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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3401.
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
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 јули 2016 година.
Бр. 08-3432/1
28 јули 2016 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Во Законот за внатрешни работи („Службен весник
на Република Македонија“ брoj 42/14, 116/14, 33/15,
5/16, 120/16 и 127/16), во членот 47 став (1) во категорија „Б-РАКОВОДНИ РАБОТНИЦИ во организациски
единици со надлежност на цела територија на Република Македонија“ во ниво Б1, во колона „Вид на работно
место“ алинејата 4 се брише.
Член 2
Во членот 49 став (1) алинеја 1 се брише.
Член 3
Членот 50 се менува и гласи:
„Организацијата и работата на Министерството во
која се инкорпорирани актите на Бирото и Управата се
утврдуваат со Уредба донесена од Владата на Република Македонија.“.
Член 4
Во членот 51 став (1) се менува и гласи:
„Актот за систематизација на работните места во
Министерството, во кој се инкорпорирани актите на
Бирото и Управата го донесува министерот со претходна согласност од Владата на Република Македонија.“.
Во ставот (2) зборот „актите“ се заменува со зборот
„актот“.
Членот 52 се брише.

Член 5

Член 6
Во членот 126 алинеја 7 точката на крајот на реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова
алинеја 8, која гласи:
„-ги има завршено обуките утврдени за работното
место на кое се унапредува.“.

Член 7
Со денот на влегувањето во сила на овој закон
престанува да важи Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ број 120/16).
Член 8
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе
започне да се применува од 1 јануари 2017 година.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PUNË TË BRENDSHME
Neni 1
Në Ligjin për punë të brendshme ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 42/14, 116/14, 33/15,
5/16, 120/16 dhe 127/16), në nenin 47 paragrafi (1) në
kategorinë "B-PUNËTORË UDHËHEQËS në njësi
organizative me kompetencë në të gjithë territorin e
Republikës së Maqedonisë" në nivelin B1, në kolonën
"Lloji i vendit të punës" alineja 4 shlyhet.
Neni 2
Në nenin 49 paragrafi (1) alineja 1 shlyhet.
Neni 3
Neni 50 ndryshohet si vijon:
"Organizimi dhe puna e Ministrisë në të cilën janë të
inkorporuara aktet e Byrosë dhe Drejtorisë përcaktohen me
Urdhëresë të miratuar nga Qeveria e Republikës së
Maqedonisë.”.
Neni 4
Në nenin 51 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"(1) Aktin për sistematizim të vendeve të punës në
Ministri, në të cilin janë të inkorporuara aktet e Byrosë dhe
Drejtorisë, e miraton ministri me pëlqim paraprak nga
Qeveria e Republikës së Maqedonisë.”.
Në paragrafin (2) fjala "aktet" zëvendësohet me fjalën
"akti".
Neni 5
Neni 52 shlyhet.
Neni 6
Në nenin 126 në alinenë 7 pika në fund të fjalisë
zëvendësohet me lidhëzën "dhe" dhe shtohet aline e re 8, si
vijon:
"-i ka përfunduar trajnimet e përcaktuara për vendin e
punës në të cilin avancohet.".
Neni 7
Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Ligji
për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për punë të
brendshme ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
numër 120/16).
Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë
të zbatohet nga 1 janari 2017.
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3402.
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

Член 6
Во членот 147 став (1) зборовите: „10.000 до
20.000“ се заменуваат со бројот „5.000“.
Во ставовите (2) и (3) зборовите: „1.000 до 3.000“ се
заменуваат со бројот „500“.

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА AУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Член 7
Во членот 148 став (1) зборовите: „5.000 до 10.000 “
се заменуваат со бројот „2.500“.
Во ставот (2) зборовите: „500 до 1.000“ се заменуваат со бројот „250“.

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за aудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 јули 2016 година.

Член 8
Во членот 149 став (1) зборовите: „3.000 до 5.000“
се заменуваат со бројот „1.500“.
Во ставот (2) зборовите: „1.000 до 1.500“ се заменуваат со бројот „500“.

Бр. 08-3433/1
28 јули 2016 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА AУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ
Член 1
Во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги („Службен весник на Република Македонија“
брoj 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), во членот
107 став (1) се менува и гласи:
„МРТ во Република Македонија обезбедува најмалку еден телевизиски програмски сервис на македонски
јазик и еден телевизиски програмски сервис на јазикот
што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик, кои ќе емитуваат програма 24 часа секој ден во неделата, како и телевизиски
програмски сервис кој ќе емитува програма на јазиците
на другите не мнозински заедници во Република Македонија.“.
Член 2
По членот 144 се додава нова Глава IX, која гласи:
„IX. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ“.
Член 3
Во членот 145 став (1) бројот „100.000“ се заменува
со бројот „50.000“.
Во ставот (2) зборовите: „3.000 до 5.000“ се заменуваат со бројот „1.500“.
Член 4
Во членот 146 став (1) бројот „20.000“ се заменува
со бројот „10.000“.
Во ставот (2) зборовите: „1.000 до 3.000“ се заменуваат со бројот „500“.
Член 5
Насловот на главата „IX. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ“ се
брише.

Член 9
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 SHËRBIME MEDIATIKE AUDIO DHE
AUDIOVIZUELE
Neni 1
Në Ligjin për shërbime mediatike audio dhe
audiovizuele ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 dhe
132/14), në nenin 107 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"RTM-ja në Republikën e Maqedonisë siguron së paku
një servis programor televiziv në gjuhën maqedonase dhe
një servis programor televiziv në gjuhën që e flasin së paku
20% të qytetareve që është e ndryshme nga gjuha
maqedonase, që do të transmetojnë program 24 orë çdo
ditë të javës, si dhe servis programor televiziv që do të
transmetojë program në gjuhët e bashkësive tjera
joshumicë në Republikën e Maqedonisë.”.
Neni 2
Pas nenit 144 shtohet Kapitull i ri IX si vijon:
"IX. DISPOZITA PËR KUNDËRVAJTJE".
Neni 3
Në nenin 145 në paragrafin (1) numri "100.000"
zëvendësohet me numrin "50.000".
Në paragrafin (2) fjalët: „3.000 deri në 5.000"
zëvendësohen me numrin "1.500".
Neni 4
Në nenin 146 në paragrafin (1) numri "20.000"
zëvendësohet me numrin "10.000".
Në paragrafin (2) fjalët: „1.000 deri në 3.000"
zëvendësohen me numrin "500".
Neni 5
Titulli
i
kapitullit
"IX.
NDËSHKIMORE" shlyhet.

DISPOZITA

Neni 6
Në nenin 147 në paragrafin (1) fjalët: "10.000 deri
20.000" zëvendësohen me numrin"5.000".
Në paragrafët (2) dhe (3) fjalët: "1.000 deri 3.000"
zëvendësohen me numrin "500".
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Neni 7
Në nenin 148 në paragrafin (1) fjalët: "5.000 deri
10.000" zëvendësohen me numrin "2.500".
Në paragrafin (2) fjalët: „500 deri në 1.000"
zëvendësohen me numrin "250".

Член 6
Во членот 189-а став (1) бројот „8.000“ се заменува
со бројот „4.000“.
Во ставот (2) зборовите: „1.000 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „500 до 1.500“.

Neni 8
Në nenin 149 në paragrafin (1) fjalët: "3.000 deri
5.000" zëvendësohen me numrin "1.500".
Në paragrafin (2) fjalët: „1.000 deri në 1.500"
zëvendësohen me numrin "500".

Член 7
По членот 196-б се додаваат десет нови членови
196-в, 196-г, 196-д, 196-ѓ, 196-е, 196-ж, 196-з, 196-ѕ,
196-и и 196-ј, кои гласат:

Neni 9
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
3403.
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 ИЗБОРНИОТ
ЗАКОНИК
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 јули 2016 година.
Бр. 08-3434/1
28 јули 2016 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК
Член 1
Во Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ брoj 40/2006, 136/2008, 148/2008,
155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13,
14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16 и 136/16), во
членот 181 став (1) бројот „4.500“ се заменуваат со
бројот „2.250“.
Член 2
Во членот 181-а став (1) бројот „8.000“ се заменува
со бројот „4.000“.
Член 3
Во членот 182 став (1) бројот „8.000“ се заменува со
бројот „4.000“.
Член 4
Во членот 183 став (1) бројот „8.000“ се заменува со
бројот „4.000“.
Член 5
Во членот 183-а став (1) бројот „4.500“ се заменува
со бројот „2.250“.

„Член 196-в
Правилата за медиумско претставување од членовите 75, 75-а, 75-б, 75-в, 75-г, 75-д, 76-в и 76-г од Изборниот законик се применуваат 100 дена пред денот
на одржување на предвремените избори за пратеници
во Собранието на Република Македонија, кои ќе се одржат во 2016 година.
Член 196-г
Во рамките на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се формира Привремена комисија за следење на медиумско претставување (во натамошниот текст: Привремена комисија) која врши мониторинг на спроведување на одредбите од членовите
75, 75-а, 75-б, 75-в, 75-г, 75-д, 75-ѓ, 76, 76-а, 76-б, 76-в,
76-г и 77 од овој законик.
Член 196-д
(1) Привремената комисија е составена од пет
члена, од кои четири члена ги определуваат двете политички партии во опозиција со најголем број пратеници и двете политички партии на власт со најголем
број пратеници во Собранието на Република Македонија, по претходна консултација со релевантните професионални организации, од кои најмалку еден член е
од редот на припадниците на најголемата немнозинска заедница во Република Македонија, во рок од седум дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
(2) Директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ги именува четирите члена на
Привремената комисија, веднаш а најдоцна во рок од
еден ден од денот кога биле определени.
(3) Петтиот член на Привремената комисија, директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го именува по претходен предлог усвоен со
консензус од четирите члена од ставот (2) на овој член,
во рок од 15 дена од нивното именување.
(4) Мандатот на Привремената комисија трае до
завршувањето изборниот процес на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се одржат во 2016 година.
Член 196-ѓ
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги постапува по предлозите на Привремената Комисија и поведува постапка согласно со Изборниот законик.
Член 196-е
(1) Привремената комисија веднаш ги добива извештаите за следење на изборното медиумско претставување и програмскиот сервис на радиодифузерите и
електронски медиуми (интернет портали) во Република
Македонија од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги.
(2) Оценките за балансирано претставување од
страна на радиодифузерите, односно Јавниот радиодифузен сррвис, трговските радиодифузни друштва и
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електронските медиуми (интернет портали) оваа Привремена комисија ги дава за период не покус од седум
дена.

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E KODIT
ZGJEDHOR

Член 196-ж
(1) Просторните, технички и финансиски услови за
работа на Привремената комисија ги обезбедува
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
(2) Членовите на Привремената комисија имаат
право на месечен надоместок за својата работа во висина од три и пол просечни месечни плати во Република
Македонија според последните податоци објавени од
Државниот завод за статистика.

Neni 1
Në Kodin zgjedhor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 40/2006, 136/2008, 148/2008,
155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13,
14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16 dhe 136/16), në
nenin 181 paragrafi (1) numri “4.500” zëvendësohet me
numrin “2.250”.

Член 196-з
Во рок од 30 дена од денот на донесувањето на овој
закон, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ќе ја измени Методологијата од членот 76-в
став (8) од Изборниот законик во делот на примена на
одредбите на овој закон.
Член 196-ѕ
(1) Ниту еден медиум или новинар не може да биде
санкциониран за изразување на мислење.
(2) Изразувањето на мислење мора да биде издвоено од веста.
(3) Ниту еден медиум не може да биде затворен на
предлог на Привремената комисија во постапка поведена согласно со нејзините надлежностите утврдени со
овој закон.
Член 196-и
(1) За прекршувањата на одредбите на Изборниот
законик за кои се утврдени глоби во членовите 181,
181-а, 182, 183, 183-а и 189-а, доколку прекршокот е
сторен за прв пат судот ќе изрече прекршочна санкција
опомена.
(2) Доколку прекршокот се повтори, судот ќе изрече глоба во износ утврден во членовите 181, 181-а, 182,
183, 183-а и 189-а од законот.
(3) Во случаите од ставовите (1) и (2) на овој член
не се применува членот 75 од Законот за изменување и
дополнување на Изборниот законик („Службен весник
на Република Македонија“ број 196/15).
Член 196-j
(1) На предлог на политичката партија во опозиција
со најголем број пратеници во Собранието на Република Македонија, а по претходна консултација со двете
политички партии на власт со најголем број пратеници
во Собранието на Република Македонија и политичката партија во опозиција со втор најголем број пратеници во Собранието на Република Македонија, од редот
на експертите од областа се назначува уредник на информативната програма на Јавниот радиодифузен сервис.
(2) Уредникот од ставот (1) на овој член ја презема
функцијата 100 дена пред денот на одржување на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се одржат во 2016 година.“.
Член 8
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ а ќе
се применува до денот на завршувањето на изборниот
процес на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се одржат во
2016 година.

Neni 2
Në nenin 181-a paragrafi
zëvendësohet me numrin “4.000”.

(1)

numri

“8.000”

Neni 3
Në nenin 182 në paragrafin (1) numri “8.000”
zëvendësohet me numrin “4.000”.
Neni 4
Në nenin 183 paragrafi (1) numri “8.000” zëvendësohet
me numrin “4.000”.
Neni 5
Në nenin 183-a paragrafi
zëvendësohet me numrin “2.250”.

(1)

numri

“4.500”

Neni 6
Në nenin 189-a në paragrafin (1) numri “8.000”
zëvendësohet me numrin “4.000”.
Në paragrafin (2) fjalët: “1.000 deri 3.000”
zëvendësohen me fjalët: “500 deri 1.500”.
Neni 7
Pas nenit 196-b shtohen dhjetë nene të reja 196-v, 196g, 196-d, 196-gj, 196-e, 196-zh, 196-z, 196-x, 196-i dhe
196-j, si në vijim:
“Neni 196-v
Rregullat për prezantim mediatik nga nenet 75, 75-a,
75-b, 75-v, 75-g, 75-d, 76-v dhe 76-g të Kodit zgjedhor
zbatohen 100 ditë para ditës së mbajtjes së zgjedhjeve të
parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së
Maqedonisë, që do të mbahen në vitin 2016.
Neni 196-g
Në suazat e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio
dhe Audiovizuele formohet Komision i Përkohshëm për
Ndjekjen e Prezantimit Mediatik (në tekstin e mëtejmë:
Komision i përkohshëm) që monitoron zbatimin e
dispozitave të neneve 75, 75-a, 75-b, 75-v, 75-g, 75-d, 75gj, 76, 76-a, 76-b, 76-v, 76-g dhe 77 të këtij kodi.
Neni 196-d
(1) Komisioni i përkohshëm përbëhet prej pesë
anëtarëve, prej të cilëve katër anëtarë i caktojnë dy partitë
politike në opozitë me numër më të madh të deputetëve
dhe dy partitë politike në pushtet me numër më të madh të
deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, pas
konsultimit paraprak me organizatat relevante profesionale,
prej të cilave së paku një anëtar është nga radhët e
pjesëtarëve të bashkësisë më të madhe joshumicë në
Republikën e Maqedonisë, në afat prej shtatë ditëve nga
dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
(2) Drejtori i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio
dhe Audiovizuele i emëron katër anëtarët e Komisionit të
përkohshëm, menjëherë, e më së voni në afat prej një dite
nga dita kur janë caktuar.
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(3) Anëtarin e pestë të Komisionit të përkohshëm,
drejtori i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe
Audiovizuele e emëron pas propozimit paraprak të
miratuar me konsensus nga katër anëtarët nga paragrafi (2)
i këtij neni, në afat prej 15 ditëve nga emërimi i tyre.
(4) Mandati i Komisionit të përkohshëm zgjat deri në
përfundimin e procesit zgjedhor të zgjedhjeve të
parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së
Maqedonisë, që do të mbahen në vitin 2016.
Neni 196-gj
Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe
Audiovizuele vepron sipas propozimeve të Komisionit të
përkohshëm dhe ngre procedurë në pajtim me Kodin
zgjedhor.
Neni 196-e
(1) Komisioni i përkohshëm menjëherë i merr raportet
për ndjekje të prezantimit mediatik zgjedhor dhe të servisit
programor të radidifuzerëve dhe mediave elektronike
(internet portaleve) në Republikën e Maqedonisë nga
Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele.
(2) Vlerësimet për prezantim të balancuar nga ana e
radiodifuzerëve përkatësisht Servisit publik radiodifuziv,
shoqëritë tregtare radiodifuzive dhe mediave elektronike
(internet portaleve) ky Komision i përkohshëm i jep në
periudhë jo më të shkurtër se shtatë ditë.
Neni 196-zh
(1) Kushtet hapësinore, teknike dhe financiare për punë
të Komisionit të përkohshëm i siguron Agjencia për
Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele.
(2) Anëtarët e Komisionit të përkohshëm kanë të drejtë
për kompensim mujor për punën e tyre në lartësi prej tri e
gjysmë rroga mesatare mujore në Republikën e
Maqedonisë sipas të dhënave të fundit të publikuara nga
Enti Shtetëror për Statistikë.
Neni 196-z
Në afat prej 30 ditëve nga dita e miratimit të këtij ligji,
Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele
do ta ndryshojë Metodologjinë nga neni 76-v paragrafi (8) i
Kodit zgjedhor në pjesën e zbatimit të dispozitave të këtij
ligji.
Neni 196-x
(1) Asnjë medium ose gazetar nuk mund të
sanksionohet për shprehjen e mendimit.
(2) Shprehja e mendimit doemos duhet të jetë e ndarë
prej lajmit.
(3) Asnjë medium nuk mund të mbyllet me propozim të
Komisionit të përkohshëm në procedurë të ngritur në
pajtim me kompetencat e përcaktuara me këtë ligj.
Neni 196-i
(1) Për kundërvajtjet e dispozitave të Kodit zgjedhor
për të cilat janë caktuar gjoba në nenet 181, 181-a, 182,
183, 183-a dhe 189-a, nëse kundërvajtja është bërë për herë
të parë gjykata do të shqiptojë sanksion kunërvajtës
paralajmërim.
(2) Nëse kundërvajtja përsëritet, gjykata do të shqiptojë
gjobë në shumë të përcaktuar në nenet 181, 181-a, 182,
183, 183-a dhe 189-a të ligjit.
(3) Në rastet nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni nuk
zbatohet neni 75 i Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e
Kodit zgjedhor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 196/15).
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Neni 196-j
(1) Me propozim të partisë politike në opozitë me
numër më të madh të deputetëve në Kuvendin e Republikës
së Maqedonisë, kurse me konsultim paraprak me dy partitë
politike në pushtet me numër më të madh të deputetëve në
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe partinë politike
në opozitë e dyta me numrin më të madh të deputetëve në
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, nga radhët e
ekspertëve të fushës emërohet redaktor i programit
informativ të Servisit publik radiodifuziv.
(2) Redaktori nga paragrafi (1) i këtij neni, e merr
funksionin 100 ditë para ditës së mbajtjes së zgjedhjeve të
parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së
Maqedonisë, që do të mbahen në vitin 2016.”.
Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa do të
zbatohet deri në ditën e përfundimit të procesit zgjedhor të
zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e
Republikës së Maqedonisë, që do të mbahen në vitin 2016.
__________
3404.
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
КРИВИЧНА ПОСТАПКА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за кривична постапка,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 јули 2016 година.
Бр. 08-3435/1
28 јули 2016 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА КРИВИЧНА ПОСТАПКА
Член 1
Во Законот за кривична постапка („Службен весник
на Република Македонија“ брoj 150/10 и 100/12), во
членот 50 по ставот (3) се додава нов став (4), кој
гласи:
„(4) Полициските службеници кои се раководни работници во Министерството за внатрешни работи, не
можат да бидат предмет на наредбата од ставот (1) на
овој член.“.
Член 2
По членот 567 се додава нов член 567-а, кој гласи:
„Член 567-а
Актите донесени согласно со членот 50 став (1) од
овој Закон, а кои се однесуваат на полициските службеници кои се раководни работници во Министерството за внатрешни работи, донесени пред денот на влегувањето во сила на овој закон, престануваат да важат.“.
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Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе
се применува до денот на објавувањето на конечните
резултати од страна на Државната изборна комисија за
спроведените предвремени избори за пратеници во
Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат
во 2016 година.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PROCEDURË PENALE
Neni 1
Në Ligjin për procedurë penale ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 150/10 dhe 100/12), në
nenin 50 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4) si vijon:
"(4) Nëpunësit policorë të cilët janë punëtorë
udhëheqës në Ministrinë e Punëve të Brendshme, nuk
mund të jenë lëndë e urdhëresës nga paragrafi (1) i këtij
neni.“.
Neni 2
Pas nenit 567 shtohet nen i ri 567-a si vijon:
"Neni 567-a
Aktet e miratuara në pajtim me nenin 50 paragrafi (1)
të këtij ligji, e të cilat kanë të bëjnë me nëpunësit policorë
të cilët janë punëtorë udhëheqës në Ministrinë e Punëve të
Brendshme, të miratuara para ditës së hyrjes në fuqi të këtij
ligji, shfuqizohen.".
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të
zbatohet deri në ditën e shpalljes së rezultateve
përfundimtare nga ana e Komisionit Shtetëror të
Zgjedhjeve për zgjedhjet e realizuara të parakohshme për
deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë që do të
mbahen në vitin 2016.
__________
3405.
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
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Владата на Република Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 јули 2016 година.
Бр. 08-3436/1
28 јули 2016 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ број
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), членот 44
став (1) се менува и гласи:
„Заради организирање на предвремените избори за
пратеници во Собранието на Република Македонија
кои ќе се одржат во 2016 година, Собранието на Република Македонија на предлог на претседателот на Владата на Република Македонија, сто дена пред денот на
одржувањето на избори за пратеници во Собранието на
Република Македонија избира министер за внатрешни
работи и министер за труд и социјална политика, на
предлог на опозицијата со мандат кој трае до денот на
објавувањето на конечните резултати од Државната изборна комисија за спроведените предвремени избори за
пратеници во Собранието на Република Македонија,
по што мандатот им престанува по сила на закон.“.
Во членот 44 став (4) се менува и гласи:
„Министерот за внатрешни работи може да изврши
најмногу 15 разрешувања или распоредувања, на пониско или повисоко место на носители на раководна
позиција во министерството, во согласност со закон.
Министерот за внатрешни работи може да изврши
и хоризонтални распоредувања на вработените кои се
на негов предлог во бројката до 10% од бројот на хоризонтални распоредувања базирани на просекот на овие
распоредувања во 2013 и 2014 година“.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Министерството за финансии и другите органи
на државната управа и правни субјекти, веднаш по изборот на министерот за внатрешни работи од ставот (1)
на овој член, ги одобруваат постапките за ангажирање
на лица за потребите на кабинетот на министерот за
внатрешни работи“.
Ставот (5) станува став (6).
Во ставот (6) кој станува став (7) бројот „(5)“ се заменува со бројот „(6)“.
Ставот (7) станува став (8).
Член 2
Во членот 46 став (1) се менува и гласи:
„Мандатот на дополнителниот заменик на министерот трае од денот на неговиот избор до денот на објавувањето на конечните резултати од Државната изборна комисија за спроведените предвремени избори за
пратеници во Собранието на Република Македонија
кои ќе се одржат во 2016 година по што мандатот му
престанува по сила на закон.“.
Член 3
(1) По престанувањето на функцијата на министерот за внатрешни работи и министерот за труд и социјална политика согласно со членот 44 став (1) од овој
закон, заменикот на министерот во Министерството за
внатрешни работи и заменикот на министерот во Министерството за труд и социјална политика, ја преземаат надлежноста, односно ја вршат функцијата министер за внатрешни работи, односно министер за труд и
социјална политика наредниот ден по денот на објавувањето на конечните резултати од Државната изборна
комисија за спроведените предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија кои ќе
се одржат во 2016 година.
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(2) Сите евентуални одлуки донесени од страна на
министерот за внатрешни работи и министерот за труд
и социјална политика избрани согласно со членот 44
став (1) од овој закон, по денот на објавувањето на конечните резултати од Државната изборна комисија за
спроведените предвремени избори за пратеници во
Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат
во 2016 година, се ништовни по сила на закон и не произведуваат правно дејство.

Neni 2
Në nenin 46 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
“Mandati i zëvendësministrit plotësues zgjat nga dita e
zgjedhjes së tij deri në ditën e shpalljes së rezultateve
përfundimtare nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve për
zgjedhjet e realizuara të parakohshme për deputetë në
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë të cilat do të
mbahen në vitin 2016 me çka mandati i ndërpritet me fuqi
të ligjit.".

Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе
се применува до денот на објавувањето на конечните
резултати од Државната изборна комисија за спроведените предвремени избори за пратеници во Собранието
на Република Македонија кои ќе се одржат во 2016 година.
__________

Neni 3
(1) Pas ndërprerjes së funksionit të ministrit të Punëve
të Brendshme dhe ministrit për Punë dhe Politikë Sociale
në pajtim me nenin 44 paragrafin (1) të këtij ligji,
zëvendësministri në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe
zëvendësministri në Ministrinë e Punës dhe Politikës
Sociale, e marrin kompetencën përkatësisht e ushtrojnë
funksionin ministër i Punëve të Brendshme, përkatësisht
ministër i Punës dhe Politikës Sociale ditën e ardhshme pas
ditës së shpalljes së rezultateve përfundimtare nga
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve për zgjedhjet e realizuara
të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së
Maqedonisë të cilat do të mbahen në vitin 2016.
(2) Të gjitha vendimet eventuale të miratuara nga
ministri i Punëve të Brendshme dhe ministri për Punë dhe
Politikë Sociale të zgjedhur në pajtim me nenin 44,
paragrafi (1) i këtij ligji, pas ditës së shpalljes së
rezultateve përfundimtare nga Komisioni Shtetëror i
Zgjedhjeve për zgjedhjet e realizuara të parakohshme për
deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë të cilat
do të mbahen në vitin 2016, janë të pavlefshme me fuqinë
e ligjit dhe nuk prodhojnë veprim juridik.

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR QEVERINË E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
Neni 1
Në Ligjin për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 dhe 196/15), neni 44
paragrafi (1), ndryshohet si vijon:
“Për organizim të zgjedhjeve të parakohshme për
deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë të cilat
do të mbahen në vitin 2016, Kuvendi i Republikës së
Maqedonisë me propozim të Kryetarit të Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë, njëqind ditë para ditës së
mbajtjes së zgjedhjeve për deputetë në Kuvendin e
Republikës së Maqedonisë zgjedh ministër të Punëve të
Brendshme dhe ministër për Punë dhe Politikë Sociale, me
propozim të opozitës me mandat i cili zgjat deri në ditën e
shpalljes së rezultateve përfundimtare nga Komisioni
Shtetëror i Zgjedhjeve për zgjedhjet e realizuara të
parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së
Maqedonisë, me çka mandati u ndërpritet me fuqinë e
ligjit.”.
Në nenin 44 paragrafi (4), ndryshohet si vijon:
“Ministri i Punëve të Brendshme mund të kryejë më së
shumti 15 shkarkime ose sistemime, në vend më të ulët ose
më të lartë të bartësve të pozicionit udhëheqës në ministri,
në pajtim me ligjin.
Ministri i Punëve të Brendshme mund të kryejë edhe
sistemime horizontale të të punësuarve të cilët janë me
propozim të tij në numër deri 10% nga numri i
sistemimeve horizontale të bazuara në mesataren e këtyre
sistemimeve në vitet 2013 dhe 2014.".
Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5) si vijon:
“(5) Ministria e Financave dhe organet tjera të
administratës shtetërore dhe subjektet juridike, menjëherë
pas zgjedhjes së ministrit për Punë të Brendshme nga
paragrafi (1) i këtij neni, i miratojnë procedurat për
angazhimin e personave për nevojat e kabinetit të ministrit
të Punëve të Brendshme.“.
Paragrafi (5) bëhet paragraf (6).
Në paragrafin (6) i cili bëhet paragraf (7) numri “(5)”
zëvendësohet me numrin “(6)”.
Paragrafi (7) bëhet paragraf (8).

Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", kurse do të zbatohet
deri në ditën e shpalljes së rezultateve përfundimtare nga
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve për zgjedhjet e realizuara
të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së
Maqedonisë të cilat do të mbahen në vitin 2016.
__________
3406.
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 НОТАРИЈАТОТ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
нотаријатот,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 јули 2016 година.
Бр. 08-3437/1
28 јули 2016 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
НОТАРИЈАТОТ
Член 1
Во Законот за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија“ број 72/16), во членот 184 зборовите: „по четири месеци од денот на неговото влегување во сила“, се заменуваат со зборовите: „од 1 јануари
2017 година".
Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR NOTERI
Neni 1
Në Ligjin për noteri ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 72/16) në nenin 184, fjalët: "pas katër
muajsh nga dita e hyrjes së tij në fuqi", zëvendësohen me
fjalët: "nga 1 janari 2017".
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
3407.
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 ИЗВРШУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
извршување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 јули 2016 година.
Бр. 08-3438/1
28 јули 2016 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИЗВРШУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ број 72/16), во членот 269 зборовите: „по четири месеци од денот на неговото влегување во сила“, се заменуваат со зборовите: „од 1 јануари
2017 година".
Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR PËRMBARIM
Neni 1
Në Ligjin për përmbarim ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 72/16) në nenin 269,
fjalët: "pas katër muajsh nga dita e hyrjes së tij në fuqi",
zëvendësohen me fjalët: "nga 1 janari 2017".
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
3408.
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
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули 2016 година.
Бр. 08-3450/1
29 јули 2016 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 25/2000,
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006,
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,
50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14,
44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15,
129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16 и
120/16), во членот 9 став 1 под в) се додава нова точка
4, која гласи:
„4) ласерска корекција на диоптер според услови и
критериуми утврдени со општ акт на Фондот, на кој
министерот за здравство дава согласност, и“.
Член 2
Во членот 60-а став 1 во алинејата 3 по зборовите:
„раководител на одделение-информатика“ се става запирка и се додаваат зборовите: „офицер за сигурност
на информациониот систем и систем инженер во подрачна служба“.
Во алинејата 10 зборовите: „(соработник во подрачна служба)“ се заменуваат со зборовите: „(соработник
во централа и соработник во подрачна служба)“.
Во алинејата 11 зборовите: „помошно-технички“ се
заменуваат со зборовите: „помошно-стручни“.
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Во алинеите 12, 13, 14 и 15 зборовите: „помошнотехнички“ се заменуваат со зборовите: „помошно-стручен“.
Член 3
По членот 60-а се додаваат два нови члена 60-б и
60-в, кои гласат:
„Член 60-б
Платите на вработените во стручната служба на
Фондот од членот 60-а став 1 од овој закон, се пресметуваат согласно со следниве бодови по категории и
тоа:
- категорија Б од 800 до 1500 бодови,
- категорија В од 630 до 880 бодови и
- категорија Г од 400 до 750 бодови.
Член 60-в
Висината на бодовите на вработените во Фондот
согласно со членот 60-б од овој закон и актите за организација и систематизација на работните места во Фондот, ја утврдува Управниот одбор на Фондот.
Вредноста на бодот за платите на вработените во
Фондот се утврдува секоја година со одлука на Управниот одбор на Фондот која се донесува во рок од 10 дена од денот на донесувањето на Буџетот на Република
Македонија, чиј составен дел е Буџетот на Фондот, а во
рамките на предвидениот буџет и врз основа на вкупниот број на вработени распоредени по соодветните
нивоа за тековната година.
Вредноста на бодот од ставот 2 на овој член не може да биде повисока од вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници утврдена
од Владата на Република Македонија, согласно со Законот за административни службеници.“.
Член 4
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за здравственото осигурување.
Член 5
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SIGURIM SHËNDETËSOR
Neni 1
Në Ligjin për sigurim shëndetësor („Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë”, numër 25/2000, 96/2000,
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007,
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10,
156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14,
97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15,
129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16 dhe
120/16), në nenin 9 paragrafi 1 nën v) shtohet pikë e re 4,
si vijon:
"4) korrigjimi laserik i dioptrisë sipas kushteve dhe
kritereve të përcaktuara me akt të përgjithshëm të Fondit,
për të cilin ministri i Shëndetësisë jep pëlqim, dhe”.
Neni 2
Në nenin 60-a paragrafi 1 në alinenë 3 pas fjalëve”
"udhëheqës i seksionit - informatikë" vihet presje dhe
shtohen fjalët: "oficer për siguri të sistemit të informacionit
dhe inxhinier sistemi në shërbim rajonal".
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Në alinenë 10 fjalët: “(bashkëpunëtor në shërbim
rajonal)" zëvendësohen me fjalët: "(bashkëpunëtor në
central dhe bashkëpunëtor në shërbim rajonal)".
Në alinenë 11 fjalët: “ ndihmës – teknikë"
zëvendësohen me fjalët: “ ndihmës – profesionalë".
Në alinetë 12, 13, 14 dhe 15 fjalët: “ ndihmës-teknik"
zëvendësohen me fjalët: “ ndihmës-profesional“.
Neni 3
Pas nenit 60-a shtohen dy nene të reja 60-b dhe 60-v, si
vijojnë:
„Neni 60-b
Rrogat e të punësuarve në shërbimin profesional të
Fondit nga neni 60-a paragrafi1 të këtij ligji, llogariten në
pajtim me pikët vijuese sipas kategorive, edhe atë:
- kategoria B prej 800 deri në 1500 pikë,
- kategoria V prej 630 deri në 880 pikë dhe
- kategoria G prej 400 deri në 750 pike.
Neni 60-v
Lartësinë e pikëve të të punësuarve në Fond në pajtim
me nenin 60-b të këtij ligji dhe aktet për organizim dhe
sistematizim të vendeve të punës në Fond, e përcakton
Bordi drejtues i Fondit.
Vlera e pikës për rrogat të të punësuarve në Fond
përcaktohet çdo vit me vendim të Bordit drejtues të Fondit
i cili miratohet në afat prej 10 ditësh nga dita e miratimit të
Buxhetit të Republikës së Maqedonisë, pjesë përbërëse e të
cilit është Buxheti i Fondit, ndërsa në korniza të buxhetit të
paraparë dhe në bazë të numrit të përgjithshëm të të
punësuarve të sistemuar në nivele adekuate për vitin
rrjedhës.
Vlera e pikës nga paragrafi 2 i këtij neni nuk mund të
jetë më e lartë nga vlera e pikës për llogaritje të rrogave të
nëpunësve shtetërorë e përcaktuar nga Qeveria e
Republikës së Maqedonisë, në pajtim me Ligjin për
nëpunës administrativë.".
Neni 4
Autorizohet Komisioni Juridik - Ligjvënës i Kuvendit
të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të
spastruar të Ligjit për sigurim shëndetësor.
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
3409.
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
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за градежно земјиште,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули 2016 година.
Бр. 08-3451/1
29 јули 2016 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
Член 1
Во Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Mакедонија“ број 15/15, 98/15,
193/15, 226/15 и 31/16), во членот 2 точки 1 и 2 по зборовите: „урбанистички план, урбанистичко-планска документација„ се става запирка и се додаваат зборовите:
„урбанистичко-проектна документација, општ акт“.
Член 2
Во членот 11 став (4) по зборовите: „или објект“ се
додаваат зборовите: „кој е во етажна сопственост“, зборот „сосопственост“ се заменува со зборовите: „заедничка сопственост“ и зборот „Сосопственоста“ се заменува со зборовите: „Заедничката сопственост“.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Во случаите кога физички и правни лица сопственици на посебни делови од објект или објект кој е
во етажна сопственост го пренесуваат правото на сопственост на посебниот дел од објектот или делот од објектот, задолжително се пренесува и правото на заедничка сопственост на градежното земјиште на новиот
сопственик на посебниот дел од објектот или делот од
објектот.“.
Член 3
Во членот 18 став (4) по зборовите: „за изградба на
технолошки индустриски развојни зони“ се додаваат
зборовите: „и слободни здравствени зони“.
Ставот (6) се брише.
Член 4
Во членот 46 по ставот (3) се додава нов став (4),
кој гласи:
„(4) Постапките од ставот (1) на овој член ги води
ДТИРЗ, доколку градежното земјиште согласно со урбанистички план или урбанистичка-планска документација е планирано за изградба на слободни здравствени зони, согласно со Законот за слободните здравствени зони.“.
Ставовите (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11) стануваат ставови (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) и (12).
Во ставот (12) кој станува став (13) зборовите: „ставот (11)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (12)“.
Ставот (13) станува став (14).
Член 5
Во членот 74 став (1) зборовите: „став (11)“ се заменуваат со зборовите: „став (12)“.
Член 6
Во членот 76 став (3) по зборовите: „дадено под
долготраен закуп“ се става запирка и се додаваат зборовите: „освен во случаите од членот 79 став (2) алинеја 5, при што купувачот е должен да прибави одобрение за градење на предвидениот објект од надлежниот
орган во рок од девет месеци од извршената солемнизација на анекс кон договорот каде што предмет на договорот е градежна парцела со површина до 5.000 м2,
односно во рок од 12 месеци од извршената солемнизација на анекс кон договорот каде што предмет на договорот е градежна парцела над 5.000 м2.“.
По ставот (10) се додаваат пет нови ставови (11),
(12), (13), (14) и (15), кои гласат:
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„(11) По склучување на договорот за отуѓување или
давање под долготраен закуп на градежно земјиште
сопственост на Република Македонија по пат на јавно
наддавање, по барање на купувачот, односно закупецот, истиот се воведува во владение со записник од
страна на тричлена Комисија формирана од градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и
градот Скопје, односно министерот, со учество на геодетско стручно лице регистрирано како трговец поединец, овластен геодет или трговско друштво за геодетски работи, кое врз основа на геодетски елаборат ќе изврши обележување на истото.
(12) Трошоците за воведување во владение, освен
трошоците за работата на Комисијата од ставот (11)
на овој член, се на товар на купувачот, односно закупецот.
(13) Ако градежното земјиште сопственост на Република Македонија, кое е отуѓено или дадено под
долготраен закуп е во владение на друго лице, тој е
должен на барателот да му го предаде имотот согласно со ставот (11) на овој член во присуство на
отуѓувачот.
(14) Во случаите кога лицето кое има владение врз
градежното земјиште, не постапи согласно со ставот
(13) на овој член, купувачот има право да поведе постапка пред надлежен суд за воведување во владение.
(15) Во случаите од ставот (14) на овој член, рокот
за изградба на објектот предвиден во договорот за отуѓување, односно давање под долготраен закуп на градежното земјиште сопственост на Република Македонија почнува да тече од донесување на правосилна судска одлука.“.
Член 7
Во членот 79 став (2) по алинеја 4 се додава нова
алинеја 5, која гласи:
„- доколку се настанати промени на предметот на
договорот како последица на измена на урбанистички
план или урбанистичка-планска документација со кои
се предвидува спојување на две или повеќе градежни
парцели во сопственост на купувачот со намена производство, дистрибуција и сервиси,“.
Член 8
Во членот 92 став (2) зборовите: „стварна службеност“ се заменуваат со зборот „сопственост“.
Член 9
Во членот 97 по ставот (2) се додава нов став (3),
кој гласи:
„(3) Уредувањето на градежното земјиште за потребите на слободните здравствени зони се врши согласно
со Законот за слободните здравствени зони.“.
Во ставот (3) кој станува став (4) по зборовите: „од
ставот (2)“ се додаваат зборовите: „и (3)“.
Ставовите (4), (5), (6), (7), (8) и (9) стануваат ставови (5), (6), (7), (8), (9) и (10).
Член 10
Во членот 106 став (3) по алинеја 1 се додава нова
алинеја 2, која гласи:
„- изготвува испитни прашања и задачи,“.
Во ставот (4) зборовите: „освен за спроведување на
испити за стекнување со овластување,“ се бришат.
Во ставот (5) зборовите: „и Програмскиот совет“ се
бришат.
Член 11
Членот 107 се брише.
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Член 12
Во членот 112 зборовите: „Програмскиот совет“ се
заменуваат со зборот „Комисијата“.
Член 13
Во членот 115 став (6) зборовите: „Програмскиот
совет“ се заменуваат со зборот „Комисијата“.
Ставот (8) се брише.
Во ставот (9) кој станува став (8) зборовите: „Програмскиот совет“ се заменуваат со зборот „Комисијата“,
а процентот „30%“ се заменува со процентот „10%“.
Ставот (10) станува став (9).
Член 14
Во членот 119 став (2) се менува и гласи:
„За добивање на овластување, се поднесува барање
до министерот и во прилог се доставува следнава документација:
- потврда од ставот (1) на овој член или
- копија од претходно издадено овластување со доказ за посетена обука согласно со членот 120 од овој
закон.“.
По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4),
кои гласат:
„(3) Овластувањето од ставот (2) на овој член се
издава со важност од пет години од денот на издавањето.
(4) Барањето за добивање на ново овластување
согласно со ставот (2) алинеја 2 на овој член се поднесува во рок од 60 дена од влегувањето во сила на овој
закон.“.
Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (5) и (6).
Член 15
Во членот 133 ставови (1) и (2) зборовите: „став
(11)“ се менуваат со зборовите: „став (12)“.
Член 16
Во членот 138 став (2) се брише.
Член 17
Започнатите судски постапки и постапки пред надлежни државни органи до денот на започнување на
примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.
Член 18
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе
започне да се применува со започнувањето на примената на Законот за градежно земјиште („Службен весник
на Република Mакедонија“ број 15/15, 98/15, 193/15,
226/15 и 31/16).
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR TOKË NDËRTIMORE
Neni 1
Në Ligjin për tokë ndërtimore (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 15/15, 98/15, 193/15,
226/15 dhe 31/16) në nenin 2, në pikat 1 dhe 2 pas fjalëve:
“plan urbanistik, dokumentacion i planit urbanistik” vihet
presje dhe shtohen fjalët: dokumentacion i projektit
urbanistik, akt i përgjithshëm”.
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Neni 2
Në nenin 11 në paragrafin (4) pas fjalëve: “ose objekt”
shtohen fjalët: “që është në pronësi të etazhit”, fjala:
“bashkëpronësi” zëvendësohet me fjalët: “pronësi e
përbashkët” dhe fjala: “Bashkëpronësia” zëvendësohet me
fjalët: “Pronësia e përbashkët”.
Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5) si vijon:
“(5) Në rastet kur persona fizikë dhe juridikë pronarë të
pjesëve të veçanta të objektit ose objektit që është në
pronësi etazhi e transferojnë të drejtën e pronësisë së pjesës
së veçantë të objektit ose pjesës së objektit, detyrimisht
transferohet edhe e drejta e pronësisë së përbashkët të tokës
ndërtimore te pronari i ri i pjesës së veçantë të objektit ose
pjesës së objektit.”.
Neni 3
Në nenin 18 paragrafi (4) pas fjalëve: “për ndërtim të
zonave zhvillimore teknologjike industriale” shtohen fjalët:
“dhe zonave të lira shëndetësore”.
Paragrafi (6) shlyhet.
Neni 4
Në nenin 46 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4)
si vijon:
“(4) Procedurat nga paragrafi (1) i këtij neni i zbaton
DZZHTI, nëse toka ndërtimore në pajtim me plan
urbanistik ose dokumentacion të planit urbanistik është
planifikuar për ndërtim të zonave të lira shëndetësore, në
pajtim me Ligjin për zonat e lira shëndetësore.”.
Paragrafët (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) dhe (11) bëhen
paragrafë (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) dhe (12).
Në paragrafin (12) që bëhet paragrafi (13) fjalët:
“paragrafi (11”) zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (12)”.
Paragrafi (13) bëhet paragraf (14).
Neni 5
Në nenin 74 në paragrafin (1) fjalët: “paragrafi (11)”
zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (12)”.
Neni 6
Në nenin 76, paragrafi (3) pas fjalëve: “të dhënë me
qira afatgjate” vihet presje dhe shtohen fjalët: “përveç në
rastet nga neni 79 paragrafi (2) alineja 5, me ç’rast blerësi
është i obliguar të sigurojë leje për ndërtim të objektit të
paraparë nga organi kompetent në afat prej nëntë muaj prej
solemnizimit të kryer të aneksit të marrëveshjes ku lëndë e
marrëveshjes është parcelë ndërtimore me sipërfaqe deri
5.000 m2, përkatësisht në afat prej 12 muaj prej
solemnizimit të kryer të aneksit të marrëveshjes ku lëndë e
marrëveshjes është parcelë ndërtimore mbi 5.000 m2".
Pas paragrafit 10 shtohen pesë paragrafë të rinj (11),
(12), (13), (14) dhe (15), si vijojnë:
“(11) Pas lidhjes së marrëveshjes për tjetërsim ose
dhënies me qira afatgjate të tokës ndërtimore pronësi e
Republikës së Maqedonisë nëpërmjet ankandit publik, me
kërkesë të blerësit përkatësisht qiramarrësit, ajo vendoset
në zotërim me procesverbal nga Komisioni treanëtarësh i
formuar nga kryetari i komunës, i komunës në Qytetin e
Shkupit dhe i Qytetit të Shkupit, përkatësisht ministri, me
pjesëmarrje të personit profesional gjeodezik i regjistruar si
tregtar individ, gjeodezist i autorizuar ose shoqëri tregtare
për punë gjeodezike, që në bazë të elaboratit gjeodezik do
të kryejë shënim të saj.
(12) Shpenzimet për vendosje në zotërim, përveç
shpenzimeve për punën e Komisionit nga paragrafi (11) i
këtij neni, janë në ngarkim të blerësit, përkatësisht
qiramarrësit.
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(13) Nëse toka ndërtimore pronësi e Republikës së
Maqedonisë, që është e tjetërsuar apo e dhënë me qira
afatgjate është në zotërim të personit tjetër, ai është i
detyruar që kërkuesit t’ia dorëzojë pronën në pajtim me
paragrafin (11) të këtij neni në prani të tjetërsuesit.
(14) Në rastet kur personi i cili ka zotërim mbi tokën
ndërtimore nuk vepron në pajtim me paragrafin (13) të
këtij neni, blerësi ka të drejtë të ngrejë procedurë para
gjykatës kompetente për vendosje në zotërim.
(15) Në rastet nga paragrafi (14) i këtij neni, afati për
ndërtim të objektit të paraparë në marrëveshjen për
tjetërsim, përkatësisht dhënie me qira afatgjate të tokës
ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë fillon të
rrjedhë nga miratimi i vendimi i plotfuqishëm gjyqësor.”.
Neni 7
Në nenin 79, në paragrafin (2) pas alinesë 4 shtohet
aline e re 5 si vijon:
“ – nëse kanë ndodhur ndryshime të lëndës së
marrëveshjes si pasojë e ndryshimit të planit urbanistik ose
dokumentacionit të planit urbanistik me të cilat parashihet
ngjitje e dy ose më shumë parcelave ndërtimore në pronësi
të blerësit me dedikim prodhimtari, distribuim dhe
servise,”.
Neni 8
Në nenin 92, në paragrafin (2) fjalët: “servitut real”
zëvendësohet me fjalën: “pronësi”.
Neni 9
Në nenin 97 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3)
si vijon:
“(3) Rregullimi i tokës ndërtimore për nevojat e zonave
të lira shëndetësore bëhet në pajtim me Ligjin për zonat e
lira shëndetësore.”.
Në paragrafin (3) që bëhet paragraf (4) pas fjalëve:
“nga paragrafi (2)” shtohen fjalët: “dhe (3)”.
Paragrafët (4), (5), (6), (7), (8) dhe (9) bëhen paragrafë
(5), (6), (7), (8), (9) dhe (10).
Neni 10
Në nenin 106, në paragrafin (3) pas alinesë 1 shtohet
aline e re 2 si vijon:
“ - përpilon pyetje për provime dhe detyra,”.
Në paragrafin (4) fjalët: “përveç për zbatim të
provimeve për marrje të autorizimit,” shlyhen.
Në paragrafin (5) fjalët: “dhe Këshilli Programor”
shlyhen.
Neni 11
Neni 107 shlyhet.
Neni 12
Në nenin 112 fjalët: “Këshilli
zëvendësohen me fjalën: “Komisioni”.

programor"

Neni 13
Në nenin 115 në paragrafin (6) fjalët: “Këshilli
programor" zëvendësohen me fjalën: “Komisioni”.
Paragrafi (8) shlyhet.
Në paragrafin (9) që bëhet paragrafi (8) fjalët: “Këshilli
programor" zëvendësohen me fjalën: “Komisioni”, ndërkaq
përqindja: “30%” zëvendësohet me përqindjen: “10%”.
„10%“.
Paragrafi (10) bëhet paragraf (9).

Neni 14
Në nenin 119 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“(2) Për marrje të autorizimit, parashtrohet kërkesë te
ministri dhe në shtojcë dorëzohet dokumentacioni në vijim:
- vërtetim nga paragrafi (1) i këtij neni ose
- kopje nga autorizimi i lëshuar paraprak me dëshmi
për trajnim të ndjekur në pajtim me nenin 120 të këtij
ligji.”
Pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe
(4) si vijojnë:
"(3) Autorizimi nga paragrafi (2) i këtij neni lëshohet
me vlefshmëri prej pesë viteve nga dita e lëshimit.
(4) Kërkesa për marrje të autorizimit të ri në pajtim
me paragrafin (2) alineja 2 të këtij neni, parashtrohet
në afat prej 60 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi e këtij
ligji.”
Paragrafët (3) dhe (4) dhe bëhen paragrafë (5) dhe (6).
Neni 15
Në nenin 133, në paragrafët (1) dhe (2) fjalët:
“paragrafi (11) zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (12)”.
Neni 16
Në nenin 138 paragrafi (2) shlyhet.
Neni 17
Procedurat e filluara gjyqësore dhe procedurat para
organeve shtetërore kompetente deri në ditën e fillimit të
zbatimit të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin
sipas të cilit kanë filluar.
Neni 18
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, kurse do të
fillojë të zbatohet me fillimin e zbatimit të Ligjit për
tokë ndërtimore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 15/15, 98/15, 193/15, 226/15 dhe
31/16).
__________
3410.
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
АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за административни службеници,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули 2016 година.
Бр. 08-3452/1
29 јули 2016 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

1 август 2016

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ
Член 1
Во Законот за административни службеници
(„Службен весник на Република Македонија“ број
27/14, 199/14, 48/15, 154/15 и 5/16) во членот 7 став (5)
се брише.
Во ставот (6) зборовите: „ставовите (4) и (5)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (4)“.
Член 2
Во членот 18 по ставот (3) се додава нов став (4),
кој гласи:
„(4) Надоместокот се уплатува на сметката на сопствени приходи на Агенцијата, најдоцна 15 дена пред
започнување на постапката од ставот (2) на овој член.“.
Член 3
Во членот 24 став (2) точка г) зборот „потврда“ се
заменува со зборот „доказ“.
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Доказот за положен испит за административно
управување од ставот (2) точка г) на овој член може да
се користи при аплицирање на интерен или јавен оглас
за работни места од категоријата Б, во рок од пет години од датумот на неговото издавање.“.
Член 4
Во членот 59 став (2) зборовите: „кој посетувал
обука за административно управување“ се бришат.
Во ставот (3) алинеја 1 зборовите: „посебните прописи од областа на работното место и“ се бришат.
Член 5
Во членот 101 став (1) алинеја 1 се брише.
Член 6
Кандидатите за пополнување на работно место од
категоријата Б, се должни да го достават доказот за положен испит за административно управување утврден
во членот 24 став (2) точка г) од овој закон, почнувајќи
од 13 февруари 2017 година.
Член 7
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR NËPUNËS ADMINISTRATIVË
Neni 1
Në Ligjin për nëpunës administrativë ("Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë" numër 27/14, 199/14, 48/15,
154/15 dhe 5/16), në nenin 7 paragrafi (5) shlyhet.
Në paragrafin (6) fjalët: „paragrafët (4) dhe (5)“
zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (4)“.
Neni 2
Në nenin 18 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4)
si vijon:
“(4) Kompensimi paguhet në llogarinë e të hyrave
personale të Agjencisë, më së voni 15 ditë para fillimit të
procedurës nga paragrafi (2) i këtij neni.”.
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Neni 3
Në nenin 24 paragrafi (2) pika g) fjala “vërtetim”
zëvendësohet me fjalën “dëshmi”.
Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4) si vijon:
“(4) Dëshmia për provim të dhënë për menaxhim
administrativ nga paragrafi (2) pika g) e këtij neni, mund
të shfrytëzohet gjatë aplikimit në konkurs intern ose publik
për vende të punës nga kategoria B, në afat prej pesë vitesh
nga data e lëshimit të saj.”
Neni 4
Në nenin 59 në paragrafin (2) fjalët: “që ka ndjekur
trajnim për menaxhim administrativ” shlyhen.
Në paragrafin (3) në alinenë 1 fjalët: “rregullat e
veçanta nga sfera e vendit të punës dhe” shlyhen.
Neni 5
Në nenin 101 në paragrafin (1) alineja 1 shlyhet.
Neni 6
Kandidatët për plotësimin e vendit të punës nga
kategoria B, detyrohen ta dorëzojnë dëshminë për provim
të dhënë për menaxhim administrativ të përcaktuar në
nenin 24 paragrafi (2) pika g) e këtij ligji, duke filluar nga
13 shkurti 2017.
Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
3411.
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
СПОРТСКА АКАДЕМИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за спортска академија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули 2016 година.
Бр. 08-3453/1
29 јули 2016 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА СПОРТСКА АКАДЕМИЈА
Член 1
Во Законот за спортска академија („Службен весник на Република Македонија“ број 115/14, 129/15,
146/15 и 30/16), во членот 12 став (5) се брише.
Ставот (6) станува став (5).
Член 2
Во членот 15 став (1) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „и физиотерапевти.“
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По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Физиотерапевт од ставот (1) на овој член може
да биде лице кое ги исполнува следниве услови:
- да има завршено најмалку вишо образование за
физиотерапевт и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена
казна или прекршочна санкција забрана за вршење на
професија, дејност или должност.“.
Ставот (5) кој станува став (6) се менува и гласи:
„(6) Соодветната национална спортска федерација
објавува јавен оглас за тренери и физиотерапевти и
врши селекција на тренери и физиотерапевти кои ги
исполнуваат општите и посебните критерими и услови
од ставовите (3) и (4), односно ставот (5) на овој
член.“.
Ставот (6) кој станува став (7) се менува и гласи:
„(7) Тренерот и физиотерапевтот од ставот (6) на
овој член ги ангажира спортската академија, за периодот од 1 септември во тековната година до 31 август во
наредната година, по претходна согласност од министерството.”.
Ставот (7) станува став (8).
Член 3
Во член 16 по ставот (2) се додава нов став (3), кој
гласи:
„(3) Трошоците за договорни услуги наменети за
подмирување на бруто надоместокот за тренерот, односно физиотерапевтот ги надоместува спортската академија, по предлог на содветната национална спортска
федерација и тоа:
-главен тренер - најмногу до две просечни месечни
исплатени нето-плати по вработен во Република Македонија според податоците објавени од Државниот завод за статистика, до денот на склучување договорот за
ангажирање,
-помошник тренер - најмногу до една и пол просечна месечна исплатена нето-плата по вработен во Република Македонија според податоците објавени од
Државниот завод за статистика, до денот на склучување на договорот за ангажирање,
-физиотерапевт - најмногу до една просечна месечна исплатена нето-плата по вработен во Република Македонија според податоците објавени од Државниот завод за статистика, до денот на склучување на договорот за ангажирање.“.
Ставот (3) станува став (4).
Член 4
Во членот 18 став 1 алинеја 1 сврзникот „и“се заменува со запирка.
По алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:
„- ангажира физиотерапевт кој не ги исполнува условите за физиотерапевт (член 15) и.
Член 5
Одредбата од членот 9 став 4 од Законот за спортската академија („Службен весник на Република Македонија“ број 115/14, 129/15, 146/15 и 30/16), која се однесува на остварениот општ успех на ученикот во
Спортската академија во учебната 2015/2016 година
нема да се применува при запишувањето на ученикот
во наредната учебна 2016/2017 година.
Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1 август 2016

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR AKADEMINË E SPORTIT
Neni 1
Në Ligjin për Akademinë e Sportit ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 115/14, 129/15, 146/15
dhe 30/16), në nenin 12 paragrafi (5) shlyhet.
Paragrafi (6) bëhet paragraf (5).
Neni 2
Në nenin 15 paragrafi (1) pika zëvendësohet me presje
dhe shtohen fjalët: "edhe fizioterapeutë."
Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:
"(5) Fizioterapeut nga paragrafi (1) i këtij neni mund të
jetë personi i cili i plotëson këto kushte:
- të ketë përfunduar së paku arsim të lartë për
fizioterapeut dhe
- me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është
shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtës ndalim për
ushtrim të profesionit, veprimtarisë ose detyrës."
Paragrafi (5) i cili bëhet paragraf (6) ndryshohet si
vijon:
"(6) Federata sportive nacionale adekuate shpall
konkurs publik për trajnerë dhe fizioterapeutë dhe bën
seleksionim të trajnerëve dhe fizioterapeutëve të cilët i
plotësojnë kriteret e përgjithshme dhe të veçanta dhe
kushtet nga paragrafët (3) dhe (4), përkatësisht paragrafi
(5) i këtij neni.".
Paragrafi (6) i cili bëhet paragraf (7) ndryshohet si
vijon:
“(7) Trajnerin dhe fizioterapeutin nga paragrafi (6) i
këtij neni i angazhon Akademia e Sportit, për periudhën
prej 1 shtatorit të vitit rrjedhës deri më 31 gusht të vitit të
ardhshëm, pas pëlqimit paraprak nga ministria.".
Paragrafi (7) bëhet paragraf (8).
Neni 3
Në nenin 16 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3),
si vijon:
"(3) Shpenzimet për shërbime kontraktuese të
dedikuara për përmbushje të bruto kompensimit për
trajnerin, përkatësisht fizioterapeutin i kompenson
Akademia e Sportit, me propozim të federatës sportive
nacionale adekuate, edhe atë:
-kryetrajner - më së shumti deri në dy neto-rroga
mesatare mujore të paguara për të punësuar në Republikën
e Maqedonisë sipas të dhënave të shpallura nga Enti
Shtetëror për Statistikë, deri në ditën e lidhjes së
marrëveshjes për angazhim,
-ndihmës-trajner - më së shumti deri në një neto-rrogë e
gjysmë mesatare mujore të paguar për të punësuar në
Republikën e Maqedonisë sipas të dhënave të shpallura nga
Enti Shtetëror për Statistikë, deri në ditën e lidhjes së
marrëveshjes për angazhim,
-fizioterapeut - më së shumti deri në një neto-rrogë
mesatare mujore të paguar për të punësuar në Republikën e
Maqedonisë sipas të dhënave të shpallura nga Enti
Shtetëror për Statistikë, deri në ditën e lidhjes së
marrëveshjes për angazhim.“.
Paragrafi (3) bëhet paragraf (4).
Neni 4
Në nenin 18 paragrafi 1 në alinenë 1 lidhëza "dhe"
zëvendësohet me presje.
Pas alinesë 1 shtohet aline e re 2, si vijon:
„- angazhon fizioterapeut i cili nuk i plotëson kushtet
për fizioterapeut (neni 15) dhe.“

1 август 2016
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Neni 5
Dispozita nga neni 9 paragrafi 4 i Ligjit për Akademinë
e Sportit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
numër 115/14, 129/15, 146/15 dhe 30/16), që ka të bëjë me
suksesin e përgjithshëm të arritur të nxënësit në
Akademinë e Sportit në vitin shkollor 2015/2016 nuk do të
zbatohet gjatë regjistrimit të nxënësit në vitin e ardhshëm
shkollor 2016/2017.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
3412.
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 ДРЖАВНИОТ ИСПИТЕН ЦЕНТАР
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
Државниот испитен центар,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули 2016 година.
Бр. 08-3455/1
29 јули 2016 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИОТ
ИСПИТЕН ЦЕНТАР
Член 1
Во Законот за Државниот испитен центар („Службен весник на Република Македонија“ број 142/2008,
148/2009, 41/14 и 55/16), во членот 9 став 2 се менува и
гласи:
„Директорот на предлог од министерот за образование и наука го именува и разрешува Владата на Република Македонија”.
Член 2
Во членот 11 ставови (1) и (2) зборовите: „Управниот одбор” се заменуваат со зборовите: „Владата на Република Македонија”.
Член 3
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди
пречистен текст на Законот за Државниот испитен
центар.
Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR QENDRËN
SHTETËRORE TË PROVIMEVE
Neni 1
Në Ligjin për Qendrën Shtetërore të Provimeve
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
142/2008, 148/2009, 41/14 dhe 55/16), në nenin 9
paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
„Drejtorin me propozim të ministrit të Arsimit dhe
Shkencës e emëron dhe shkarkon Qeveria e Republikës së
Maqedonisë”.
Neni 2
Në nenin 11 paragrafët (1) dhe (2) fjalët: „Këshilli
drejtues” zëvendësohen me fjalët: “Qeveria e Republikës
së Maqedonisë”.
Neni 3
Autorizohet Komisioni Juridik-Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për Qendrën Shtetërore të Provimeve.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
3413.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а во врска со членот 31 ставови
(4) и (5) од Законот за енергетика („Службен весник на
Република Македонија“ број 16/11, 136/11, 79/13,
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и
53/16), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 29 јули 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ
НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ И
ЗАМЕНИК ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕШАВАЊЕ НА ЖАЛБИ ВО ОБЛАСТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА
I. Собранието на Република Македонија објавува
јавен оглас за именување на претседател, заменик
претседател и заменик член на Комисијата за решавање
на жалби во областа на енергетиката (во натамошниот
текст: Комисија).
II. За председател, заменик претседател и заменик
член на Комисијата може да биде именувано лице кое
ги исполнува следниве услови, и тоа:
1) е државјанин на Република Македонија;
2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна
санкција забрана за вршење на професија, дејност или
должност;
3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС
или завршен VII/1 степен;
4) има најмалку десет години работно искуство во
областа на енергетиката;
5) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на
англискиот јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода и

Стр. 18 - Бр. 142

1 август 2016

6) има положено психолошки тест и тест за интегритет.
III. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката II. на оваа одлука,
во оригинал или заверена копија на нотар, заинтересираните кандидати треба да ги поднесат до Собранието
на Република Македонија најдоцна до 19 август 2016
година.
IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“ и во дневните весници „Дневник“, „Вечер“ и „Лајм“.

3416.
Врз основа на Амандманот XXVIII точка 1 став 5
од Уставот на Република Македонија и членот 6 став 1
алинеја 3 од Законот за Судскиот совет на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија” број 60/2006, 69/2006, 150/10, 100/11, 20/15 и
61/15), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јули 2016 година, донесе

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. За член на Судскиот совет на Република Македонија е избран
- Костадин Кизов, дипломиран правник со положен
правосуден испит од Кичево.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе сe објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-3445/1
29 јули 2016 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
__________

3414.
Врз основа на членот 6 алинеја 5 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ број
150/2007 и 100/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јули 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ
ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I. За член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија се избра:
- Меџит Јусуфи, дипломиран правник од с. Зајас
Кичево.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-3446/1
29 јули 2016 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
__________

3415.
Врз основа на членот 14 од Законот за поштенските
услуги („Службен весник на Република Македонија“
број 158/2010, 27/14, 42/14, 187/14, 146/15 и 31/16),
Собранието на Република Македонија, на седницата
одржана на 29 јули 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОШТИ
I. За член на Комисијата на Агенцијата за пошти, се
именува:
- Биљана Шехтанска, магистер на економски науки
од Скопје.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-3447/1
29 јули 2016 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-3459/1
29 јули 2016 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3417.
Врз основа на член 418 од Законот за трговските
друштва („Службен весник на Република Македонија“
бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12,
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14,
88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16), Владата на Република Македонија во својство на Собрание на Акционерско друштво за транспорт Македонски железници
Транспорт АД-Скопје, седницата одржана на 19.7.2016
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ТРАНСПОРТ МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ
Член 1
Во Статутот на Акционерско друштво за транспорт
Македонски железници Транспорт АД-Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/07, 21/08,
95/09, 151/09, 121/10, 107/12, 108/14, 4/15, 28/15, 64/16,
99/16 и 132/16 ) во членот 7 во ставот 1 износот
„9.269.173.222.00 денари“ се заменува со износот
„9.269.172.345,00 денари“.
Во ставот 2 бројот „9.269.173“ се заменува со бројот „9.269.172“.
Член 2
Се овластува Надзорниот одбор на Акционерско
друштво за транспорт Македонски железници Транспорт АД-Скопје да подготви пречистен текст на Статутот.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3843/5
19 јули 2016 година
Скопје

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

1 август 2016
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3418.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија”, 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.7.2016 година, донесe
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ
- МОТОРНИ ВОЗИЛА
Член 1
Во Одлуката за продажба на движни ствари - моторни возила, („Службен весник на Република Македонија“, бр. 231/15), во член 1 во точката 8 бројот
„WDB2021211A32“
се
заменува
со
бројот
„WDB2021211A326824“.
Во точката 14 бројот „2001“ се заменува со бројот
„1999“.
Во точката 15 бројот „2001“ се заменува со бројот
„1998“.
Во точката 16 бројот „2001“ се заменува со бројот
„2000“.
Во точката 17 по ознаката „SK-957-ОH,“ се додаваат зборовите „број на шасија WAUZZZ4BZ1N106961,“.
Точките 34 и 43 се бришат.
Во точката 47 бројот „WFOMXXGBBNXY44958“
се заменува со бројот „WFONXXGBBNXY44958 “.
Во точката 50 бројот „WAUZZZ4AZTN023963“ се
заменува со бројот „WAUZZZ4ZTN023963“.
Во точката 59 бројот „SAXXWWCN2BDO96149“ се
заменува со бројот „SAXXWWCNRBD096149“.
Во точката 62 бројот „WDV140134A1A231905“ се
заменува со бројот „WDV1401341A231905“.
Во точката 66 бројот „WFONXXGBNTR46031“ се
заменува со бројот „WFONXXGBBNTR46031“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4980/1
26 јули 2016 година
Скопје

проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и
пренос на капацитети за флаширање на вода за комерцијални потреби бр. 02-984/1-6 од 16.6.2016 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за
водоснабдување „Студенчица“ Кичево, на седницата,
одржана на 16.6.2016 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-5029/1
26 јули 2016 година
Скопје

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

3420.
Врз основа на член 17-а став (8) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“, бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14,
129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 120/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
26.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – БАКАР, ЗЛАТО И СРЕБРО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПЛАВИЦА И ЦРН ВРВ”, ОПШТИНА КРАТОВО И ОПШТИНА ПРОБИШТИП НА
РУДАРСКО ИНДУСТРИСКИ КОМБИНАТ СИЛЕКС
АД - КРАТОВО
1. На Рударско индустриски комбинат Силекс АД –
Кратово му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина – бакар, злато и сребро на локалитетот „Плавица и Црн
Врв“ општина Кратово и општина Пробиштип.
2. Површина на истражниот простор од точка 1 на
оваа одлука изнесува П= 28,07 km2 и е определена со
координатни точки кои меѓусебно се поврзани со прави линии, кои се дадени во табелата:

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3419.
Врз основа на член 21-а, став 4 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15
и 215/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ
НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ФИНАНСИРАЊЕ, СТОПАНИСУВАЊЕ И ПРЕНОС НА КАПАЦИТЕТИ
ЗА ФЛАШИРАЊЕ НА ВОДА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ
ПОТРЕБИ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
поништување на постапката за доделување на договор
за воспоставување на јавно приватно партнерство за

3. Концесијата за вршење на детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две години, сметано од денот на потпишувањето на Договорот за концесија.
4. Висината на надоместокот за концесијата од точка 1 на оваа одлука се определува со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на
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дозволи и концесии за вршење на детални геолошки
истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.
5. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералните суровини – бакар, злато и сребро на локалитетот „Плавица и Црн Врв“ општина Кратово и општина Пробиштип.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за
извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата
или по завршување на деталните геолошки истражувања.
7. Како почеток на концесијата за детални геолошки истражувања ќе се смета денот на потпишување на
Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување на концесијата ќе врши
Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-5057/1
26 јули 2016 година
Скопје

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

3421.
Врз основа на член 17-а став (8) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“, бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14,
129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 120/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
26.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА–БАКАР, ЗЛАТО И СРЕБРО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПЛАВИЦА И ЦРН ВРВ”, ОПШТИНА
КРАТОВО, ОПШТИНА ПРОБИШТИП И ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ НА РУДАРСКО ИНДУСТРИСКИ
КОМБИНАТ СИЛЕКС АД - КРАТОВО
1. На Рударско индустриски комбинат Силекс АД –
Кратово му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина – бакар, злато и сребро на локалитетот „Плавица и Црн
Врв“ општина Кратово, општина Пробиштип и општина Свети Николе.
2. Површината на истражниот простор од точка 1
на оваа одлука изнесува П= 29,11 km2 и е определена
со координатни точки кои меѓусебно се поврзани со
прави линии, кои се дадени во табелата:

3. Концесијата за вршење на детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две години, сметано од денот на потпишувањето на Договорот за концесија.
4. Висината на надоместокот за концесијата од точка 1 на оваа одлука се определува со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки
истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.
5. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералните суровини – бакар, злато и сребро на локалитетот „Плавица и Црн Врв“ општина Кратово, општина Пробиштип и општина Свети Николе.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за
извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата
или по завршување на деталните геолошки истражувања.
7. Како почеток на концесијата за детални геолошки истражувања ќе се смета денот на потпишување на
Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување на концесијата ќе врши
Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-5058/1
26 јули 2016 година
Скопје

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

3422.
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ-СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа oдлука на досегашниот корисник Министерство за финансии - Управа за јавни приходи
му престанува користењето на недвижна ствар – деловна зграда на КП бр.1226, КО Градско, број на
зграда/друг објект 1, намена на зграда и други објекти А-5-4, Влез 1, кат ПР, Намена на посебен/заеднички дел од зграда П, внатрешна површина од
149м2, запишан во Имотен лист бр.1303, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Недвижната ствар од членот 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски
железници - Скопје.

1 август 2016

Бр. 142 - Стр. 21

Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за
финансии - Управа за јавни приходи и Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски
железници - Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

3424.
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.7.2016 година, донесе

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

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ-СКОПЈЕ

Бр. 42-5272/1
26 јули 2016 година
Скопје

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

3423.
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ-СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа oдлука на досегашниот корисник Министерство за финансии - Управа за јавни приходи
му престанува користењето на недвижна ствар –деловна зграда која се наоѓа на ул. Алексо Демниев
ББ, КО Велес, КП бр. 10285 дел 1, број на
зграда/друг објект 14, намена на зграда и други објекти Б4-6, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од
403м2 запишан во Имотен лист бр. 32165, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Недвижната ствар од членот 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски
железници -Скопје.
Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за
финансии - Управа за јавни приходи и Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски
железници - Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5272/2
26 јули 2016 година
Скопје

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

Член 1
Со оваа oдлука на досегашниот корисник Министерство за финансии - Управа за јавни приходи му
престанува користењето на недвижна ствар – деловна
зграда која се наоѓа на ул. Железничка ранжирна станица - Трубарево, КО Трубарево - вонград, КП бр. 593,
број на зграда/друг објект 10, намена на зграда и други
објекти Г3-2, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 1262м2, запишан во Имотен лист бр. 892,
сопственост на Република Македонија.
Член 2
Недвижната ствар од членот 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски
железници - Скопје.
Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за
финансии - Управа за јавни приходи и Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски
железници - Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5272/3
26 јули 2016 година
Скопје

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

3425.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ-СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа oдлука на досегашниот корисник Министерство за финансии - Управа за јавни приходи му
престанува користењето на движни ствари - пружна и
градежна механизација, ситна механизација и опрема,
канцелариска опрема и мебел сопственост на Република Македонија и тоа:

Стр. 22 - Бр. 142

1 август 2016

1 август 2016

Бр. 142 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 142

1 август 2016

1 август 2016

Бр. 142 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 142

1 август 2016

1 август 2016

Бр. 142 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 142

1 август 2016

1 август 2016

Бр. 142 - Стр. 29

Стр. 30 - Бр. 142

1 август 2016

Член 2
Движните ствари од членот 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје.
Член 3
Директорот на Управата за јавни приходи склучува договор со директорот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари 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. 42-5272/4
26 јули 2016 година
Скопје

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

__________
3426.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ-СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа oдлука на досегашниот корисник Министерство за финансии -Управа за јавни приходи му престанува користењето на движни ствари–моторни возила, сопственост на Република Македонија и тоа:

1 август 2016

Бр. 142 - Стр. 31

Стр. 32 - Бр. 142

1 август 2016

Член 2
Движните ствари од членот 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ДЕЛЧЕВО

Член 3
Директорот на Управата за јавни приходи склучува
договор со директорот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и давање на трајно користење на движни
ствари на општина Делчево, бр.42-2959/18 од 17.3.2015
година („Службен весник на Република Македонија“
бр. 47/15).

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 наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 42-5272/5
26 јули 2016 година
Скопје

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

3427.
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.7.2016 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА
ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ
НА ОТПАД
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Министерството за финансии-Царинска управа на Република Македонија за спроведување на постапка за избор на
правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за
собирање и/или транспортирање на отпад на движните
ствари кои поради нивната дотраеност, неупотребливост или технолошка застареност не можат да се продадат или разменат како такви согласно Одлуката за
усвојување на Извештајот за редовниот годишен попис
за 2015 година на средствата и обврските на Царинската управа на Република Македонија бр. 02-074064/150037 од 8.2.2016 година донесена од директорот на Царинската управа.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија’’.
Бр. 42-5274/1
26 јули 2016 година
Скопје

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

3428.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.7.2016 година, донесе

Бр. 42-5309/1
26 јули 2016 година
Скопје

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

3429.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижни ствари -објекти, на Бул. 3-та Mакедонска
бригада кои се наоѓаат на КП 1770/2 КО Кисела Вода 2
и тоа:
- зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат ПО број 1, намена на посебниот дел од
зградата ск, со внатрешна површина од 176 м2;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат ПО број 1, намена на посебниот дел од
зградата г, со внатрешна површина од 436 м2;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат ПО број 1, намена на посебниот дел од
зградата п, со внатрешна површина од 542 м2;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат ПО број 1, намена на посебниот дел од
зградата лф1, со внатрешна површина од 1 м2;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат ПО број 1, намена на посебниот дел од
зградата лф2, со внатрешна површина од 2 м2;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат ПР број 1, намена на посебниот дел од
зградата дп, со внатрешна површина од 713 м2;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 2 кат ПР број 1, намена на посебниот дел од
зградата дп, со внатрешна површина од 256 м2;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 3 кат ПР број 1, намена на посебниот дел од
зградата хс, со внатрешна површина од 9 м2;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат 1 број 1, намена на посебниот дел од
зградата дп, со внатрешна површина од 359 м2;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 3 кат 1 број 1, намена на посебниот дел од
зградата дп, со внатрешна површина од 305 м2;
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- зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат 2 број 1, намена на посебниот дел од
зградата дп, со внатрешна површина од 784 м2;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат 2 број 1, намена на посебниот дел од
зградата пп, со внатрешна површина од 6 м2;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат 3 број 1, намена на посебниот дел од
зградата дп, со внатрешна површина од 781 м2;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат 4 број 1, намена на посебниот дел од
зградата дп, со внатрешна површина од 783 м2;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат 5 број 1, намена на посебниот дел од
зградата дп, со внатрешна површина од 797 м2;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат 6 број 1, намена на посебниот дел од
зградата дп, со внатрешна површина од 342 м2;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат 6 број 1, намена на посебниот дел од
зградата пп, со внатрешна површина од 33 м2;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат 6 број 1, намена на посебниот дел од
зградата п, со внатрешна површина од 36 м2;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат 7 број 1, намена на посебниот дел од
зградата дп, со внатрешна површина од 12 м2;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат 8 број 1, намена на посебниот дел од
зградата п, со внатрешна површина од 23 м2;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 број 1, намена на посебниот дел од зградата
хс, со внатрешна површина од 270 м2;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 број 1, намена на посебниот дел од зградата
хс2, со внатрешна површина од 23 м2;
- зграда 2, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат пр број 1, намена на посебниот дел од
зградата дп, со внатрешна површина од 155 м2;
- зграда 2, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат пр број 1, намена на посебниот дел од
зградата пп, со внатрешна површина од 11 м2;
во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5466/1
26 јули 2016 година
Скопје

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

3430.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.7.2016
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 ПРОИЗВОДЕН КОМПЛЕКС
КО ГЛУМОВО ОПШТИНА САРАЈ
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 производен комплекс КО Глумово, општина Сарај.
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. 42-5548/1
26 јули 2016 година
Скопје

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

3431.
Врз основа на член 51 став (1) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014,
146/2015 и 30/2016), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА СТРАНСКИ
ДРЖАВЈАНИ ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се доделувааат вкупно 50 стипендии на странски државјани од интерес за Република Македонија за студенти со македонско потекло кои живеат во државите на Балканскиот полуостров.
Член 2
Стипендија се доделува на студентите од член 1 од
оваа одлука кои ќе се запишат како редовни студенти
на државните универзитети, и тоа: Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Универзитет за информатички науки и
технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид и Универзитет во Тетово во студиската 2016/2017 година.

Стр. 34 - Бр. 142

1 август 2016

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5748/1
26 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3432.
Врз основа на член 34 од Законот за научно - истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012,
24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015, 154/2015, 30/2016
и 53/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6 јули 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ХИДРОБИОЛОШКИ
ЗАВОД - ОХРИД
1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЈНУ Хидробиолошки завод - Охрид бр. 02 – 264/2 од 24 јуни 2016 година, со која за директор на Институтот е избрана др Елизабета Велјаноска-Сарафилоска, научен советник.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во„Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6156/1
6 јули 2016 година
Скопје

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

3433.
Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за
заштита на природата („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010,
47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014,
146/2015, 39/2016 и 63/2016), Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 19 јули 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР- ПРЕТСТАВНИК ОД ОПШТИНАТА НА ЧИЕ ПОДРАЧЈЕ СЕ НАОЃА НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК
ГАЛИЧИЦА - ОХРИД
1. Марјан Музоски се разрешува од должноста член
на Управниот одбор-претставник од општината на чие
подрачје се наоѓа националниот парк на Јавната установа Национален парк Галичица - Охрид.
2. За член на Управниот одбор-претставник од општината на чие подрачје се наоѓа националниот парк
на Јавната установа Национален парк Галичица Охрид се именува Климент Совковски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6157/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
3434.
Врз основа на член 27 став 1 алинеја 8 од Законот
за возила („Службен весник на Република Македонија“
бр. 140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15,
192/15 и 39/16), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ВО ОДНОС НА
ПРОСТОРОТ, ОПРЕМАТА, КАДРИТЕ, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗДАДЕНИ ПОТВРДИ
ЗА ПРОБНО ВОЗЕЊЕ И ПРОБНИ ТАБЛИЦИ ОД
СТРАНА НА ПРАВНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕНИ ЗА
ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА
И НА ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ПУШТААТ ВОЗИЛА НА ПАЗАР, ДОКОЛКУ ИЗДАВААТ ПОТВРДИ
ЗА ПРОБНО ВОЗЕЊЕ И ПРОБНИ ТАБЛИЦИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат поблиските услови во однос на просторот, опремата, кадрите, формата, содржината и начинот на водење на евиденција
за издадени потврди за пробно возење и пробни таблици од страна на правните лица овластени за вршење на
технички преглед на возила и на правните лица кои
пуштаат возила на пазар, доколку издаваат потврди за
пробно возење и пробни таблици.
Член 2
(1) Правното лице за вршење технички преглед на
возила треба да има просторија осветлена со дневна
светлина, со природно или вештачко (со вентилациони
уреди) проветрување, во која има простор за пристап
на странките и простор за опремата од членот 4 од овој
правилник.
(2) Покрај просторијата од ставот (1) на овој член,
правното лице треба да има соодветно обезбедена, односно заштитена помошна просторија (магацин) за
складирање на потврди за пробно возење и пробни таблици, во непосредна близина на просторијата од ставот
(1) на овој член.
Член 3
(1 )Правното лице кое пушта возила на пазар, доколку издава пробни таблици и потврди за пробно возење, за вршење на работите на издавање пробни таблици и потврди за пробно возење треба да има:
-посебна просторија согласно членот 2 од овој правилник или
- соодветен простор во рамките на објектите каде
врши продажба на возила, кој ги исполнува условите
пропишани за посебната просторија од членот 2 од
овој правилник.
(2) Покрај просторијата од ставот (1) алинеја 1 на
овој член, правното лице кое пушта возила на пазар
треба да има соодветно обезбедена, односно заштитена
помошна просторија (магацин) за складирање на потврди за пробно возење и пробни таблици, во непосредна близина на просторијата од ставот (1) алинеја 1 на
овој член.
Член 4
Правното лице за вршење технички преглед на возила и правното лице кое пушта возила на пазар, доколку издава потврди за прбно возење и пробни таблици, треба да има опрема, и тоа:
- работна маса (пулт, шалтер, биро);
- метална каса;
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- дополнителна метална каса за складирање на потврдите за пробно возење и пробните таблици;
- телефонска врска;
- опрема за канцелариско работење и
- информатичка опрема и софтверска апликација што
овозможува поврзување со автоматската евиденција на
регистрирани возила во Министерството за внатрешни
работи и интернет конекција од најмалку 1 mb/s.
Член 5
Правното лице за вршење технички преглед на возила и правното лице кое пушта возила на пазар, доколку издава потврди за пробно возење и пробни таблици, треба да има вработено лице кое освен општите
услови за засновање на работен однос ги исполнува и
следните услови:
- да има завршено средно образование и
- да има потврда (сертификат) за основни познавања од областа на информатиката.
Член 6
(1) Евиденцијата што ја води правното лице за
вршење технички преглед на возила и правното лице
кое пушта возила на пазар за издадените потврди за
пробно возење и пробни таблици, ги содржи следните
рубрики:
- реден број;
-име и презиме на сопственикот на возилото/назив
на правно лице сопственик на возилото;
- регистарски број на пробна таблица;
- сериски број на потврда за пробно возење;
- вид, марка,тип на возило;
- број на шасија на возилото;
- број на полиса за извршено задолжително осигурување;
- осигурителна компанија од која е издадена;
- датум на издавање и важност на потврдата за
пробно возење;
- потпис на службеното лице и
- забелешка.
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води
во хартиена форма.
Член 7
Со денот на отпочнување на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за поблиските
услови во однос на просторот, опремата и кадрите за
правните лица за регистрација на возила и правните
лица кои пуштаат на пазар возила доколку издаваат
пробни таблици („Службен весник на Република Македонија“ бр. 94/09 и 13/13).
Член 8
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе отпочне да се применува по 30 дена
од денот на неговото влегување во сила.
Бр. 1311-45643/1
26 јули 2016 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Митко Чавков, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
3435.
Врз основа на член 12 став (12) од Законот за
Државниот инспекторат за земјоделство (,,Службен
весник на Република Македонија” бр. 20/09, 53/11,
164/13, 43/14, 33/15, 88/15, 149/15 и 39/16) министерот
за земјоделство шумарство и водостопанство донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ РАБОТИ НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Член 1
Во Правилникот за висината на надоместокот за извршените работи на Државниот инспекторат за земјоделство (,,Службен весник на Република Македонија”
бр. 162/15 и 227/15) во членот 2 став 1 алинеја 2 износот ,,0,06” се заменува со износот ,,0,5”.
Член 2
Во членот 4 износот ,,20.000” се заменува со износот ,,10.000”.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена
согласност од Владата на Република Македонија.
Бр.02-6614/4
26 јули 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Михаил Цветков, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ
3436.
Врз основа на член 18 став (14) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и
31/16), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦИТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА, ВИСИНАТА НА
НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА, КАКО И ФОРМАТА,
СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА
РЕГИСТРИТЕ
Член 1
Во Правилникот за начинот за издавање, обновување и одземање на лиценците и овластувањата, формата
и содржината на образецот на лиценците и овластувањата, висината на надоместокот за издавање на лиценците и овластувањата, како и формата, содржината
и начинот на водењето на регистрите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/16), во членот 6
во ставот 1 зборот „портокалова“ се заменува со зборовите „светло жолта“.
Член 2
Во членот 7 во ставот 1 зборот „црвена“ се заменува со зборовите „светло жолта“.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-10000/1
22 јули 2016 година
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