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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

„Противпожарните единици од ставот (3) на овој
член ќe ги покриваат следниве општини: Битола за
општините Новаци и Могила, Велес за општините

2385.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот

Градско и Чашка, Гевгелија за општините Богданци

на Република Северна Македонија, претседателот на

Маврово од општината Маврово – Ростуше, Кочани

Република Северна Македонија и претседателот на Со-

за општините Зрновци и Чешиново, Кумaново за оп-

бранието на Република Северна Македонија издаваат

штината Липково, Охрид за општината Дебарца,

и Дојран, Гостивар за општината Врапчиште и делот

Прилеп за општината Долнени, Струмица за општиУКАЗ

ните Босилово, Василево и Ново Село, Тетово за оп-

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

штините Брвеница, Јегуновце, Теарце, Боговиње и

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЖАРНИКАРСТВОТО

Желино, Штип за општината Карбинци, Кавадарци
за општината Росоман, Дебар за општината Центар

Се прогласува Законот за изменување на Законот за
пожарникарството,

Жупа и делот Ростуше од општината Маврово – Ростуше, Берово за општината Пехчево, општината

што Собранието на Република Северна Македонија

Струга за општината Вевчани, општината Македон-

го донесе на седницата одржана на 23 јули 2019 годи-

ски Брод за општината Пласница, општината Радо-

на.

виш за општината Конче, општината Свети Николе
за општината Лозово, општината Неготино за опБр. 08-4276/1

Претседател на Република

штината Демир Капија и градот Скопје за општини-

23 јули 2019 година

Северна Македонија,

те Петровец, Илинден, Арачиново, Чучер - Сандево,

Скопје

Стево Пендаровски, с.р.

Сопиште, Студеничани и Зелениково.“.

Претседател
на Собранието на Република

Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

Северна Македонија,

то во „Службен весник на Република Северна Македо-

м-р Talat Xhaferi, с.р.

нија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2020
година.

ЗАКОН

__________

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ПОЖАРНИКАРСТВОТО

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR ZJARRFIKJE

Член 1
Во Законот за пожарникарството („Службен весник

Neni 1

на Република Македонија„ број 67/2004, 81/2007, 55/13,

Në Ligjin për zjarrfikje (“Gazeta Zyrtare e Republikës

158/14, 193/15 и 39/16), во член 5 ставот (3) се менува и

së Maqedonisë numër 67/2004, 81/2007, 55/13, 158/14,

гласи:

193/15 dhe 39/16) në nenin 5 paragrafi (3), ndryshohet si

„Територијални противпожарни единици формира-

vijon:

ат градот Скопје и општините: Битола, Велес, Гевге-

“Njësi territoriale zjarrfikëse formojnë Qyteti i Shkupit

лија, Гостивар, Кочани, Куманово, Охрид, Прилеп,

dhe komunat: Manastir, Veles, Gjevgjeli, Gostivar, Koçan,

Старо Нагоричане, Струмица, Тетово, Штип, Ресен,

Kumanovë, Ohër, Prilep, Nagoriçan i Vjetër, Strumicë,

Кавадарци, Валандово, Дебар, Берово, Виница, Дел-

Tetovë, Shtip, Resnjë, Kavadarc, Vallandovë, Dibër,

чево, Крива Паланка, Кривогаштани, Кратово, Струга,

Berovë, Vinicë, Dellçevë, Kriva Pallankë, Krivogashtan,

Кичево, Крушево, Македонски Брод, Македонска Ка-

Kratovë, Strugë, Kërçovë, Krushevë, Makedonski Brod,

меница, Радовиш, Ранковце, Свети Николе, Пробиш-

Makedonska Kamenicë, Radovish, Rankovc, Sveti Nikollë,

тип, Демир Хисар и Неготино.“.

Probishtip, Demir Hisar dhe Negotinë.“.

Ставот (4) се менува и гласи:

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:
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“Njësitë zjarrfikëse nga pargrafi (3) i këtij neni do
t’i mbulojnë komunat si vijojnë: Manastiri për komunat
Novac dhe Mogilë, Velesi për komunat Gradsko dhe
Çashkë, Gjevgjelia për komunat Bogdanc dhe Dojran,
Gostivari për komunën Vrapçishtë dhe pjesën e
Mavrovës nga komuna Mavrovë – Rostushë, Koçani për
komunat Zërnovc dhe Çeshinovë, Kumanova për
komunën e Likovës, Ohri për komunën e Debërcës,
Prilepi për komunën e Dollnenit, Strumica për komunat
e Bosillovës, Vasilevës dhe Novo Sellës, Tetova për
komunën e Bërvenicës, Jegunovcit, Tearcës, Bogovinës
dhe

Zhelinës,

Shtipi

për

komunën

e

Karbincit,

Kavadarci për komunën e Rosomanit, Dibra për
komunën Qendra Zhupë dhe pjesën e Rostushës nga
komuna Mavrovë – Rostushë, Berova për komunën e
Pehçevës, komuna e Strugës për komunën e Vevçanit,
komuna e Makedonski Brodit për komunën e Pllasnicës,
komuna e Radovishit për komunën e Konçes, Komuna e
Sveti Nikollës për komunën e Llozovës, komuna e
Negotinës për komunën e Demir Kapisë dhe qyteti i
Shkupit për komunat e Petrovecit, Ilindenit, Haraçinës,
Çuçer

–

Sandevës,

Sopishtës,

Studeniçanit

dhe

Zelenikovës.“.
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”, ndërsa do
të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2020.
__________
2386.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН
РАЗВОЈ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
земјоделство и рурален развој,

што Собранието на Република Северна Македонија
го донесе на седницата одржана на 23 јули 2019 година.
Бр. 08-4277/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 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, 69/13, 106/13, 177/14,
25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16,
163/16, 74/17, 83/18 и 27/19), во член 7 став (4) бројот „99“ се брише.
Член 2
Во член 14 ставови (2) и (3) зборовите: „освен корисниците на помош за загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани и корисниците на дополнителна помош за исплата на загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни
климатски настани“ се бришат.
Член 3
Членовите 99 и 99-б се бришат.
Член 4
Започнатите постапки за доделување помош за
загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани и дополнителна помош за
исплата на загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани до денот на
влегувањето во сила на овој закон, ќе завршат согласно со Законот за земјоделство и рурален развој
(„Службен весник на Република Македонија“ број
49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14,
25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16,
163/16, 74/17, 83/18 и 27/19).
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Член 5
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E 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, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15,
154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18 dhe
27/19), në nenin 7 paragrafi (4) numri “99” shlyhet.
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УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВДА ЗА ДЕЦАТА
Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за правда за децата,
што Собранието на Република Северна Македонија
го донесе на седницата одржана на 23 јули 2019 година.
Бр. 08-4278/1

Претседател на Република

23 јули 2019 година

Северна Македонија,

Скопје

Стево Пендаровски, с.р.
Претседател

на Собранието на Република
Neni 2
Në nenin 14 paragrafët (2) dhe (3) fjalët: “përveç
shfrytëzuesve të ndihmës për humbje të shkaktuara nga
fatkeqësi natyrore dhe ngjarje të pavolitshme klimatike dhe
shfrytëzuesve të ndihmës plotësuese për pagesën e
humbjeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore dhe ngjarje
të pavolitshme klimatike” shlyhen.
Neni 3
Nenet 99 dhe 99-b shlyhen.

Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВДА
ЗА ДЕЦАТА
Член 1
Во Законот за правда за децата („Службен весник
на Република Македонија“ број 148/13), во членот 158

Neni 4
Procedurat e filluara për ndarjen e ndihmës për humbje
të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore dhe ngjarjet e
pavolitshme klimatike dhe ndihmës plotësuese për pagesë
të humbjeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore dhe
ngjarjet e pavolitshme klimatike deri në ditën e hyrjes së
fuqi të këtij ligji, do të përfundojnë në pajtim me Ligjin për
bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16,
120/16, 163/16, 74/17, 83/18 dhe 27/19).

се додава нов став (1), кој гласи:
„(1) Градоначалниците на општините, градоначалниците на општините во градот Скопје и градоначалникот на градот Скопје предлагаат на советите на општината, советите на општините во градот Скопје и советот на град Скопје да именуваат Совет за превенција
на детско претстапништво.“.
Ставовите (1), (2), (3), (4) и (5) стануваат ставови
(2), (3), (4), (5) и (6).
Член 2

Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.
__________
2387.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Северна Македонија, претседателот на
Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

Во членот 160 по ставот 1 се додава нов став (2), кој
гласи:
„(2) Глоба во износ од 300 евра до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на
градоначалникот на општината, градоначалниците на
општините во градот Скопје и градоначалникот на град
Скопје кој нема да ја исполни обврската предвидена во
членот 158 став (1) од овој закон.“.
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Член 3
Одредбата од членот 1 од овој закон со која градоначалниците на општините, градоначалниците на општините во градот Скопје и градоначалникот на град
Скопје се должни да предложат на советите на општината, советите на општините во градот Скопје и советот на град Скопје да именуваат Совет за детско престапништво, ќе се спроведе во рок од шест месеци од
влегувањето во сила на овој закон.
Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
__________
L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR DREJTËSI PËR
FËMIJË
Neni 1
Në Ligjin për drejtësi për fëmijë (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 148/13), në nenin 158
shtohet paragraf i ri (1), si vijon:
“(1) Kryetarët e komunave, kryetarët e komunave në
qytetin e Shkupit dhe kryetari i Qytetit të Shkupit u
propozojnë këshillave të komunave, këshillave të
komunave në qytetin e Shkupin dhe Këshillit të Qytetit të
Shkupit të emërojnë Këshill për Parandalimin e
Delikuencës së Fëmijëve.”.
Paragrafët (1), (2), (3), (4), dhe (5) bëhen paragrafë (2),
(3), (4), (5) dhe (6).
Neni 2
Në nenin 160 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si
vijon:
“(2) Gjobë në shumë prej 300 euro deri në 500 euro në
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje
kryetarit të komunës, kryetarëve të komunave në qytetin e
Shkupit dhe kryetarit të qytetit të Shkupit i cili nuk do ta
përmbushë obligimin e paraparë në nenin 158 paragrafi (1)
i këtij ligji.”.
Neni 3
Dispozita nga neni 1 i këtij ligji me të cilën kryetarët e
komunave, kryetarët e komunave në qytetin e Shkupit dhe
kryetari i qytetit të Shkupit janë të detyruar që t’u
propozojnë këshillave të komunës, këshillave të komunave
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në qytetin e Shkupit dhe Këshillit të Qytetit të Shkupit të
emërojnë Këshill për Delikuencë të Fëmijëve, do të
zbatohet në afat prej gjashtë muajsh nga hyrja në fuqi e
këtij ligji.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.
__________
2388.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Северна Македонија, претседателот на
Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНО
ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА
Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија,
што Собранието на Република Северна Македонија
го донесе на седницата одржана на 23 јули 2019 година.
Бр. 08-4279/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА
РАДИОДИФУЗИЈА
Член 1
Во Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија („Службен весник на Република Македонија“ број 6/1998, 98/2000 и 48/2009 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
број 143/19), во член 14 став 4 по зборовите: „високо
образование“ се додаваат зборовите: „од областа на
електротехничките науки“.
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Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
__________
L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR THEMELIMIN E
NDËRMARRJES PUBLIKE RADIODIFUZIONI
MAQEDONAS
Neni 1
Në Ligjin për themelimin e Ndërmarrjes Publike
Radiodifuzioni Maqedonas (“Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë” numër 6/1998, 98/2000 dhe 48/2009 dhe
“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër
143/19) në nenin 14 paragrafi 4 pas fjalëve: “arsim i lartë”
shtohen fjalët: “nga sfera e shkencave të elektroteknikës”.
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".
__________
2389.
Врз основа на членовите 61 став 2 и 66 став 4 од
Уставот на Република Северна Македонија, Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе
ДЕЛОВНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊА НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Деловникот на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
број 91/2008, 119/10 и 23/13), во член 3 ставот (1) се
менува и гласи:
„Во работата на Собранието на Република Северна
Македонија службен јазик е македонскиот и неговото
кирилско писмо, како и јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија и неговото писмо“.
По ставот (1) се додаваат три нови ставови (2), (3) и
(4), кои гласат:
„(2) Пратеник, избран или именуван функционер
кој зборува јазик различен од македонскиот јазик, а кој
го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република
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Северна Македонија, на седница на Собранието на Република Северна Македонија и седници на работни тела зборува и на јазикот што го зборуваат најмалку 20%
од граѓаните на Република Северна Македонија.
(3) Пратеник, кој зборува јазик различен од македонскиот јазик, а кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија кога претседава со седница на Собранието или седници на работните тела, истите ги води на тој јазик.
(4) Пратеник, избран или именуван функционер кој
зборува јазик различен од македонскиот јазик, а кој го
зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Северна Македонија, материјалите навремено ги добива,
односно доставува и на неговиот јазик и писмо за да
послужат на седница на Собранието или седници на
работните тела.“.
Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (5) и (6).
Член 2
Во член 7 ставот (2) се менува и гласи:
„Печатот на Собранието има тркалезна форма. Во
средината на печатот е грбот на Република Северна
Македонија, а околу него е натписот: „Република Северна Македонија – Собрание на Република Северна
Македонија – Скопје.“ Печатот е испишан на македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и на јазикот
кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото
писмо.“.
Член 3
Во член 19 по ставот (4) се додава нов став (5), кој
гласи:
„(5) Легитимациите и картичките за електронско
гласање на пратениците се издавааат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Северна Македонија и неговото писмо, доколку пратеникот
зборува јазик кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Северна Македонија.“.
Член 4
Во член 34 по ставот (4) се додава нов став (5), кој
гласи:
„(5) Стенографските белешки од седница на Собранието и од седници на работните тела, како и другите
материјали и документи се издаваат и се чуваат на македонски јазик и неговото писмо и на јазикот кој го
зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Северна Македонија и неговото писмо.“.
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Член 5
Овој Деловник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-4290/1
24 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
2390.
Врз основа на член 99-в став (1) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16,
120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23
јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА ДОПОЛНИТЕЛНА ПОМОШ КАКО МЕРКА ЗА
ИСПЛАТА ЗА ПРОДАДЕНО ВИНСКО ГРОЗЈЕ
Член 1
Во Одлуката за утврдување на дополнителна помош како мерка за исплата на продадено винско грозје
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.32/19)
во членот 3, во табелата по колоната 12 се додаваат
шест нови колони кои гласат:

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-5204/1
23 jули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
2391.
Врз основа на член 56-а став (9) од Законот за ветеринарно-медицински препарати („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 42/10, 136/11, 149/15, 53/16
и 241/18) директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ОГЛАСУВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНО
– МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕПАРАТИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на огласување на ветеринарно-медицинските препарати.
Член 2
Огласување на ветеринарно-медицински препарати
(во понатамошниот текст: ВМП) е секоја форма на известување за ветеринарно-медицински препарати со
давање на вистински и веродостојни информации во
пишана, сликовита, звучна, усна, електронска, дигитална или која било друга форма насочена кон општата
или стручната јавност за да се промовира нивната продажба и употреба.
Член 3
Огласување на ветеринарно-медицински препарати
вклучува:
1) посредно и непосредно информирање на докторите по ветеринарна медицина овластени да пропишуваат, издаваат или применуваат ВМП во врска со нивните особини и дејство;
2) организација на промотивни средби на кои
присуствуваат доктори по ветеринарна медицина овластени да пропишуваат, издаваат или применуваат
ВМП;
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3) презентација на својствата на ВМП на научни
конгреси на кои присуствуваат доктори по ветеринарна
медицина овластени за пропишување, издавање или
примена на ВМП и
4) давање промотивни примероци на доктори по ветеринарна медицина во согласност со член 8 од овој
правилник.
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(3) Референците во стручната литература и научните трудови треба да бидат веродостојно пренесени со
наведување на точното потекло.
Член 7
(1) Непосредно информирање за ВМП вршат носителите на одобрение за ставање во промет на ВМП кои
треба да бидат обучени да обезбедат точни и целосни

Член 4
Носителот на одобрението за ставање на ВМП во
промет може да ја запознае стручната јавност со карактеристиките на ВМП преку стручни списанија и други
стручни публикации, како и директно информирање на
докторите по ветеринарна медицина кои се овластени
за пропишување, издавање и примена на ВМП.
Член 5
Огласувањето на ВМП пред стручната јавност на
начин утврден во член 3 од овој правилник а со цел
едукација и информирање за особините, дејството и
придобивките од ВМП и се врши доколку:
1) ВМП кој е предмет на огласување е одобрен за
ставање во промет и
2) Особините на ВМП се презентираат во согласност со збирниот извештај за карактеристиките на производот и со упатството за употреба.
Член 6
(1) Информациите за ВМП наменети за докторите
по ветеринарна медицина овластени да пропишуваат,
издаваат или применуваат ВМП ги содржат најмалку
следните податоци:
1) име на ВМП;
2) индикации;
3) дозирање и начин на употреба;
4) главните несакани ефекти, предупредувања, контраиндикации и интеракции;
5) целни животински видови за кој ВМП е наменет;
6) периодот на каренца;
7) начинот на издавање на ВМП;
8) други важни информации од збирниот извештај
и
9) името и адресата на носителот на одобрението за
ставање во промет.
(2) Информациите за ВМП треба да бидат точни,
недвосмислени, актуелни, да може да се верификуваат
и потполни како би овозможиле проценка на ефектите
и терапевтската вредност на ВМП.

информации за ВМП кој е предмет на информирање,
или стручни соработници од областа на ветеринарната
медицина или фармација, во присуство на носителот на
одобрување.
(2) При информирањето на докторите по ветеринарна медицина овластени да пропишуваат, издаваат или
применуваат ВМП, стручните соработници треба да им
презентираат ажуриран збирен извештај за особините
на ВМП за кои што информираат.
(3) Стручните соработници од став (1) треба на
правното лице носител на одобрението за ставање на
ВМП во промет да му ги обезбедат сите информации
за несакани ефекти и други клинички релевантни информации од примената на ВМП, добиени од страна на
докторите по ветеринарна медицина овластени да пропишуваат, издаваат или применуваат ВМП.
Член 8
(1) Носителот на одобрение за ставање во промет
на ВМП, може на на докторите по ветеринарна медицина овластени да пропишуваат, издаваат или применуваат ВМП да им даде промотивни примероци на
ВМП, кои се издаваат на рецепт со цел да се запознаат
со новите производи доколку:
1) ВМП има одобрение за ставање во промет;
2) бројот на примероци на ВМП, кој може да го добие стручно лице одговорно за пропишување, издавање
или примената на ВМП е ограничен на десет дневни
дози годишно;
3) примателот за добиените промотивни примероци
треба да води евиденција, која вклучува најмалку: името на ВМП, бројот на одобрение за ставање во промет,
број на серија производство, денот на приемот, целта и
датум на примената;
4) примателот не ги продава промотивните примероци;
5) носителот на одобрение за ставање на ВМП во
промет или друго правно лице овластени за застапување на ВМП, треба да има систем на надзор и одговор-
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ност на промотивни примероци на ВМП и да води еви-

гулативата (ЕК) Бр. 470/2009 на Европскиот Парламент

денција која содржи најмалку: името на ВМП, бројот

и на Советот од 6 мај 2009 година; изменета и дополне-

на одобрение за ставање во промет, серискиот број на

та со Директивата 2009/53/ЕК на Европскиот Парла-

ВМП и датумот на доставување на промотивниот при-

мент

мерок;

(32009L0053); изменета и дополнета со Регулативата

6) промотивните примероци треба да бидат во најмалото пакување што е одобрено за ставање во промет

и

на

Советот

од

18

јуни

2009

година

(ЕК) Бр. 596/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 18 јуни 2009 година (32009R0596).

на ВМП;

__________

7) секој примерок на ВМП треба да биде обележан

2392.

во согласност со Правилникот за податоците кои треба

Врз основа на член 21 став (9) од Законот за ветери-

да ги содржи контактното и надворешното пакување и

нарно-медицински препарати („Службен весник на Ре-

информациите кои треба да ги содржи упатството за

публика Македонија“ број 42/10, 136/11, 149/15, 53/16

употреба на ветеринарно-медицинскиот препарати

и 241/18), директорот на Агенцијата за храна и ветери-

(*1), и дополнително означен со зборовите „Бесплатен

нарство, донесе

примерок - не е за продажба“ и
8) секој примерок на ВМП треба да биде придру-

ПРАВИЛНИК

жен со ажуриран збирен извештај за особините на

ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ФОР-

ВМП.

МАЛНАТА ПРОЦЕНА НА ОДОБРУВАЊЕ НА

(2) Давањето промотивни примероци од став (1) на

ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТ

овој член не се однесува на ВМП кои содржат наркотици и психотропни супстанции, супстанции кои може да

Член 1

се користат како промотери на раст или како средства

Со овој правилник се пропишува начинот на спро-

за поттикнување на продуктивни својства, чија употре-

ведување на формалната процена на одобрување на ве-

ба и пласирање на пазарот е регулирана со посебни

теринарно-медицински препарат.

прописи.
Член 2
Член 9

(1) Постапувајќи по поднесено барање за одобрува-

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

ње на ветеринарно-медицински препарат (во поната-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република

мошниот текст: ВМП) Агенцијата за храна и ветери-

Северна Македонија“.

нарство (во понатамошниот текст: Агенцијата) врши
формална процена за одобрување на ВМП.

Бр. 02-1253/7

Агенција за храна

19 јули 2019 година

и ветеринарство

врши Комисија формирана од Директорот на Агенција-

(2) Формалната процена за одобрување на ВМП ја

Скопје

Директор,

та која спроведува административна или потполна по-

Зоран Атанасов, с.р.

стапка при вршење на формалната процена која се состои од:

_________________________________________
(*1) Со овој правилник се врши усогласување со

1) Прием и оцена на валидноста на поднесеното барање и приложените документи;

одредбите на Директивата 2001/82/ЕК на Европскиот

2) формирање на стручно мислење и

Парламент и на Советот од 6 Ноември 2001 година за

3) подготовка на Извештај за оцена на ВМП за ис-

Кодекс во однос на ветеринарно-медицинските препа-

тата.

рати на Заедницата (32001L0082); изменета и дополне-

(3) Во случај на доставено барање кое не содржи

та со Директивата 2004/28/ЕК на Европскиот Парла-

комплетна документација, Агенцијата доставува писме-

мент и на Советот од 10 Февруари 2004 година

но известување до подносителот на барањето заради

(32004L0028); изменета и дополнета со Директивата

комплетирање на документацијата со рок за постапува-

2009/9/ЕК (32009L0009); изменета и дополнета со Ре-

ње од 15 дена од денот на приемот на известувањето.
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(4) Доколку подносителот на барањето не ја комплетира документацијата во рокот од став (3) на овој
член, барањето се одбива.

25 јули 2019

(5) Доколку подносителот на барањето не постапи
по дадените забелешки во рокот од став (4) на овој
член, барањето се одбива.
(6) Административната постапка се спроведува во

Член 3
(1) Во административна постапка Комисијата од
член 2 став (2) на овој правилник врши детална проверка на содржината на приложената документација и изготвува позитивно или негативно мислење за разгледуваниот ВМП.
(2) Агенцијата може, доколку е потребно при спроведувањето на административната постапка да побара
стручно мислење или анализа од други институции.
(3) За секој ВМП поединечно, по проверката на документацијата се изготвува Извештај за оцена на ветеринарно - медицинскиот препарат, во согласност со
Правилникот за информациите кои треба да ги содржи
извештајот за оцена на ветеринарно – медицинските
препарати.
(4) Доколку постојат забелешки истите се забележуваат во Извештајот за оцена на ветеринарно - медицински препарат и преку писмено известување се
доставуваат до подносителот на барањето, кој треба да
постапи по забелешките во рок од 15 дена.
(5) Доколку подносителот на барањето не постапи
по дадените забелешки во рокот од став (4) на овој
член, барањето се одбива.
(6) Административната постапка се спроведува во
рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето.
Член 4
(1) Во потполна постапка Комисијата од член 2 став
(2) на овој правилник врши детална проверка на содржината на приложената документација и дава позитивно или негативно мислење за разгледуваниот ВМП.
(2) Агенцијата треба при спроведувањето на потполната постапка, да побара доколку е потребно стручно мислење или анализа од други институции.
(3) За секој ВМП поединечно, по проверката на документацијата се изготвува Извештај за оцена на ветеринарно - медицинскиот препарат, во согласност со Правилникот за информациите кои треба да ги содржи извештајот
за оцена на ветеринарно – медицинските препарати.
(4) Доколку постојат забелешки истите се забележуваат во Извештајот за оцена на ветеринарно - медицински препарат и преку писмено известување се
доставуваат до подносителот на барањето, кој треба да
постапи по забелешките во рок од 15 дена.

рок од 210 дена од денот на поднесување на барањето.
Член 5
Овој правилник влегува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-11436/5

Агенција за храна

19 јули 2019 година

и ветеринарство

Скопје

Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

__________
2393.
Врз основа на член 50 ставови (3) и (5) од Законот
за ветеринарно-медицински препарати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/10, 136/11,
149/15, 53/16 и 241/18) директорот на Агенцијата за
храна и ветеринарство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА НАБАВКА,
СКЛАДИРАЊЕ И УПОТРЕБА НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ, КАКО И НЕСАКАНИТЕ ДЕЈСТВА ОД ИСТИТЕ, ОД СТРАНА НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ДРУШТВА И СОПСТВЕНИЦИТЕ,
ОДНОСНО ДРЖАТЕЛИТЕ НА ЖИВОТНИ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЗБИРНА И ПОЕДИНЕЧНА ЕВИДЕНЦИЈА НА НИВО НА ОДГЛЕДУВАЛИШТЕ ОД СТРАНА НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ДРУШТВА И СОПСТВЕНИЦИТЕ, ОДНОСНО ДРЖАТЕЛИТЕ НА ЖИВОТНИ, КАТЕГОРИИТЕ НА ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕПАРАТИ ЗА КОИ Е ПОТРЕБНО ДА СЕ ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈА, КАКО И ВИДОВИТЕ НА ЖИВОТНИ ЗА КОИ СЕ ВОДИ ПОЕДИНЕЧНА
ИЛИ ЗБИРНА ЕВИДЕНЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата за набавка, складирање и употреба на ветеринарно- ме-
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дицински препарати како и несаканите дејства од ис-

ветеринарно-медицински препарати на образец чија

тите, од страна на ветеринарните друштва и сопствени-

форма и содржина се дадени во Прилог 3 кој е составен

ците, односно држателите на животни и формата и сод-

дел на овој правилник.

ржината на образецот за водење на збирна и поединечна евиденција на ниво на одгледувалиште од страна на
ветеринарните друштва и сопствениците, односно држателите на животни, категориите на ветеринарно-медицинските препарати за кои е потребно да се води
евиденција, како и видовите на животни за кои се води
поединечна или збирна евиденција.

(4) Сопствениците, односно држателите на животни
чии производи се користат во исхраната на луѓето водат евиденција за несаканите дејства од употреба на ветеринарно-медицински препарати на образец чија форма и содржина се дадени во Прилог 4 кој е составен
дел на овој правилник.
Член 4

Член 2
(1) Евиденцијата за набавка, складирање и употреба

Податоците внесени во евиденцијата од членот 3

на ветеринарно-медицински препарати (во понатамош-

на овој правилник треба да бидат читливо, целосно и

ниот текст: ВМП) како и несаканите дејства од истите

правилно внесени. Непополнетите делови и алтерна-

се води на обрасци во А4 формат на хартија во бела

тивите кои не се применливи правилно се прецрту-

боја.

ваат.

(2) Евиденцијата од став (1) на овој член се води за
Член 5

следните категории на ВМП:
- ветеринарно медицински препарати што се издаваат во ветеринарна аптека на рецепт;
- ветеринарно медицински препарати што се употребуваат само во ветеринарни друштва;
- ветеринарно медицински препарати што може да
се употребуваат само од доктори по ветеринарна ме-

(1) За животните од видовите говеда и еквиди се води поединечна евиденција.
(2) За животните од видовите свињи, овци, кози,
живина и лагоморфи се води збирна евиденција по одгледувана група во заеднички објект или кафез.
(3) За расплодните единки од видовите животни
од став (2) на овој член се води поединечна еви-

дицина и
- ветеринарно медицински препарати со посебен

денција.

начин на промет и употреба.
Член 6
Член 3

Евиденцијата од член 3 на овој правилник се води

(1) Ветеринарните друштва водат евиденција за на-

во хартиена форма, како и електронски во информа-

бавка, складирање и употреба на ветеринарно-ме-

тички систем управуван од страна на Агенцијата за

дицински препарати на образец чија форма и содржина

храна и ветеринарство.

се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој праЧлен 7

вилник.
(2) Ветеринарните друштва водат евиденција за

Овој правилник влегува на сила осмиот ден од де-

несаканите дејства од употреба на ветеринарно-ме-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република

дицински препарати на образец чија форма и сод-

Северна Македонија“.

ржина се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на
овој правилник.
(3) Сопствениците, односно држателите на животни
чии производи се користат во исхраната на луѓето водат евиденција за набавка, складирање и употреба на
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и ветеринарство

Скопје

Директор,
Зоран Атанасов, с.р.
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Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Република Северна Македонија и
Република Грција за отворање нов граничен премин меѓу двете земји кој ќе ги
поврзува Мајден во Република Северна Македонија и Промахoи во Република
Грција....……..................................................................................................................
10. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Република Северна Македонија и Република Грција за отворање на еден граничен премин во регионот на Преспанското Езеро…………………………………………………………………………….
11. Закон за ратификација на Амандманот од Доха на Протоколот од Кјото кон
Рамковната Конвенција на Обединетите Нации за климатски промени………..
9.
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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
9.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија,
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА
МЕЃУ РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА ЗА ОТВОРАЊЕ НОВ ГРАНИЧЕН ПРЕМИН МЕЃУ ДВЕТЕ ЗЕМЈИ КОЈ ЌЕ ГИ ПОВРЗУВА МАЈДЕН ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ПРОМАХOИ ВО
РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА
Се прогласува Законот за ратификација на Спогодбата меѓу Република Северна Македонија и Република Грција за отворање нов граничен премин меѓу двете земји кој ќе ги поврзува Мајден во Република Северна Македонија и Промахoи во Република Грција,
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на
23 јули 2019 година.
Бр. 08-4273/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ЗАКОН
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА МЕЃУ РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА ЗА ОТВОРАЊЕ НОВ ГРАНИЧЕН ПРЕМИН
МЕЃУ ДВЕТЕ ЗЕМЈИ КОЈ ЌЕ ГИ ПОВРЗУВА МАЈДЕН ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА И ПРОМАХOИ ВО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА
Член 1
Се ратификува Спогодбата меѓу Република Северна Македонија и Република Грција за
отворање нов граничен премин меѓу двете земји кој ќе ги поврзува Мајден во Република
Северна Македонија и Промахoи во Република Грција, потпишана на 2 април 2019 година
во Скопје.
Член 2
Спогодбата од членот 1 од овој закон, во оригинал на македонски јазик, на грчки јазик
и на англиски јазик, гласи:
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Член 3
Министерството за финансии-Царинска управа, Министерството за внатрешни работи,
Министерството за надворешни работи, Министерството за транспорт и врски, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за локална самоуправа, Агенцијата за катастар на недвижности и Јавното претпријатие за државни патишта
се определуваат како надлежни органи што ќе се грижат за извршување на Спогодбата од
членот 1 од овој закон.
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
_____________
L I GJ
PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË SË VERIUT DHE REPUBLIKËS SË GREQISË PËR HAPJEN E
VENDKALIMIT TË RI KUFITAR NDËRMJET DY VENDEVE QË DO T’I LIDHË
MAJDENIN NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT DHE PROMAHOIN NË
REPUBLIKËN E GREQISË
Neni 1
Ratifikohet Marrëveshja ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së
Greqisë për hapjen e vendkalimit të ri kufitar ndërmjet dy vendeve që do t’i lidhë Majdenin në
Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Promahoin në Republikën e Greqisë, e nënshkruar më 2
prill 2019 në Shkup.
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Neni 2
Marrëveshja nga neni 1 i këtij ligji në origjinal në gjuhën maqedonase, në gjuhën greke dhe në
gjuhën angleze, është si vijon:
Neni 3
Ministria e Finanacave-Drejtoria Doganore, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e
Punëve të Jashtme, Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe
Planifikimit Hapësinor, Ministria e Vetëqeverisjes Lokale, Agjencia e Kadastrës së
Patundshmërive dhe Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore, caktohen si organe kompetente
që do të kujdesen për zbatimin e Marrëveshjes nga neni 1 i këtij ligji.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë së Veriut”.
_____________
10.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија,
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА
МЕЃУ РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА ЗА ОТВОРАЊЕ НА ЕДЕН ГРАНИЧЕН ПРЕМИН ВО РЕГИОНОТ НА ПРЕСПАНСКОТО
ЕЗЕРО
Се прогласува Законот за ратификација на Спогодбата меѓу Република Северна Македонија и Република Грција за отворање на еден граничен премин во регионот на Преспанското Езеро,
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на
23 јули 2019 година.
Бр. 08-4274/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ЗАКОН
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА МЕЃУ РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА ЗА ОТВОРАЊЕ НА ЕДЕН ГРАНИЧЕН ПРЕМИН
ВО РЕГИОНОТ НА ПРЕСПАНСКОТО ЕЗЕРО
Член 1
Се ратификува Спогодбата меѓу Република Северна Македонија и Република Грција за
отворање на еден граничен премин во Регионот на Преспанското Езеро, потпишана во
Скопје на 8 март 2019 година.
Член 2
Спогодбата од членот 1 од овој закон, во оригинал на македонски јазик, на грчки јазик
и на англиски јазик, гласи:

Стр. 14 - Бр. 152

25 јули 2019

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

25 јули 2019

Бр. 152 - Стр. 15

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 16 - Бр. 152

25 јули 2019

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

25 јули 2019

Бр. 152 - Стр. 17

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 18 - Бр. 152

25 јули 2019

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

25 јули 2019

Бр. 152 - Стр. 19

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 20 - Бр. 152

25 јули 2019

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

25 јули 2019

Бр. 152 - Стр. 21

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 22 - Бр. 152

25 јули 2019

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 3
Министерството за финансии-Царинска управа, Министерството за внатрешни работи,
Министерството за надворешни работи, Министерството за транспорт и врски, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за локална самоуправа, Агенцијата за катастар на недвижности и Јавното претпријатие за државни патишта
се определуваат како надлежни органи што ќе се грижат за извршување на Спогодбата од
членот 1 од овој закон.
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
______________
L I GJ
PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË SË VERIUT DHE REPUBLIKËS SË GREQISË PËR HAPJEN E NJË
VENDKALIMI KUFITAR NË RAJONIN E LIQENIT TË PRESPËS
Neni 1
Ratifikohet Marrëveshja ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së
Greqisë për hapjen e një vendkalimi kufitar në Rajonin e Liqenit të Prespës, e nënshkruar në
Shkup më 8 mars 2019.
Neni 2
Marrëveshja nga neni 1 i këtij ligji në origjinal në gjuhën maqedonase, në gjuhën greke dhe në
gjuhën angleze, është si vijon:

25 јули 2019

Бр. 152 - Стр. 23

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Neni 3
Ministria e Finanacave-Drejtoria Doganore, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e
Punëve të Jashtme, Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe
Planifikimit Hapësinor, Ministria e Vetëqeverisjes Lokale, Agjencia e Kadastrës së
Patundshmërive dhe Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore, caktohen si organe kompetente
që do të kujdesen për zbatimin e Marrëveshjes nga neni 1 i këtij ligji.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë së Veriut”.
______________
11.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија,
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА АМАНДМАНОТ
ОД ДОХА НА ПРОТОКОЛОТ ОД КЈОТО КОН РАМКОВНАТА КОНВЕНЦИЈА НА
ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ
Се прогласува Законот за ратификација на Амандманот од Доха на Протоколот од
Кјото кон Рамковната Конвенција на Обединетите Нации за климатски промени,
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на
23 јули 2019 година.
Бр. 08-4275/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ЗАКОН
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА АМАНДМАНОТ ОД ДОХА НА ПРОТОКОЛОТ ОД
КЈОТО КОН РАМКОВНАТА КОНВЕНЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА
КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ
Член 1
Се ратификува Амандманот од Доха на Протоколот од Кјото кон Рамковната
Конвенција на Обединетите Нации за климатски промени, усвоен во Доха на 8 декември
2012 година на 8 состанок на државните страни на Рамковната Конвенција за климатски
промени.
Член 2
Текстот на амандманот од членот 1 од овој закон, во оригинал на англиски јазик и во
превод на македонски јазик, гласи:

Стр. 24 - Бр. 152

25 јули 2019

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

25 јули 2019

Бр. 152 - Стр. 25

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 26 - Бр. 152

25 јули 2019

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

25 јули 2019

Бр. 152 - Стр. 27

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 28 - Бр. 152

25 јули 2019

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

25 јули 2019

Бр. 152 - Стр. 29

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 30 - Бр. 152

25 јули 2019

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

25 јули 2019

Бр. 152 - Стр. 31

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 32 - Бр. 152

25 јули 2019

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

25 јули 2019

Бр. 152 - Стр. 33

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 34 - Бр. 152

25 јули 2019

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

25 јули 2019

Бр. 152 - Стр. 35

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 36 - Бр. 152

25 јули 2019

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 3
Министерството за животна средина и просторно планирање се определуваат како
надлежен орган на државната управа што ќе се грижи за извршување на Амандманот од
членот 1 од овој закон.
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
_____________
L I GJ
PËR RATIFIKIMIN E AMENDAMENTIT NGA DOHA TË PROTOKOLLIT NGA
KJOTO TË KONVENTËS KORNIZË TË KOMBEVE TË BASHKUARA PËR
NDRYSHIME KLIMATIKE
Neni 1
Ratifikohet Amendamenti nga Doha i Protokollit nga Kjoto të Konventës Kornizë të
Kombeve të Bashkuara për ndryshime klimatike, i miratuar në Doha më 8 dhjetor 2012 në
mbledhjen e 8 të shteteve palë të Konferencës Kornizë për ndryshime klimatike.
Neni 2
Teksti i amendamentit nga neni 1 i këtij ligji, në origjinal në gjuhën angleze dhe në përkthim
në gjuhën maqedonase, është si vijon:
Neni 3
Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, caktohet si organ kompetent i
administratës shtetërore që do të kujdeset për zbatimin e Amendamentit nga neni 1 i këtij ligji.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë së Veriut”.
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