на студирање, односно список на предмети
содржани во студиите, релевантна потврда за владеење
на англискиот јазик, универзитетска диплома за завршено соодветно високо образование со уверение за
положени испити, потврда/комуникација или документ
за прием на апликацијата на студиите и мотивациско
писмо на македонски и на англиски јазик.
Условите за доделување стипендии, обрасците за
пријавата, како и други подетални информации, ќе бидат објавени на официјалната интернет страница на
Секретаријатот за европски прашања, со објавувањето
на конкурсот.
Член 6
Нема да бидат разгледувани пријавите на кандидатите кои:
- доставиле непотполна документација;
- доставиле пријава по истекот на крајниот рок за
пријавување на конкурсот;
- веќе се во тек со постдипломски студии од областа на ЕУ во странство;
- се пред завршување на постдипломски студии или
штотуку ги завршиле своите постдипломски студии од
областа на ЕУ во странство;
- кои веќе завршиле едни постдипломски студии и
бараат стипендија за втори постдипломски студии;
- започнале постапка за запишување или се запишале на постдипломски студии од областа на ЕУ во
странство, кои траат подолго од 12 месеци.
Член 7
Давателот на стипендијата, во смисла на член 3 од
оваа одлука, се обврзува да ги покрие трошоците во висина од најмногу 20.000,00 евра.
Трошоците кои го надминуваат износот наведен во
став 1 на овој член ќе бидат на товар на корисникот на
стипендијата.
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Член 8
Конкурсот за прибирање пријави од заинтересирани кандидати за доделување средствата од член 1 од
оваа одлука го распишува Секретаријатот за европски
прашања.
Конкурсот се објавува во дневниот печат во два
весника, од кои најмалку во 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, во траење од 30 дена од денот на неговото
објавување.
Член 9
За спроведување на конкурсот и изборот на кандидатите, Секретаријатот за европски прашања формира
Комисија.
Комисијата е составена од 6 (шест) члена: Претседател на Комисијата и два члена од Секретаријатот за
европски прашања, и по еден член од Канцеларија на
Претседателот на Владата на Република Македонија и
Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор
на Република Македонија.
Секој член на Комисијата од став 2 на овој член,
има свој заменик.
Во работата на Комисијата, како член на Комисијата за доделување стипендии учествува и претставник
од потесното семејство на г-ѓа Габриела Коневска
Трајковска.
За стручно организационите работи на Комисијата
се грижи секретар и заменик на секретарот на Комисијата, кои се определуваат од редот на вработените во
Секретаријатот за европски прашања.

Република Македонија ќе бидат на располагање 6
(шест) месеци од денот на пријавувањето во Секретаријатот за европски прашања, а доколку во тој период
Владата на Република Македонија не им обезбеди работен ангажман во државната управа, да можат да работат во приватниот сектор.
Правата и обврските на Владата на Република Македонија и на корисниците на стипендиите, а по однос
на доделената стипендија. ќе бидат детално уредени со
договор од став 1 на овој член.

Член 10
Комисијата, по завршување на конкурсот и приемот
на пристигнатите пријави, пристапува кон:
- разгледување на пристигнатите пријавите,
- евалуација на пристигнатите пријави,
- спроведува интервју со кандидатите кои аплицирале за користење средства од член 1 од оваа одлука, а
кои ги исполнуваат условите од член 5 став 1 од оваа
одлука,
- врши оценување и рангирање на кандидатите согласно принципот за обезбедување на квалитет и стручност, водејќи грижа за соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во
Република Македонија, и
- доставува предлог-список до Владата на Република Македонија.
Изборот на кандидатите го врши Владата на Република Македонија врз основа на предлог-списокот од
став 1 алинеја 5 на овој член.
За извршениот избор на кандидати се известуваат
сите кандидати коишто се пријавиле на конкурсот во
рок од осум дена од денот на извршениот избор.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ
НА ПЛАНОТ ЗА НАМЕНА НА РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИТЕ ОПСЕЗИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 11
Секретаријатот за европски прашања ги презема неопходните активности за извршување на плаќањето на
доделените средства на избраните кандидати на универзитетите во странство.
Член 12
Заменикот на Претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, во
име на Владата на Република Македонија, склучува договор со избраните кандидати, со кој тие се обврзуваат
да бидат работно ангажирани во органите на државната
управа во период од 3 (три години) години од нивното
завршување на постдипломските студии. Избраните
кандидати по завршување на постдипломските студии
со стекнување на соодветна диплома и враќањето во

Член 13
Секретаријатот за европски прашања два пати годишно ќе ја информира Владата на Република Македонија за корисниците на стипендиите кои ги завршиле
постдипломските студии.
Член 14
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 41-4513/1
23 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2549.
Врз основа на член 55 од Законот за електронските
комуникации („Службен весник на Република Македонија“, бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010,
13/2012, 59/2012, 123/2012 и 23/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
23.7.2013 година, донесе

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за донесување на
Планот за намена на радиофреквенциските опсези во
Република Македонија, бр. 0201-2044/6, донесен од директорот на Агенцијата за електронски комуникации
на 18.07.2013 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-4542/1
23 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2550.
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија" бр.17/11, 53/11, 144/12 и 25/13), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
23.7.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Co јавно наддавање да се оттуѓи градежно земјиште
сопственост на Република Македонија кое претставува:
дел од КП бр. 1219/1 КО Илинден со површина од
2662 м2 евидентирана во Имотен лист број 10054 и КП
бр.2831/5 КО Илинден со површина од 210 м2 евиден-
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тирана во Имотен лист број 10341, а врз основа на Согласноста бр.02-4847/1 од 11.07.2013 година, на Министерството за труд и социјална политика со кое се откажало од потребата за изградба на градби од јавен интерес утврдени со закон.
Член2
Оваа одлука да ја спроведе општина Илинден согласно Одлуката за вршење на работите за располагање
со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за општина Илинден број 50-5081/1 од
28.09.2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/11).

2552.
Врз основа на член 17-а од Законот за користење и
располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија" бр.8/2005,
150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 23.7.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ
СТВАРИ НА ОПШТИНА ГОСТИВАР

Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за
одбрана и Службата за општи и заеднички работи на
Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 1
Со оваа одлука на општина Гостивар се даваат на
трајно користење, без надомест недвижни ствари, евидентирани во Имотен лист бр.17 кои се наоѓаат на Катастарска парцела бр.874, 875 и 898, за Катастарска општина Бањица, сопственост на Република Македонија
и тоа:
На КП 874 КО Бањица
- објект бр.1, викано место Грудајци, намена на
зграда В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел
од зграда П, внатрешна површина од 434 м2;
- објект бр.2, викано место Грудајци, намена на
зграда В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел
од зграда П, внатрешна површина од 198 м2;
- објект бр.3, викано место Грудајци, намена на
зграда В4, влез 1, кат Приземје, намена на посебен дел
од зграда П, внатрешна површина од 434 м2;
- објект бр.4, викано место Грудајци, намена на
зграда В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел
од зграда П, внатрешна површина од 434 м2;
- објект бр.5, викано место Грудајци, намена на
зграда В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел
од зграда П, внатрешна површина од 129 м2;
- објект бр.6, викано место Грудајци, намена на
зграда В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел
од зграда 11, внатрешна површина од 144 м2;
-објект бр.7, викано место Грудајци, намена на
зграда В4, влез 1, кат приземје. намена на посебен дел
од зграда П, внатрешна површина од 51 м2;
- објект бр.8, викано место Грудајци, намена на
зграда В4, влез 1, кат приземје. намена на посебен дел
од зграда П, внатрешна површина од 19 м2;
- објект бр.9, викано место Грудајци, намена на
зграда В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел
од зграда П, внатрешна површина од 17 м2.
На КП 875 КО Бањица
- објект бр.14, викано место Грудајци, намена на
зграда В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел
од зграда П, внатрешна површина од 434 м2;
- објект бр.15, викано место Грудајци, намена на
зграда В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел
од зграда П, внатрешна површина од 434 м2;
- објект бр. 16, викано место Грудајци, намена на
зграда В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел
од зграда П, внатрешна површина од 434 м2.
На КП 898 КО Бањица
- објект бр.1, викано место Грудајци, намена на
зграда В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел
од зграда П, внатрешна површина од 473 м2.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".

Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 41-4594/1
23 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2551.
Врз основа на член 20 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија" бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
23.7.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА
ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Co оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за одбрана му престанува користењето на недвижни ствари сопственост на Република Македонија и
тоа: објект на КП бр.1/3 КО Мралино со површина од
320 м2 видно ИЛ бр.63, објект на KII бр.1/2 КО Мралино со површина од 1535 м2 видно ИЛ бр.63 и објект на
КП бр. 1/5 КО Мралино со површина од 2290 м2, видно ИЛ бр.63.
Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест, на Службата за
општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија.

Бр. 41-4822/1
23 jули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Бр. 41-4841/1
23 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Стр. 26 - Бр. 106

29 јули 2013

2553.
Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 23.7.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА БОРБА ЗА ДРЖАВНОСТ И САМОСТОЈНОСТ МУЗЕЈ НА ВНАТРЕШНАТА МАКЕДОНСКА РЕВОЛУЦИОНЕРНА ОРГАНИЗАЦИЈА И МУЗЕЈ
НА ЖРТВИТЕ НА КОМУНИСТИЧКИОТ РЕЖИМ ОД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура му престанува користењето на движните ствари, со следните количини и вредност:

29 јули 2013

Бр. 106 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 106

29 јули 2013

29 јули 2013

Бр. 106 - Стр. 29

Стр. 30 - Бр. 106

29 јули 2013

29 јули 2013

Бр. 106 - Стр. 31

Стр. 32 - Бр. 106

29 јули 2013

29 јули 2013

Бр. 106 - Стр. 33

Стр. 34 - Бр. 106

29 јули 2013

29 јули 2013

Бр. 106 - Стр. 35

Стр. 36 - Бр. 106

29 јули 2013

29 јули 2013

Бр. 106 - Стр. 37

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Националната установа Музеј на македонската борба за државност и самостојност Музеј на внатрешната македонска револуционерна организација и музеј на жртвите на комунистичкиот режим од Скопје.
Член 3
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Музеј на македонската борба за државност и самостојност Музеј на внатрешната македонска револуционерна организација и
музеј на жртвите на комунистичкиот режим од Скопје
со кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно
користење.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 41-4843/1
23 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2554.
Врз основа на член 27-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
23.7.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА СПОМЕН КУЌА НА МАЈКА
ТЕРЕЗА ВО СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на
недвижните ствари – дворно место со површина од 156
м2, земјиште под зграда со површина од 204 м2 и објект, зграда бр.1, влез бр.1 кат подрум со површина од
205 м2, кат приземје со површина од 144 м2, кат мансарда со површини од 116 м2 и 48 м2 и кат 01 со површини од 129 м2 и 4м2, лоцирани на ул.М.Тито, КП
бр.12056/4, КО Центар 1, евидентирани во Имотен лист
бр. 52375, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Националната установа Спомен куќа на Мајка Тереза во Скопје.
Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за
култура и Националната установа Спомен куќа на Мајка Тереза од Скопје во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-4845/1
23 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2555.
Врз основа на член 27-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.7.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА
БОРБА ЗА ДРЖАВНОСТ И САМОСТОЈНОСТ МУЗЕЈ НА ВНАТРЕШНАТА МАКЕДОНСКА РЕВОЛУЦИОНЕРНА ОРГАНИЗАЦИЈА И МУЗЕЈ НА ЖРТВИТЕ
НА КОМУНИСТИЧКИОТ РЕЖИМ ОД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на
недвижните ствари – објект зграда бр.1, кат подрум со
површина од 958 м2, кат приземје со површина од
1385м2 и 47 м2, кат 1 со површина од 1349 м2 и кат 2
со површина од 815 м2, лоцирани на КП бр.9543/2, со
адреса на ул. „Иљо Војвода“ б.б, КО Центар 1, запишани во Имотен лист бр. 100372, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Националната установа Музеј на македонската борба за државност
и самостојност Музеј на внатрешната македонска револуционерна организација и музеј на жртвите на комунистичкиот режим од Скопје.
Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за
култура и Националната установа Музеј на македонската борба за државност и самостојност Музеј на
внатрешната македонска револуционерна организација
и музеј на жртвите на комунистичкиот режим од Скопје во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила
на оваа одлука.

Стр. 38 - Бр. 106

29 јули 2013

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-4847/1
23 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2556.
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ број
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
23.7.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА
КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА
НЕДВИЖНОСТИТЕ
Член 1
Се запишува право на сопственост на недвижна
ствар на деловен простор кој се наоѓа на КП.бр.2419/2
м.в. „Село“ со култура земјиште под зграда со површина од 243 м2 од ИЛ.бр.36 за КО Орашац и
тоа КП.бр. 2419/2 влез 1 број на зграда во парцела 1
намена на зграда и друг објект А1 намена на посебен
дел од зграда деловен простор во вкупна површина од
35 м2,
КП.бр. 2419/2 влез 2 кат приземје број на зграда во
парцела 1 намена на зграда и друг објект А1 намена на
посебен дел од зграда деловен простор адреса на зграда
с. Орашац во површина од 70.46 м2 (71)
КП.бр.2419/2 влез 3 кат приземје број на зграда во
парцела 1 намена на зграда и друг објект А1 намена на
посебен дел од зграда деловен простор с. Орашац во
површина од 41.98 м2 (42) во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на
недвижностите.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-4853/1
23 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2557.
Врз основа на член 66 став (3) од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“, бр. 38/2001,
98/2002, 9/2003, 47/2003, 64/2003, 67/2003, 51/2006,
5/2007, 15/2007, 26/2007, 30/2007, 58/2007, 105/2007,
116/2007, 129/2007, 157/2007, 29/2008, 51/2008,
86/2008, 114/2008, 42/2009, 62/2009, 141/2009,
162/2009, 40/2010, 83/2010, 166/2010, 172/2010,
95/2011, 151/2011, 170/2011 и 67/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
23.7.2013 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА
ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО НА РЕГУЛАТИВАТА
Член 1
Со оваа одлука се пропишува формата и содржината на Извештајот за проценка на влијанието на регулативата (во натамошниот текст: Извештајот за ПВР).
Член 2
Извештајот за ПВР содржи преглед на анализите
спроведени во текот на процесот на проценка на влијанието на регулативата од страна на министерствата.
Извештајот за ПВР се изготвува во форма на образец: „Извештај за проценка на влијание на регулативата“, кој содржи: назив на министерство, назив на
предлогот на закон, одговорно лице и контакт информации, вид на Извештај, обврска за подготовка на
предлогот на закон, поврзаност со директивите на Европската Унија, дали нацрт Извештајот содржи информации согласно прописите кои се однесуваат на класифицираните информации, датум на објавување на нацрт Извештајот на Единствениот национален електронски регистар на прописи, датум на доставување на нацрт Извештајот до Министерството за информатичко
општество и администрација, датум на добивање на
мислењето од Министерството за информатичко општество и администрација и рок за доставување на
предлогот на закон до Генералниот секретаријат на
Владата на Република Македонија.
Извештајот за ПВР содржи и:
1. опис на состојбите во областа и дефинирање на
проблемот;
2. цели на предлог регулативата;
3. можни решенија (опции);
4. проценка на влијанијата на регулативата;
5. консултации;
6. заклучоци и препорачано решение;
7. спроведување на препорачаното решение и
8. следење и евалуација.
Извештајот за ПВР содржи и изјава од државниот
секретар и изјава од министерот.
Образецот на Извештајот за ПВР е даден во прилог
и е составен дел на оваа одлука.
Член 3
Со денот на влегувањето на сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за формата и содржината
на обрасците за проценка на влијанието на регулативата („Службен весник на Република Македонија“, бр.
66/2009).
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-4880/1
23 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

29 јули 2013

Бр. 106 - Стр. 39

Стр. 40 - Бр. 106

29 јули 2013

29 јули 2013

Бр. 106 - Стр. 41

Стр. 42 - Бр. 106

29 јули 2013

29 јули 2013

Бр. 106 - Стр. 43

Стр. 44 - Бр. 106

29 јули 2013

29 јули 2013

Бр. 106 - Стр. 45

Стр. 46 - Бр. 106

29 јули 2013

29 јули 2013

2558.
Врз основа на член 8 став 1 од Законот за воведување на систем за управување со квалитетот и заедничката рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната служба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/2013), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 23.7.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КООРДИНАТИВНО ТЕЛО
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТОТ И ЗАЕДНИЧКАТА
РАМКА ЗА ПРОЦЕНА НА РАБОТЕЊЕТО И ДАВАЊЕТО НА УСЛУГИ ВО ДРЖАВНАТА СЛУЖБА
Член 1
Со оваа одлука се формира Координативно тело за
управување со системот за управување со квалитетот и
заедничката рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната служба (во натамошниот
текст: Координативно тело).
Член 2
Координативното тело се состои од претседавач и
дваесет и еден член.
Координативното тело се состои од раководни
службеници на Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Министерството за надворешни работи, Министерството за финансии, Министерството за економија, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за
образование и наука, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за локална самоуправа, Министерството за култура, Министерството за
транспорт и врски, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за здравство, Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија, Секретаријатот за европски прашања,
Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор, Институтот за акредитација на Република Македонија, Институтот за стандардизација на Република Македонија, Дирекцијата за заштита на личните податоци,
Комисијата за заштита на конкуренцијата и Заедницата
на единиците за локалната самоуправа.
Член 3
Во работата на Координативното тело повремено
можат да учествуваат и лица од други органи или институции кои со својата стручност може да допринесат
за следењето на имплементацијата на воведувањето и
одржувањето на стандардите и инструментите на системите за управување со квалитет од страна на државната служба.
Лицата од ставот 1 на овој член немаат право на
глас во Координативното тело.
Член 4
Делокругот на работа на Координативното тело е:
-Координирање и следење на имплементацијата на
воведувањето и одржувањето на стандардите и инструментите на системите за управување со квалитет во
државната служба;
-Планирање и извршување на координирани активности со цел подобрување на квалитетот на услугите
кои ги обезбедува државната служба;
- Планирање и координација на активности во насока на зголемена посветеност на државната служба
за утврдување на процеси на работењето кои ќе го подобрат квалитетот на услугите кои се нудат од државната служба;
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- Следење на одржувањето на воведениот систем на
управување со квалитет и заедничката рамка за процена од страна на органите;
- Изготвување на годишен извештај до Владата на
Република Македонија за напредокот на воведувањето
на стандардите за управување со квалитетот и заедничката рамка за проценка за изминатата година.
Член 5
Координативното тело на првата конститутивна
седница донесува деловник за својата работа.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-4882/1
23 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2559.
Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ број
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.7.2013
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА
БОЛНИЦА СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за одбрана му престанува користењето на
движна ствар Метадон, во количина од 14 флакони од
по 100 милилитри.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава
без надомест на трајно користење на ЈЗУ Психијатриска болница Скопје.
Член 3
Министерот за одбрана склучува договор со директорот на ЈЗУ Психијатриска болница Скопје, со кој се
уредуваат правата и обврските за движната ствар од
член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-4935/1
23 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2560.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
23.7.2013 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција
за катастар на недвижности на Република Македонија
му престанува користењето на движна ствар - патничко
моторно возило и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на
трајно користење, без надоместок, на Министерството
за труд и социјална политика.
Член 3
Директорот на Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија склучува договор со
министерот за труд и социјална политика со кој ќе се
уредат правата и обврските за движната ствар од член
1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-4937/1
23 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-4940/1
23 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2562.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,
79/2013 и 87/2013), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 23.7.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ДВЕ БЕНЗИНСКИ СТАНИЦИ
ОПШТИНА РОСОМАН
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на две бензински станици, општина Росоман.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

2561.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,
79/2013 и 87/2013), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 23.7.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА РАСАДНИК, КО ВОЈНИК, ОПШТИНА
СТАРО НАГОРИЧАНЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на расадник КО Војник, општина Старо Нагоричане.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-4941/1
23 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2563.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,
79/2013 и 87/2013), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 23.7.2013 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА
КО НОВО СЕЛО ОПШТИНА ДЕБАРЦА

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на фотоволтаична централа КО Ново Село,
општина Дебарца.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-4942/1
23 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2564.
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското
земјиште („Службен весник на Република Македонија”
бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013 и
87/2013) и член 25 став 3 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за земјоделското земјиште
(,,Службен весник на Република Македонија“
бр.95/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.7.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЛИНИСКИ ИНФРАСТРУКТУРЕН ДВОСИСТЕМСКИ 110KV ДАЛНОВОД,
ПРИКЛУЧОК НА ХЕЦ СВETA ПЕТКА СО ВЛЕЗ ИЗЛЕЗ НА 110KV ДАЛНОВОД-ТС СКОПЈЕ 3-ХЕЦ
КОЗЈАК
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пaренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за линиски инфраструктурен двосистемски 110kv далновод, приклучок на
XEЦ Света Петка со влез-излез на 110kv далновод-ТС
Скопје 3- XEЦ Козјак.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-4949/1
23 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2565.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.7.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „ИММЕДИАТЕ РЕСПОНСЕ 13” ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА
1. За учество во вежбовната активност, „БРЗ ОДГОВОР -2013”, (во натамошниот текст:вежбовната активност) која ќе се одржи во Република Хрватска, во периодот од 15-31 август 2013 година, се испраќаат десет
припадници на Армијата на Република Македонија.
2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност, во кои влегуваат патните трошоци,
сместувањето и исхраната на учесниците се на товар на
Амбасадата на Соединетите Американски Држави во
Република Македонија.
3. Подготовките и организацијата на учесниците во
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството
за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-5051/1
23 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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2566.
Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“, бр.55/2013) и член 36 став 3 од Законот за
Владата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003,
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010,
51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 23.7.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА
ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирани геодетски подлоги за планскиот опфат за Урбанистичко планска документација за индустриска зона во КО Алданци, општина Крушево.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-5369/1
23 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2567.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 36/11, 51/11 и 15/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
23.7.2013 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАВАЧ И ЧЛЕНОВИ НА КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТОТ И ЗАЕДНИЧКАТА РАМКА ЗА ПРОЦЕНА НА РАБОТЕЊЕТО И ДАВАЊЕТО НА УСЛУГИ
ВО ДРЖАВНАТА СЛУЖБА
1. За претседавач на Координативното тело се именува министерот за информатичко општество и администрација, м-р Иво Ивановски.
2. За членови на Координативното тело за управување со системот за управување со квалитетот и заедничката процена на работењето и давањето на услуги
во државната служба се именуваат:
- м-р Јулијана Стојанова - раководител на сектор,
Министерство за одбрана
- Весна Доревска – помошник на министерот во
Секторот за правни работи и управување со човечки
ресурси, Министерство за внатрешни работи
- Џулија Богатинова Костовска-раководител на сектор, Министерство за надворешни работи
- Гордана Сусулеска Итиќ-помошник раководител
на сектор, Министерство за финансии
- Елисавета Миновска-раководител на одделение,
Министерство за економија

- Жарко Ераковиќ – државен советник, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
- Наташа Јаневска - државен советник, Министерство за образование и наука
- Валентина Павловска - државен советник, Министерство за труд и социјална политика
- Сузана Најкова – раководител на сектор, Министерство за локална самоуправа
- Дарко Стефановски, државен советник, Министерство за култура
- Тања Џокиќ, помошник раководител на сектор,
Министерство за транспорт и врски
- Билјана Тешева Ѓоргиевска – помошник раководител на сектор, Министерство за животна средина и
просторно планирање
- Стојанчо Стојковски - раководител на сектор, Министерство за здравство
- Гоце Боболински - помошник раководител на сектор, Генерален секретаријат на Владата на Република
Македонија
- Атанас Стамнов - раководител на одделение, Секретаријатот за европски прашања
- Елтон Зекири - државен советник, Секретаријат за
спроведување на Рамковниот договор
- д-р Трпе Ристоски – директор на Институт за акредитација на Република Македонија,
- Љупчо Давчев - в.д. директор на Институт за стандардизација на Република Македонија
- Игор Кузевски – раководител на одделение, Дирекција за заштита на личните податоци
- Александра Хаџи Кочкова - раководител на сектор, Комисијата за заштита на конкуренцијата и
- Виктор Арнаудоски - раководител на одделение,
Заедницата на единиците за локалната самоуправа.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-4882/2
23 јули 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2568.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,
97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 23 јули 2013 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА
1. Иса Ибиш се разрешува од должноста член на
Управниот одбор на Јавното претпријатие „Стрежево“
- Битола, на негово барање.
2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие „Стрежево“ - Битола, се именува:
- Емини Ѓулџаид.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-4630/3
23 јули 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

29 јули 2013
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2569.
Врз основа на член 20 став (5) од Деловникот за работа на Владата на Република на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07,
26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07,
29/08, 51/08, 86/08, 114/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09,
40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11 и
67/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.07.2013 година, донесе
УПАТСТВО
ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ ВО РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВАТА ВО ПРОЦЕСОТ НА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО
НА РЕГУЛАТИВАТА
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Co ова упатство се пропишува начинот на постапување во работата на министерствата во процесот на
спроведување на проценката на влијанието на регулативата (во натамошниот текст: ПВР).
Член 2
Процесот на ПВР во смисла на ова упатство, е низа
на активности во која се спроведуваат анализи и се
прибираат релевантни податоци, врз основа на кои се
избира најдоброто решение на проблемот при регулирање на одредена област и за постигнување на целите
на предлогот на закон во консултација со засегнатите
страни.
Засегнати страни во смисла на ова упатство, се деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори,
здруженијата и фондации, односно сите физички и
правни лица кои можат да бидат засегнати од спроведувањето на предлогот на закон.
2. ПЛАНИРАЊЕ НА ПВР
Член 3
Планирањето на ПВР се врши врз основа на начелото на пропорционалност, согласно кое колку е поголемо очекуваното влијание од предлогот на закон толку е
подетална и посеопфатна ПВР.
Планирањето на процесот на ПВР соодвестува со
процесот за стратешко планирање.
При планирањето на ПВР, врз основа на анализата
на состојбите во областа, дефинирањето на проблемот,
анализата на постојната регулатива и на нејзиното
спроведување и консултациите со засегнатите страни,
министерствата се определуваат за регулаторни или
нерегулаторни мерки како можни решенија за проблемите или состојбите кои биле констатирани во областите за кои се надлежни и начините за нивно решавање.
Член 4
Во текот на планирањето на ПВР, од страна на министерствата се утврдува:

- каков ќе биде степенот на можни влијанија од
предлогот на закон,
- кои засегнати страни ќе бидат вклучени,
- какви податоци ќе бидат неопходни за да се направат потребните анализи, и
- ресурсите потребни за спроведување на процесот
на ПВР.
Член 5
Годишниот план за спроведување на ПВР се подготвува истовремено со подготвување на иницијативите за нацрт Годишната програма за работа на Владата
на Република Македонија.
Годишниот план од ставот 1 на овој член ги содржи
следните елементи:
- назив на предлогот на закон;
- краток опис на проблемот;
- цел на предлогот на закон;
- месец на поднесување на предлогот на закон до
Владата на Република Македонија (согласно Годишната програма за работа на Владата на Република Македонија);
- временска рамка за спроведување на ПВР и подготвување на предлогот на закон;
- потребни човечки и финансиски ресурси за спроведување на ПВР;
- засегнати страни кои ќе бидат вклучени во процесот;
- начин на вклучување на засегнатите страни и
- временска рамка за спроведување на консултациите;
Образецот на Годишниот план за спроведување на
ПВР е даден во Прилог бр. 1 и е составен дел на ова
упатство.
Член 6
Годишниот план за спроведување на ПВР се објавува на Единствениот национален електронски регистар
на прописи (во натамошниот текст: ЕНЕР) најдоцна 15
дена по усвојувањето на Годишната програма за работа
на Владата на Република Македонија.
Член 7
Од страна на министерствата се следи и ажурира
Годишниот план за спроведување на ПВР согласно
следењето и ажурирањето на Годишната програма за
работа на Владата на Република Македонија и потребите за иницијативи надвор од Годишната програма за
работа на Владата на Република Македонија.
Ажурираните верзии на Годишниот план за спроведување на ПВР се објавуваат на ЕНЕР најдоцна 15 дена
по усвојувањето на ажурираната верзија на Годишната
програма за работа на Владата на Република Македонија.
3. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПВР
Член 8
За секој од предлозите на закони содржани во Годишниот план за спроведување на ПВР, се подготвуваат план и динамика за спроведување на активностите
во рамки на процесот на ПВР.
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Член 9
Од страна на министерствата се информираат засегнатите страни најдоцна пет дена пред почетокот на
процесот на ПВР и на изготвување на предлогот на закон утврден во Годишниот план за ПВР, преку објавување на известување на ЕНЕР и на веб-страницата на
министерството.
Известувањето од став 1 од овој член ги содржи
следниве елементи:
- назив на министерството;
- назив на предлогот на закон;
- краток опис на проблемот;
- цел на предлогот на закон;
- временска рамка за изготвување на предлогот на
закон;
- начинот на вклучување на засегнатите страни;
- најава за јавен увид и јавна расправа;
- електронски адреси од ЕНЕР и веб-страницата на
министерството од кои засегнатите страни ќе можат да
ја преземат електронската верзија на предлогот на закон и нацрт Извештајот за ПВР;
- поштенска и/или електронска адреса на која засегнатите страни ќе можат да доставуваат мислења, забелешки и сугестии;
- одговорно лице за контакт во министерството и
- други информации што можат да помогнат за
ефективно учество на засегнатите страни во процесот
на подготвување на предлогот на закон.
Образецот за известувањето од став 1 на овој член е
даден во Прилог бр. 2 и е составен дел на ова упатство.
Член10
Во анализата на проблемот се образложуваат:
- суштината, природата и опсегот на проблемот;
- причините кои придонесуваат за постоење на
проблемот;
- постојните прописи во конкретната и сродните области;
- оценката на степенот на спроведување на законите и другите прописи и
- поврзаноста со меѓународните договори ратификувани во согланост Уставот на Република Македонија.
Член 11
Врз основа на резултатите од анализата од членот
10 од ова упатство, се дефинираат цели на предлогот
на закон кои треба да бидат конкретни, мерливи, реално остварливи и поврзани со стратешките приоритети
и политиките на Владата на Република Македонија.
Член 12
По извршената анализа на проблемот и дефинирањето на целите од страна на министерствата се утврдуваат повеќе можни решенија (опции) за постигнување
на утврдените цели.
Во зависност од сложеноста на проблемот, се утврдуваат не помалку од три решенија (опции), од кои
едното е опцијата „не прави ништо" која што претставува основа за споредување со другите решенија (опции).
Со анализата на опцијата „не прави ништо" се утврдува какви би биле последиците во одредената област доколку Владата на Република Македонија не интервенира преку предлогот на закон или други мерки.
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Член 13
Иницијативата за донесување на предлогот на закон
се повлекува од Годишната програма за работа на Владата на Република Македонија доколку во текот на
анализата од членот 12 од ова упатство се утврди дека
претходно дефиниран проблем може да се реши со доследно спроведување на постојните прописи или преку
воведување на нерегулаторни мерки.
Повлекувањето од ставот 1 на овој член се врши со
информација на министерството до Владата на Република Македонија во која се наведуваат причините за
повлекување на иницијативата.
Член 14
Од страна на министерствата се утврдуваат трошоците, придобивките и влијанијата од економски, фискален и социјален аспект, како и од аспект на влијанијата
врз животната средина за секое од утврдените можни
решенија (опции) при што се користат соодветни методи и аналитички алатки.
Од страна на министерствата се прави споредба помеѓу трошоците и придобивките од утврдените можни
решенија (опции) и се предлага решението кое најефективно ќе придонесе кон остварување на утврдените цели на предлогот на закон, односно решението со кое ќе
се постигне придобивката со најмалку трошоци и несакани ефекти.
Член 15
Предложеното решение од членот 14 од ова упатство се вградува во предлогот на закон.
Од страна на министерствата начелно се анализираат сите аспекти што се однесуваат на спроведување на
предложеното решение и дава општ преглед на механизмите и активностите за спроведување, следење и
евалуација на препорачаното решение односно на
предлогот на закон.
Од страна на министерствата се подготвува детален
план за спроведување, следење и евалуација на законот
по донесување на законот во Собранието на Република
Македонија.
Член 16
На крајот на спроведувањето на ПВР, се изготвува
нацрт Извештај за ПВР.
Нацрт извештајот за ПВР содржи преглед на спроведените анализи и извршените консултации со засегнатите страни во текот на целиот процес на ПВР.
Член 17
Нацрт Извештајот за ПВР и предлогот на закон се
објавува на ЕНЕР и на веб- страницата на министерството најдоцна 10 дена пред доставување на нацрт Извештајот за ПВР до Министерството за информатичко
општество и администрација.
Доколку нацрт Извештајот за ПВР содржи информации кои се сметаат за класифицирани информации,
нацрт Извештајот за ПВР не се објавува на ЕНЕР и постоењето на класифицирани информации се означува
во соодветната графа на првата страница на нацрт Извештајот за ПВР.
Член 18
Нацрт Извештајот за ПВР, потпишан од државниот
секретар на министерството се доставува на мислење
до Министерството за информатичко општество и администрација.
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По добивање на мислењето од Министерството за
информатичко општество и администрација, се подготвува предлог Извештај за ПВР, кој го потпишува ресорниот министер.
Член 19
Предлогот на закон и предлог Извештајот за ПВР
заедно со останатите материјали, се доставуваат до Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.
Член 20
По утврдување на предлогот на закон од страна на
Владата и добивање на извадок од Нацрт записникот
од одржаната седница на Владата на Република Македонија, Извештајот за ПВР заедно со предлогот на закон се објавува на ЕНЕР.
4. КОНСУЛТАЦИИ СО ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ
Член 21
Во зависност од содржината на предлогот на закон
и можните влијанија (економски, социјални и врз животната средина) од страна на министерствата се утврдуваат засегнатите страни кои треба да бидат вклучени или консултирани во процесот на спроведување
на ПВР и изготвување на предлогот на закон. Вклучување на засегнатите страни се обезбедува во текот на
целиот процес, почнувајќи од фазата на планирање,
спроведување на процесот на ПВР и подготвување на
предлогот на закон.
Член 22
Со засегнатите страни се вршат консултации: по
предлогот на закон, по одредени прашања, за можни
решенија (опции) или за утврдување на влијанија од
предлогот на закон.
Во зависност од очекуваните влијанија на предлог
на закон, се утврдуваат еден или повеќе начини за
вклучување и консултации со засегнатите страни.
Консултациите со засегнатите страни можат да се
вршат на некои од следниве начини:
- јавен увид на предлогот на закон;
- јавни расправи;
- барање за писмени мислења, забелешки и сугестии од засегнатите страни;
- учество во работни групи формирани од страна на
министерството или Владата на Република Македонија;
- состаноци со засегнатите страни;
- јавни дебати по одредени прашања преку користење на електронски интерактивни алатки достапни на
порталите ЕНЕР и Е-демократија.
Член 23
Со цел структурирани и ефективни консултации со
засегнатите страни, од страна на министерствата можат
да се подготват прашања, односно теми на кои се води
дискусијата или се прибираат мислења, забелешки и
сугестии.
Прашањата, односно темите од ставот 1 на овој
член се формулираат на јасен и едноставен јазик, разбирлив за сите засегнати страни.
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Член 24
Од страна на министерствата може да се одржи јавна расправа во текот на процесот на спроведување на
ПВР и изготвување на предлогот на закон.
Заради одржување на јавна расправа, предлогот на
закон се става на јавен увид и се издава повик за јавен
увид.
Во повикот од ставот 2 на овој член се наведуваат:
- називот на предлогот на закон,
- почетниот и крајниот рок на јавниот увид,
- местото, односно УРЛ адресата на ЕНЕР и вебстраницата на министерството каде засегнатите страни
можат да извршат јавен увид и
- датумот на одржувањето на јавната расправа.
Повикот за јавниот увид се објавува на ЕНЕР и на
веб-страницата на министерството.
Во зависност од сложеноста на прашањата кои се
уредуваат со предлогот на закон, од страна на министерствата се дефинира рокот за спроведување на јавниот увид, кој не треба да биде пократок од 15 денови.
Јавната расправа се одржува по истекот на рокот за
јавниот увид.
Од страна на министерствата, најмалку пет дена
пред одржување на јавната расправа, се доставуваат
покани до засегнатите страни за учество во јавната расправа писмено и/или по електронска пошта и преку објавување на покана на ЕНЕР и на веб-страницата на
министерството.
Член 25
Од спроведениот процес на консултации со засегнатите страни во Извештајот на ПВР се внесуваат:
- информациите за начинот на вклучување на засегнатите страни;
- податоците за засегнатите страни кои учествувале
во процесот;
- ставовите искажани во текот на јавните расправи,
односно мислењата, забелешките и сугестиите добиени
по писмен пат или објавени на ЕНЕР и порталот Е-демократија;
- мислењата, забелешките и сугестиите кои биле
вградени во предлогот на закон и
- мислењата, забелешките и сугестиите кои не биле
прифатени од страна на министерството и образложение за причините.
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 26
Co влегувањето на сила на ова упатство прастанува
да важи Упатството за начинот на постапување во работата на министерствата за вклучување на засегнатите
страни во постапката за изготвување закони („Службен
весник на Република Македонија" бр. 150/11).
Член 27
Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 41-4879/1
23 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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29 јули 2013

29 јули 2013

Бр. 106 - Стр. 55

Стр. 56 - Бр. 106

29 јули 2013

29 јули 2013

Бр. 106 - Стр. 57

Стр. 58 - Бр. 106

29 јули 2013

_______________
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
2570.
Врз основа на член 11 став 2 од Законот за данок на добивка („Службен весник на Република Македонија“
бр.80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/01, 2/02, 44/02, 51/03, 120/05, 139/06, 160/07, 159/08, 85/10, 47/11,
135/11 и 79/13), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НОРМИРАНИTE ИЗНОСИ НА КАЛО, РАСТУР, КРШ И РАСИПУВАЊЕ НА СТОКИ И ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ УТВРДЕНИ ЗА СЕКОЈА СООДВЕТНА ГРАНКА ЗА ДАНОЧНИ ЦЕЛИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат нормираните износи на кало, растур, крш и расипување на стоки и одделни производи за секоја соодветна гранка за даночни цели.
Член 2
Нормираниот износ на кало, растур, крш и расипување се изразува во процент од количината на стоката
која во одреден даночен период е набавена, преработена, произведена или продадена.
Нормираните износи на кало, растур, крш и расипување во трговијата се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
Нормираните износи на кало, растур, крш и расипување во угостителството се дадени во Прилог 2 кој е
составен дел на овој правилник.
Нормираните износи на кало, растур, крш и расипување во градежништвото се дадени во Прилог 3 кој е
составен дел на овој правилник.
Нормираните износи на кало, растур, крш и расипување во земјоделството, прехранбената индустрија,
производството на тутун и преработки од тутун се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.
Нормираните износи на кало и растур при складирање и промет на нафта и нафтени деривати се дадени во
Прилог 5 кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2014 година.
Бр. 19 – 24658/1
22 јули 2013 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

29 јули 2013

Бр. 106 - Стр. 59

Стр. 60 - Бр. 106

29 јули 2013

29 јули 2013

Бр. 106 - Стр. 61

Стр. 62 - Бр. 106

29 јули 2013

29 јули 2013

Бр. 106 - Стр. 63

Стр. 64 - Бр. 106

29 јули 2013

29 јули 2013

Бр. 106 - Стр. 65

Стр. 66 - Бр. 106

29 јули 2013

29 јули 2013

Бр. 106 - Стр. 67

Стр. 68 - Бр. 106

29 јули 2013

29 јули 2013

Бр. 106 - Стр. 69

Стр. 70 - Бр. 106

29 јули 2013

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2571.
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011 и
13/2013 година), постапувајќи по барањето бр.08-УП113 од 5.7.2013 година Комисијата за хартии од вредност на РМ на седницата одржана на ден 23.7.2013 година го донесе следното

2573.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, од
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11,136/11, 78/13), како и член 28 од Правилникот за
лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен
весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за внатрешна и надворешна трговија ДДС Солар ДОО експорт-импорт Скопје, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 26.7.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК
1. Се обновува дозволата за работење на инвестиционен советник на Даниела Трајковска од Скопје издадена со Решение број 07-2567/3 од 16.07.2008 година
на Комисијата за хартии од вредност на РМ.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Даниела Трајковска се дава за период од пет години од денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Даниела Трајковска престанува да важи и пред
истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во
случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии
од вредност.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08- УП1 - 113
23 јули 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

2572.
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011 и
13/2013 година), постапувајќи по барањето бр. 08-УП114 од 5.7.2013 година Комисијата за хартии од вредност на РМ на седницата одржана на ден 23.7.2013 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК
1. Се обновува дозволата за работење на инвестиционен советник на Жарко Атанасовски од Скопје издадена со Решение број 07-2656/3 од 16.07.2008 година
на Комисијата за хартии од вредност на РМ.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Жарко Атанасовски се дава за период од пет години од денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Жарко Атанасовски престанува да важи и пред
истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во
случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии
од вредност.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08- УП1 - 114
23 јули 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за внатрешна и надворешна трговија ДДС Солар ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на Бул. 12 Македонска бригада бр.86, Скопје, му
се издава лиценца за вршење на енергетска дејност
производство на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕ „Ратево“, општина Берово.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за
вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07 – 123/13
26 јули 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за внатрешна и надворешна трговија
ДДС Солар ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште
на Бул. 12 Македонска бригада бр.86, Скопје
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата
26.07.2013 година
4. Датум на издавање на лиценцата
26.07.2048 година
5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 127.01.1/13
6. Број на деловниот субјект – 6135714
7. Единствен даночен број – 4030006602372
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши

29 јули 2013

Бр. 106 - Стр. 71

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се
смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Ратево“ изградена на КП бр. 10086/2, ИЛ бр. 5312 КО Берово, Општина Берово.

13. Планирање на одржување на производните
капацитети
Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на
производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и
функционална состојба.
Носителот на лиценцата е должен секоја година,
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за
енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна
програма за реализација на планот, како и мислење за
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за
вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.
Планот за одржување на производните капацитети
особено треба да содржи:
- опис на функционална состојба на производните
капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на носителот
на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да:
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките
средства и опрема;
- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа
за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно
Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција
на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична
моќност и енергија до точката на прием во системот за
дистрибуција на електрична енергија;
- го достави Договорот за откуп на електрична
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
- се придржува кон склучениот Договор за откуп на
електрична енергија;

14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична
енергија во краен случај како и носителот на лиценца
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните
правила.
15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.
17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот

Стр. 72 - Бр. 106

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. обемот на производство на електрична енергија
во текот на претходната година, вкупно и за секој производен капацитет поодделно (вкупна количина на
произведената и испорачаната електрична енергија на
точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини,
како и за причините за нивно настанување);
2. финансиски извештај за енергетската дејност
производство на електрична енергија, составен од:
- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. превземени мерки во текот на претходната година за:
- заштита на објектите и средствата преку кои се
врши енергетската дејност од надворешни влијанија и
хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано
и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на
кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;
4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;
5. извршување на програма за ремонти во претходната година;
6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската
дејност производство на електрична енергија;
7. извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;
8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;
9. превземени мерки за подобрување на квалитетот
на услугата.
18. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- во писмена и/или електронска форма, месечни и
квартални извештаи за количините на произведената и
испорачаната електрична енергија на точка на прием
во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност производство на
електрична енергија.
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19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната
комисија за енергетика.
21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
22. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно пропишаниот правилник за снабдување со
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
23. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши во согласност со одредбите од Законот за
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
Прилог 2
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ РАТЕВО
- број на производни единици (агрегати):.....1 (еден)
- проценет животен век..............................30 години
- тип, производител и номинални податоци за турбината:
- тип Францис
- производител.......................... VODOSIL, Slovenija
- нето пад ..................................................47 m
- номинален проток...................................1,00 m3/s
- број на вртежи........................................ 1000 min-1
- максимална моќност...............................400 kW
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- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
- тип –трофазен синхрон генератор со воздушно ладење
- вратило вертикално
- работен напон 0,4 kV
- фреквенција 50 Hz
- производител: ......................................Раде Кончар
- номинална активна моќност.....................500 kW
- број на вртежи.........................................400 min-1
- cosφ………………………………………............0.8
- класа на изолација..............................................F
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:
- тип........................................................трофазен, сув
- производител: ......................................Lemi Bulgaria
- преносен однос.............................0,4/10(20) kV/kV
- моќност..................................................630 kVA
- фреквенција................................................50 Hz
- напон на краток спој.......................................6%
__________
2574.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, од
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11,136/11, 78/13), како и член 28 од Правилникот за
лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен
весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за продажба на енергија ГЕН-И
ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје, за издавање на лиценца за снабдување со електрична енергија,
на седницата одржана на 29.7.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за продажба на енергија ГЕН-И
ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје, со седиште на Бул. Партизански Одреди бр. 15А-1, Скопје,
му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност
снабдување со електрична енергија.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за
вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07- 130/1
29 јули 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за продажба на енергија ГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје, со седиште на
Бул. Партизански Одреди бр. 15А-1, Скопје.
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Снабдување со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата
29.07.2013 година
4. Датум на издавање на лиценцата
29.07.2023 година
5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 137.11.1/13
6. Број на деловниот субјект – 6215092
7. Единствен даночен број – 4030007630736
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична
енергија.
9. Како снабдување со електрична енергија, во
смисла на оваа лиценца се смета набавување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на потрошувачи, трговци, други снабдувачи,
операторот на електропреносниот и операторите на
дистрибутивните системи како и продажба на купувачи во странство согласно член 79 од Законот за енергетика.
10. Опис на условите и начинот на вршење на
дејноста
Енергетската дејност снабдување со електрична
енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку
склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност снабдување со електрична
енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на
целата територија на Република Македонија и странство.
12. Услови и начин на извршување на обврските
на носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласнокупопродажните договори;
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- обезбеди од операторите соодветен преносен
и/или дистрибутивен капацитет во согласност со важечките тарифи, пазарните правила, мрежните правила
за пренос и мрежните правила за дистрибуција за електричната енергија која се обврзал да ја испорача на
своите потрошувачи
- им фактурира на своите потрошувачи за испорачаната електрична енергија по договорната цена и надоместок
за користење на пазарот на електрична енергија. Доколку
снабдувачот има склучено договор со операторот на дистрибутивниот систем, согласно членот 74 став (4) Законот
за енергтеика, снабдувачот на електрична енергија на своите потрошувачи им ги фактурира и надоместоците за користење на преносниот и/или дистрибутивниот систем.
Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за потрошената активна и/или реактивна електрична енергија и за
ангажираната електрична моќност, извршени од соодветниот оператор на системот;
- работи во согласност со правилата за снабдување
и правилата за пазарот на електричната енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да
се исполнат обврските кон купувачите ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe утврдени со пазарните правила;
- доставува до операторот на пазарот на електрична
енергија податоци за трансакциите и плановите за потрошувачката на електрична енергија за своите потрошувачи неопходни за пресметка на неурамнотежувањата,
во согласност со пазарните правила, мрежните правила
за пренос и мрежните правила за дистрибуција;
- да ги плати набавените количини на електрична
енергија, како и закупените капацитети и соодветните
регулирани услуги од операторите на електропреносниот систем и/или на дистрибутивните системи и операторот на пазарот на електрична енергија;
- достави до Регулаторната комисија за енергетика,
по нејзино барање и во определен рок, информации и
извештаи за своите трансакции и деловните активности
што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на територијата на Република Македонија ра-боти во согласност со законите, другите прописи и општи акти на
Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична
енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и
здравјето на луѓето и заштита при работа;
- обезбеди соодветен стручен кадар за обавување на
дејност снадбување со електрична енергија;
- да обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките
на потрошувачите;
13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и
паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
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14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на
состојба и биланс на успех, извештај за промените во
главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
15. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да до-ставува:
- информации за испорачаните количини на електрична енергија според
купопродажните договори,
согласно Табела 1 Табела 2 и кои се составен дел на
оваа лиценца;
- испорачаните количини на електрична енергија да
се доставуваат на квартално, но оддвоени по месеци;
- известувања за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија;
- како и други промени во работењето согласно
правилникот.
16. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи
непосреден увид во целокупната документација која
што се однесува на вршењето на енергетската дејност
за која што е издадена лиценцата, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
17. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
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2575.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, од
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11,136/11, 78/13), како и член 28 од Правилникот за
лиценци за вршење на енергетски дејнPости („Службен
весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на машински делови и алат СВЕМЕК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје,
за издавање на лиценца за производство на електрична
енергија, на седницата одржана на 26.7.2013 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на машински делови и алат СВЕМЕК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
со седиште на улица Перо Наков бр.134 Скопје, му се
издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска
централа „Свемек“, општина Гази Баба.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за
вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење
на енергетска дејност производство на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07 – 165/13
26 јули 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство на машински делови и
алат СВЕМЕК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје со седиште на улица Перо Наков бр.134 Скопје.
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата
26.07.2013 година
4. Датум на издавање на лиценцата
26.07.2048 година
5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 136.01.1/13
6. Број на деловниот субјект – 5174104
7. Единствен даночен број – 4030997268262
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се
смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, од
фотонапонска централа, во обем согласно техничките
карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши од фотонапонска централа „Свемек“ изградена на КП бр. 1125/1, ИЛ бр. 11291 КО Маџари, Општина Гази Баба.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на носителот
на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да:
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките
средства и опрема;
- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа
за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно
Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција
на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична
моќност и енергија до точката на прием во системот за
дистрибуција на електрична енергија;
- го достави Договорот за откуп на електрична
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
- се придржува кон склучениот Договор за откуп на
електрична енергија;
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
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13. Планирање на одржување на производните
капацитети
Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на
производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и
функционална состојба.
Носителот на лиценцата е должен секоја година,
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за
енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна
програма за реализација на планот, како и мислење за
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за
вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.
Планот за одржување на производните капацитети
особено треба да содржи:
- опис на функционална состојба на производните
капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.
14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична
енергија во краен случај како и носителот на лиценца
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните
правила.
15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.
17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. обемот на производство на електрична енергија
во текот на претходната година, вкупно и за секој производен капацитет поодделно (вкупна количина на
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произведената и испорачаната електрична енергија на
точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини,
како и за причините за нивно настанување);
2. финансиски извештај за енергетската дејност
производство на електрична енергија, составен од:
- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. превземени мерки во текот на претходната година за:
- заштита на објектите и средствата преку кои се
врши енергетската дејност од надворешни влијанија и
хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано
и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на
кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;
4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;
5. извршување на програма за ремонти во претходнаа година;
6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската
дејност производство на електрична енергија;
7. извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;
8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;
9. превземени мерки за подобрување на квалитетот
на услугата.
18. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- во писмена и/или електронска форма, месечни и
квартални извештаи за количините на произведената и
испорачаната електрична енергија на точка на прием
во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност производство на
електрична енергија.
19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија хаварии
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната
комисија за енергетика.
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21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап
во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење
на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за
лиценци за вршење на енергетски дејности.
22. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно пропишаниот правилник за снабдување со
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на
Регулаторната комисија за енергетика, да доставува
писмен извештај за движењето на сите параметри кои
што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
23. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши во согласност со одредбите од Законот за
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
Прилог 2
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА „СВЕМЕК“
1. име на фотоволтаичен систем – ФВЦ „СВЕМЕК“
со инсталирана моќност од 299,25 кW;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1: 25 000;
3. локација на фотоволтаичниот систем на преносната/дистрибутивната мрежа - Според Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната
мрежа издадено од ЕВН Македонија АД Скопје бр.1125/48 од 01.04.2013.
4. општи податоци:
- година на почеток на градба – 2012 година,
- одина на завршеток на градба - 2013 година,
- година на почеток на работа – 2013 година
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
повеќе од 25 години,
5. податоци за опрема:
- број на фотоволтаични модули – 1197 X 250 Wp;
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – HAREON SOLAR TEHNOLOGY Co. од 250 Wp; – China;
6. тип, производител и номинални податоци на инвертор – SIMENS SINVERT PMV 20 X 12, SIMENS
SINVERT PMV 17 X 1, SIMENS SINVERT PMV,
Germany -14 парчиња ;
7. годишно сончево зрачење на таа локација –1221
кWh/m2;
8. очекувано производство на електрична енергија –
344.756 kWh – годишно.
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2576.
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за
енергетика (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011,
136/11 и 79/2013), член 28 од Законот за акцизите
(“Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001,
52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005,
88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004,
33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и
133/2009), Законот за животната средина (“Службен
весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на
нафтени деривати (“Службен весник на РМ“ бр. 138/09
и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на
29.7.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 43,255
до 44,657

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 42,879

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 42,306

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 34,055

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што :
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што :
A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 82,50
до 84,00

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 70,00

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 58,50

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 41,707

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
деривати можат да ги формираат цените за одделни
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-

Стр. 80 - Бр. 106

29 јули 2013

ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА
ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.
Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање
на активностите во областа на животната средина кои
согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98
б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,080
до 0,080
ден/лит
до 0,030

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
г) Мазут
- М-1 НС

ден/лит
до 0,040
ден/кг
до 0,050

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот
за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го
плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз
и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,890
до 0,890

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,300

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 21,991
до 21,859

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 12,413

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 3,230

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 30.07.2013
година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
Бр. 02 – 1356/1
29 јули 2013 година
Скопје

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

