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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
765.
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 РАБОТНИТЕ ОДНОСИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 февруари 2013 година.
Бр. 07-876/1
13 февруари 2013 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ
Член 1
Во Законот за работните односи („Службен весник
на Република Македонија“ број 62/2005, 106/2008,
161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10,
47/11, 11/12, 39/12 и 13/13), во членот 13 став (3) зборовите: ”(образец М1/М2)” се заменуваат со зборовите:

„(електронски образец М1/М2 испечатен од системот
на Агенцијата за вработување на Република Македонија)”, а по зборовите: "непосредно во Агенцијата“ се додаваат зборовите: "со приложување на ППР образец, овластување на овластено лице со список за лица кои ги
пријавува/одјавува, во кое се наведени името, презимето и ЕМБГ, како и бројот на договорот за вработување
и датумот на склучување на договорот за вработување“.
Во ставот (6) по зборот „смета“ се додаваат зборовите: „наредниот ден од“, точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „а
работникот се пријавува во Агенцијата за вработување
на Република Македонија на датумот на потпишувањето на договорот за вработување“.
По ставот (9) се додаваат два нови става (10) и (11),
кои гласат:
„(10) Ако работникот неоправдано не стапи на работа првиот ден на денот определен за стапување на работа, согласно со ставот (6) на овој член, ќе се смета дека
не засновал работен однос.
(11) Доколку работодавачот по престанокот на работниот однос, во рок од осум дена од денот на престанокот на работниот однос, не го одјави работникот од
задолжително социјално осигурување, одјава на работникот може да се изврши по барање на работникот врз
основа на претходно доставен записник од инспекторот на трудот до Агенцијата за вработување на Република Македонија."
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Член 2
Во членот 22 по ставот (4) се додава нов став (5),
кој гласи:
„(5) По исклучок од ставот (1) точка 1 на овој член
за вршење на сезонска работа може да се заснова работен однос и без јавно огласување, но најмногу до 90 дена, со посредување на службата надлежна за посредување при вработување.”
Член 3
Во членот 23 по ставот (1) се додаваат пет нови става (2), (3), (4), (5) и (6), кои гласат:
"(2) Доколку на јавниот оглас од ставот (1) на овој
член се пријавиле до 200 кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 45 дена, од 201 до 500
кандидати за едно работно место изборот се врши во
рок од 90 дена и над 500 кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 120 дена, по истекот на
рокот на пријавувањето.
(3) За времетраењето на јавниот оглас работодавачот не може да објавува нов оглас за истото работно место.
(4) Јавниот оглас завршува со избор, неизбор или со
истекот на рокот од ставовите (1) и (2) на овој член.
(5) Во јавниот оглас покрај другите посебни услови,
работодавачот е должен да го наведе почетокот и завршетокот на дневното и неделното работно време, распоредот на работното време и паричниот износ на основната плата за работното место за кое се бара работник.
(6) Ако за определено работно место се бара работник со посебни овластувања, во јавниот оглас треба да
се наведе дека работното место е со посебни овластувања."
Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (7) и (8).
Член 4
Во членот 27 ставот (1) се менува и гласи:
"Работодавачот мора во рок од пет работни дена од
денот на склучувањето на договорот за вработување
писмено да го извести кандидатот кој не е избран дека
не е избран и кој кандидат е избран и да му ги врати сите документи што му ги доставил како доказ за исполнување на бараните услови за вршење на работата."
Ставот (2) се брише.
Член 5
Во членот 28 став (1) точка 9 по зборот “плата” се
додаваат зборовите: “која се изразува во паричен износ”.
Член 6
Во членот 47 се додава нов став (1), кој гласи:
„(1) Сезонската работа е работа која поради климатските или природните услови не се извршува во текот
на целата година, туку во одредени периоди - сезони,
која не надминува осум месеци во период од 12 последователни месеци.“
Во ставот (2) бројот “(1)” се заменуваат со бројот “(2)”.
Ставовите (1) и (2) стануваат ставови (2) и (3).
Член 7
Во насловот пред членот 48 и во членот 48 ставови
(1), (2), (3) и (5) зборот “скратено” се заменува со зборот “неполно”.
По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:
"(6) Работодавачот е должен во договорот за вработување со неполно работно време да го утврди почетокот и завршетокот на неполното дневно работно време
на работникот и да води посебна евиденција за работни-
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ците со неполно работно време, а за склучените договори со неполно работно време Агенцијата за вработување на Република Македонија еднаш месечно го известува Државниот инспекторат за труд."
Член 8
Во насловот пред членот 49 и во членот 49 ставови
(1), (3) и (4) зборот “скратено” се заменува со зборот
“неполно”.
Член 9
Во членот 59 став (1) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “во
случај на кршење на работниот ред и дисциплина или
работните обврски, согласно со закон.”
Член 10
Во членот 60 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:
"(3) За вршење на сезонска работа, пробната работа
може да трае три работни дена.
(4) Работодавачот може договорот за вработување
со пробна работа за вршење на сезонска работа да го
откаже во рок од три дена од денот на склучувањето на
договорот за вработување со пробна работа."
Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (5) и (6).
Член 11
Во членот 69 по ставот (1) се додава нов став (2),
кој гласи:
"(2) Спогодбата од ставот (1) на овој член се потпишува на денот на престанокот на работниот однос и
истата треба да содржи своерачно напишано име и презиме од работникот и од работодавачот, своерачно напишан датум на престанок на работниот однос од работникот и од работодавачот и своерачен потпис на работникот и на работодавачот.“
Ставот (2) кој станува став (3) се менува и гласи:
“(3) Доколку спогодбата за раскинување на договорот за вработување е склучена спротивно на ставовите
(1) и (2) на овој член, истата е ништовна."
Член 12
Во членот 71 став (2) по зборовите: "(лична причина на страна на работникот)" се става запирка и се додаваат зборовите: "поради кршење на работниот ред и
дисциплина или работните обврски (причина на вина)".
Член 13
Во членот 73 по зборот “работникот” се додаваат
зборовите: “под условите од членот 80 од овој закон”.
Член 14
Во членот 78 став (1) по зборовите: “однесуваат на”
се додаваат зборовите: “откажување на”.
Член 15
Во членот 79 во петтиот ред по зборот "вработување" запирката се заменува со точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.
Член 16
Во членот 80 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "во случаите утврдени со колективен договор на ниво на гранка,
односно оддел, односно на ниво на работодавач".
Член 17
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Во членот 88 по ставот (2) се додава нов став (3),
кој гласи:
"(3) Ако работодавачот го откажува договорот за
вработување на работник на сезонска работа, отказниот рок е седум работни дена."
Член 18
Во насловот пред членот 91 зборовите: “против одлуката за откажување” се бришат.
Член 19
Во членот 97 по ставот (5) се додава нов став (6),
кој гласи:
"(6) Испратнина не се исплатува во случај на откажување на договор за вработување од деловни причини
на работник кој врши сезонска работа која трае до три
месеци."
Член 20
Во членот 102 став (1) зборот “правосилна” се брише, а по зборовите: “да се врати на работа“ се додаваат
зборовите: “по правосилноста на одлуката“.
Во ставот (4) зборот “правосилна” се брише, а зборовите: “ќе го задолжи работодавачот на работникот да
му исплати плата согласно со ставот (2) на овој член”
се заменуваат со зборовите: “ќе му досуди надоместок
на штета”.
Член 21
Во членот 116 став (7) зборовите: "една локација е
должен" се заменуваат со зборовите: "една или повеќе
локации е должен на секоја локација".
По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:
"(8) Работодавачот кој има до 25 вработени е должен да води евидентен лист за присуство на работа на
работниците со наведување на податоци за почетокот и
завршетокот на работното време."
Член 22
Во членот 117 став (4) по зборовите: “кај истиот работодавач” се додаваат зборовите: "во кои не се засметуваат деновите на искористен годишен одмор".
Ставот (6) се менува и гласи:
"Работодавачот е должен за секое воведување на
прекувремена работа претходно писмено да го извести
подрачниот државен инспектор на трудот."
Член 23
Во членот 120 став (1) точка 4 по зборот "работник"
се додаваат зборовите: "без негова согласност".
Член 24
Во членот 121 став (1) зборот “скратено” се заменува со зборот “неполно”.
Член 25
Во членот 124 по ставот (2) се додаваат четири нови става (3), (4), (5) и (6), кои гласат:
"(3) При прераспределба на работното време за вршење на сезонска работа, работното време не може да
биде подолго од 12 часа дневно или 55 часа неделно, за
време не подолго од четири месеци.
(4) Работното време од ставот (3) на овој член кое е
подолго од 40 часа во работната недела се засметува и
надоместува во пократко работно време во други работни денови или со слободни работни денови за времетраењето на договорот за вработување.
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(5) Прераспределените работни часови не се сметаат како прекувремена работа за која се исплаќа додаток
на плата.
(6) Забранета е работа со прераспределени работни
часови на помлад работник, работник - инвалидно лице, бремена работничка, работник кој постојано се грижи за дете до три годишна возраст, работник - самохран родител кој постојано се грижи за дете помладо
од 15 годишна возраст."
Член 26
Во членот 133 по зборот “непрекинато” се додаваат
зборовите: “меѓу два последователни работни дена”.
Член 27
Во членот 139 по зборовите: “најмалку шест месеци” се додаваат зборовите: “кај ист работодавач”.
Член 28
Во членот 148 по ставот (2) се додава нов став (3),
кој гласи:
"(3) Во случаите од ставот (2) на овој член работодавачот е должен за секое воведување на работа на државен празник претходно писмено да го извести подрачниот државен инспектор на трудот."
Член 29
Во членот 178 по ставот (2) се додава нов став (3),
кој гласи:
„(3) Работникот кај кого е утврдена намалена работна способност за 50%, согласно со прописите за пензиско и инвалидско осигурување, има право на скратено
работно време или да биде распределен на друга соодветна работа, со право на плата согласно со колективен
договор.“
Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).
Член 30
Во членот 181 ставот (4) се менува и гласи:
"Против одлуката за отказ на договорот за вработување работникот има право на приговор до органот на
управување, односно работодавачот, во рок од осум дена од денот на добивањето на одлуката за отказ на договорот за вработување.“
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
"(5) Кога не е донесена одлука по приговорот, во
рок од осум дена од денот на поднесувањето на приговорот или кога работникот не е задоволен со одлуката
донесена по приговорот. во рок од 15 дена од денот на
добивањето на одлуката по приговорот, работникот
има право да поведе спор пред надлежниот суд."
Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7).
Член 31
Во насловот пред членот 243 и во членот 243 став
(1) зборот “исклучување” се заменува со зборот “отстранување”.
Во ставот (2) зборот “исклучувањето” се заменува
со зборот “отстранувањето”.
Член 32
Во членот 256 ставот (1) се менува и гласи:
"Надзор над примената на овој закон, прописите за
вработувањето и другите прописи од областа на трудот, колективните договори и договорите за работа со
кои се уредуваат правата и обврските на работникот и
работодавачот од работниот однос, врши органот на државната управа надлежен за работите од областа на
инспекцијата на трудот."
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Член 33
Членот 259 се менува и гласи :
"(1) Ако инспекторот на трудот зaтекне на работа
кај работодавач до две лица со кои не е заснован работен однос, согласно со закон и лицата не се пријавени
во задолжително социјално осигурување и во случаите
од членот 48 став (6) од овој закон, на одговорното лице или од него овластено лице кај работодавачот ќе му
издаде покана за плаќање глоба во износ од 1.000 евра
во денарска противвредност за секое затечено лице и
со решение ќе му нареди на одговорното лице кај работодавачот, во рок од осум дена да заснова работен однос со затечените лица на неопределено време и во наредните три месеци да не го намали вкупниот број на
вработени.
(2) Ако одговорното лице или од него овластено лице кај работодавачот ја одбие поканата за плаќање на
глобата од ставот (1) на овој член или не ја плати глобата во предвидениот рок и не заснова работен однос со
затечените лица без јавен оглас од ставот (1) на овој
член, инспекторот на трудот ќе донесе решение за забрана за работа во работната просторија, односно работниот простор на работодавачот во траење од 15 дена и ќе поднесе барање за поведување на прекршочна
постапка, согласно со закон.
(3) Ако инспекторот на трудот затече на работа кај
работодавачот повеќе од две лица со кои не е заснован
работен однос и лицето не е пријавено во задолжително социјално осигурување, ќе донесе решение за забрана за работа во работната просторија, односно работниот простор на работодавачот во траење од 30 дена, со
решение ќе му нареди на одговорното лице кај работодавачот, во рок од осум дена да заснова работен однос
со затечените лица на неопределено време и во наредните три месеци да не го намали вкупниот број на вработени и ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка, согласно со закон.
(4) Ако работодавачот го повтори прекршокот од
ставот (1) на овој член, во рок од една година, инспекторот на труд со решение ќе забрани работа кај работодавачот во работната просторија, односно работниот простор во траење од 30 дена и ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка, согласно со закон.
(5) За време на забраната за работа на работодавачот од ставовите (2), (3) и (4) на овој член, работодавачот е должен на работниците да им исплатува надоместок на плата најмалку 70% од исплатената плата на работникот во претходниот месец и придонеси од плата и
за време на забраната не смее да го намали бројот на
вработените.
(6) Забраната за работа од ставот (2) на овој член може да се замени со паричен надоместок во висина од
5.000 евра во денарска противвредност, а забраната за
работа од ставот (3) на овој член може да се замени со
паричен надоместок во висина од 8.000 евра во денарска противвредност."
Член 34
Во членот 265 став (1) точка 7 зборот “скратено” се
заменува со зборот “неполно”.
Член 35
Во членот 265 став (1) по точката 4 се додава нова
точка 4-а, која гласи:
" 4-а) при склучување на договор за вработување постапи спротивно на член 25 од овој закон;".
По точката 9 се додава нова точка 9-а, која гласи:
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"9-а) го откаже договорот за вработување спротивно на членот 101 од овој закон;".
Член 36
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за работните односи.
Член 37
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR MARREDHENIET E PUNES
Neni 1
Në Ligjin për marredhenie të punes (“Gazeta Zyrtare e
Republikes së Maqedonise” numer 62/2005, 106/2008,
161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10,
47/11, 11/12, 39/12 dhe 13/13) në nenin 13 në paragrafin
(3) fjalet: "(formular M1/M2)" zevnedesohen me fjalet:
“(formular elektronik M1/M2 i shtypur nga sistemi i Agjencise për Punesim në Republiken e Maqedonise)”, kurse pas
fjaleve: “drejtperdrejte në Agjenci”, shtohen fjalet: "me parashtrimin e PPR formularit, autorizim të personit të autorizuar me listen e personave që i lajmeron/cajmeron, në të cilen jane shenuar emri, mbiemri dhe NUAQ, si dhe numri i
marreveshjes për punesim dhe data e lidhjes së marreveshjes për punesim".
Në paragrafin (6) pas fjales “konsideron” shtohen fjalet: “diten e ardhshme prej”, pika në fund të fjalise zevendesohet me presje dhe shtohen fjalet: "kurse punetori paraqitet në Agjencine për Punesim të Republikes së Maqedonise
në daten e nenshkrimit të marreveshjes për punesim”.
Pas paragrafit (9) shtohen dy paragrafe të rinj (10) dhe
(11) si vijojne:
“(10) Nese punetori paarsye nuk shkon në pune diten e
pare kur eshte percaktuar shkuarja e tij në pune, në pajtim
me paragrafin (6) të ketij neni, do të llogaritet se nuk ka lidhur marredhenie pune.
(11) Nese punedhenesi pas pushimit të marredhenies së
punes, në afat prej tete diteve nga dita e pushimit të marredhenies së punes nuk e clajmeron punetorin nga sigurimi i
detyrueshem social, clajmerimin e punetorit mund ta beje
me kerkesen e tij, në baze të procesverbalit paraprak të dorezuar nga inspektori i punes deri te Agjencia për Punesim
e Republikes së Maqedonise.”
Neni 2
Në nenin 22 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5),
si vijon:
“(5) Me perjashtim të paragrafit (1) pika 1 të ketij neni,
për kryerjen e punes sezonale mund të themelohet marredhenie pune edhe pa shpallje publike, por më së shumti prej
90 ditesh, me nderjmjetesim të sherbimit kompetent gjate
punesimit.”
Neni 3
Në nenin 23 pas paragrafit (1) shtohen pese paragrafe
të rinje (2), (3), (4), (5) dhe (6), si vijojne:
“(2) Nese në konkursin publik të paragrafit (1) të ketij
neni, jane paraqitur 200 kandidate për një vend pune perzgjedhja kryhet në afat prej 45 diteve, prej 201 deri mbi 500
kandidate për një vend pune, perzgjedhja kryhet në afat
prej 90 diteve dhe mbi 500 kandidate për një vend pune,
perzgjedhja kryhet në afat prej 120 diteve, pas perfundimit
të paraqitjes.

Стр. 6 - Бр. 25

(3) Për kohezgjatjen e konkursit publik, punedhensi
nuk mund të shpall konkurs të ri për të njejtin vend pune.
(4) Konkursi publik perfundon me zgjedhjen, moszgjedhjen ose me perfundimin e afatit nga paragrafet (1) dhe
(2) të ketij neni.
(5) Në konkursin publik krahas kushteve tjera të vecanta, punedhenesi eshte i obliguar që ta theksoje fillimin dhe
perfundimin e orarit ditor dhe javor të punes, orarin e kohes së punes dhe shumen e pages themelore për vendin e
punes për të cilin kerkohet punetor.
(6) Nese për një vend të caktuar pune kerkohet punetor
me autorizime të vecanta, në konkursin publik duhet të theksohet se vendi i punes eshte me autorizime të vecanta."
Paragrafet (2) dhe (3) behen paragrafe (7) dhe (8).
Neni 4
Në nenin 27 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
“Punedhenesi, në afat prej pese diteve të punes nga dita
e lidhjes së marreveshjes për punesim doemos duhet ta njoftoje me shkrim kandidatin që nuk eshte perzgjedhur dhe
atij kandidati t’i kthehen të gjitha dokumentet që i ka dorezuar si argument për plotesimin e kushteve të kerkuara për
kryerjen e punes.”
Paragrafi (2) fshihet.
Neni 5
Në nenin 28 paragrafi (1) pika 9 pas fjales “page” shtohen fjalet: “që shprehet me shume me para”.
Neni 6
Në nenin 47 shtohet paragraf i ri (1), si vijon:
“(1) Puna sezonale eshte pune që për shkak të kushteve
klimatike ose natyrore nuk kryhet gjate tere vitit, por në periudha të caktuara - sezona, që nuk tejkalon tete muaj në periudhe prej 12 muajve të njepasnjeshem.”
Në paragrafin 2 numri “(1)” zevendesohet me numrin
“(2)”.
Paragrafet (1) dhe (2) behen paragrafe (2) dhe (3).
Neni 7
Në titullin para nenit 48 dhe në nenin 48 në paragrafet
(1), (2), (3) dhe (5) fjalet: “e shkrutuar” zevendesohen me
fjalet: “jo e plote”.
Pas paragrafit (5) shtohet paragrafi i ri (6), si vijon:
"(6) Punedhenesi eshte i obliguar që në marreveshjen
për punesim me orar jo të plote pune ta percaktoje fillimin
dhe perfundimin e orarit ditor jo të plote të punes së punetorit dhe të ,baje evidence të vecante për punetoret me orar
jot ë plote pune, kurse për marreveshjet e kontraktuara me
orar jo të plote pune Agjencia për Punesim e Republikes së
Maqedonise, njehere në muaj e njofton Inspektoratin Shteteror të Punes."
Neni 8
Në titullin para nenit 49 dhe në nenin 49 në paragrafet
(1), (3) dhe (4) fjalet: “i shkurtuar” zevendesohen me fjalet: “jo i plote” .
Neni 9
Në nenin 59 paragrafi (1) pika në fund të fjalise zevendesohet me presje dhe shtohen fjalet: "në rast të shkeljes së
rendit të punes dhe disiplines ose obligimeve të punes, në
pajtim me ligjin."
Neni 10
Në nenin 60 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafe të
rinje (3) dhe (4), si vijojne:
“(3) Për kryerjen e punes sezonale, puna provuese
mund të zgjase tri dite pune.”
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(4) Punedhenesi, marreveshjen për punesim me pune
provuese për kryerje të punes sezonale, mund ta anuloje në
afat prej tri diteve nga dita e lidhjes së marreveshjes për punesim me pune provuese."
Paragrafet (3) dhe (4) behen paragrafe (5) dhe (6).
Neni 11
Në nenin 69 pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2),
si vijon:
"(2) Marreveshja nga paragrafi (1) i ketij neni, do të
nenshkruhet në daten e nderprerjes së marredhenies së punes dhe duhet të permbaje emrin dhe mbiemrin e shkruar
dora vete të punetorit dhe punedhenesit,daten e shenuar dora vete të perfundimit të marredhenies së punes nga punetori dhe nga punedhenesi dhe nenshkrimin doravete të punetorit dhe punedhenesit."
Paragrafi (2) i cili behet paragraf (3) ndryshohet si vijon:
"(3) Nese marreveshja për prishjen e marreveshjes për
punesim eshte lidhur në kundershtim me paragrafet (1) dhe
(2) të ketij neni, ajo eshte e pavlefshme."
Neni 12
Në nenin 71 paragrafi (2) pas fjaleve: "(arsye personale
nga punetori)" vihet presje dhe shtohen fjalet: "për shkeljen
e rendit dhe disiplines së punes apo detyrave të punes (shkaku i fajit)."
Neni 13
Në nenin 73 pas fjales "punonjesi" shtohen fjale: "sipas
kushteve të nenit 80 të ketij ligji".
Neni 14
Në nenin 78 paragrafi (1) pas fjaleve: "në lidhje me"
shtohen fjalet: "heqje dore".
Neni 15
Në nenin 79 në rendin e peste pas fjales "punesimi"
presja zevendesohet me pike dhe fjalet deri në fund të fjalise fshihen.
Neni 16
Në nenin 80 pika në fund të fjalise zevendesohet me
presje dhe shtohen fjalet: "në rastet e percaktuara me marreveshjen kolektive në nivel të deges, perkatesishtseksionit,
perkatesisht në nivel të punedhenesit".
Neni 17
Në nenin 88 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3),
si vijon:
"(3) Nese punedhenesi heq dore nga marreveshja për
punesimin e punetorit në punen sezonale, afati i doreheqjes
eshte shtate dite pune."
Neni 18
Në titullin para nenit 91 fjalet: "kunder vendimit për doreheqje" shlyhen.
Neni 19
Në nenin 97 pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6),
si vijon:
"(6) Fletedergesa nuk paguhet në rastin e prishjes së
marreveshjes për punesim nga shkaqe afariste, për punetorin i cili kryen pune sezonale e cila zgjate deri në tre muaj."
Neni 20
Në nenin 102 paragrafi (1) fjalet: "e plotfuqishme"
shlyhen, e pas fjaleve: "të kthehet në pune" shtohen fjalet:
"pas plotfuqishmerise së vendimit".
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Në paragrafin (4) fjalet: "e plotfuqishme" shlyhen ,
ndersa fjalet: "do ta obligoje punedhenesin që punetorit t'i
paguaje rroge në pajtim me paragrafin (2) të ketij neni" zevendesohen me fjalet: "do t'i gjykoje kompensim të demit."
Neni 21
Në nenin 116 paragrafi (7) fjalet: "një lokacion eshte i
obliguar" zevendesohet me fjalet: "një ose më shume lokacione eshte i obliguar në çdo lokacion".
Pas paragrafit 7 shtohet paragraf i ri (8), si vijon:
"(8) Punedhenesi i cili ka deri në 25 të punesuar eshte i
obliguar që të mbaje liste të evidences për ardhjen e punetoreve në pune me cekjen e të dhenave për fillimin dhe perfundimin e orarit të punes."
Neni 22
Në nenin 117 paragrafi (4) pas fjaleve: "te punedhenesi
i njejte" shtohen fjalet: "në të cilat nuk jane llogaritur ditet
e pushimit të shfrytezuar vjetor".
Paragrafi (6) ndryshohet si vijon:
"Punedhenesi eshte i obliguar për çdo vendosje të punes pas orarit paraprakisht ta informoje inspektorin shteteror rajonal të punes.
Neni 23
Në nenin 120 paragrafn (1) pika 4 pas fjales "punetor"
shtohen fjalet: "pa pelqimin e tij".
Neni 24
Në nenin 121 paragrafi (1) fjalet: "i shkurtuar" zevendesohen me fjalet: "jo i plote"
Neni 25
Në nenin 124 pas paragrafit (2) shtohen kater paragrafe
të rinj (3) , (4), (5) dhe (6) si vijojne:
"(3) Gjate sistematizimit të orarit të punes për kryerjen
e puneve sezonale, orari i punes nuk mund të jete më i gjate se 12 orë në dite ose 55 orë në jave, për periudhe jo më
të gjate se kater muaj.
(4) Orari i punes nga paragrafi (3) i ketij neni i cili eshte më i gjate se 40 orë në javen e punes llogaritet edhe kompensohet në orar më të shkurte të punes në dite tjera të punes ose me dite të lira të punes në kohezgjatje të marreveshjes për punesim.
(5) Shperndarja e oreve të punes nuk llogaritet si pune
pas orarit për të cilen paguhet shtese e rroges.
(6) Ndalohet puna me shperndarjen e oreve të punes punetorit më të ri, punetorit - person invalid, punetores shtatzene, punetorit i cili vazhdimisht kujdeset për femije deri
në moshen tre vjecare, punetorit-prind vetembajtes që vazhdimisht kujdeset për femije më të ri se 15 vjet."
Neni 26
Në nenin 133, pas fjales "panderprere" shtohen fjalet:
"ndermjet dy dite të njepasnjeshme të punes."
Neni 27
Në nenin 139 pas fjaleve: "të pakten gjashte muaj" shtohen fjalet: "nga i njejti punedhenes."
Neni 28
Në nenin 148 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3),
si vijon:
"(3) Në rastet nga paragrafin (2) i ketij neni, punedhenesi eshte i detyruar për çdo kryerje të punes në fesza shteterore paraprakisht ta njoftoje inspektorin rajonal shteteror të
punes ".
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Neni 29
Në Nenin 178 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri
(3), si vijon:
"(3) Punonjesi për të cilin eshte konstatuar zvogelim i
aftesise së punes me 50%, sipas rregullave për sigurimin
pensional dhe invalidor, ka të drejten e kohese shkurtuar
ose të sistemohet në pune tjeter të pershtatshme me të drejte page sipas marreveshjes kolektive."
Paragrafet (3) dhe (4) të behen paragrafet (4) dhe (5).
Neni 30
Në nenin 181 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:
"(4) Kunder aktvendimit për anulimin e kontrates së punes punonjesi ka të drejte ankese te organi udheheqes, perkatesisht punedhenesi, në afat prej tete ditesh nga marrja e
vendimit për anulimin e kontrates së punes."
Pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5), si vijon:
"(5) Kur nuk eshte marre vendim pas kundershtimit në
afat prej tete diteve nga dita e depozitimit të kundershtimit,
ose kur punonjesi nuk eshte i kenaqur me vendimin për
kundershtimin në afat prej 15 diteve nga marrja e vendimit
mbi kundershtimin, punonjesi ka të drejte të ngrite kontest
para gjykates kompetente."
Paragrafet (5) dhe (6) behen paragrafe (6) dhe (7).
Neni 31
Në titullin e nenit 243 dhe në nenin 243 paragrafi (1)
fjala "perjashtim" zevendesohet me fjalen "menjanim".
Në paragrafin (2) fjala "perjashtimi" zevendesohet me
me fjalen "menjanim".
Neni 32
Në nenin 256 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"Mbikeqyrje mbi zbatimin e ketij ligji, rregullat e punesimit dhe rregullat tjera nga sfera e marreveshjeve kolektive dhe marreveshjeve të punes me të cilat rregullohen të
drejtat dhe detyrimet e punetorit dhe punedhenesit nga marredhenia e punes, kryen organi i administrates shteterore
kompetent nga sfera e inspektimit të punes."
Neni 33
Neni 259 ndryshohet si vijon:
"(1) Nese inspektorati i punes has në pune te punedhenesi deri dy persona me të cilet nuk eshte themeluar marredhenie pune në pajtim me ligjin dhe personat nuk jane paraqitur në sigurimin e detyrueshem social dhe në rastet nga
neni 48 paragrafi (6) të ketij ligji, personit pergjegjes ose
personit të autorizuar prej tij te punedhenesi do t' leshoje
ftese për pagim të gjobes në shume prej 1 000 eurosh në
kundervlere me denare për secilin person të zene dhe me
aktvendim do ta urdheroje personin pergjegjes të punedhenesi, që në afat tete ditesh të themeloje marredhenie pune
me personat e zene në kohe të pacaktuar dhe në tre muajt e
ardhshem ta zvogeloje numrin e pergjithshem të të punesuarve.
(2) Nese personin pergjegjes ose personi i autorizuar
prej tij te punedhenesi e refuzon ftesen për pagimin e gjobes nga paragrafi (1) i ketij neni ose nuk e paguan gjoben
në afatin e parapare dhe nuk themelon marredhenie pune
me personat e zene pa shpallje publike nga paragrafi (1) i
ketij neni, inspektori i punes do të miratoje aktvendim për
ndalim të punes në lokalin e punes, respektivisht në hapesiren e punes të punedhenesit, në kohezgjatje prej 15 ditesh
dhe do të parashtroje kerkese për ngritjen e procedures kundervajtese, në pajtim me ligjin.
(3) Nese inspektori i punes has në pune te punedhenesi
më shume se dy persona me të cilet nuk eshte themeluar
marredhenie pune dhe personi nuk eshte paraqitur në sigurimin e detyrueshem social, do të miratoje aktvendim për
ndalim të punes në lokalin e punes, respektivisht në hapesiren e punes të punedhenesit në kohezgjatje prej 30 ditesh,
me aktvendim do t'i urdheroje personit pergjegjes te puned-
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henesi që në afat prej tete ditesh të krijoje marredhenie pune me personat e zene në kohe të pacaktuar dhe në tre muajt e ardhshem të mos e zvogeloje numrin e pergjithshem të
të punesuarve dhe do të parashtroje kerkese për ngritjen e
procedures për kundervajtje, në pajtim me ligjin.
(4) Nese punedhenesi e perserit kundervajtjen nga paragrafi (1) i ketij neni në afat prej një viti, inspektori i punes
me aktvendim do ta ndaloje punen te punedhenesi në lokalin e punes, respektivisht hapesiren e punes në kohezgjatje
prej 30 ditesh dhe do të parashtroje kerkese për ngritjen e
procedures për kundervajtje, në pajtim me ligjin.
(5) Gjate kohes së ndalimit për pune të punedhenesit
nga paragrafet (2), (3) dhe (4) të ketij neni, punedhenesi
eshte i obliguar që punetoreve t'u paguaje kompensim të
rroges së paku 70% nga rroga e paguar e punetorit në muajin paraprak dhe kontribute nga rroga edhe gjate kohes së
ndalimit nuk guxon ta zvogeloje numrin e të punesuarve.
(6) Ndalimi për pune nga paragrafi (2) i ketij neni
mund të zevendesohet me kompensim në para në lartesi
prej 5 000 eurosh në kundervlere me denare, ndersa ndalimi për pune nga paragrafi (3) i ketij neni mund të zevendesohet me kompensim me para në lartesi prej 8 000 eurosh
në kundervlere me denare."
Neni 34
Në nenin 265 paragrafi (1) pika 7 fjalet: "e shkurtuar"
zevendesohen me fjalet: "jo të plote".
Neni 35
Në nenin 265 paragrafi (1) pas pikes 4 shtohet pike e re
4-a, si vijon:
"4-a) gjate lidhjes së marreveshjes për punesim vepron
në kundershtim me nenin 25 të ketij ligji;."
Pas pikes 9 shtohet pike e re 9-a, si vijon:
"9-a) e anulon marreveshjen për punesim në kundershtim me nenin 101 të ketij ligji;."
Neni 36
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të
Republikes së Maqedonise që të pecaktoje tekst të spastruar të Ligjit për marredhenie pune.
Neni 37
Ky ligj hyn në fuqi në diten e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".
__________
766.
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 БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 февруари 2013 година.
Бр. 07-877/1
13 февруари 2013 година
Скопје

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

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

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
Член 1
Во Законот за безбедност и здравје при работа
(„Службен весник на Република Македонија” број
92/2007 и 136/11), во членот 22 ставот (2) се менува и
гласи:
„Видот, начинот, обемот и ценовникот на здравствените прегледи на предлог на министерот надлежен за
работите од областа на трудот, по претходно мислење
од министерот надлежен за работите од областа на
здравството, ги уредува Владата на Република Македонија.“
По ставот (3) се додаваат три нови става (4), (5) и
(6), кои гласат:
"(4) Овластената здравствена установа е должна да
ги врши здравствените прегледи согласно со видот, начинот, обемот и ценовникот од прописот од ставот (2)
на овој член.
(5) Овластената здравствена установа е должна да
ги врши здравствените прегледи согласно со стандардниот минимум кој е задолжителен за сите систематски,
претходни, насочени и периодични прегледи, кој се состои од:
- анамнестички податоци (работна анамнеза, главни
тешкотии, сегашна болест, фамилијарна анамнеза, лична анамнеза и социјалноепидемиолошки податоци),
- статус по системи и антропометрија (телесна маса,
телесна висина и индекс на телесна маса),
- основни лабораториски анализи и тоа седиментација, крвна слика (еритроцити, хемоглобин, хематокрит, леукоцити, гликемија, холестерол, триглицериди), урина, шеќер, протеини, билирубин, уробилиноген, седимент,
- испитување на функцијата на видот (острина на видот за близина и далечина),
- аудиометрија,
- спирометрија,
- ЕКГ (12) одводи и
- радиофотографија на граден кош - по одлука на лекарот.
(6) Во зависност од процената на ризикот на работното место и карактеристиките на дефинираните професионални штетности и опасности покрај стандардниот минимум се вршат и дополнителни прегледи од прописот од ставот (2) на овој член.“
Член 2
По членот 51 се додава нов член 51-а, кој гласи:
„Член 51-а
Заради заштита на здравјето на вработените и прегледите кои треба да се извршат на вработените, Државниот здравствен и санитарен инспекторат и Државниот
инспекторат за труд вршат истовремено надзор над примената на прописот од членот 22 став (2) од овој закон."
Член 3
Во членот 58 став (1) по алинејата 6 се додава нова алинеја 7, која гласи:
„- не изврши здравствени прегледи на вработените
според видот, начинот, обемот и ценовникот согласно
со членот 22 став (2) од овој закон.“
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Член 4
Подзаконскиот пропис предвиден со овој закон ќе
се донесе во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 5
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за безбедност и здравје при работа.
Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR SIGURI DHE SHENDET GJATE PUNES

Бр. 25 - Стр. 9

Neni 3
Në nenin 58 paragrafi (1) pas alinese 6 shtohet alineja e
re 7, si vijon:
"- nuk kryen kontrolle shendetesore për të punesuarit sipas llojit, menyres, vellimit dhe listes së cmimeve në pajtim me nenin 22 paragrafi (2) i ketij ligji".
Neni 4
Rregulla nenligjore e parapare me kete ligj do të miratohet në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij
ligji.
Neni 5
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të
Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit për siguri dhe shendet gjate punes.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në diten e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".
__________

Neni 1
Në Ligjin për siguri dhe shendet gjate punes ("Gazeta
Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 92/2007 dhe 767.
136/11), në nenin 22 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
"Llojin, menyren, vellimin dhe listen e cmimeve të kon- Република Македонија, претседателот на Република
trolleve mjekesore me propozim të ministrit kompetent për Македонија и претседателот на Собранието на Републиpunet nga sfera e punes, pas mendimit paraprak të ministrit ка Македонија издаваат
kompetent për punet nga sfera e shendetesise, i rregullon
Qeveria e Republikes së Maqedonise.”
УКАЗ
Pas paragrafit (3) shtohen tre paragrafe të rinj (4), (5)
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУdhe (6), si vijojne:
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
"(4) Institucioni i autorizuar shendetesor detyrohet që
ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
t'i kryeje kontrollet shendetesore, në pajtim me llojin, menyren, vellimin dhe listen e cmimeve nga rregulla nga paraСе прогласува Законот за изменување и дополнуваgrafi (2) i ketij neni.
ње на Законот за градежно земјиште,
(5) Institucioni i autorizuar shendetesor detyrohet që t'i
што Собранието на Република Македонија го донеkryeje kontrollet shendetesore në pajtim me minimumin се на седницата одржана на 13 февруари 2013 година.
standard që eshte i detyrueshem për të gjitha kontrollet sistematike, paraprake, të orientuara dhe periodike, që perbeБр. 07-878/1
Претседател
het prej:
13 февруари 2013 година на Република Македонија,
- të dhenave të anamnezes (anamneza e punes, veshtireСкопје
Ѓорге Иванов, с.р.
site kryesore, semundja e tashme, anamneza familjare,
anamneza personale, të dhena sociale-epidemiologjike).
Претседател
- statusit sipas sistemeve dhe antropometrise (masa truна Собранието на Република
pore, lartesia trupore dhe indeksi i mases trupore),
Македонија,
- analizave themelore laboratorike si vijon, sedimentaciТрајко Вељаноски, с.р.
oni, pasqyra e gjakut (eritrocitet, hemoglobina, hematokriti, leukocitet, glikemia, kolesterioli, trigliceridet, urina, sheЗАКОН
qeri, proteina, bilirubina, urobilinogeni, sedimenti),
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
- analizes së funksionit të të parit (mprehtesia e të parit
НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
për afersi dhe largesi),
- audiometrise,
Член 1
- spirometrise,
Во
Законот
за
градежно
земјиште („Службен вес- EKG (12) kanaleve dhe
ник на Република Македонија“ број 17/11, 53/11 и
- radiografise së kraharorit - me vendim të mjekut.
(6) Varesisht nga vleresimi i rrezikut në vendin e punes 144/12), во членот 53 став (1) алинеи 1, 2 и 3 по збороdhe karakteristikat e demeve të definuara profesionale dhe вите: „јавното наддавање“ се става запирка и се додаваrreziqeve krahas minimumit standard behen edhe kontrolle ат зборовите: „односно на основачот на правното лице,
доколку правното лице кое ќе се пријави за учество на
plotesuese nga rregulla nga paragrafi (2) i ketij neni.”
јавното наддавање е правно лице регистрирано во Република Македонија, основано од страна на странско
Neni 2
Pas nenit 51 shtohet nen i ri 51-a, si vijon:
правно лице“.
Во алинејата 8 по зборовите: „правно лице“ се става
"Neni 51-a
запирка и се додаваат зборовите: „односно основачот
Për mbrojtje të shendetit të të punesuarve dhe kontrol- на правното лице, доколку правното лице кое ќе се приlet të cilat duhet të kryhen mbi të punesuarit, Inspektorati јави за учество на јавното наддавање е правно лице реShteteror Shendetesor dhe Sanitar dhe Inspektorati Shtete- гистрирано во Република Македонија основано од страror i Punes kryejne njekohesisht mbikeqyrje mbi zbatimin на на странско правно лице“.
e rregulles nga neni 22 paragrafi (2) i ketij ligji.”
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Член 2
По членот 53 се додава нов член 53-а, кој гласи:
„Член 53-а
Странското правно лице од членот 53 алинеи 1, 2, 3
и 8 од овој закон мора да биде доминантен сопственик
во правното лице регистрирано во Република Македонија од моментот на пријавување за учество на јавно
наддавање, па се до моментот на исполнување на обврските од договорот за отуѓување, односно давање под
долготраен закуп на градежно земјиште по пат на јавно
наддавање.“
Член 3
Во членот 62 став (4) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „доколку против решението не е поднесена жалба, а доколку е поднесена жалба,
постапката за јавно наддавање се смета за завршена по
правосилноста на решението од ставот (1) на овој
член.“
Член 4
Во членот 69-а став (1) зборовите: „Законот за утврдување на правен статус на бесправен објек“ се заменуваат со зборовите: „Законот за постапување со бесправно изградени објекти“.
По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3),
кои гласат:
„(2) Градежното земјиште сопственост на Република Македонија може да се отуѓи со непосредна спогодба на сопствениците на објекти или посебни делови од
објекти за кои е донесено решение согласно со Законот
за постапување со бесправно изградени објекти врз основа на кое се запишани во јавната книга на недвижности само доколку, согласно со урбанистичко планската
документација со која објектот е вклопен, процентот на
изграденост на градежната парцела на која е изграден
објектот изнесува најмалку 70%.
(3) Доколку не е исполнет условот од ставот (2) на
овој член барањето за отуѓување на градежното земјиште се одбива како неосновано.“
Ставот (2) станува став (4).
Член 5
Во членот 75 став (1) по точката се додава нова реченица која гласи: „Купувачот, односно закупецот е
должен солемнизацијата да ја изврши во рок од 30 дена по давањето, односно не давањето на мислењето од
Државното правобранителство на Република Македонија во рок согласно со Законот за нотаријатот.“
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Неисполнувањето на условот утврден во членот 53-а од овој закон претставува основ за еднострано
раскинување на договорот.“
Член 6
Во членот 84 ставот (5) се брише.
Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (5) и (6).
Член 7
Во членот 88 ставот (1) се менува и гласи:
„Лице кое користи градежно неизградено и градежно изградено земјиште пренесено од поранешен сопственик, како и неговите законски наследници, може да
стекне/стекнат право на сопственост на тоа земјиште
ако истото го користат врз основа на договор за купродажба склучен со поранешен сопственик повеќе од 20
години од денот на склучувањето на договорот и кога
ќе плати/платат данок на промет за земјиштето.“
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Во ставот (3) по алинејата 5 се додава нова алинеја
6, која гласи:
„- известување од органот на државната управа надлежен за имотноправните работи на подрачјето каде
што се наоѓа градежното земјиште, дали за градежното
земјиште има поведено постапка за приватизација и дали доколку е поведена истата е завршена,“.
Алинејата 7 која станува алинеја 8 се менува и гласи:
„- изјава заверена на нотар во која лицето кое го користи градежното земјиште, односно неговите законски наследници под морална, материјална и кривична
одговорност изјавува/изјавуваат дека земјиштето го користат повеќе од 20 години врз основа на договор за купопродажба склучен со поранешен сопственик.“
Ставот (4) се менува и гласи:
„По барањето од ставот (2) на овој член општините
и општините во градот Скопје донесуваат решение за
прифаќање, односно одбивање на барањето за стекнување на правото на сопственост.“
По ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6),
кои гласат:
„(5) Решението од ставот (4) на овој член содржи:
- податоци за лицето/лицата кое се стекнува со правото на сопственост на градежното земјиште (име и
презиме, живеалиште и единствен матичен број),
- податоци за градежното земјиште од јавната книга
за запишување на правата на недвижностите, односно
од геодетскиот елаборат од ставот (3) алинеја 5 на овој
член доколку земјиштето е со не запишани права,
- клаузула за исполнување на обврската за плаќање
на данокот на промет за градежното земјиште,
- рок за исполнување на обврската за плаќање на данок на промет од 15 дена по доставувањето на решението,
- клаузула за поништување на решението, ако не се
исполни обврската за плаќање на данокот на промет и
- клаузула дека конечното и извршно решение е основа за стекнување на правото на сопственост на барателот со запишување на правото на сопственост во јавната книга за запишување на правата на недвижностите, односно за бришење на запишаното право на користење на поранешниот сопственик, односно лицата на
кои поранешниот сопственик им го пренел правото на
користење согласно со закон и запишување право на
сопственост на барателот.
(6) Против решението од ставот (4) на овој член барателот може да поведе управен спор пред надлежен
суд во рок од 15 дена од приемот на решението.“
Ставот (5) станува став (7).
Член 8
Започнатите постапки за отуѓување и давање под
долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на
Република Македонија со јавно наддавање и непосредна спогодба ќе продолжат согласно со Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 17/11, 53/11 и 144/12).
Член 9
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за граджно земјиште.
Член 10
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN TE LIGJIT
PËR TOKE NDERTIMORE
Neni 1
Në ligjin për toke ndertimore (" Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 17/11, 53/11 dhe 144/12)
në nenin 53 paragrafin 1, alinete 1, 2 dhe 3, pas fjaleve: "ankandi publik" vihet presje dhe shtohen fjalet: "respektivisht
të themeluesit të personit juridik, nese personi juridik i cili
do të paraqitet për pjesemarrje në ankand publik eshte person juridik i regjistruar në Republiken e Maqedonise, i themeluar nga personi juridik i huaj".
Në alinene 8 pas fjaleve: "person juridik" vihet presje
dhe shtohen fjalet: "perkatesisht themeluesit të personit juridik, nese personi juridik i cili do të paraqitet për pjesemarrje në ankand publik eshte person juridik i regjistruar në
Republiken e Maqedonise, i themeluar nga personi juridik i
huaj".
Neni 2
Pas nenit 53 shtohet paragraf i ri 53-a si vijon:
"Neni 53-a
Personi juridik i huaj nga neni 53 alinete 1, 2, 3 dhe 8
të ketij ligji duhet të jete pronar dominues në personin juridik të regjistruar në Republiken e Maqedonise në momentin e paraqitjes për pjesemarrje në ankand publik, e deri në
momentin e plotesimit të obligimeve nga marreveshja për
tjetersim, perkatesisht dhenien me qira afatgjate të tokes
ndertimore nepermjet ankandit publik."
Neni 3
Në nenin 62 paragrafi (4) pika zevendesohet me presje
dhe shtohen fjalet: "nese kunder aktvendimit nuk eshte paraqitur ankese, kurse nese eshte parashtruar ankese, procedura për ankand publik llogaritet e perfunduar me aktvendim të plotfuqishem nga paragrafi (1) i ketij neni."
Neni 4
Në nenin 69-a paragrafi (1) fjalet: "Ligji për percaktimin e statusit juridik të objekteve pa leje" zevendesohen
me fjalet: " Ligji për veprim me objektet e ndertuara pa leje".
Pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafe të rinj (2) dhe
(3) si vijojne:
"(2) Toka ndertimore prone e Republikes së Maqedonise mund të tjetersohet me marreveshje të drejtperdrejte të
pronareve të objekteve ose të pjeseve të vecanta të objekteve për të cilat eshte miratuar aktvendim në pajtim me Ligjin për veprim me objektet e ndertuara pa leje në baze të të
cilit jane regjistruar në librin publik të patundshmerive vetem nese, në pajtim me dokumentacionin e planit urbanistik në të cilin objekti eshte perputhur, perqindja e ndertimit të parceles ndertimore në të cilen eshte ndertuar objekti
arrin së paku 70%.
(3) Nese nuk eshte plotesuar kushti nga paragrafi (2) i
ketij neni kerkesa për tjetersim të tokes ndertimore refuzohet si e pabaze."
Paragrafi (2) behet paragrafi (4).
Neni 5
Në nenin 75 paragrafin (1) pas pikes shtohet fjali e re
si vijon:
"Bleresi perkatesisht qiramarresi eshte i obliguar që solemnizimin ta kryeje në afat prej 30 ditesh pas dhenies, perkatesisht mosdhenies së mendimit nga Prokuroria Shteterore e Republikes së Maqedonise në afat në pajtim me Ligjin
për noteri."
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Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:
"(5) Mosplotesimi i kushtit të percaktuar në nenin 53-a
të ketij ligji paraqet baze për prishjen e njeanshme të marreveshjes."
Neni 6
Në nenin 84 paragrafi (5) shlyhet.
Paragrafet (6) dhe (7) behen paragrafe (5) dhe (6).
Neni 7
Në nenin 88 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"Personi i cili shfrytezon toke të pandertuar dhe toke të
ndertuar ndertimore të bartur nga pronari i meparshem, si
dhe trashegimtaret e tij ligjore, mund të fitoje/fitojne të drejte të prones për atë toke nese atë e shfrytezojne në baze të
marreveshjes për shitblerje të lidhur mes pronarin e meparshem më shume se 20 vjet nga dita e lidhjes së marreveshjes dhe kur do të paguaje/ paguajne tatim të qarkullimit për
token"
Në paragrafin (3) pas alinese 5 shtohet aline e re 6, si
vijon:
"- njoftim nga organi i administrates shteterore kompetente për punet pronesore-juridike të rajonit ku gjendet toka
ndertimore, nese për token ndertimore eshte ngritur procedure për privatizim dhe nese ajo eshte ngritur a ka perfunduar,".
Alineja 7 e cila behet alineja 8 ndryshohet si vijon:
"-deklarate e vertetuar në noter në të cilen personi i cili
e shfrytezon token ndertimore, perkatesisht trashegimtaret
e tij ligjore nën pergjegjesi morale, materiale dhe penale
deklaron/deklarojne se token e shfrytezojne më shume se
20 vite në baze të marreveshjes për shitblerje të lidhur me
pronarin e meparshem".
Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:
"Për kerkesen nga paragrafi (2) i ketij neni komunat
dhe komunat e qytetit të Shkupit miratojne aktvendim për
pranim perkatesisht refuzim të kerkeses për marrjen e së
drejtes së pronesise".
Pas paragrafit (4) shtohen 2 paragrafe të rinj (5) dhe (6)
si vijojne:
"(5) Aktvendimi nga paragrafi (4) i ketij neni permban:
- të dhena për personin/personat që marrin të drejten e
pronesise të tokes ndertimore (emri dhe mbiemri, vendbanimi dhe numri unik amë),
- të dhena për token ndertimore nga libri publik për regjistrim të të drejtave të patundshmerive, perkatesisht nga
elaborati gjeodezik nga paragrafi (3) alineja 5 të ketij neni
nese toka eshte me të drejta të paregjistruara,
- klauzole për plotesimin e obligimit për pagim të tatimit mbi qarkullim për toke ndertimore,
- afat për plotesimin e obligimit për pagimin e tatimit
mbi fitim prej 15 dite pas dorezimit të vendimit,
- klauzole për anulim të aktvendimit, nese nuk plotesohet obligimi për pagimin e tatimit mbi fitim dhe
- klauzole se aktvendimi perfundimtar dhe ekzekutiv
eshte baze për fitimin e të drejtes së pronesise të kerkuesit
me regjistrim të të drejtes së pronesise në librin publik për
regjistrim të të drejtes të patundshmerive, perkatesisht për
shlyerje të të drejtes së regjistruar për shfrytezim të pronarit të meparshem, respektivisht persona të cileve pronari i
meparshem ua ka bartur të drejten e shfrytezimit në pajtim
me ligjin dhe regjistrim të të drejtes së pronesise të kerkuesit.
(6) Kunder aktvendimit nga paragrafi (4) i ketij neni
kerkuesi mund të ngrit kontest administrativ para gjykates kompetente në afat prej 15 ditesh nga pranimi i aktvendimit."
Paragrafi (5) behet paragrafi (7).
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Neni 8
Procedurat e filluara për tjetersim dhe dhenie me qira
afatgjate të tokes ndertimore prone e Republikes së Maqedonise me ankand publik dhe marreveshje të drejtperdrejte
do të vazhdojne në pajtim me Ligjin për toke ndertimore
("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer
17/11, 53/11 dhe 144/12).
Neni 9
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të
Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit për toke ndertimore.
Neni 10
Ky ligj hyn në fuqi në diten e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".
___________
768.
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 62-б
Одобрение за доградба и надградба може да се издаде и за објект на кој има изградени делови, односно нивоа кои не претставуваат функционална целина, доколку за постојниот објект е издадено решение за утврдување на правен статус согласно со Законот за постапување со бесправно изградени објекти, а со планската документација со која е извршено вклопување на делот
од објектот за кој е донесено решение за утврдување на
правен статус предвидени се услови за идна градба.“
Член 4
Во членот 87 став (2) по зборовите: “надлежниот орган од членот 58 на овој закон“ се додаваат зборовите:
“кој го издал одобрението за градење“.
Член 5
Во членот 82 од Законот за изменување и дополнување на Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 18/11) датата „1 март 2013 година “ се заменува со датата „1 јуни 2013 година“.

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗA ГРАДЕЊЕ

Член 6
Одредбата од членот 55 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за градење („Службен весник
на Република Македонија“ број 144/12) од денот на влегувањето во сила на овој закон нема да се применува
до 1 јуни 2013 година.

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот зa градење,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 февруари 2013 година.

Член 7
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за градење.

Бр. 07-879/1
13 февруари 2013 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗA ГРАДЕЊЕ
Член 1
Во Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/ 11,
54/11, 13/12 и 144/12), во членот 58 ставот (3) се менува и гласи:
„По исклучок од ставот (1) на овој член одобрение
за градење за градбите во технолошките индустриски
развојни зони формирани од Владата на Република Македонија и од правни лица, кои ги градат корисниците
во технолошките индустриски развојни зони, издава
Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.“
Член 2
Во членот 59-а алинеја 3 по зборот “концесија“ се
додаваат зборовите: “или договор за јавно приватно
партнерство“.
Член 3
По членот 62-а се додава нов член 62-б, кој гласи:

Член 8
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR NDERTIM
Neni 1
Në Ligjin për ndertim ("Gazeta Zyrtare e Republikes së
Maqedonise" numer 130/2009, 124/10, 18/11, 36/ 11,
54/11 , 13/12 dhe 144/13), në nenin 58 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
"Me perjashtim nga paragrafi (1) i ketij neni, leje për
ndertim për ndertimet në zonat zhvillimore industriale teknologjike të formuara nga Qeveria e Republikes së Maqedonise dhe nga personat juridike, që i ndertojne shfrytezuesit
në zonat zhvillimore industriale teknologjike, leshon Drejtoria për Zona Zhvillimore Industriale Teknologjike."
Neni 2
Në nenin 59-a alineja 3 pas fjales "koncesion" shtohen
fjalet: "ose marreveshje për partneritet privat publik".
Neni 3
Pas nenit 62-a shtohet nen i ri 62-b, si vijon:
"Neni 62-b
Leje për ndertim shtese dhe mbindertim mund leshohet
edhe për objekt në të cilin jane ndertuar pjese, respektivisht
nivele të cilat nuk paraqesin teresi funksionale, nese për objektin ekzistues eshte leshuar aktvendim për percaktimin e
statusit juridik në pajtim me Ligjin për veprim me objektet
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e ndertuara pa leje, e me dokumentacionin e planit me të cilin eshte kryer perfshirje pjeses së objektit për të cilin eshte
miratuar aktvendim për percaktimin e statusit juridik, jane
parapare kushte për ndertim të ardhshem."
Neni 4
Në nenin 87 paragrafi (2) pas fjaleve: "organi kompetent nga neni 58 i ketij ligji" shtohen fjalet: "i cili e ka leshuar lejen për ndertim".
Neni 5
Në nenin 82 të Ligjit për ndryshimin dhe plotesimin e
Ligjit për ndertim ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 18/11), data "1 mars 2013" zevendesohet
me daten "1 qershor 2013".
Neni 6
Dispozita e nenit 55 të Ligjit për ndryshimin dhe plotesimin e Ligjit për ndertim ("Gazeta Zyrtare e Republikes së
Maqedonise" numer 144/11) nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji nuk do të zbatohet deri më 1 qershor 2013.
Neni 7
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të
Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit për ndertim.
Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në diten e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".
__________
769.
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
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ
Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за шумите,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 февруари 2013 година.
Бр. 07-883/1
13 февруари 2013 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ
Член 1
Во Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија” број 64/2009, 24/11 и 53/11), по Главата VII се додава нов член 80-а, коj гласи:
„Член 80-а
Припадниците на органот на државната управа надлежен за работите од областа на внатрешни работи се
овластени да:

1) вршат преглед на сите средства со кои се превезува или пренесува дрво и други шумски производи, на
сите места каде што се чува дрво и други шумски производи;
2) ги спречат и да ги легитимираат или да ги приведат лицата затечени во вршење на прекршоци казниви
по овој закон, или кривични дела што се однесуваат на
шумите, или за кои постои основано сомневање дека извршиле такви дела и
3) вршат привремено одземање на предмети и средства со кои е извршено кривично дело или прекршок и
предметите што настанале или се присвоени со извршување на такво дело и истите ги предадат на шумската
полиција.“
Член 2
По Главата XI се додава нова Глава XI-а и еден нов
член 100-а, кои гласат:
„XI-а. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ
Шумска кражба
Член 100-а
(1) Тој што во шума собори, исече, ископачи и на
друг начин противправно присвои едно или повеќе
стебла, ќе се казни со казна затвор од најмалку три години.
(2) Ако делото од ставот (1) на овој член е сторено
со намера собореното дрво да се продаде, ако се соборени повеќе од еден просторен метар дрва или ако делото
е извршено во шуми во заштитените подрачја, во заштитени шуми или други шуми со посебна намена, сторителот ќе се казни со казна затвор од најмалку пет години.
(3) Со казната од ставот (1) на овој член ќе се казни
тој што носи, превезува или на друг начин транспортира едно или повеќе стебла кое потекнува од шума, а дрвото не е жигосано со јасно видлив шумски жиг, не поседува одобрение за сеча и не е снабдено со испратница за исеченото дрво и дрвни сортименти кога се превезува или пренесува од местото на сеча или од место до
место.
(4) Обидот за делото од ставовите (1), (2) и (3) на
овој член е казнив.
(5) Ако делото од ставовите (1), (2) и (3) на овој член
го стори правно лице, ќе се казни со парична казна.
(6) Средствата и предметите кои произлегуваат од
кривичното дело и кои се употребени за извршување
на делото од овој член се одземаат.“
Преодни и завршни одредби
Член 3
Се задолжува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за шумите.
Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR PLOTESIMIN E LIGJIT PËR PYJE
Neni 1
Në Ligjin për pyje ("Gazeta Zyrtare e Republikes së
Maqedonise" numer 64/2009, 24/11 dhe 53/11), pas Kapitullit VII shtohet neni i ri 80-a, si vijon:
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770.
„Neni 80-a
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот
Pjesetaret e organit të administrates shteterore kompetent për ceshtje nga sfera e puneve të brendshme jane të au- на Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Републиtorizuar që:
ка Македонија издаваат
1) të kryejne kontroll të të gjitha mjeteve me të cilat transportohet ose bartet dru dhe prodhime tjera pyjore, në të gjitУКАЗ
ha vendet ku ruhen drunjte dhe prodhimet tjera pyjore;
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ2) t’i pengojne dhe t'i legjitimojne ose t'i arrestojne perВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
sonat e hasur në kryerjen e kundervajtjeve ndeshkuese siЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
pas ketij ligji, ose veprave penale që kane të bejne me
Се прогласува Законот за изменување и дополнуваpyjet, ose për të cilet ekziston dyshim i bazuar se kane krње
на
Законот за минерални суровини,
yer vepra të tilla dhe
што Собранието на Република Македонија го доне3) të kryejne marrje të perkohshme të sendeve dhe mjeсе на седницата одржана на 13 февруари 2013 година.
teve me të cilat eshte kryer vepra penale ose kundervajtja
dhe sendeve që jane krijuar ose jane pervetesuar me kryerБр. 07-884/1
Претседател
jen e vepres së tille dhe të njejtat t’ia dorezojne policise 13 февруари 2013 година на Република Македонија,
pyjore.“
Скопје
Ѓорге Иванов, с.р.
Neni 2
Pas Kapitullit XI shtohet Kapitulli i ri XI-a dhe një nen
i ri 100-a, si vijojne:
"XI-a. DISPOZITA NDESHKUESE
Vjedhja pyjore
„Neni 100-a
(1) Ai që në mal rrezon, pret, shkul dhe në menyre tjeter antiligjore perveteson një ose më shume trungje, do të
denohet me denim me burg prej së paku tri vitesh.
(2) Nese vepra nga paragrafi (1) i ketij neni eshte kryer
me qellim që druri i rrezuar të shitet, nese jane rrezuar më
shume se një meter kub dru ose nese vepra eshte kryer në
pyje në rajone të mbrojtura, në pyje të mbrojtura ose pyje
tjera me dedikim të vecante, kryeresi do të denohet me denim me burg prej së paku pese vitesh.
(3) Me denim nga paragrafi (1) i ketij neni do të denohet ai që bart ose në menyre tjeter transporton një ose më
shume trungje me origjine nga pylli, e druri nuk eshte i vulosur me vule pyjore të dukshme të qarte, nuk posedon leje
për prerje dhe nuk eshte i pajisur me fleteshoqerim për drurin e prere dhe asortimentet e drurit kur transportohet ose
bartet nga vendi i prerjes ose nga vendi në vend.
(4) Perpjekja për vepren nga paragrafet (1), (2) dhe (3)
të ketij neni eshte e denueshme.
(5) Nese vepren nga paragrafet (1), (2) dhe (3) të ketij
neni e kryen person juridik, do të denohet me denim me para.
(6) Mjetet dhe sendet që dalin nga vepra penale dhe që
jane perdorur për kryerjen e vepres sipas ketij neni, konfiskohen."
Dispozita kalimtare dhe perfundimtare

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
Член 1
Во Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија” број 136/12), во членот
34 став (3) зборот “концесионерот“ се заменува со зборот “концедентот“.
Член 2
Во членот 38 став (4) зборовите: “песок и чакал кои
не се наоѓаат на коритата и бреговите на површинските
водни тела (водотеци, езера и акумулации), сите видови на глини и собирен кварц“ се бришат, а зборовите:
“барателот на концесијата за експлоатација“ се заменуваат со зборовите: “правни и физички лица“.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Концесијата за екплоатација на песок и чакал
кои не се наоѓаат на коритата и бреговите на површинските водни тела (водотеци, езера и акумулации), сите
видови на глини и собирен кварц, се доделува на земјиште кое е во сопственост на Република Македонија,
и/или на земјиште во сопственост на барателот на концесијата за експлоатација.“
Ставовите (5), (6) и (7) стануваат ставови (6), (7) и (8).
Член 3
Во членот 71 став (2) зборот: “концесионерот“ се заменува со зборот “концедентот“.
Член 4
Во членот 98 став (2) алинеја 1 бројот “86“ се заменува со бројот “87“.

Neni 3
Ngarkohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të
Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit për pyje.

Член 5
Во членот 139 став (1) по зборовите: “доделена концесијата за експлоатација“ се додаваат зборовите: “и
периодот на важност на концесијата“.

Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në diten e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".

Член 6
Концесионерите на кои им е одземена концесијата
за експлоатација заради спроведување на Просторниот
план на регионот на заштитените зони на изворот Раш-
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че („Службен весник на Република Македонија“ број
98/2002) во периодот до 2008 година, можат во рок од
три месеци од влегувањето во сила на овој закон да поднесат барање за добивање на нова концесија за експлоатација на минерална суровина на друг локалитет.
Постапката за доделување на концесијата за експлоатација од ставот 1 на овој член ќе се спроведе согласно со членот 42 од Законот за минерални суровини
(„Службен весник на Република Македонија“ број
136/12).
Член 7
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR LENDE TË PARA MINERALE
Neni 1
Në Ligjin për lende të para minerale ("Gazeta Zyrtare e
Republikes së Maqedonise" numer 136/12), në nenin 34 paragrafi (3) fjala "koncesionari" zevendesohet me fjalen
"koncedenti".

Бр. 25 - Стр. 15

Procedura për ndarje të koncesionit për eksploatim nga
paragrafi 1 i ketij neni do të zbatohet në pajtim me nenin
42 të Ligjit për lende të para minerale ("Gazeta Zyrtare e
Republikes së Maqedonise" numer 136/12).
Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi në diten e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".
_________
771.
Врз основа на членот 68 став 1 алинеја 13 од Уставот
на Република Македонија и членот 3 од Законот на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/10, 51/11 и
15/13), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 февруари 2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За членови на Владата на Република Македонија
се избираат:
- Талат Џафери, за министер кој ќе раководи со Министерството за одбрана,
- Тахир Хани, за министер кој ќе раководи со Министерството за локална самоуправа и
- д-р Фатмир Бесими, за министер без ресор.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.

Neni 2
Në nenin 38 paragrafi (4) fjalet: "rere dhe zhavorr që
nuk gjenden në shtreterit dhe brigjet e trupave ujore siperfaqesore (rrjedha ujore, liqene dhe akumulime), të gjitha llojet e argjilit dhe kuarcit grumbullues" shlyhen, ndersa fjalet: "kerkuesi i koncesionit për eksploatim" zevendesohen
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
me fjalet: "persona juridike dhe fizike".
Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:
Бр. 07-956/1
Претседател
"(5) Koncesioni për eksploatimin e reres dhe zhavorrit 18 февруари 2013 година на Собранието на Република
që nuk gjenden në shtreterit dhe brigjet e trupave ujore siСкопје
Македонија,
perfaqesore (rrjedha ujore, liqene dhe akumulime), të gjitha
Трајко Вељаноски, с.р.
llojeve të argjilit dhe kuarcit grumbullues, ndahet në token
___________
që eshte në pronesi e Republikes së Maqedonise, dhe/ose
772.
token në pronesi të kerkuesit të koncesionit për eksploaВрз основа на членот 48 став 1 од Законот за органиtim."
зација и работа на органите на државната управа
Paragrafet (5), (6) dhe (7) behen paragrafe (6), (7) dhe (8).
(„Службен весник на Република Македонија“ број
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/10 и 51/11), Собранието
Neni 3
на Република Македонија, на седницата одржана на 18
Në nenin 71 paragrafi (2) fjala "koncesionari" zevende- февруари 2013 година, донесе
sohet me fjalen"koncedenti".
ОДЛУКА
Neni 4
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИЦИ
Në nenin 98 paragrafi (2) alinenja 1 numri "86" zevenНА МИНИСТРИ
desohet me numrin “87“.
I. За заменици на министри се именуваат:
- Земри Ќамили, за заменик на министерот кој ракоNeni 5
Në nenin 139 paragrafi (1) pas fjaleve: "koncesion i води со Министерството за внатрешни работи;
- м-р Ардиан Џеладини, за заменик на министерот
ndare për eksploatim" shtohen fjalet: "dhe periudha e
кој раководи со Министерството за финансии и
vlefshmerise së koncesionit".
- Џељаљ Бајрами, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за транспорт и врски.
Neni 6
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесуKoncesionaret të cileve u eshte hequr koncesioni për вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републиeksploatim për shkak të zbatimit të Planit hapesinor të rajo- ка Македонија“.
nit të zonave të mbrojtura të burimit Rashce ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 98/2002) në periudСОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
hen deri në vitin 2008, munden në afat prej tre muajsh nga
hyrja në fuqi e ketij ligji të parashtrojne kerkese për marrБр. 07-957/1
Претседател
jen e koncesionit të ri për eksploatim të lendes së pare mi- 18 февруари 2013 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
nerale në lokalitet tjeter.
Трајко Вељаноски, с.р.

Стр. 16 - Бр. 25
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773.
Врз основа на членот 50 став (3) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр.
29/2002, 85/2003, 40/2004 113/2005, 29/2007, 88/2008,
48/2009, 50/10, 171/10, 36/11, 98/12 и 13/13), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на
18 февруари 2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЕКСПЕРТИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО
ОСИГУРУВАЊЕ
I. За непрофесионален член на Советот на експерти
на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, со мандат од пет години, се
именува:
- д-р Силвана Мојсовска.
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-958/1
18 февруари 2013 година
Скопје

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

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
774.
Врз основа на член 6 од Законот за изменување и дополнување на Законот за личната карта („Службен весник на Република Македонија“ бр.166/2012), Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 13 февруари 2013 година, го утврди Пречистениот текст на Законот за личната карта.
Пречистениот текст на Законот за личната карта ги
опфаќа: Законот за личната карта („Службен весник на
Република Македонија“ број 8/95), Законот за изменување и дополнување на Законот за личната карта („Службен весник на Република Македонија“ број 38/02), Законот за изменување и дополнување на Законот за личната карта („Службен весник на Република Македонија“
број 16/04) и Законот за изменување на Законот за личната карта (“Службен весник на Република Македонија“ број 12/05), Законот за изменување и дополнување
на Законот за личната карта („Службен весник на Република Македонија“ број 19/07), Законот за изменување на Законот за личната карта („Службен весник на Република Македонија“ број 10/10), Законот за изменување и дополнување на Законот за личната карта („Службен весник на Република Македонија“ број 51/11), Законот за дополнување на Законот за личната карта
(„Службен весник на Република Македонија“ број
13/12) и Закон за изменување и дополнување на Законот за личната карта („Службен весник на Република
Македонија“ број 166/12) во кои е означено времето на
нивното влегување во сила.
Бр.10-116/2
15 февруари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Законодавно-правната
комисија на Собранието на
Република Македонија,
Малиша Станковиќ, с.р.

ЗАКОН
ЗА ЛИЧНАТА КАРТА
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
Член 1
Личната карта е јавна исправа со која се докажува
идентитетот, државјанството на Република Македонија, живеалиштето и адресата на граѓанинот на Република Македонија.
Личната карта може да се употребува и за преминување на државната граница, во случаи и под услови
утврдени со меѓународен договор ратификуван согласно со Уставот на Република Македонија.
Граѓанинот може да има само една лична карта.
Член 2
Секој граѓанин со наполнети 18 години живот должен е да има лична карта.
Личната карта може да се издаде и на граѓанин со
наполнети 15 години живот, на негово лично барање,
по претходна согласност од родителите, законскиот застапник или старателот.
Член 3
Личната карта ја издава Министерството за внатрешни работи.
Член 4
Барањето за издавање на лична карта граѓанинот
лично го поднесува во Министерството за внатрешни
работи според подрачјето на кое граѓанинот има живеалиште.
Барањето за издавање на лична карта се поднесува
на пропишан образец.
Поднесување на барање за издавање на лична карта
и подигање на лична карта за лице на кое со одлука на
суд му е одземена или ограничена деловната способност го врши старателот во присуство на тоа лице.
Со барањето од ставот 1 на овој член се поднесува
и личната карта чиј рок на важење е истечен, оштетената лична карта, дотраената лична карта што не може да
служи на својата намена или друга лична исправа од која може да се утврди идентитетот на граѓанинот.
Кога со личната карта од ставот 4 на овој член не
може да се утврди државјанството на граѓанинот се
поднесува и уверение за државјанство.
Со барањето од ставот 2 на овој член по исклучок,
граѓаните родени во странство поднесуваат и извод од
матична книга на родените.
Член 5
Образецот на личната карта содржи: натпис “Република Македонија”, назив “лична карта”, натпис
“MKD”, место за фотографија, грб на Република Македонија и машински читлив дел.
Во образецот на личната карта се запишуваат следниве податоци: презиме и име на граѓанинот; државјанство; пол; датум на раѓање; матичен број на граѓанинот; датум на издавање на личната карта; датум на важење на личната карта; место на раѓање на граѓанинот;
живеалиште и адреса на граѓанинот; надлежен орган
кој ја издал личната карта; број на личната карта и потпис на имателот на личната карта.
Образецот на личната карта се печати на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото писмо.
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Податоците во образецот на личната карта се запишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на основното латинско писмо (ICAO Doc 9303).
На граѓаните кои зборуваат службен јазик различен
од македонскиот јазик, образецот на личната карта се
печати и податоците во него се запишуваат и на службениот јазик и писмото што го употребува граѓанинот.
На граѓаните кои зборуваат јазик различен од службениот јазик, на нивно лично барање, податоците за
личното име што се внесуваат во личната карта се запишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото што го употребува граѓанинот.
Во образецот на личната карта меѓународните ознаки (кодови) се запишуваат согласно со меѓународните
стандарди утврдени во ICAO Doc 9303.
Член 6
При поднесување на барањето за издавање на лична
карта, од подносителот на барањето задолжително се
земаат податоци за неговите биометриски карактеристики, заради утврдување на неговиот идентитет.
Податоци за биометриски карактеристики од ставот
1 на овој член се сметаат отпечатоците од два прста и
фотографија.
Член 7
Личната карта се издава со рок на важење од десет
години, а за граѓанин помлад од 27 години живот со
рок на важење од пет години.
Граѓаниниот не смее да се служи со лична карта чиј
рок на важење е истечен.
На граѓанинот кој најмалку два пати ќе загуби лична карта или на друг начин ќе остане без неа, заменетата лична карта му се издава со рок на важење од една
година. По истекот на овој рок, новата лична карта се
издава со рок на важење утврден во ставот 1 на овој
член.
Барањето за замена на личната карта се поднесува
најдоцна во рок од 30 дена пред истекот на рокот на важењето на личната карта.
При промена на име на улица согласно со Законот
за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти, личната карта
на граѓанинот ќе важи до рокот на важење кој е наведен во личната карта, освен во случаите предвидени со
членот 14 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за личната карта („Службен весник на Република Македонија“ број 19/2007 и 10/10).
Член 7-а
Министерството за внатрешни работи на барање на
надлежниот суд, кој под услови и на начин утврдени со
Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија може да бара одбивање на барањето за
издавање на пасош, односно одземање на пасошот, со
решение ќе забрани употреба на личната карта за преминување на државната граница.
Против решението од ставот 1 на овој член жалба
може да се поднесе до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во
втор степен.
Жалбата од ставот 2 на овој член не го одлага извршувањето на решението.
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Член 7-б
За сите факти кои за последица имаат престанување
на причините за забрана на употреба на личната карта
за преминување на државната граница, надлежниот суд
веднаш по службена должност го известува Министерството за внатрешни работи.
Ќе се смета дека се престанати причините за забрана на употреба на личната карта за преминување на државната граница, ако надлежниот суд не го обнови барањето по истекот на една година од денот на поднесувањето на барањето.
Во случаите од ставовите 1 и 2 на овој член, на барање на граѓанинот, Министерството за внатрешни работи ќе ја избрише забраната за употреба на личната карта за преминување на државната граница.
Член 7-в
Министерот за внатрешни работи ќе го пропише начинот на забележувањето и бришењето на забраната за
употреба на личната карта за преминување на државната граница, како и начинот на водење на евиденцијата
од членот 14 на овој закон.
Член 8
Ha граѓанин кој ќе го промени живеалиштето или
ќе изврши промена на личното име, му се издава нова
лична карта.
При промена на адресата на станот на живеалиштето, граѓанинот е должен во рок од 30 дена да поднесе
барање за замена на личната карта со нова.
Член 9
Граѓанинот од членот 2 став 1 на овој закон должен
е личната карта да ја носи со себе и да ја покаже на барање на службеното лице коe со закон е овластено да
легитимира.
Не е дозволено задржување на туѓа лична карта, ниту давање на лична карта на друг на послуга, како и
послужување со туѓа лична карта како со своја.
Задржување на туѓа лична карта во смисла на овој
закон, ги опфаќа дејствијата со кои од страна на службени лица, кои со закон се овластени да вршат легитимирање или било кое друго овластено лице, се чува туѓата лична карта, односно се држи подолго од времето
потребно за утврдување на идентитетот на граѓанинот
без негово непосредно присуство, како и секое дејствие
со кое на граѓанинот му се оневозможува личната карта да ја носи со себе.
Член 9-а
Личната карта може да ја копираат контролорите
и/или обработувачите на збирки на личните податоци
само во случаи утврдени со закон.
Личната карта покрај лицата на кои се однесува, може да ја копираат и нотарите при утврдување на идентитетот и субјективитетот на учесниците во постапките
кои се водат пред нотар согласно со закон, како и од
страна на други контролори и/или обработувачи на
збирки на лични податоци само во случаи утврдени со
закон.
По исклучок од ставовите 1 и 2 на овој член, личната карта може за однапред утврдена цел или цели да се
копира и по претходна писмена изречна согласност на
сопственикот на личната карта.
По копирањето на личната карта, копијата соодветно се означува дека истата не може да се користи за
друга цел освен за онаа за која согласно закон е направена. Натамошното копирање, односно умножување на
копијата е забрането, освен доколку со закон поинаку
не е утврдено.

Стр. 18 - Бр. 25

На барање на сопственикот на личната карта контролорот, односно обработувачот е должен да издаде потврда за направената копија на личната карта во која задолжително се наведува целта за која е направена копијата и рокот на нејзиното чување.
Забрането е обработување и чување на копија на
лична карта во електронски облик, освен доколку со закон поинаку не е утврдено.
Изразите „контролор“, „обработувач“ и „согласност“ во смисла на овој закон, имаат исто значење како
и изразите „контролор на збирка на лични податоци“,
„обработувач на збирка на лични податоци“ и „согласност на субјектот на лични податоци“ кои се утврдени
со прописите за заштита на личните податоци.
Член 10
Кога службено лице на Министерството за внатрешни работи овластено да легитимира ќе утврди дека личната карта на граѓанинот е толку оштетена или дотраена што не може да и служи на својата намена или изгледот на имателот на личната карта е толку изменет што
не одговара на фотографијата на личната карта, ќе го задолжи граѓанинот во рок од 15 дена да поднесе барање
за замена на личната карта.
Во случаите од ставот 1 на овој член барање за замена на личната карта може да поднесе и граѓанинот.
Член 11
Граѓанин кој ќе загуби лична карта или на друг начин ќе остане без неа должен е да пријави на Министерството за внатрешни работи да ја огласи за неважечка во „Службен весник на Република Македонија“
на свој трошок и да поднесе барање за издавање на нова лична карта. При поднесување на барањето за издавање на нова лична карта, граѓанинот е должен да приложи доказ дека во „Службен весник на Република Македонија“ ја огласил порано издадената лична карта за
неважечка.
Ако граѓанинот на кој му е издадена нова лична карта ја пронајде порано издадената лична карта, должен е
веднаш истата да ја предаде на Министерството за внатрешни работи.
Член 11-а
Граѓанинот на кој државјанството на Република Македонија му престанало со отпуст согласно со Законот
за државјанството на Република Македонија, должен е
на денот на врачување на решението за отпуст од државјанството на Република Македонија личната карта
да ја предаде на Министерството за внатрешни работи
или ако живее во странство, на дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во
странство.
Член 12
Министерството за внатрешни работи најдоцна во
рок од 15 дена од денот на приемот на барањето, ќе му
издаде лична карта на граѓанинот.
Доколку Министерството за внатрешни работи не
ја издаде личната карта, односно не донесе решение за
одбивање на барањето за издавање лична карта во рокот од ставот 1 на овој член, подносителот на барањето
има право во рок од три работни дена од истекот на тој
рок да поднесе барање до писарницата на министерот
за внатрешни работи, заради донесување на решение
од страна на министерот за внатрешни работи.
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Формата и содржината на образецот на барањето од
ставот 2 на овој член ги пропишува министерот за внатрешни работи.
Министерот за внатрешни работи е должен во рок
од пет работни дена од денот на поднесување на барањето од ставот 2 на овој член до писарницата на министерот за внатрешни работи да донесе решение со кое
барањето за издавање на лична карта е уважено или одбиено. Доколку министерот за внатрешни работи нема
писарница, барањето се поднесува во писарницата на
седиштето на Министерството за внатрешни работи.
Кон барањето за донесување решение од ставот 2
на овој член подносителот на барањето доставува и копија од барањето за издавање лична карта од ставот 1
на овој член.
Доколку министерот за внатрешни работи не донесе решение во рокот од ставот 4 на овој член, подносителот на барањето може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од пет работни дена.
Инспекторот е должен во рок од десет дена од денот на приемот на известувањето од ставот 6 на овој
член, да изврши инспекциски надзор во Министерството за внатрешни работи и да утврди дали е спроведена
постапката согласно со закон и во рок од три работни
дена од денот на извршениот надзор да го извести подносителот на барањето за утврдената состојба при извршениот надзор.
Инспекторот по извршениот надзор согласно со закон, донесува решение со кое го задолжува министерот
за внатрешни работи во рок од десет дена да одлучи по
поднесеното барање, односно да го уважи или одбие барањето и за преземените мерки во истиот рок да го извести инспекторoт и да му достави примерок од актот
со кој е одлучено по барањето.
Доколку министерот за внатрешни работи не одлучи во рокот од ставот 8 на овој член, инспекторот ќе
поднесе барање за поведување прекршочна постапка за
прекршок утврден во Законот за управната инспекција
и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена
во кој министерот за внатрешни работи ќе одлучи по
поднесеното барање за што во истиот рок ќе го извести
инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се
доставува копија од актот со кој одлучувал по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена
го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
Доколку министерот за внатрешни работи не одлучи и во дополнителниот рок од ставот 9 на овој член,
инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој рок го информира подносителот на барањето за преземените
мерки.
Доколку инспекторот не постапи по известувањето
од ставот 7 на овој член, подносителот на барањето во
рок од пет дена има право да поднесе приговор до писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, барањето
се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен инспекторат.
Директорот на Државниот управен инспекторат е
должен во рок од три работни дена од денот на приемот да го разгледа приговорот од ставот 11 на овој
член и доколку утврди дека инспекторот не постапил
по известувањето од подносителот на барањето од ставот 6 на овој член или не поднел пријава согласно со
ставот 10 на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување пре-
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кршочна постапка за прекршок утврден во Законот за
управната инспекција за инспекторот и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот
ќе изврши надзор во Министерството за внатрешни работи дали е спроведена постапката согласно со закон и
во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот 12 на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до
надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во
рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
Во случајот од ставот 13 на овој член директорот на
Државниот управен инспекторат веднаш, а најдоцна
во рок од еден работен ден ќе овласти друг инспектор
да го спроведе надзорот веднаш.
Во случајот од ставот 14 на овој член директорот на
Државниот управен инспекторат во рок од три работни
дена го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно со ставот 12 на овој член,
подносителот на барањето може да поднесе пријава до
надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни дена.
Доколку министерот за внатрешни работи не одлучи во рок од ставот 10 на овој член, подносителот на барањето може да поведе управен спор пред надлежниот
суд.
Постапката пред Управниот суд е итна.
Подзаконскиот акт од ставот (3) на овој член се донесува во рок од 15 дена од денот на донесувањето на
овој закон.
Член 13
Личната карта се подигнува лично од граѓанинот,
кој притоа е должен да ја предаде старата лична карта
на Министерството за внатрешни работи заради поништување.
Член 14
Министерството за внатрешни работи води евиденција за издадените лични карти согласно со утврдените
стандарди и законски прописи.
Министерството за внатрешни работи води евиденција за запишувањето на забраната и за бришењето на
забраната на употреба на личната карта за преминување на државната граница.
Член 14-а
Надзор над спроведувањето на одредбите од членовите 9 ставот 2 и 9-а од овој закон врши Дирекцијата за
заштита на личните податоци.
Член 15
Глоба во износ од 20 до 80 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице,
кое:
1. има повеќе од една лична карта (член 1 став 2);
2. со наполнети 18 години живот нема лична карта
(член 2 став 1);
3. ќе поднесе невистинит извод од матичната книга
на родените (член 4 став 6);
4. се служи со лична карта чиј рок на важење е истечен (член 7 став 2);
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5. во законски утврдениот рок не поднесе барање за
замена на личната карта (член 7 став 4 и член 10);
6. нема да поднесе барање за замена на личната карта во законски утврдениот рок (член 8 став 2);
7) ќе ја задржи туѓата лична карта по кој било основ, односно ќе ја даде личната карта на друг на послуга или ќе се послужи со туѓа лична карта како со своја
(член 9 став 2);
8. нема да ја предаде личната карта на Министерството за внатрешни работи, односно на дипломатскоконзуларното претставништво на Република Македонија во странство (член 11-а) и
9. нема да ја предаде старата лична карта на Министерството за внатрешни работи заради поништување
(член 13);”.
Глоба во висина од 30 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице кое не
ја носи со себе личната карта или ќе одбие да ја покаже
личната карта (член 9 став 1).
Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице-контролор, односно обработувач, ако постапува на начин
спротивен на одредбите од членот 9-а од овој закон.
Глоба во износ од 350 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице
во правното лице - контролор, односно обработувач
или на службеното лице во државен орган - контролор,
односно обработувач за сторен прекршок од ставот 3
на овој член.
Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице-контролор, односно обработувач за сторен прекршок од
ставот 3 на овој член.
Член 15-а
За прекршоците предвидени со одредбите од членот 15 на овој закон, прекршочната постапка ја води комисија на Министерството за внатрешни работи.
Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од
два члена и претседател на комисијата.
Членовите на комисијата имаат завршено високо
образование и работно искуство од најмалку седум години на предметната материја, а претседателот на комисијата е дипломиран правник со положен правосуден
испит и работно искуство од најмалку десет години на
предметната материја.
Член 15-б
За прекршоците предвидени со одредбите од членот 15 ставови 3, 4 и 5 од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува Дирекцијата за заштита на личните податоци во согласност со
прописите за заштита на личните податоци.
Членовите 16, 17 и 18 се избришани.
Член 19
(Член 19 од Законот објавен во „Службен весник
на Република Македонија“ број 8/95)
Со влегувањето во сила на овој закон престануваат
да важи Законот за лична карта („Службен весник на
СРМ“ број 15/73, 20/73, 38/85, 37/87, 51/88 и 19/90) и Законот за основните податоци на личната карта („Службен весник на СФРЈ“ број 6/73).
Член 20

Стр. 20 - Бр. 25

(Член 11 од Законот објавен во „Службен весник
на Република Македонија“ број 16/04)
Подзаконскиот пропис чие донесување е утврдено
со овој закон ќе се донесе најдоцна во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 21
(Член 13 од Законот објавен во „Службен весник
на Република Македонија“ број 19/07)
Министерот за внатрешни работи во рок од три месеца од влегувањето во сила на овој закон ќе донесе
подзаконски пропис за образецот на барањето за издавање на личната карта, образецот на потврдата за поднесено барање за издавање на личната карта, образецот
на личната карта, постапката за издавање и замена на
личната карта и за начинот на водење на евиденција за
издадените лични карти.
Член 22
(Член 14 од Законот објавен во „Службен весник
на Република Македонија“ број 19/07)
Личните карти издадени пред денот на влегувањето
во сила на овој закон ќе важат до рокот на важење кој е
наведен во личната карта, но најдолго до пет години од
денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 23
(Член 15 од Законот објавен во „Службен весник
на Република Македонија“ број 19/07)
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
обајвувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а одредбите на членовите 1, 2, 3, 4 и 5 од овој
закон ќе се применуваат од 1 октомври 2007 година.
Член 24
(Член 3 од Законот објавен во „Службен весник
на Република Македонија“ број 51/11)
Подзаконскиот акт од членот 2 став 3 на овој закон
ќе се донесе во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 25
(Член 4 од Законот објавен во „Службен весник
на Република Македонија“ број 51/11)
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 април 2012
година, освен одредбата од членот 1 на овој закон која
ќе започне да се применува со започнување на примената на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.
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775.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и
15/2013 ), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.2.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА СЛЕДЕЊЕ И ОЦЕНКА НА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА НАЦИОНАЛНАТА
СТРАТЕГИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД
СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО 2012-2015
Член 1
Со оваа одлука се формира Национално координативно тело за следење и оценка на имплементацијата
на Националната стратегија за спречување и заштита
од семејно насилство 2012-2015 (во натамошниот
текст: Национално координативно тело).
Член 2
Националното координативно тело за следење и
оценка на имплементацијата на Националната стратегија за спречување и заштита од семејно насилство 20122015, е составено од 14 члена и тоа: Министерство за
труд и социјална политика (пет членa) Министерство
за внатрешни работи (еден член), Министерство за
образование и наука (еден член), Министерство за
здравство (еден член), Министерство за правда (еден
член), граѓански организации (еден член), Секретаријатот за европски прашања (еден член), Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија (еден
член) и Собрание на Република Македонија (два члена). Од редот на членовите на Министерството за труд
и социјална политика се избираат преседателот на Националното координативно тело и националниот известувач.
Со Националното координативно тело ќе претседава Министерството за труд и социјална политика.
По потреба, на предлог на претседателот на Националното координативно тело, во работата на телото ќе
можат повремено да учествуваат во работата и претставници од редот на: меѓуопштински центри за социјална работа; Заводот за социјални дејности; Агенцијата за вработување на Република Македонија; Институтот за социјална работа и социјална политика; Академијата за судии и јавни обвинители; основни судови; Секторот за аналитика, истражување и документирање и
Секторот за внатрешни работи при Министерството за
внатрешни работи; секторите за основно, средно и високо образование; Бирото за развој на образованието; академските институти и институции, воспитно образовни
институции; Националната комисија за насилство и
здравје; Институтот за јавно здравје на Република Македонија; Лекарската комора на Република Македонија; здравствени установи; Медицинскиот факултет; Македонското лекарско друштво; и единици на локалната
самоуправа и граѓанските организации.
Член 3
Националното координативно тело:
- Дава мислење за годишните акциски планови за
имплементација на Националната стратегија за спречување и заштита од семејно насилство 2012-2015, за секое министерство;
- Подготвува план за мониторинг и прогрес на
активностите предвидени во стратегијата;
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- Врши полугодишна евалуација за прогресот во
периодот на имплементација;
- Редовно, на секои шест месеци, изготвува извештај за динамиката на спроведените активности;
- Соработува со единиците на локалната самоуправа, органите, институциите и здруженијата, за спроведување на активностите од стратегијата;
- Соработува со меѓународни организации;
- Планира и реализира координирани активности за
семејно насилство.

- Мирјана Јордановска, заменик член
Секретаријат за европски прашања:
- Александра Вуковиќ, член
- Нена Неновска, заменик член
Генерален секретаријат на Владата на Република
Македонија:
- Весна Василева, член
- Оливера Димитриева, заменик член

Член 4
Националниот известувач за својата работа ја известува Владата на Република Македонија на секои шест
месеци.

Собрание на Република Македонија:
- Лилјана Поповска, член
- Садије Илјази, член
- Вјолца Мехмети Нуредини, заменик член

Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, a ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.

Граѓанските организации:
- Елена Димушева, член
- Мила Царовска, заменик член

Бр. 41-742/1
17 февруари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

776.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и
15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.2.2013 година, донесе

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 41-742/2
17 февруари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НАЦИОНАЛЕН ИЗВЕСТУВАЧ И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА СЛЕДЕЊЕ
И ОЦЕНКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ
И ЗАШТИТА ОД СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО 2012-2015

777.
Врз основа на член 69 алинеја 2 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ број 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11 и
148/11), министеството за земјоделство, шумарство и
водостопанство, донесе

1. За претседател, национален известувач и членови
на Националното координативно тело за следење и
оценка на имплементацијата на Националната стратегија за спречување и заштита од семејно насилство 20122015 се именуваат:

НАРЕДБА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ
СТАНДАРД ЗА УПАТСТВА ЗА ПРОГРАМИТЕ ЗА
УНИШТУВАЊЕ НА ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ БР. 9

Министерство за труд и социјална политика:
- Ирена Тодороска - претседател на Националното
координативно тело.
- Билјана Трајковска, национален известувач на Националното координативно тело.
- Софија Спасовска, член;
- Лидија Штерјов, член;
- Светлана Цветковска, член;
Министерство за внатрешни работи:
- Лилјана Јаковчевска, член
- Жаклина Просаровска, заменик член
Министерство за здравство:
- Никица Панова, член
- Зоран Стојановски, заменик член
Министерство за правда:
- Дејан Цветановски, член
- Маријана Трипуновска, заменик член
Министерство за образование и наука:
- Георге Николов, член

Член 1
Со оваа наредба се пропишува начинот на спроведување на меѓународниот стандард за упатства за програмите за уништување на штетни организми бр. 9.
Член 2
Во постапката за уништување на штетни организми, може да се примени меѓународниот стандард за
упатства за програмите за уништување на штетни организми бр. 9 кој е даден во Прилог и е составен дел на
оваа наредба.
Член 3
Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 17- 89/1
5 февруари 2013 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

Стр. 22 - Бр. 25
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
778.
Врз основа на член 27-б став 2 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност
(„Службен весник на Република Македонија” бр.37/97,
25/00, 101/00, 50/01, 25/03, 37/04, 4/05, 50/06, 29/07,
102/08, 161/08, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12 и
114/12), министерот за труд и социјална политика, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР НА АГЕНЦИИТE ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОСРЕДУВАЊЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ СО
НАПЛАТА ВО ЗЕМЈАТА И ВО СТРАНСТВО
Член 1
Во Правилникот за формата, содржината и начинот
на водење на регистар на агенциите за вршење на посредување за вработување со наплата во земјата и во
странство („Службен весник на Република Македонија” бр. 17/13), во членот 4 зборот “пет” се заменува со
бројот “30”.
Член 2
Овој правилник влегува вo сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 08-664/3
Министер за труд
12 февруари 2013 година
и социјална политика,
Скопје
Спиро Ристовски, с.р.
___________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
779.
Врз основа на член 96 став (8) точка 3 од Законот
за водите („Службен весник на Република Македонија“
бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11 и 44/12), министерот за животна средина и просторно планирање, донесe
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ
НА ЗАШТИТНИ ЗОНИ НА ОБЛАСТИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ КАКО ЗАШТИТЕНО ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО КАДЕ ОДРЖУВАЊЕТО И ПОДОБРУВАЊЕТО НА СОСТОЈБАТА НА ВОДИТЕ Е ЗНАЧАЕН
ФАКТОР
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на Регистарот на заштитни зони на областите
определени како заштитено природно наследство каде

Бр. 25 - Стр. 31

одржувањето и подобрувањето на состојбата на водите
е значаен фактор (во понатамошниот текст: Регистарот).
Член 2
(1) Регистарот се води во форма на книга во А3
формат со тврди корици во темно сина боја со листови
кои се меѓусебно поврзани и нумерирани.
(2) На предната страна на Регистарот со златни букви се напишани следните зборови: Република Македонија, Министерство за животна средина и просторно
планирање, Регистарот на заштитни зони на областите
определени како заштитено природно наследство каде
одржувањето и подобрувањето на состојбата на водите
е значаен фактор.
(3) Листовите на книгата ги содржат следните податоци:
1. Податоци за идентификација на заштитната зона:
- единствен регистарски број;
- назив на заштитната зона на областа определена
како заштитено природно наследство каде одржувањето и подобрувањето на состојбата на водите е значаен
фактор (во понатамошниот текст: заштитна зона);
- категорија на заштитa;
- датум кога е предложено прогласувањето на заштитната зона;
- датум кога е донесен актот за прогласување на заштитната зона;
- име на актот за прогласување на заштитната зона
(вклучувајќи го името на органот кој го донел актот и
бројот на „Службен весник на Република Македонија”
во кој е објавен актот);
- субјект кој управува со заштитната зона и
- датум на влегувањето во сила на актот со кој заштитата е укината или променета и содржина на промената (доколку е релевантно) (вклучувајќи го името на
органот кој го донесува актот и бројот на „Службен весник на Република Македонија” во кој е објавен актот).
2. Локација на заштитната зона:
- местоположба на заштитната зона, (општина, населба, град); географска широчина и географска должина на најоддалечените точки на заштитната зона (најсеверната точка, најјужната точка, најисточната точка и
најзападната точка);
- површина (ha);
- растојание помеѓу најоддалечените точки на на заштитната зона (најсеверната и најјужната точка, најисточната и најзападната точка);
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- припадност на административен регион (NUTS - датум на донесување на планот;
код на регионот и име на регионот) и
- важност;
- биогеографски регион.
- зонирање на областите определени како заштите3. Податоци за квалитетот на водата и биолошкиот но природно наследство;
минимум во водните тела на заштитната зона каде одр- типови зони;
жувањето и подобрувањето на состојбата на водите е
- површина во ha на која се врши активноста;
значаен фактор и безбедност на заштитната зона.
- годишна програма за заштита на природата и дату4. Oпис на заштитната зона:
мот на донесување;
- општи карактеристики на областите определени
- просторен план за областите определени како закако заштитено природно наследство (класи на живеа- штитено природно наследство и датум на донесување;
лишта и други карактеристики);
- урбанистичко планска документација за областите
- квалитет и важност/значајност на областите опреопределени како заштитено природно наследство со даделени како заштитено природно наследство (најбитни
тумот на донесување;
карактеристики на областите определени како заштите- листа на преземени активности во рамките на облано природно наследство);
стите определени како заштитено природно наследство
- загрозеност (закани) на областите определени каво тековната година и
ко заштитено природно наследство;
- листа на субјекти кои во тековната година презема- видот на сопственост врз областите определени кале
активности
во областите определени како заштитено
ко заштитено природно наследство изразена во површиприродно наследство (се однесува на спроведување на
на во ha) и
- историски записи за областите определени како за- некое научно истражување, мониторинг или друга
штитено природно наследство (промена на категорија- активност од интерес за заштитата на природата).
7. Зонирање на заштитната зона на областите опрета на заштита, датум кога е донесена промената на категоријата на заштита, актот во кој е објавена промената делени како заштитено природно наследство каде одрна категоријата на заштита, промена на површината на жувањето и подобрувањето на состојбата на водите е
областите определени како заштитено природно нас- значаен фактор.
8. Картографски приказ на заштитната зона со утврледство и слично).
5. Еколошки информации:
дените зони внатре во подачјето.
- информации за застапеноста на типови живеали9. Мониторинг на заштитната зона, точки за монитошта во областите определени како заштитено природно ринг со картографски приказ.
наследство, површина (ha) или процентуална застапе10. Меѓународен статус на заштита на областите
ност и проценка на нивната состојба на засегнатост определени како заштитено природно наследство:
и/или заштита;
- врски со други иницијативи и меѓународни стату- тип живеалиште;
си на заштитени подрачја и
- површина (ha);
- преклопување со меѓународните назначени и за- застапеност (%);
штитени подрачја (проценти или површина).
- проценка на состојбата на засегнатост и/или зашти(4) Формата и содржината на Регистарот се дадени
та;
во Прилог кој е составен дел на овој правилник.
- информации за застапеноста на диви видови во областите определени како заштитено природно наследсЧлен 3
тво и проценка на нивната состојба на засегнатост
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од деи/или заштита (птици, цицачи, водоземци, влечуги, ринот на објавувањето во „Службен весник на Република
би, без’рбетници, растенија, габи итн.) и
Македонија”.
- вид, бројност, состојба на засегнатост, статус на заштита.
Бр. 07-12181/3-2012
Министер за животна средина
6. Активности во заштитната зона:
4
февруари
2013
година
и просторно планирање,
- план за управување со областите определени како
Скопје
Абдилаќим Адеми, с.р.
заштитено природно наследство;
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Драган
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Димитар
Ангел
Димче
Ѓеорѓе
Момчило
Венцо
Срѓан
Демурша
Методи
Блажо
Бранко
Живко
Тони
Мијалче
Кирил
Мијалче
Тодор
Трајко
Сашко
Симеон
Методи
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Пано
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Митко
Киро
Благој
Јордан
Димитрија
Глигорче
Звонко
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Петре
Ванчо

Каровски
Серафимовска
Павлов
Бисерова
Николова
Николова
Златановиќ
Османов
Штерјова
Богданска
Николова
Арсова
Плешкова
Ташков
Митров
Протогеров
Николовски
Дачова
Кајева
Стоилова
Арсова
Михајлова
Јосимовскa
Трајчева
Спасова
Сарашов
Ангеловски
Саракинова
Антониевска
Дукова
Станков
Џидров
Миличински
Димитриев
Свирков
Инџакарова

Оваа одлука влегува во сила на 13.2.2013 година.
Бр. 07-443/1
13 февруари 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
___________

782.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
107/2005), член 42 од Законот за судовите („Службен
весник на РМ“ бр.58/2006) и член 31 став 1 алинеја 4 и
член 46 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на редовната 146-та
седница одржана на ден 13.2.2013 година, ја донесе
следната
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ
НА ОСНОВЕН СУД КАВАДАРЦИ
За судии поротници на Основен суд Кавадарци се
избрани:
1. Менка Танчева
2. Билјана Мукаетова
3. Панда Скандева
4. Наташа Бошковска
5. Верица Јошева
6. Јосиф Стојанов

7. Деспина Стојанова
8. Марија Манчева
9. Васка Србакова
10. Радица Костова
11. Руменка Јанчева
12. Снежана Мешкова
13. Весна Димовска
14. Босилка Петрева
15. Елизабета Атанасова
16. Менка Лазова и
17. Јованка Митрева.
Оваа одлука влегува во сила 13.2.2013 година.
Бр. 07-444/1
14 февруари 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
___________

783.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.107/2005), член 42 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) и член 31 став 1 алинеја
4 и член 46 од Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006),
Судскиот совет на Република Македонија на редовната
146-та седница одржана на ден 13.2.2013 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ
НА ОСНОВЕН СУД КРИВА ПАЛАНКА
За судии поротници на Основен суд Крива Паланка
се избрани:
1. Тодорче Јаков
2. Синиша Стаменковски
3. Дејан Ѓорѓиевски
4. Сашка Мијалковска
5. Нада Додевска
6. Емилија Бојковска
7. Снежана Цветановска
8. Цветанка Стојмировска
9. Наташа Трајановска
10. Маја Јакимовска
11. Даниел Стојилковски
12. Дане Петровски
13. Радица Митовска
14. Павлина Николоска-Арсовска
15. Елена Величковска
16. Драгана Стојановска
17. Софија Николовска
18. Мирјана Цековска
19. Сања Ристовска
20. Кристина Николовска
21. Елена Митровска
22. Александар Стојчевски
23. Љубомир Маџовски
24. Жаклина Ѓорѓиевска
25. Александра Стефановска
26. Ирена Јакимова
27. Анета Златановска
28. Елида Митровска
29. Стевче Благоевски
Оваа одлука влегува во сила на 13.2.2013 година.
Бр. 07-445/1
13 февруари 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
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784.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.107/2005), член 42 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) и член 31 став 1 алинеја
4 и член 46 од Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006),
Судскиот совет на Република Македонија на редовната
146-та седница одржана на ден 13.2.2013 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ
НА ОСНОВЕН СУД ТЕТОВО
За судии поротници на Основен суд Тетово се избрани:
1. Митко Велче Богатиноски
2. Драган Тасо Спасовски
3. Јусуф Алил Џељиљи
4. Радослав Милан Божиновски
5. Сахит Идриз Емини
6. Виолета Трпе Јованоска
7. Јуахмин Јусуф Велија
8. Светлана Ѓерасим Алексовска
9. Асип Мустафа Алији
10. Гордана Стојан Благојевиќ
11. Јусуф Асан Реџепи
12. Верка Томо Качелова
13. Гордана Богоја Младеноска
14. Добре Саво Наковски и
15. Велко Крсто Блажевски.
Оваа одлука влегува во сила на 13.2.2013 година.
Бр. 07-446/1
13 февруари 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
___________

786.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
107/2005), член 42 од Законот за судовите („Службен
весник на РМ“ бр.58/2006) и член 31 став 1 алинеја 4 и
член 46 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на редовната 146-та
седница одржана на ден 13.2.2013 година, ја донесе
следната
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ
НА ОСНОВЕН СУД ДЕЛЧЕВО
За судии поротници на Основен суд Делчево се избрани:
1. Сања Раде Даневска
2. Тихомир Борис Костадинов
3. Антонио Драган Димитровски
4. Љупка Бране Димитровска
5. Даниела Младен Митревска
6. Благој Миле Митевски
7. Горан Атанас Иванов
8. Јованчо Киро Медарски
9. Влатко Благојчо Соколов
10. Душко Миладин Михаиловски
11. Александра Митко Милчевска
12. Катерина Павле Костадинова
13. Маја Славе Стојчевска
14. Александра Благојчо Димитровска
15. Елена Методи Димитровска и
16.Соња Драган Стоичова.
Оваа одлука влегува во сила на 13.2.2013 година.

Бр. 07-448/1
Судски совет
785.
13
февруари
2013
година
на
Република
Македонија
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на РепубСкопје
Претседател,
лика Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
Александра Зафировска, с.р.
107/2005), член 42 од Законот за судовите („Службен
___________
весник на РМ“ бр.58/2006) и член 31 став 1 алинеја 4 и
член 46 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006), Судски- 787.
Судскиот совет на Република Македонија, постапуот совет на Република Македонија на редовната 146-та
седница одржана на ден 13.2.2013 година, ја донесе вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
следната
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на ЗаОДЛУКА
конот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на РепубНА ОСНОВЕН СУД КРАТОВО
лика Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006)
За судии поротници на Основен суд Кратово се из- в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување
на Законот за Судски совет на Република Македонија
брани:
(„Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден
1. Ивана Тодор Досева
2. Слаѓан Столе Спасовски
13.2.2013 година, донесе
3. Милорад Тоде Анастасов
4. Златко Сашо Стојановски
РЕШЕНИЕ
5. Ванче Љупчо Спиров
6. Драган Санде Ѓеорѓиевски
Се констатира престанок на судиската функција на
7. Димитарче Грозде Митевски
Милан Доганџиски, судија на Основниот суд Скопје 1
8. Зорица Сашо Михајловска
Скопје, со навршување на 64 години на 7.2.2013 година.
9. Кристел Круме Павловски
Решението влегува во сила со денот на донесување10. Далибор Петарчо Монев и
11. Даниела Санде Тодосова.
то – 13.2.2013 година.
Оваа одлука влегува во сила на 13.2.2013 година.
Бр. 07-441/1
Судски совет
Бр. 07-447/1
Судски совет
13
февруари
2013
година
на
Република
Македонија
13 февруари 2013 година на Република Македонија
Скопје
Претседател,
Скопје
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
Александра Зафировска, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
788.
Врз основа на член 19 став (2) од Законот за ветеринарно-медицински препарати („Службен весник на Република Македонија” број 42/10 и 136/11), директорот
на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТ, КАКО И ОПШТИТЕ
И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНИ ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИОТ ПРЕПАРАТ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ (*)
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за ставање во промет на ветеринарно-медицински
препарат и општите и посебните услови кои треба да
ги исполни ветеринарно-медицинскиот препарат за ставање во промет.
Член 2
(1) Поимите дефинирани со Законот за ветеринарно-медицински препарати се применувааат и во овој
правилник.
(2) Поимите употребени во овој правилник го имаат
следното значење:
1) „Референтен ветеринарно-медицински препарат“ е ветеринарно-медицински препарат којшто е одобрен за ставање во промет согласно Законот за ветеринарно-медицински препарати и член 6 од овој правилник.
2) „Главно Досие за Антитела на Вакцини” е посебен дел од досието на барањето за ставање во промет
на вакцина, кој ги содржи сите релевантни податоци за
квалитетот на сите активни супстанции кои се составен
дел на овој ветеринарно-медицински препарат. Посебниот дел може да биде заеднички за една или повеќе
моновалентни и/или комбинирани вакцини кои се претставени од страна на истиот подносител на барањето за
ставање во промет.
3) „Досие за Мултивакцинален Сој“ е поединечно
досие кое ги содржи сите релевантни податоци за единствени, и преку научниот извештај за различни соеви и
комбинации на соеви за одобрување за ставање во промет на вакцини за антигенски варијабилни вируси.
 Со овој правилник се врши усогласување со одредбите на Директивата 2001/82/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 6
Ноември 2001 година за Кодекс во однос на ветеринарно-медицинските препарати на Заедницата (32001L0082); изменета и дополнета со Директивата 2004/28/ЕК на Европскиот Парламент и
на Советот од 10 Февруари 2004 година (32004L0028); изменета и
дополнета со Директивата 2009/9/ЕК (32009L0009); изменета и дополнета со Регулативата (ЕК) Бр. 470/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 6 мај 2009 година; изменета и дополнета со
Директивата 2009/53/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот
од 18 јуни 2009 година (32009L0053); изменета и дополнета со Регулативата (ЕК) Бр. 596/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 18 јуни 2009 година (32009R0596).
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4) „ЕМЕА“ е Европска Медицинска Агенција која
е одговорна за усогласување на постојните научни потенцијали ставени на располагање на земјите членки за
евалуација, надзор и фармаколошка внимателност на
медицинските препарати.
5) „Земја членка“ е секоја земја членка на Европската Унија.
6) „Трета Земја“ се сите земји освен Република Македонија и земјите членки на Европската Унија.
Член 3
(1) Образецот на барањето за ставање во промет на
ветеринарно-медицински препарат се состои од единаесет меѓусебно поврзани страни во А4 формат на хартија во бела боја.
(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член
ги содржи следниве податоци:
1) дел 1: Типови на барање
2) дел 2: Поединости за одобрувањето за ставање во
промет
3) дел 3: Научни сознанија
4) дел 4: Барања за одобрување за ставање во промет за други земји
5) дел 5: Изјава и потпис
6) дел 6: Збирен извештај, Експертски извештаи и
Техничка Документација
7) дел 7: Листа на приложени документи
(3) Образецот на барање од став (1) на овој член е
даден во Прилог I кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Во зависност од условите за ставање во промет и потребната документација, во делот 1 од образецот на барање се пополнува соодветно типот на барање, и тоа:
1) комплетно барање за ставање во промет во согласност со член 5 од овој правилник;
2) барање за ставање во промет во случаите од член
7 став (1), (2) (3) и (4) од овој правилник (барање за генерички препарат);
3) барање за ставање во промет во случаите од член
7 став (5) од овој правилник (“хибридно барање“);
4) барање за ставање во промет во случаите од член
7 став (6) од овој правилник (барање за биолошки препарат);
5) барање за ставање во промет во случаите од член
8 од овој правилник (барање за препарат со добро етаблирана употреба);
6) барање за ставање во промет во случаите од член
9 од овој правилник (барање за непроменета комбинација);
7) барање за ставање во промет во случаите од член
10 од овој правилник (барање со информирана согласност);
8) барање за ставање во промет во случаите од член
11 од овој правилник;
9) барање за ставање во промет на хомеопатски ветеринарно-медицински препарат во согласност со член
13 од овој правилник;
10) барање за ставање во промет со меѓусебно признавање во согласност со член 16 од овој правилник;
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11) барање за ставање во промет со признавање на
централизираното одобрение во Европската Унија во
согласност со член 17 од овој правилник.
Член 5
Комплетното барање за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат ги содржи следниве податоци:
1) име или трговско име и постојана адреса или место на регистрација на дејноста на лицето одговорно за
ставање во промет на ветеринарно-медицинскиот препарат, и доколку се различни, на вклучениот производител или производители и од местото на производство;
2) име на ветеринарно-медицинскиот препарат;
3) квалитативни и квантитативни поединости на сите составни супстанции на ветеринарно-медицинскиот
препарат, вклучително и неговото вообичаено име или
името на неговата хемиска формула;
4) опис на методот на производство;
5) терапевтски индикации, контраиндикации и несакани дејства;
6) дозирањето за различните видови на животни за
коишто е наменет ветеринарно-медицинскиот препарат, негова фармацевтска форма, начин и рута на употреба и предложен рок на траење;
7) објаснување на мерките за претпазливост и безбедност што треба да се преземат во случај на чување на ветеринарно-медицинскиот препарат, апликација на животни и негово отстранување, заедно со индикации за потенцијални ризици што може ветеринарно-медицинскиот
препарат да ги предизвика по животната средина и по
здравјето на луѓето, животните и растенијата;
8) наведување на каренцата во случај на препарати
наменети за видови животни чии производи се користат за исхрана на луѓе;
9) опис на методи на тестирање што ги користи производителот;
10) резултати од:
- фармацевтски (физичко-хемиски, биолошки или
микробиолошки) тестови;
- тестови за безбедност и резидуи,
- предклинички и клинички испитувања,
- тестови со кој се проценува потенцијален ризик по
животната средина, при што ова влијание се испитува
за секој случај поединечно и се дава мислење за специфичните одредби коишто бараат негово ограничување.
11) детален опис на системот на ветеринарна фармаколошка вниматеност и доколку е применливо, систем
за управување со ризик кој подносителот на барањето
ќе го воспостави;
12) збирен извештај за особините на препаратот во
согласност со Прилог III кој е составен дел на овој правилник, примерок од контактното и надворешното пакување на ветеринарно-медицинскиот препарат, заедно
со упатството за употреба согласно Правилникот за податоците кои треба да ги содржи контактното и надворешното пакување и информациите кои треба да ги содржи упатството за употреба на ветеринарно-медицинскиот препарат *1.;

19 февруари 2013

13) документ со кој се потврдува дека производителот е одобрен да ги произведува ветеринарно-медицинските препарати во својата земја;
14) копии од одобрение за ставање во промет на односниот ветеринарно-медицински препарат во земјите
членки или трети земји, заедно со список на земјите
членки или трети земји во кои се разгледува барањето
за одобрување за ставање во промет поднесено во согласност со овој правилник или со пропис еквивалентен
на него. Копии од збирниот извештај за особините на
препаратот предложен од страна на подносителот на барањето во согласност со Прилог III од овој правилник
или одобрен од страна на надлежниот орган на земјата
членка или третата земја и примероци од упатството за
употреба, поединости за сите одлуки за одбивање на
одобрението во Европската Унија или во третата земја
и причините за таа одлука. Секој од овие податоци треба да е редовно ажуриран;
15) доказ дека подносителот на барањето има вработено квалификувано лице одговорно за ветеринарната
фармаколошка внимателност и ги поседува неопходните средства за нотификација на било каква несакана реакција која може да се појави или да биде сомнеж во
Европската Унија или во третата земја;
16) во случај кога ветеринарно-медицинските препарати се наменети за еден или повеќе видови на животни чии производи се користат за исхрана на луѓето, но
чии фармаколошки супстанции не се вклучени, за дадените видови, во Листата на фармаколошки супстанции
одобрени за употреба во ветеринарната медицина*2, документ со кој се потврдува дека до Агенцијата за храна
и ветеринарство е поднесено уредно барање за одредување на максимално дозволеното ниво на резидуи во
согласност со прописите за ветеринарното јавно здравство; и
17) Документите и поединостите за резултатите од
тестовите наведени во точка 10) на овој член треба да
се пропратени со детален и критички извештај изготвен во согласност со член 12 од овој правилник.
Член 6
Кога за ветеринарно-медицинскиот препарат е добиено првично одобрение за ставање во промет во согласност со Законот за ветеринарно-медицински препарати,
секое дополнување на видовите, силината, фармацевтските форми, начинот на примена, презентација како
и промените и екстензиите, треба исто така да добијат
одобрение согласно со Законот за ветеринарно-медицински препарати, или да бидат вклучени во првичното
одобрување. Сите овие одобрувања за ставање во промет се смета дека припаѓаат на едно исто глобално одобрение, особено за целите на барањето поднесено согласно член 7 од овој правилник.
Член 7
(1) По исклучок од член 5 точка 10) на овој правилник и без да е во спротивност со Законот за индустриската сопственост не е потребно подносителот на барањето да обезбеди резултати од тестовите за безбедност
и резидуи или од претклиничките и клиничките испитувања, доколку е во можност да покаже дека ветеринар-
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но-медицинскиот препарат е генерички со референтен
медицински препарат којшто е или бил одобрен во согласност со Законот за ветеринарно-медицински препарати или со пропис еквивалентен на него во период не
пократок од осум години во Република Македонија,
Европската Унија или трета земја.
(2) Генерички ветеринарно-медицински препарат
одобрен во согласност со став (1) на овој член не се става во промет доколку не поминале десет години од првичното одобрување на референтниот ветеринарно-медицински препарат.
(3) Во случај кога референтниот ветеринарно-медицински препарат не е одобрен во Република Македонија, подносителот на барањето ја назначува земјата членка или третата земја каде што референтниот ветеринарно-медицински препарат е одобрен. По барање на Агенцијата за храна и ветеринарство, надлежниот орган на
земјата членка или третата земја, во рок од еден месец,
испраќа потврда дека референтниот ветеринарно-медицински препарат е одобрен, заедно со неговиот целосен
состав и доколку е потребно, друга релевантна документација.
(4) Десетгодишниот период предвиден во став (2)
на овој член се продолжува на тринаесет години за ветеринарно-медицински препарати за риби и пчели или
останати видови одредени од страна на Агенцијата за
храна и ветеринарство.
(5) Доколку ветеринарно-медицинскиот препарат
не е опфатен со дефиницијата за генерички медицински препарат или не може да се докаже биоеквивалентноста преку проучувањата за биорасположливост, или
во случај на промени кај активната(те) супстанција(и),
терапевтските индикации, јачината, фармацевтската
форма или начинот на адинистрација во однос референтниот ветеринарно-медицински препарат, се обезбедуваат резултатите од соодветните тестови за безбедност и резидуи и претклиничките тестови или клиничките испитувања.
(6) Доколку биолошкиот ветеринарно-медицински
препарат којшто е сличен со референтниот биолошки
медицински препарат не ги исполнува условите од дефиницијата за генерички медицински препарати, особено заради разликите во однос на сировините или производствениот процес меѓу биолошкиот ветеринарно-медицински препарат и референтниот биолошки медицински препарат, се обезбедуваат резултатите од соодветните претклинички тестови или клинички испитувања.
Видот и количеството на дополнителни податоци кои
треба да се обезбедат треба да се во согласност со релевантните критериуми наведени во Прилог II кој е составен дел на овој правилник и соодветните детални упатства. Не се доставуваат резултатите од останатите тестови и испитувања од досието на референтниот медицински препарат.
(7) Доколку ветеринарно-медицинските препарати
наменети за еден или повеќе видови на животни чии
производи се користат за исхрана на луѓето, содржат
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нова активна супстанција којашто не била одобрена во
Република Македонија, Европската Унија или трета
земја до 30 април 2004 година, периодот од десет години предвиден со став (2) на овој член, се продолжува за
една година за секое проширување на одобрението за
ставање во промет на други видови на животни чии
производи се користат за исхрана на луѓето, доколку е
одобрен во рок од пет години од добивањето на првичното одобрение за ставање во промет.
Овој период не треба да е подолг од тринаесет години, за одобрение за четири или повеќе видови животни
чии производи се користат за исхрана на луѓето. Продолжувањето на десетгодишниот период на единаесет,
дванаесет, или тринаесет години за ветеринарно-медицински препарат наменет за животни чии производи се
користат за исхрана на луѓето, се доделува само доколку носителот на одобрението за ставање во промет има
поднесено уредно барање за одредување на максимално дозволеното ниво на резидуи во согласност со прописите за ветеринарното јавно здравство за тие видови
животни.
(8) Спроведувањето на неопходни проучувања, тестови и испитувања со цел за примена на став (1), (2),
(3), (4) и (5) на овој член и консеквентните практични
услови, не се сметаат за противречни со патентските
права или сертификатите за дополнителна заштита за
медицинските препарати.
Член 8
(1) По исклучок од член 5 точка 10) на овој правилник и без да е во спротивност со Законот за индустриската сопственост, не е потребно подносителот на барањето
да обезбеди резултати од тестовите за безбедност и резидуи или од претклиничките и клиничките испитувања,
доколку е во можност да покаже дека активните супстанции на ветеринарно-медицинскиот препарат имаат добро етаблирана употреба во Република Македонија,
Европската Унија или трета земја, во последните десет
години со ефикасност и прифатливо ниво на сигурност
во согласност со условите дадени во Прилог II од овој
правилник. Во овој случај подносителот на барањето
поднесува соодветна научна литература.
(2) Извештајот за процена изготвен од Агенцијата
за храна и ветеринарство од евалуацијата на барањето
за одредување на максимално дозволеното ниво на резидуи животни чии производи се користат за исхрана
на луѓето може да се користи на соодветен начин како
литература, особено за тестовите за безбедност;
(3) Доколку подносителот на барањето користи соодветна научна литература за да добие одобрение за
ставање во промет на ветеринарно-медицински препарати за примена на животни чии производи се користат
за исхрана на луѓето, во однос на користење на ист препарат за друг вид на животно, и поднесе нови испитувања за резидуи во согласност со националните прописи
за ветеринарното јавно здравство, заедно со останатите
клинички испитувања, невозможно е трета страна да
ги користи овие студии и испитувања за целите на член
7 од овој правилник во временски период од три години од добивањето на одобрението за препаратот за кои
истите испитувања се направени.
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Член 9
Во случај на ветеринарно-медицински препарати
кои содржат активни супстанции кои се користат како
составни супстанции на одобрен ветеринарно-медицински препарат кои досега не се користеле во комбинација за терапевтски цели, се доставуваат резултати од тестови за безбедност и резидуи, доколку е потребно, и
нови предклинички тестови или нови клинички испитувања за односната комбинацијата во согласност со
член 5 точка 10) од овој правилник, но не е потребно да
се доставуваат научни референци за секоја активна супстанција поединечно.
Член 10
По добивање на одобрението за ставање во промет,
носителот на одобрението може да одобри употреба на
фармацевтската документација, документацијата за безбедност и резидуи, клиничката и предклиничка документација содржана во досието на ветеринарно-медицинскиот препарат за испитување на наредното барање
за ветеринарно-медицински препарат кој има еднаков
квалитивен и квантитативен состав на активните супстанции и идентична фармацевтска форма.
Член 11
По исклучок на член 5 точка 10) од овој правилник
и во исклучителни случаи кај имунолошките ветеринарно-медицински препарати, не е потребно подносителот
на барањето да обезбеди резултати од одредени испитувања на терен на целни видови, доколку овие испитувања не може да се извршат заради други важечки прописи.
Член 12
(1) Содржината на збирниот извештај за особините
на ветеринарно-медицинскиот препарат е дадена во
Прилог III од овој правилник.
(2) Деталните и критички извештаи кои се однесуваат на член 5 точка 17) од овој правилник, се изработени
и потпишани од лица кои имаат неопходна техничка
или професионална квалификација, која се потврдува
со кратка биографија, пред да се достави до Агенцијата
за храна и ветеринарство.
(3) Лицата кои имаат техничка или професионална
квалификација наведени во став (2) на овој член треба
да ја поткрепат секоја употреба на научната литература
која се однесува на член 8 став (1) од овој правилник
во согласност со условите наведени во Прилог II од
овој правилник.
(4) Кратка биографија која се однесува на лицата од
став (2) на овој член се приложува со деталните и критички извештаи.
Член 13
(1) Без да е во спротивност со одредбите од Листата
на фармаколошки супстанции одобрени за употреба во ветеринарната медицина*2, барањето за одобрување за ставање во промет на хомеопатски ветеринарно-медицински
препарати во поедноставена постапка се поднесува за хомеопатските ветеринарно-медицински препарати:
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- кои се употребуваат на начин опишан во Европската Фармакопеја, или доколку непостои, националната
фармакопеја;
- за кои не постојат специфични терапевтски индикации наведени на пакувањето на ветеринарно-медицинскиот препарат или поврзани со друга информација
која се однесува на него;
- кај кои постои доволен степен на разредување за
да се гарантира безбедноста на препаратот. Особено
препаратот не треба да содржи повеќе од еден дел на
десет илјади од основната тинктура.
(2) Во текот на одобрувањето за ставање во промет,
Агенцијата за храна и ветеринарство ја одредува класификацијата на препаратот во однос на неговото издавање.
Член 14
(1) Барањето за ставање во промет од член 13 од
овој правилник се однесува и на серии на медицински
препарати добиени од истиот хомеопатски материјал
или материјали.
(2) Со барањето се доставуваат следниве документи, со цел да се докаже фармацевтскиот квалитет и хомогеноста на сериите на односните препаратите:
1) научно име или друго име дадено во фармакопеја
на хомеопатскиот материјал или материјали, заедно со
изјава за различни начини на употреба, фармацевтски
форми и степенот на растворање што треба да се регистрира,
2) досие во кое што е опишано како се добива или
контролира хомеопатски материјал или материјали, и
објаснување за нивната хомеопатска природа, врз основа на соодветна библиографија; во случај на хомеопатски ветеринарно-медицински препарати што содржат
биолошки супстанции, опис на мерки што се преземени за да се обезбеди отсуство на патогени,
3) досие за производство и контрола на секоја фармацевтска форма и опис на метод на растворање и зајакнување,
4) одобрување за производство на односните медицински препарати,
5) примероци од сите одобренија добиени за истите
медицински препарати во други земји,
6) еден или повеќе примероци или модели од надворешното и контактно пакување на медицинските препарати што треба да се одобрат,
7) податоци за стабилноста на медицинскиот препарат,
8) предложена каренца, заедно со оправданоста неопходна за истата.
Член 15
(1) За хомеопатските ветеринарно-медицински препарати опишани во член 13 од овој правилник кои добиле одобрение за ставање во промет во една или повеќе
земји членки, важи член 16 од овој правилник.
(2) Хомеопатските ветеринарно-медицински препарати различни од оние од член 13 од овој правилник се
одобруваат во согласност со членовите 5, 8, 9, 10, 11 и
12 став (1) од овој правилник.
(3) Агенцијата за храна и ветеринарство може да воведе или одржи специфични услови за тестовите за безбедност и предклиничките и клинички испитувања на
хомеопатските ветеринарно-медицински препарати наменети за домашни миленици и за егзотични видови
животни чии производи не се користат за исхрана на
луѓето, различни од условите утврдени со член 13 од
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овој правилник, во согласност со принципите и карактеристиките на хомеопатијата која е во пракса во Република Македонија.
(4) Одредбите од членовите 13 и 14 од овој правилник и став (1), (2) и (3) на овој член не се однесуваат
на имунолошки хомеопатски ветеринарно-медицински
препарати.
Член 16
(1) За барањето за ставање во промет со меѓусебно
признавање, се применува следново:
1) барањето за ставање во промет од овој член може
да се поднесе исклучиво за ветеринарно-медицински
препарати кои добиле одобрение за ставање во промет
во една или повеќе земји членки во постапка еквивалентна на постапката за одобрување за ставање во промет согласно Законот за ветеринарно-медицински препарати.
2) досието за ветеринарно-медицински препарати
содржи најмалку:
- особености и документи во согласност со Секција
A., Б. и Ц. во Дел I од Наслов I од Прилог II на овој правилник, за ветеринарно-медицински препарати различни
од имунолошки ветеринарно-медицински препарати;
- особености и документи во согласност со Секција
A., Б. и Ц. во Дел I од Наслов II од Прилог II на овој
правилник, за имунолошки ветеринарно-медицински
препарати;
- ажуриран извештај(и) за оцена на досието во поглед на резулатите за фармацевтските, безбедносните и
тестовите за резидуи, како и предклиничките и клиничките испитувања на ветеринарно-медицинскиот препарат, изготвен од страна на надлежниот орган на референтната земја членка, заедно со одобрен збирен извештај за особините на препаратот, означувањето и упатство за употреба;
- копија од одобрението за ставање во промет издадено од референтната земја членка согласно соодветната легислатива на Европската Унија (страниците каде е
наведен бројот на одобрението за ставање во промет,
датумот на одобрување и страницата каде е ставен потписот на надлежниот орган се потребни)
- писмо(а) на согласност од постоечкиот носител на
одобрение за ставање во промет на одобрениот препарат во земјата(ите) членка(и) за користење на документацијата за фармацевтските, безбедносните и тестовите за резидуи, како и предклиничките и клиничките испитувања на ветеринарно-медицинскиот препарат.
3) Кон барањето се доставуваат следните документи:
- изјава со која се потврдува дека носителот на одобрението ја информира Агенцијата за храна и ветеринарство доколку надлежниот орган на земјата(ите)
членка(и) го отповикал, укинал, изменил или отфрлил
одобрението за ставање во промет;
- листа на сите варијации на одобрението издадени
од надлежниот орган на земјата(ите) членка(и) од датумот на поднесување на барањето.
Член 17
(1) За барањето за ставање во промет со признавање
на централизираното одобрение во Европската Унија,
се применува следното:
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1) барањето за ставање во промет од овој член може
да се поднесе исклучиво за ветеринарно-медицински
препарати кои добиле одобрение за ставање во промет
со централизираната постапка на одобрување во Европската Унија,
2) досието за ветеринарно-медицински препарати
содржи најмалку:
- особености и документи во согласност со Секција
A., Б. и Ц. во Дел I од Наслов I од Прилог II на овој правилник, за ветеринарно-медицински препарати различни
од имунолошки ветеринарно-медицински препарати;
- особености и документи во согласност со Секција
A., Б. и Ц. во Дел I од Наслов II од Прилог II на овој
правилник, за имунолошки ветеринарно-медицински
препарати;
- ажуриран извештај/и за оцена на досието во поглед на резулатите за фармацевтските, безбедносните и
тестовите за резидуи, како и предклиничките и клиничките испитувања на ветеринарно-медицинскиот препарат, издаден од ЕМЕА, заедно со одобрен збирен извештај за особините на препаратот, означувањето и упатството за употреба;
- копија од одобрението за ставање во промет издадено од ЕМЕА (страниците каде е наведен бројот на
одобрението за ставање во промет, датумот на одобрување и страницата каде е ставен потписот на надлежниот орган се потребни)
- писмо(а) на согласност од постоечкиот носител на
одобрение за ставање во промет на одобрениот препарат во земјата(ите) членка(и) за користење на документацијата за фармацевтските, безбедносните и тестовите за резидуи, како и предклиничките и клиничките испитувања на ветеринарно-медицинскиот препарат.
3) Кон барањето се доставуваат следните документи:
- изјава со која се потврдува дека носителот на одобрението ја информира Агенцијата за храна и ветеринарство доколку ЕМЕА го отповикала, укинала, изменила или отфрлила одобрението за ставање во промет;
- листа на сите варијации на одобрението издадени
од ЕМЕА од датумот на поднесување на барањето.
Член 18
Одредбите од член 7 став (3) од овој правилник ќе
отпочнат да се применуваат со денот на пристапување
на Република Македонија во Европската Унија.
Член 19
Со денот на влегување во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за ставање во промет на ветеринарно-медицински
препарат, како и општите и посебните услови кои треба да ги исполни ветеринарно-медицинскиот препарат
за ставање во промет (*) („Службен весник на Република Македонија“ број.101/11).
Член 20
Овој правилник влегува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 13-626/1
6 февруари 2013 година
Скопје

Директор на Агенција
за храна и ветеринарство,
Дејан Рунтевски, с.р.
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789.
Врз основа на член 77 став (4), член 81 став (5),
член 84 став (3), член 85 став (5), член 86 став (4), член
87 став (3) и член 88 став (10) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на
Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УВОЗ И
ТРАНЗИТ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НА ПРОВЕРКА И ПРЕГЛЕД ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ПРАТКА СО НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА
НА ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕРТИФИКАТ ИЛИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ШТО ЈА ПРИДРУЖУВААТ ПРАТКАТА СО НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, КАКО И ЛИСТАТА НА ТРЕТИ
ЗЕМЈИ ОД КОИ Е ОДОБРЕН УВОЗ И ТРАНЗИТ (*)
Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката за увоз и
транзит, начинот и постапката на вршење на проверка
и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на
ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи
од животинско потекло, како и листата на трети земји
од кои е одобрен увоз и транзит („Службен весник на
Република Македонија” бр. 94/12), во член 2 став (2) по
точката 8) се додаваат две нови точки 9) и 10) кои гласат:
„9) “Нетретирана волна“ е волна со исклучок на волна која е:
(а) фабрички испрана;
(б) добиена со процес на штавење;
(в) третирана со друг метод со кој се гарантира дека
се отстранети несаканите ризици;
(г) добиена од животни различни од животните од
видот свињи и е фабрички испрана со повеќекратно потопување на волната и влакната во бања со вода, сапун
и натриум хидроксид или калиум хидроксид или

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1063/2012 од 13 ноември 2012 за изменување на
Регулативата (ЕУ) бр. 142/2011 за имплементација на Регулативата (ЕК) бр. 1069/2009 на Европскиот Парламент и на Советот за
утврдување на здравствени правила за нуспроизводи од животинско потекло и деривати на нуспроизводи кои не се наменети за исхрана на луѓето и за имплементирање на Директивата на Советот
97/78/ЕК во однос на одредени примероци и експонати кои се исклучуваат од ветеринарни проверки на граница во согласност со
таа Директива CELEX бр. 32012R1063
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(д) добиена од животни различни од животните од
видот свињи, наменета за испраќање директно до објектот за производство на деривати на нуспроизводи од
волна и влакна за текстилната индустрија и е третирана
со најмалку еден од следните методи:
- хемиско отстранување на влакна со негасена вар
или натриум сулфид;
- фумигација со формалдехид во херметички запечатена комора во времетраење од најмалку 24 часа;
- индустриско перење кое се состои од потопување
на волната и влакната во детергент растворлив во вода
на температура од 60–70°C и
- складирање, кое може да го вклучи и времето на
транспорт, на температура од 37°C во времетраење од
осум дена, 18°C во времетраење од 28 дена или 4 °C во
времетраење од 120 дена.
10) “Нетретирани влакна“ се влакна со исклучок на
влакна кои се:
(а) подложени на фабричко перење;
(б) добиени со процес на штавење;
(в) третирани со друг метод со кој се гарантира дека
се отстранети несаканите ризици;
(г) добиени од животни различни од животните од
видот свињи и се фабрички испрани со повеќекратно
потопување на волната и влакната во бања со вода, сапун и натриум хидроксид или калиум хидроксид или
(д) добиени од животни различни од животните од
видот свињи, наменети за испраќање директно до објектот за производство на деривати на нуспроизводи од
волна и влакна за текстилната индустрија и се третирани со најмалку еден од следните методи:
- хемиско отстранување на влакна со негасена вар
или натриум сулфид,
- фумигација со формалдехид во херметички запечатена комора во времетраење од најмалку 24 часа;
- индустриско перење кое се состои од потопување
на волната и влакната во детергент растворлив во вода
на температура од 60–70°C,
- складирање, кое може да го вклучи и времето на
транспорт, на температура од 37°C во времетраење од
осум дена, 18°C во времетраење од 28 дена или 4°C во
времетраење од 120 дена.“
Точките 9) и 10) стануваат точки 11) и 12).
Член 2
Членот 36 се менува и гласи:
„Следните нуспроизводи од животинско не се предмет на посебни услови во поглед на здравствената состојба на животните при увозот во и транзитот низ Република Македонија:
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1) волна и влакна кои што се фабрички испрани или
- која е слободна од болеста лигавка и шап, а во слутретирани на друг начин со кој се обезбедува отстрану- чај на волна и влакна од овци и кози, од болестите сипавање на несакани ризици;
ници кај овците и сипаници кај козите во согласност со
2) крзна кои што се сушат на собна температура од критериумите наведени во Прилог IX од Правилникот
18°C и влажност од 55% во период од најмалку два дена;
за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на тре3) волна и влакна добиени од животни различни од ти земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и соживотните од видот свињи кои што се фабрички испрадржината на ветеринарно-здравствениот сертификат
ни со повеќекратно потопување на волната и влакната
или други документи што ја придружуваат пратката со
во бања со вода, сапун и натриум хидроксид или калиживи животни, аквакултура и производи од животинум хидроксид;
ско потекло, како и начинот и постапката на вршење на
4) волна и влакна добиени од животни различни од
животните од видот свињи кои што се испратени директ- проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со жино до објект за производство на деривати на нуспроизво- ви животни, аквакултура и производи од животинско
ди од волна и влакна за текстилната индустрија и кои се потекло(*2);
(б) придружени се со декларација од увозникот датретирани со најмалку еден од следните методи:
(а) хемиско отстранување на влакна со негасена вар дена во Прилог 4 Дел 21 од овој правилник;
(в) од страна на операторот се дадени на увид на
или натриум сулфид,
(б) фумигација со формалдехид во херметички запе- одобрено ветеринарно инспекциско место на граничен
чатена комора во времетраење од најмалку 24 часа;
премин на влез во Република Македонија при што про(в) индустриско перење кое се состои од потопува- верката и прегледот на документи од Дел II Глава I од
ње на волната и влакната во детергент растворлив во овој правилник дале задоволителен резултат.“
вода на температура од 60–70°C и
(г) складирање, кое може да го вклучи и времето на
Член 3
транспорт, на температура од 37°C во времетраење од
Во Прилогот 2 Глава II Оддел 1 Табелата 1 се замеосум дена, 18°C во времетраење од 28 дена или 4 °C во
нува со нова Табела 1 која е дадена во Прилог 1 и е совреметраење од 120 дена.
ставен дел на овој правилник.
5) волна и влакна кои се сушени, безбедно затворени во пакување и добиени од животни различни од жиЧлен 4
вотните од видот свињи, а се наменети за испраќање во
Во Прилогот 4 по Делот 3.1. се додава нов Дел
објект за производство на деривати на нуспроизводи од
3.1.1.
кој е даден во Прилог 2 и е составен дел на овој
волна и влакна за текстилната индустрија и ги исполнуправилник.
ваат следните барања:
По Делот 3.2. се додава нов Дел 3.2.1. кој е даден во
(а) произведени се најмалку 21 ден пред датумот
на влезот во Република Македонија во Европската
Прилог 3 и е составен дел на овој правилник.
унија и чувани се во трета земја или делови од трета
По Делот 3.3. се додава нов Дел 3.3.1. кој е даден во
земја:
Прилог 4 и е составен дел на овој правилник.
- која е наведена во Прилог VI Дел 4 од ПравилниПо Делот 20 се додава нов Дел 21 кој е даден во
кот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на Прилог 5 и е составен дел на овој правилник.
трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата
и содржината на ветеринарно-здравствениот сертифиЧлен 5
кат или други документи што ја придружуваат праткаОвој правилник влегува во сила осмиот ден од дета со живи животни, аквакултура и производи од живонот на објавувањето во „Службен весник на Република
тинско потекло, како и начинот и постапката на вршеМакедонија”.
ње на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка
со живи животни, аквакултура и производи од животинБр. 19-1298/6
Директор на Агенцијата
ско потекло(*1) и одобрена за увоз во Република Макеза храна и ветеринарство,
донија на свежо месо од преживари за која не се потреб- 11 февруари 2013 година
Скопје
Дејан Рунтевски, с.р.
ни дополнителните гаранции А и F и
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