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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

4177. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУ-
ДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги,  

 што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 2 септември 2014 година. 

   
         Бр. 07-3310/1                             Претседател 
2 септември 2014 година       на Република Македонија,                       

       Скопје                            д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМ-

СКИ УСЛУГИ 
 

Член 1 
Во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги („Службен весник на Република Македонија“ 
број 184/13, 13/14, 44/14 и 101/14), во членoт 23 по  ста-
вот (1) се додава нов став (2), кој гласи:  

„(2) Со исклучок на одредбата од ставот (1) алинеја 
2 на овој член, за  непочитување на  одредбите од чле-
новите 91 и 92 ставови (8) и (9) од овој закон,  директо-
рот на Агенцијата ќе поднесе барање за поведување на 
прекршочна постапка без претходно да донесе решение 
за опомена.“ 

Во ставот (2) кој станува став (3) по зборовите: 
„ставот (1)“ се додаваат зборовите: „и ставот (2)“.  

 
Член 2 

Членот 92 се менува и гласи: 
„(1) Радиодифузерите се обврзани дневно да емиту-

ваат најмалку 30% програма изворно создадена во Ре-
публика Македонија на македонски јазик или на јази-
ците на немнозинските заедници кои живеат во Репуб-
лика Македонија почнувајќи од 2014 година. Од 2015 
година обврската од 30% се зголемува на 40%. Од 2016 
година обврската од 40% се зголемува на 50%. 

(2) Како отстапување од ставот (1) на овој член јав-
ниот радиодифузен сервис е обврзан дневно да емитува 
најмалку 40% програма изворно создадена во Републи-
ка Македонија на македонски јазик или на јазиците на 
немнозинските заедници кои живеат во Република Ма-
кедонија. Во 2015 година обврската е 50%. Од 2016 го-
дина обврската од 50% се зголемува на 60%. Обезбеду-
вањето на програмскиот сервис на Собранискиот канал 
се иззема од овие обврски. 

(3) Одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член не 
се однесуваат на програмските сервиси од специјализи-
ран формат. 

(4) Трговските радиодифузни друштва кои емитува-
ат телевизиски програмски сервис од општ формат се 
обврзуваат во текот на неделата да емитуваат најмалку 
осум часа, a јавниот радиодифузен сервис најмалку 14 
часа, инструментална музика од македонски автори и 
автори на етничките заедници кои не се мнозинство во 
Република Македонија, вокална и/или вокално-инстру-
ментална музика на македонски јазик или на јазиците 
на етничките заедници кои не се мнозинство во Репуб-
лика Македонија, од која 50% треба да биде забавна 
инструментална, вокална и/или вокално-инструментал-
на музика, а 50% народна инструментална, вокална 
и/или вокално-инструментална музика, при што е доз-
волено отстапување од 5% во однос на поделбата на 
емитувањето на забавната и народната инструмен-
тална, вокална и/или вокално-инструментална музика. 

(5) Јавниот радиодифузен сервис е обврзан на нај-
малку еден телевизиски и еден радио програмски сер-
вис на македонски јазик и на телевизискиот и радио 
програмскиот сервис на јазиците на етничките заедни-
ци кои не се во мнозинство во Република Македонија, 
дневно да обезбеди најмалку 50% од емитуваната 
инструментална, вокална и/или вокално-инструментал-
на музика изворно создадена во Република Македонија 
да биде на македонски јазик или на јазикот на етнички-
те заедници кои не се мнозинство. 

(6) Радиодифузерите се обврзани најмалку полови-
на од обврската за музика утврдена во ставовите (4) и 
(5) на овој член да го остварат во периодот од 7,00 до 
19,00 часот. 

(7) Правилата за спроведување на обврските од овој 
член подетално ги пропишува Агенцијата. 

(8) Трговските радиодифузни друштва кои емитува-
ат телевизиски програмски сервис од општ формат на 
државно ниво преку преносен капацитет на дигитален 
терестријален мултиплекс, се обврзани да произведат и 
емитуваат најмалку 10 часа домашна документарна 
програма во перидот од 7,00 до 23,00 часот, најдоцна 
до 25 ноември во тековната година, a јавниот радиоди-
фузен сервис  најмалку 30 часа домашна документарна 
програма, во перидот од 7,00 до 23,00 часот, најдоцна 
до 25 ноември во тековната година. 

(9) Трговските радиодифузни друштва кои емитува-
ат телевизиски програмски сервис од општ формат на 
државно ниво преку преносен капацитет на дигитален 
терестријален мултиплекс, се обврзани да произведу-
ват и емитуваат најмалку 20 часа домашна играна прог-
рама во периодот од 7,00 до 23,00 часот, најдоцна до 25 
ноември во тековната година, a јавниот радиодифузен 
сервис најмалку 30 часа домашна играна програма, во 
периодот од 7,00 до 23,00 часот, најдоцна до 25 ноем-
ври во тековната година. 

(10) Трговските радиодифузни друштва и јавниот 
радиодифузен сервис за исполнување на обврската за 
производство  утврдена во ставовите (8) и (9) на овој 
член,  имаат право на надоместок за покривање на тро-
шоците во висина од 50% што се исплатува од сред-
ствата на буџетот на Министерството за информатичко 
општество и администрација, одобрен за таа намена а 
врз основа на одлуката од членот 92-а на овој закон.  

(11) Надоместокот од ставот (10) на овој член се ис-
плаќа доколку домашната документарна програма и 
домашната играна програма ги содржи следните основ-
ни критериуми: 
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- оригиналност, автентичност и квалитет на сод-
ржината на сценариото;  

- продукциска издржаност на телевизискиот проек-
тот од типот на изводливост на проектот во однос на 
сценариото, буџетот, сложеноста, планот и термините 
за снимање и 

- технологија за продукција  кога се работи за до-
машна играна програма. 

(12) Структурата на трошоците кои се признаваат 
за покривање согласно ставот (10) на овој член, како и 
посебните критериуми од ставот (11) на овој член по-
детално  се утврдуваат со подзаконски акт што го доне-
сува Владата на Република Македонија. 

(13) Домашната документарна програма од ставот 
(8) на овој член и домашната играна програма од ста-
вот (9) на овој член се сметаат дека се програми од ја-
вен интерес за Рeпублика Македонија. 

(14) Радиодифузерите се обврзуваат најмалку поло-
вина од процентот од обврските од ставовите (1) и (2) 
на овој член да го остварат од 7,00 до 19,00 часот. 

(15) Радио радиодифузерите се обврзани дневно да 
обезбедат најмалку 40% од емитуваната инструмен-
тална, вокална и/или вокално-инструментална музика 
да биде на македонски јазик или на јазикот на етнички-
те заедници кои не се мнозинство во Република Маке-
донија. Оваа одредба не се однесува за јавниот радио-
дифузен сервис.“ 

 
Член 3 

По членот 92 се додаваат 11 нови членови 92-а, 92-
б, 92-в, 92-г, 92-д, 92-ѓ, 92-е, 92-ж, 92-з, 92-s и 92-и кои 
гласат: 

 
„Член 92-а 

Максимален износ за исплата на надоместок 
 
Максималниот износ за исплата на надоместокот од 

членот 92 став (10) на овој закон за производство на 
домашната документарна програма и на домашната иг-
рана програма по видови (телевизиски филмови, ани-
мирани филмови, серии и серијали, монодрами и 
драми, комедија на ситуации, теленовели и сапунски 
опери), се утврдува со одлука што ја донесува Владата 
на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на 
донесување на Буџетот на Република Македонија на 
предлог на Министерството за информатичко општес-
тво и администрација. 

 
Член 92-б 

Меѓуресорска комисија 
 
(1) Исполнување на критериумите од членот 92 

став (11) на овој закон, како и  предлогот за исплата на 
средствата за покривање на трошоците за производ-
ството на домашна документарна програма и/или до-
машна играна програма, ги утврдува меѓуресорска ко-
мисија (во понатамшниот текст: комисија) која ја фор-
мира Владата на Република Македонија.  

(2) Комисијата  се состои од седум члена и нивни 
заменици и тоа со по еден преставник и заменик од: 
Министерство за финансии, Министерство за култура, 
Агенција за филм, Агенцијата за аудио и аудиовизуел-
ни медиумски услуги, од канцеларијата на претседате-
лот на Владата на Република Македонија, Управа за 
јавни приходи и Министерство за информатичко оп-
штество и администрација. 

(3) Мандатот на членовите и нивните заменици на 
Комисијата е две години. 

(4) Одредбите од членот 16 ставови (1) и (2) и чле-
нот 17 став (1) од овој закон соодветно ќе се примену-
ваат и во поглед на условите за избор и престанок на 
мандатот на член и  негов заменик. 

(5) Членовите на Комисијата и нивните заменици 
при нивниот избор доставуваат изјава заверена на но-
тар дека ги исполнуваат условите утврдени во член 16 
ставови (1) и (2) од овој закон. 

(6) Комисијата од редот на своите членови избира 
претседател и заменик на претседателот кој ги свикува 
и води  седниците на комисијата. 

(7) Комисијата одлучува со мнозинство на гласови 
од вкупниот број на членови. 

(8) Комисијата за својата работа донесува Деловник 
за работа. 

 
Член 92-в 

Надлежност на комисијата 
 
(1) Делокругот на работа на комисијата од членот 

92-б е да: 
- го одобрува предлог проектот за производство на 

домашна документарна програма и/или домашна игра-
на програма; 

- го следи процесот на производство на одобрениот 
предлог проект за производство на домашна играна 
програма и/или домашна документарна програма; 

- ги проверува и утврдува реално направените тро-
шоци за производство на одобрениот проект за произ-
водство на домашна играна програма и/или домашна 
документарна програма; 

- доставува предлог до Министерството за инфор-
матичко општество и администрација за исплата на 
трошоците за производство на домашна документарна 
програма и/или домашна играна програма . 

 (2) Комисијата за својата работа до Владата на Ре-
публика Македонија доставува годишен извештај за 
работа за претходната година. Годишниот извештај се 
доставува најдоцна до крајот на јануари во тековната 
година. 

 
Член 92-г 

Јавен повик 
 
(1) Министерството за информатичко општество и 

администрација, во рок од 30 дена од денот на донесу-
вањето на одлуката од членот 92-а на овој закон, рас-
пишува јавен повик за доставување на барање за одоб-
рување на проект за производство на домашна доку-
ментарна програма и домашна играна програма, за кој 
ќе се изврши исплата на надоместок за покривање на 
трошоците, кој трае 15 дена. 

(2) Трговските радиодифузни друштва кои емитува-
ат телевизиски програмски сервис од општ формат на 
државно ниво преку преносен капацитет на дигитален 
терестријален мултиплекс и јавниот радиодифузен сер-
вис во рокот утврден во ставот (1) од овој член, до Ко-
мисијата од членот од членот 92-б на овој закон со ба-
рањето од ставот (1) на овој член доставуваат предлог 
проект за производство на домашна документарна 
програма и/или домашна играна програма, за тековната 
година. 

(3) Предлог проектот од ставот (2) на овој член осо-
бено содржи: 
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- Опис и вид на домашната документарна програма 
и/или домашната играна програма, 

- Рок и динамика за нејзино производство (почеток 
и крај на производството), со назначување на локаци-
ите, 

- Предвидени ресурси за производство на домашна-
та документарна програма и/или домашната играна 
програма, 

- Финансиска конструкција на проектот, и 
- Лице за контакт (адреса, телефон, телефакс, е-маил). 
 

Член 92-д 
Одобрување на предлог проект 

 
(1) Комисијата од членот 92-б на овој закон, по до-

биените предлог проекти од членот 92-г став (2) на 
овој закон, најдоцна во рок од 15 дена од денот на зав-
ршување на јавниот повик од членот 92-г став (1) на 
овој закон, одлучува за исполнетоста на основните кри-
териуми од членот 92 став (11) на овој закон. 

(2) Комисијата одобрените предлог проекти, нај-
доцна во рок од три дена од денот на нивното одобру-
вање, ги доставува до Агенцијата за аудио и аудиови-
зуелни медиумски услуги. 

 
Член 92-ѓ 

Следење на процесот на производство 
 
(1) Трговските радиодифузни друштва кои емитува-

ат телевизиски програмски сервис од општ формат на 
државно ниво преку преносен капацитет на дигитален 
терестријален мултиплекс и јавниот радиодифузен сер-
вис на кои им се одобрени предлог проектите врз осно-
ва на член 92-д од овој закон, до Комисијата  од членот 
92-б од овој закон доставуваат текстуален и фото из-
вештај за текот и фазите на производството  на домаш-
ната документарна програма и/или домашната играна 
програма, во кој што јасно ке се гледаат учесниците во 
проектот, типот на технолошката опрема употребена за 
снимање  доколку се работи за домашна играна програ-
ма  и  автентичноста на локацијата или студиото. 

(2) Трговските радиодифузни друштва кои емитува-
ат телевизиски програмски сервис од општ формат на 
државно ниво преку преносен капацитет на дигитален 
терестријален мултиплекс и јавниот радиодифузен сер-
вис се должни да и овозможат слободен увид и следе-
ње во текот на целиот процес на производство, кога  
тоа ќе го побара Комисијата. 

(3) Следењето во процесот на производство со 
непосреден увид Комисијата може да го изврши во се-
кое време, согласно предложените рок и динамика за 
производство од член 92-г став 3  од овој закон, за што 
составува записник. 

 
Член 92-е 

Обврска за известување  
на Агенцијата 

 
Трговските радиодифузни друштва  кои емитуваат 

телевизиски програмски сервис од општ формат на 
државно ниво преку преносен капацитет на дигитален 
терестријален мултиплекс и јавниот радиодифузен сер-
вис се должни пет дена пред започнување со емитува-
ње на одобрениот проект од членот 92-д став (1) на 
овој закон писмено или електонски да ја известат 
Агенцијата за  периодот на емитувањето на истиот. 

Член 92-ж 
Барање за исплата на надоместок 

 
(1) Трговските радиодифузни друштва кои емитува-

ат телевизиски програмски сервис од општ формат на 
државно ниво преку преносен капацитет на дигитален 
терестријален мултиплекс и јавниот радиодифузен сер-
вис, по реализацијата на производството и емитување-
то  на одобрениот предлог проект од членот 92-д став 
(1) на овој закон,  најдоцна до 30 ноември во тековната 
година до Комисијата од членот 92-б на овој закон да 
достават барање за исплата на надоместок за покрива-
ње на  трошоци  за  производството на одобрениот про-
ект од членот 92-д на овој закон. 

(2) Кон барањето од став  (1) на овој член, се доста-
вува и листа на трошоци групирани по структура, со 
приложени докази. 

 
Член 92-з 

Барање за податоци и утврдување на трошоци 
 
(1) Комисијата од членот 92-б на овој закон во рок 

од два дена од денот на приемот на барањето од членот 
92-ж на овој закон, до Агенцијата доставува барање за 
добивање на податоци со кои се потврдува извршеното 
емитување на одобрениот проект од членот 92-д на 
овој закон. 

(2) Агенцијата е должна  во рок од два дена од де-
нот на приемот на барањето од став (1) на овој член на 
Комисијата да и ги достави бараните податоци. 

(3) Комисијата во рок од 15 дена од денот на прие-
мот на податоците од ставот (2) на овој член, ги ут-
врдува реално направените трошоци за производство 
на одобрениот проект од членот 92-д на овој закон во 
согласно со подзаконскиот акт од членот 92 став (12) 
на овој закон. 

(4) Комисијата во рок од два дена од денот на ут-
врдувањето на трошоците од ставот (3) на овој член, 
доставува предлог до Министерството за информатич-
ко општество и администрација за исплата на трошо-
ците за производство на домашна документарна прог-
рама и/или домашна играна програма. 

 
Член 92-s 

Распределба на исплатениот надоместок 
 
(1) Трговските радиодифузни друштва кои емитува-

ат телевизиски програмски сервис од општ формат на 
државно ниво преку преносен капацитет на дигитален 
терестријален мултиплекс и јавниот радиодифузен сер-
вис, исплатениот надоместок од членот 92-з на овој за-
кон во делот за авторски и други хонорари, го распре-
делуваат на следниот начин: 

- до 8% од средствата добиени од надоместокот му 
се исплаќаат на  режисерот доколку има дипломирано 
на режија и има снимано барем еден играна серија или 
филм, а доколку режисерот е почетник му се исплаќаат 
до 5%, 

- до 8% од средствата добиени од надоместокот му 
се исплаќаат на  продуцентот доколку има дипломира-
но на продукција, а доколку продуцентот е почетник 
му се исплаќаат до 5%, 

-  до 5% од средствата добиени од надоместокот му 
се исплаќаат на  сценаристот доколку има дипломира-
но на сценарио, а доколку сценаристот е почетник му 
се исплаќаат до 3%, 
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- до 3,5 % од средствата добиени од надоместокот 
им се исплаќаат на ,директорот на фотографијата, сце-
нографот, костимографот, монтажерот, авторот на му-
зиката, дизајнот на аудиото и носителот на главната 
улога со најмногу до две главни улоги,  

- до 2,5 % од средствата добиени од надоместокот 
им се исплаќаат на носителите на други улоги, односно 
други автори кои придонесуваат во филмот, 

 -  до 2 % од средствата добиени од надоместокот 
им се исплаќаат на другите технички или неспоменати 
авторски членови на филмската екипа. 

(2) Трговските радиодифузни друштва кои емитува-
ат телевизиски програмски сервис од општ формат на 
државно ниво преку преносен капацитет на дигитален 
терестријален мултиплекс и јавниот радиодифузен сер-
вис до Комисијата доставуваат извештај за исплатени-
от надомест од ставот (1) од овој член. 

(3)  Комисијата може да направи увид во распре-
делбата од ставот (1) на овој член со цел да ја испита 
веродостојноста на податоците од извештајот од ставот 
(2) на овој член.  

(4) Доколку Комисијата при извршениот увид од 
ставот (3) на овој член утврди дека надоместокот не е 
распределен согласно ставот (1) од овој член, тогаш тр-
говското радиодифузно друштво кое емитува телеви-
зиски програмски сервис од општ формат на државно 
ниво преку преносен капацитет на дигитален терестри-
јален мултиплекс или  јавниот радиодифузен сервис е 
должно да го врати исплатениот надомест во рок од 15 
дена од денот на приемот на актот со кој е утврдено 
враќање на исплатениот надоместок.  

 
Член 92-и 

Обврска за достава на дигитална копија 
 
По исплатата на надоместокот од членот 92-з на 

овој закон, трговското радиодифузно друштво кое еми-
тува телевизиски програмски сервис од општ формат 
на државно ниво преку преносен капацитет на дигита-
лен терестријален мултиплекс и  јавниот радиодифузен 
сервис се должни во рок од 15 дена од денот на испла-
тата на надоместокот до Кинотеката на Република Ма-
кедонија да достават една дигитална копија од одобре-
ниот проект од  членот 92-д на овој закон во максимал-
ната резолуција во која истиот е снимен.“ 

 
Член 4 

Во членот 136 по ставот (2) се додава нов став (3) 
кој гласи: 

„(3) Владата на Република Македонија на предлог 
на Агенцијата ќе определи кои обврзници во населени-
те места кои биле ослободени од плаќање на радиоди-
фузната такса врз основа на ставот (2) на овој член, ќе 
плаќаат радиодифузна такса поради обезбедено покри-
вање со радиодифузни сигнали на ЈП Македонска ра-
диодифузија преку кои се емитуваат програмските сер-
виси на МРТ.“ 

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5). 
 

Член 5 
Во членот 149 став (1) по точката 7) се додава нова 

точка 8) која гласи: 
„8) не достави една дигитална копија од одобрен 

проект во максималната резолуција во која истиот е 
снимен до Кинотеката на Република Македонија (член 
92-и);“ 

Точките 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) и 15) стануваат 
точки 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) и 16). 

 
Член 6 

Во членот 154 во ставот (2) бројот “30“ се заменува 
со бројот “90“. 

 
Член 7 

 (1) За 2014 година исплатата на средствата соглас-
но членот 92 став (10), се врши до крајот на декември 
2014 година под услов трговските радиодифузни друш-
тва кои емитуваат телевизиски програмски сервис од 
општ формат на државно ниво преку преносен капаци-
тет на дигитален терестријален мултиплекс и јавниот 
радиодифузен сервис да завршиле со производството  
на домашната документарна и/или домашната играна 
програма, до Министерството за информатичко оп-
штество и администрација да доставиле по една диги-
тална копија од сите снимени програми во максимал-
ната резолуција во која се снимени, како и да започна-
ле со емитувањето на истите до крајот на декември 
2014 година кое треба да заврши до 31 јануари 2015 го-
дина.  

(2) Доколку целосното емитување на програмите не 
заврши до 31 јануари 2015 година, исплатените сред-
ства во целост се враќаат на Министерството за инфор-
матичко општество и администрација најдоцна до 15 
февруари 2015 година а обврските утврдени во членот 
92 ставови (8) или (9) се сметаат за неисполнети. 

 
Член 8 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR SHËRBIME MEDIATIKE AUDIO DHE 
AUDIOVIZUELE 

 
Neni 1 

Në Ligjin për shërbime mediatike audio dhe 
audiovizuele ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 184/13,13/14, 44/14 dhe 101/14), në 
nenin 23 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si 
vijon:  

"(2) Me përjashtim të dispozitës nga paragrafi (1) 
alineja 2 e këtij neni, për mosrespektimin të dispozitave 
nga nenet 91 dhe 92 paragrafët (8) dhe (9) të këtij ligji, 
drejtori i Agjencisë do të parashtrojë kërkesë për ngritjen e 
procedurës kundërvajtëse pa miratuar paraprakisht 
aktvendim për vërejtje.” 

Në paragrafin (2) i cili bëhet paragraf (3) pas fjalëve: 
"paragrafi (1)" shtohen fjalët: "dhe paragrafi (2)".  

 
Neni 2 

Neni 92 ndryshohet si vijon: 
“(1) Radiodifuzerët janë të obliguar që në ditë të 

emetojnë së paku 30% program burimor të krijuar në 
Republikën e Maqedonisë në gjuhën maqedonase ose në 
gjuhët e bashkësive joshumicë të cilat jetojnë në 
Republikën e Maqedonisë duke filluar nga viti 2014.  Prej 
vitit 2015, obligimi prej 30% rritet në 40%.  Prej vitit 2016, 
obligimi prej 40% rritet në 50%.  
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(2) Si shmangie nga paragrafi (1) i këtij neni, servisi 
publik radiodifuziv  obligohet që në ditë të emetojnë së 
paku 40% program burimor të krijuar në Republikën e 
Maqedonisë në gjuhën maqedonase ose në gjuhët e 
bashkësive joshumicë të cilat jetojnë në Republikën e 
Maqedonisë. Në vitin 2015 obligimi është 50%. Prej vitit 
2016, obligimi prej 50% rritet në 60%. Sigurimi i servisit 
programor të Kanalit të Kuvendit përjashtohet nga këto 
obligime. 

(3) Dispozitat nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, 
nuk kanë të bëjnë me serviset programore të formatit të 
specializuar.  

(4) Shoqëritë tregtare radiodifuzive që emetojnë servis 
programor televiziv të formatit të përgjithshëm janë të 
obliguara që gjatë javës të emetojnë së paku tetë orë, e 
servisi publik radiodifuziv së paku 14 orë, muzikë 
instrumentale nga autorë maqedonas dhe autorë të 
bashkësive etnike që nuk janë shumicë në Republikën e 
Maqedonisë, muzikë vokale dhe/ose vokale instrumentale, 
në gjuhën maqedonase ose në gjuhët e bashkësive 
joshumicë të cilat jetojnë në Republikën e Maqedonisë, 
prej të cilës 50% duhet të jetë muzikë argëtuese 
instrumentale, vokale dhe/ose vokale instrumentale, ndërsa 
50% muzikë popullore instrumentale, vokale dhe/ose 
vokale instrumentale, me ç’rast lejohet shmangie prej 5% 
në lidhje me ndarjen e emetimit të muzikës argëtuese dhe 
popullore instrumentale, vokale dhe/ose vokale 
instrumentale. 

(5) Servisi publik radiodifuziv detyrohet që së paku në 
një servis programor televiziv dhe një të radios në gjuhën 
maqedonase dhe në servisin programor televiziv dhe të 
radios në gjuhët e bashkësive etnike të cilat nuk janë 
shumicë në Republikën e Maqedonisë, në ditë të sigurojë 
që së paku 50% nga muzika e emetuar, instrumentale, 
vokale dhe vokale-instrumentale burimore e krijuar në 
Republikën e Maqedonisë të jetë në gjuhën maqedonase 
ose në gjuhën e bashkësive etnike të cilat nuk janë 
shumicë.  

(6) Radiodifuzerët janë të obliguar që së paku gjysmën 
e obligimit për muzikë të përcaktuar në paragrafët (4) dhe 
(5) të këtij neni ta realizojnë në periudhën prej orës 7,00 
deri në orën 19,00.   

(7) Rregullat për realizimin e obligimeve të këtij neni 
më hollësisht i përcakton Agjencia. 

(8) Shoqëritë tregtare radiodifuzive që emetojnë servis 
programor televiziv të formatit të përgjithshëm në nivel 
shtetëror përmes kapacitetit transmetues të multipleksit 
terestrial digjital, obligohen që të prodhojnë dhe emetojnë 
së paku 10 orë program dokumentar vendor në periudhën 
prej orës 7,00 deri në orën 23,00, më së voni deri më 25 
nëntor në vitin rrjedhës, kurse servisi publik radiodifuziv së 
paku 30 orë program dokumentar vendor në periudhën prej 
orës 7,00 deri në orën 23,00, më së voni deri më 25 nëntor 
në vitin rrjedhës. 

(9)  Shoqëritë tregtare radiodifuzive që emetojnë servis 
programor televiziv të formatit të përgjithshëm në nivel 
shtetëror përmes kapacitetit transmetues të multipleksit 
terestrial digjital, obligohen që të prodhojnë dhe emetojnë 
së paku 20 orë program artistik vendor në periudhën prej 
orës 7,00 deri në orën 23,00, më së voni deri më 25 nëntor 
në vitin rrjedhës, kurse servisi publik radiodifuziv së paku 
30 orë program artistik vendor në periudhën prej orës 7,00 
deri në orën 23,00, më së voni deri më 25 nëntor në vitin 
rrjedhës. 

(10) Shoqëritë tregtare radiodifuzive dhe servisi publik 
radiodifuziv për plotësimin e obligimit për prodhim të 
përcaktuar në paragrafët (8) dhe (9) të këtij neni, kanë të 
drejtë të kompensimit për mbulim të shpenzimeve në 
lartësi prej 50% që paguhet nga mjetet e buxhetit të 
Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës, të 
miratuar për atë dedikim e në bazë të vendimit nga neni 92-
a i këtij ligji. 

(11) Kompensimi nga paragrafi (10) i këtij neni, 
paguhet nëse programi dokumentar vendor dhe programi 
artistik vendor i përmban kriteret themelore në vijim: 

- origjinalitet, autenticitet dhe kualitet të përmbajtjes së 
skenarit, 

- qëndrueshmëri të produksionit të projektit televiziv të 
tipit të realizimit të projektit në lidhje me skenarin, 
buxhetin, ndërlikueshmërinë, planin dhe terminet për 
incizim dhe 

- teknologji për produksion kur bëhet fjalë për program 
artistik vendor. 

(12) Struktura e shpenzimeve që pranohen për 
mbulimin në pajtim me paragrafin (10) të këtij neni, si dhe 
kriteret e veçanta nga paragrafi (11) i këtij neni, më 
hollësisht përcaktohen me akt nënligjor që e miraton 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë. 

(13) Programi dokumentar vendor nga paragrafi (8) i 
këtij neni dhe  programi artistik vendor nga paragrafi (9) i 
këtij neni, konsiderohen se janë programe me interes 
publik për Republikën e Maqedonisë. 

(14) Radiodifuzerët janë të obliguar që së paku gjysmën e 
përqindjes nga obligimet nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij 
neni, ta realizojnë prej orës 7,00 deri në orën 19,00.   

(15) Radiodifuzerët e radios janë të obliguar që në ditë, 
të sigurojnë së paku 40% nga muzika e emetuar 
instrumentale, vokale ose vokale-instrumentale, të jetë në 
gjuhën maqedonase ose në gjuhën e bashkësive etnike të 
cilat nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë. Kjo 
dispozitë nuk ka të bëjë me servisin publik radiodifuziv.”  

 
Neni 3 

Pas nenit 92 shtohen 11 nene të reja 92-а, 92-b, 92-v, 
92-g, 92-d, 92-gj, 92-e, 92-zh, 92-z, 92-x dhe 92-i, si 
vijojnë: 

 
"Neni 92-a 

Shuma maksimale për pagim të kompensimit 
 
Shuma maksimale për pagim të kompensimit nga neni 

92 paragrafi (10) i këtij ligji, për prodhim të programit 
dokumentar vendor dhe të programit artistik vendor sipas 
llojeve (filma televizivë, filma të animuar, seri dhe seriale, 
monodrama dhe drama, komedi të situatave, telenovela dhe 
opera sapunike), përcaktohet me vendim që e miraton 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë në afat prej 30 ditësh 
nga dita e miratimit të Buxhetit të Republikës së 
Maqedonisë me propozim të Ministrisë së Shoqërisë 
Informatike dhe Administratës. 

 
Neni 92-b 

Komisioni ndërresorial 
 
(1) Plotësimin e kritereve nga neni 92 paragrafi (11) i 

këtij ligji, si dhe propozimin për pagimin e mjeteve për 
mbulimin e shpenzimeve për prodhim të programit 
dokumentar vendor dhe/ose programit artistik vendor, i 
përcakton komisioni ndërresorial (në tekstin e mëtejmë: 
Komisioni) të cilin e formon Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë.  
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(2) Komisioni përbëhet nga shtatë anëtarë dhe 
zëvendësit e tyre edhe atë me nga një përfaqësues dhe 
zëvendës nga: Ministria e Financave, Ministria e Kulturës, 
Agjencia për Film, Agjencia për Shërbime Mediatike 
Audio dhe Audiovizuele, përfaqësues nga zyra e Kryetarit 
të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Drejtoria e të 
Hyrave Publike dhe Ministria e Shoqërisë Informatike dhe 
Administratës. 

(3) Mandati i anëtarëve dhe zëvendësve të tyre në 
Komision është dy vjet. 

(4) Dispozitat nga neni 16 paragrafët (1) dhe (2) dhe 
neni 17 paragrafi (1) të këtij ligji në mënyrë përkatëse do të 
zbatohen edhe në aspekt të kushteve për zgjedhjen dhe 
ndërprerjen e mandatit të anëtarit dhe zëvendësit të tij. 

(5) Anëtarët e Komisionit dhe zëvendësit e tyre gjatë 
zgjedhjes së tyre dorëzojnë deklaratë të verifikuar në noter 
se i plotësojnë kushtet e përcaktuara në nenin 16 paragrafët 
(1) dhe (2) të këtij ligji. 

(6) Komisioni nga radhët e anëtarëve të vet zgjedh 
kryetar dhe zëvendëskryetar i cili i konvokon dhe udhëheq 
mbledhjet e komisionit. 

(7) Komisioni vendos me shumicën e votave nga numri 
i përgjithshëm i anëtarëve. 

(8) Komisioni për punën e vet miraton Rregullore për 
punë. 
 

Neni 92-v 
Kompetenca e komisionit 

 
(1) Fushëveprimi i punës së komisionit nga neni 92-b 

është që: 
- ta miratojë propozim-projektin për prodhim të 

programit dokumentar vendor dhe/ose programit artistik 
vendor, 

- ta ndjekë procesin e prodhimit të propozim-projektit 
të miratuar për prodhim të programit artistik vendor 
dhe/ose programit dokumentar vendor, 

- t’i kontrollojë dhe përcaktojë shpenzimet e bëra reale 
për prodhim të projektit të miratuar për prodhim të 
programit artistik vendor dhe/ose programit dokumentar 
vendor, 

- të dorëzojë propozim te Ministria e Shoqërisë 
Informatike dhe Administratës për pagimin e shpenzimeve 
për prodhim të programit dokumentar vendor dhe/ose 
programit artistik vendor. 

(2) Komisioni për punën e vet te Qeveria e Republikës 
së Maqedonisë dorëzon raport vjetor për punë për vitin 
paraprak. Raporti vjetor dorëzohet më së voni deri në fund 
të janarit në vitin rrjedhës. 

 
Neni 92-g 

Thirrja publike 
 
(1) Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, 

në afat prej 30 ditësh nga dita e miratimit të vendimit nga 
neni 92-a i këtij ligji, shpall thirrje publike për dorëzimin e 
kërkesës për miratim të projektit për prodhim të programit 
dokumentar vendor dhe programit artistik vendor, për të 
cilin do të kryhet pagim i kompensimit për mbulimin e 
shpenzimeve, që zgjat 15 ditë. 

(2) Shoqëritë tregtare radiodifuzive të cilat emetojnë 
servis programor televiziv të formatit të përgjithshëm në 
nivel shtetëror përmes kapacitetit transmetues të 
multipleksit terestrial digjital dhe servisi publik 
radiodifuziv në afatin e përcaktuar në paragrafin (1) të këtij 

neni, te Komisioni nga neni 92-b i këtij ligji, me kërkesën 
nga paragrafi (1) i këtij neni, dorëzojnë propozim-projekt 
për prodhim të programit dokumentar vendor dhe/ose 
programit artistik vendor, për vitin rrjedhës.  

(3) Propozim-projekti nga paragrafi (2) i këtij neni, 
veçanërisht përmban: 

- Përshkrim dhe lloj të programit dokumentar vendor 
dhe/ose programit artistik vendor, 

- Afat dhe dinamikë për prodhimin e tij (fillim dhe fund 
të prodhimit), me caktimin e lokacioneve, 

- Resurse të parapara për prodhim të programit 
dokumentar vendor dhe/ose programit artistik vendor, 

- Konstruksion financiar të projektit dhe 
- Person për kontakt (adresë, telefon, telefaks, e-mail). 
 

Neni 92-d 
Miratimi i propozim-projektit 

 
(1) Komisioni nga neni 92-b i këtij ligji, pas propozim-

projekteve të marra nga neni 92-g paragrafi (2) i këtij ligji, 
më së voni në afat prej 15 ditësh nga dita e mbarimit të 
thirrjes publike nga neni 92-g paragrafi (1) i këtij ligji, 
vendos për plotësimin e kritereve themelore nga neni 92 
paragrafi (11) i këtij ligji. 

(2) Komisioni propozim-projektet e miratuara, më së 
voni në afat prej tri ditësh nga dita e miratimit të tyre, i 
dorëzon te Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe 
Audiovizuele. 

 
Neni 92-gj 

Ndjekja e procesit të prodhimit 
 
(1) Shoqëritë tregtare radiodifuzive të cilat emetojnë 

servis programor televiziv të formatit të përgjithshëm në 
nivel shtetëror përmes kapacitetit transmetues të 
multipleksit terestrial digjital dhe servisi publik 
radiodifuziv të cilëve u janë miratuar propozim-projektet 
në bazë të nenit 92-d të këtij ligji, te Komisioni nga neni 
92-b i këtij ligji, dorëzojnë raport tekstual dhe foto raport 
për rrjedhën dhe fazat e prodhimit të programit dokumentar 
vendor dhe/ose programit artistik vendor, në të cilin qartë 
do të shihen pjesëmarrësit në projekt, tipi i pajisjes 
teknologjike të përdorur për incizim nëse bëhet fjalë për 
program artistik vendor dhe autenticiteti i lokacionit ose 
studios. 

(2) Shoqëritë tregtare radiodifuzive të cilat emetojnë 
servis programor televiziv të formatit të përgjithshëm në 
nivel shtetëror përmes kapacitetit transmetues të 
multipleksit terestrial digjital dhe servisi radiodifuziv 
publik detyrohen që t’i mundësojnë këqyrje të lirë dhe 
ndjekje gjatë tërë procesit të prodhimit, kur këtë do ta 
kërkojë Komisioni. 

(3) Ndjekjen në procesin e prodhimit me këqyrje të 
drejtpërdrejtë Komisioni mund ta kryejë në çdo kohë, në 
pajtim me afatin e propozuar dhe dinamikën për prodhim 
nga neni 92-g paragrafi 3 i këtij ligji, për çka përpilon 
procesverbal. 

 
Neni 92-e 

Obligimi për njoftim të Agjencisë 
 
Shoqëritë tregtare radiodifuzive të cilat emetojnë servis 

programor televiziv të formatit të përgjithshëm në nivel 
shtetëror përmes kapacitetit transmetues të multipleksit 
terestrial digjital dhe servisi publik radiodifuziv detyrohen 
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që pesë ditë para fillimit me emetim të projektit të miratuar 
nga neni 92-d paragrafi (1) i këtij ligji, në formë të shkruar 
ose elektronike ta njoftojnë Agjencinë për periudhën e 
emetimit të të njëjtit. 

   
Neni 92-zh 

Kërkesa për pagim të kompensimit 
 
(1) Shoqëritë tregtare radiodifuzive të cilat emetojnë 

servis programor televiziv të formatit të përgjithshëm në 
nivel shtetëror përmes kapacitetit transmetues të 
multipleksit terestrial digjital dhe servisi publik 
radiodifuziv, pas realizimit të prodhimit dhe emetimit të 
propozim-projektit të miratuar nga neni 92-d paragrafi (1) i 
këtij ligji, më së voni deri më 30 nëntor në vitin rrjedhës në 
Komisionin nga neni 92-b i këtij ligji, të parashtrojnë 
kërkesë për pagim të kompensimit për mbulim të 
shpenzimeve për prodhim të projektit të miratuar nga neni 
92-d i këtij ligji. 

(2) Me kërkesën nga paragrafi (1) i këtij neni, 
parashtrohet edhe listë e shpenzimeve të grupuara sipas 
strukturës, me dëshmi të bashkëngjitura. 

 
Neni 92-z 

Kërkesa për të dhëna dhe përcaktim të shpenzimeve 
 
(1) Komisioni nga neni 92-b i këtij ligji në afat prej dy 

ditëve nga dita e pranimit të kërkesës nga neni 92-zh i këtij 
ligji, në Agjenci parashtron kërkesë për marrje të të 
dhënave me të cilat vërtetohet emetimi i realizuar i 
projektit të miratuar nga neni 92-d i këtij ligji. 

(2) Agjencia detyrohet në afat prej dy ditëve nga dita e 
pranimit të kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni 
Komisionit t'ia dorëzojë të dhënat e kërkuara. 

(3) Komisioni në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit 
të të dhënave nga paragrafi (2) i këtij neni, i përcakton 
shpenzimet e bëra reale për prodhim të projektit të miratuar 
nga neni 92-d i këtij ligji në pajtim me aktin nënligjor nga 
neni 92 paragrafi (12) i këtij ligji. 

(4) Komisioni në afat prej dy ditëve nga dita e 
përcaktimit të shpenzimeve nga paragrafi (3) i këtij neni, 
parashtron propozim në Ministrinë e Shoqërisë Informatike 
dhe Administratës për pagim të shpenzimeve për prodhim 
të programit dokumentar vendor dhe/ose programit artistik 
vendor. 

 
Neni 92-x 

Ndarja e kompensimit të paguar 
 
(1) Shoqëritë tregtare radiodifuzive të cilat emetojnë 

servis programor televiziv të formatit të përgjithshëm në 
nivel shtetëror përmes kapacitetit transmetues të 
multipleksit terestrial digjital dhe servisi publik 
radiodifuziv, kompensimin e paguar nga neni 92-z i këtij 
ligji në pjesën e honorarëve autoriale dhe honorarëve tjera, 
e ndajnë në mënyrën në vijim: 

- deri 8% të mjeteve të marra nga kompensimi i 
paguhen regjisorit nëse ka diplomuar në regji dhe ka 
incizuar së paku një seri ose film artistik, ndërsa nëse 
regjisori është fillestar i paguhen deri 5%, 

- deri 8% të mjeteve të marra nga kompensimi i 
paguhen producentit nëse ka diplomuar në produksion, 
kurse nëse producenti është fillestar i paguhen deri 5%, 

- deri 5% të mjeteve të marra nga kompensimi i 
paguhen skenaristit nëse ka diplomuar në skenar, kurse 
nëse skenaristi është fillestar i paguhen deri 3%, 

- deri 3,5% të mjeteve të marra nga kompensimi u 
paguhen drejtorit të fotografisë, skenografit, kostumografit, 
montazhistit, autorit të muzikës, dizajnit të audios dhe bartësit 
të rolit kryesor me më së shumti deri dy role kryesore,  

- deri 2,5% të mjeteve të marra nga kompensimi u 
paguhen bartësve të roleve tjera, përkatësisht autorëve tjerë 
të cilët kontribuojnë në film dhe 

-  deri 2% të mjeteve të marra nga kompensimi u 
paguhen anëtarëve tjerë teknikë ose anëtarëve tjerë të 
papërmendur autorialë të ekipit filmik. 

(2) Shoqëritë tregtare radiodifuzive të cilat emetojnë 
servis programor televiziv të formatit të përgjithshëm në 
nivel shtetëror përmes kapacitetit transmetues të 
multipleksit terestrial digjital dhe servisi publik 
radiodifuziv në Komision parashtrojnë raport për 
kompensimin e paguar nga paragrafi (1) i këtij neni. 

(3) Komisioni mund të kryejë këqyrje në ndarjen nga 
paragrafi (1) i këtij neni me qëllim që ta hetojë 
autenticitetin e të dhënave nga raporti i paragrafit (2) të 
këtij neni.  

(4) Nëse Komisioni gjatë këqyrjes së realizuar nga 
paragrafi (3) i këtij neni konstaton se kompensimi nuk 
është ndarë në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, 
atëherë shoqëria tregtare radiodifuzive e cila emeton servis 
programor televiziv të formatit të përgjithshëm në nivel 
shtetëror përmes kapacitetit transmetues të multipleksit 
terestrial digjital ose servisi publik radiodifuziv detyrohet 
ta kthejë kompensimin e paguar në afat prej 15 ditëve nga 
dita e pranimit të aktit me të cilin është përcaktuar kthim i 
kompensimit të paguar.  

 
Neni 92-i 

Obligimi për parashtrim të kopjes digjitale 
 
Pas pagimit të kompensimit nga neni 92-z i këtij ligji, 

shoqëria tregtare radiodifuzive e cila emeton servis 
programor televiziv të formatit të përgjithshëm në nivel 
shtetëror përmes kapacitetit transmetues të multipleksit 
terestrial digjital dhe servisi publik radiodifuziv detyrohen 
në afat prej 15 ditëve nga dita e pagimit të kompensimit në 
Kinotekën e Republikës së Maqedonisë të parashtrojnë një 
kopje digjitale të projektit të miratuar nga neni 92-d i këtij 
ligji në rezolucion maksimal në të cilin i njëjti është 
incizuar." 

 
Neni 4 

Në nenin 136 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) 
si vijon: 

"(3) Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim 
të Agjencisë do të përcaktojë se cilët detyrës në 
vendbanimet, të cilët janë liruar nga pagimi i taksës 
radiodifuzive në bazë të paragrafit (2) të këtij neni, do të 
paguajnë taksë radiodifuzive për shkak të mbulimit të 
siguruar me sinjale radiodifuzive të NP Radiodifuzioni 
Maqedonas nëpërmjet të cilit emitohen serviset programore 
të RTM-së.” 

Paragrafët (3) dhe (4) bëhen paragrafë (4) dhe (5). 
 

Neni 5 
Në nenin 149 paragrafi (1) pas pikës 7) shtohet pikë e 

re 8) si vijon: 
“8) nuk parashtron një kopje digjitale të projektit të miratuar 

në rezolucion maksimal në të cilin i njëjti është incizuar në 
Kinotekën e Republikës së Maqedonisë (neni 92-i);” 

Pikat 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) dhe 15) bëhen pika 
9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) dhe 16). 
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Neni 6 
Në nenin 154 në paragrafin (2) numri “30” 

zëvendësohet me numrin “90”. 
 

Neni 7 
(1) Për vitin 2014 pagimi i mjeteve në pajtim me nenin 

92 paragrafi (10), bëhet deri në fund të dhjetorit 2014 me 
kusht që shoqëritë tregtare radiodifuzive të cilat emetojnë 
servis programor televiziv të formatit të përgjithshëm në 
nivel shtetëror përmes kapacitetit transmetues të 
multipleksit terestrial digjital dhe servisi publik 
radiodifuziv të kenë mbaruar me prodhimin e programit 
dokumentar vendor dhe/ose programit artistik vendor, në 
Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës të 
kenë parashtruar nga një kopje digjitale nga të gjitha 
programet e incizuara në rezolucion maksimal në të cilin 
janë incizuar, si dhe të kenë filluar me emetimin e tyre deri 
në fund të dhjetorit 2014, që duhet të mbarojë deri më 31 
janar 2015.  

(2) Nëse emetimi i plotë i programeve nuk përfundon 
deri më 31 janar 2015, mjetet e paguara tërësisht kthehen 
në Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës 
më së voni deri më 15 shkurt 2015 kurse obligimet e 
përcaktuara në nenin 92 paragrafët (8) dhe (9) 
konsiderohen si të papërmbushura. 

 
Neni 8 

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

__________ 

4178. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

здравствената заштита,  
 што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 2 септември 2014 година. 
   

         Бр. 07-3312/1                             Претседател 
2 септември 2014 година       на Република Македонија,                       

       Скопје                            д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

 
Член 1 

Во Законот за здравствената заштита („Службен 
весник на Република Македонија“ брoj 43/12, 145/12, 
87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), во членот 204 став (1) 
алинејата 6 се менува и гласи: 

„- му престане договорот за вработување или дого-
ворот за продолжување на вработувањето, поради возраст 
согласно прописите од областа на работните односи,“ 

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“.  

___________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR  

MBROJTJE SHËNDETËSORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për mbrojtje shëndetësore ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 43/12, 145/12, 87/13, 
164/13, 39/14 dhe 43/14) në nenin 204 paragrafi (1) alineja 
6 ndryshohet si vijon: 

"- i ndërpritet marrëveshja për punësim apo 
marrëveshja për vazhdim të punësimit, për shkak të moshës 
në pajtim me rregullat nga sfera e marrëdhënieve të punës,"  

 
Neni 2 

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

_________ 

4179. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
 
Се прогласува Законот за  изменување и дополну-

вање на Законот за државните службеници,  
 што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 3 септември 2014 година. 
   

         Бр. 07-3336/1                              Претседател 
3 септември 2014 година       на Република Македонија,                       

      Скопје                             д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
 

Член 1 
Во Законот за државните службеници („Службен 

весник на Република Македонија“ број 59/2000, 
112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 
40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 
36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009, 35/10, 167/10, 
36/11, 6/12, 24/12, 15/13, 82/13 и 106/13), во член 6-а 
став (1), сврзникот „и“ се заменува со „запирка“, точка-
та на крајот од реченицата се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите: „Државната комисија за жалби по 
јавни набавки и Државната комисија за одлучување во 
втор степен во областа на инспекцискиот надзор и 
прекршочната постапка“. 
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Член 2 
Во членот 81-в, алинејата 6 се менува и гласи: 
„наврши 62, 63, 64 или 65 години старост (за жени), 

односно 64, 65, 66 или 67 години старост (за мажи).  
 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

__________ 
 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR NËPUNËS SHTETËRORË 
 

Neni 1 
Në Ligjin për nëpunës shtetërorë ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 59/2000, 112/2000, 
34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 
85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 
161/2008, 6/2009, 114/2009, 35/10, 167/10, 36/11, 6/12, 
24/12, 15/13, 82/13 dhe 106/13), në nenin 6-a paragrafi (1) 

lidhëza “dhe” zëvendësohet me presje, pika në fund të 
fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: 
“Komisionin Shtetëror për Ankesa për Furnizime Publike 
dhe Komisionin Shtetëror për Vendimmarrje në Shkallë të 
Dytë në Sferën e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës 
Kundërvajtëse". 

  

Neni 2 
Në nenin 81-v, alineja 6 ndryshohet si vijon: 
“mbush 62, 63, 64 apo 65 vjet moshë (për femra), 

përkatësisht 64, 65, 66 apo 67 vjet moshë (për meshkuj).”     
 

Neni 3 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
_________ 

4180. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

јавните службеници,  

 што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 3 септември 2014 година. 

   
         Бр. 07-3337/1                              Претседател 
3 септември 2014 година       на Република Македонија,                       

      Скопје                             д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ 

СЛУЖБЕНИЦИ 

 

Член 1 

Во Законот за јавните службеници („Службен вес-

ник на Република Македонија“ број 52/10, 36/11, 6/12, 

24/2012, 15/13, 82/13 и 106/13), во членот 67 алинејата 

6 се менува и гласи: 

„наврши 62, 63, 64 или 65 години старост (за жени), 

односно 64, 65, 66 или 67 години старост (за мажи). 

 

Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR NËPUNËS 

PUBLIKË 

 

Neni 1 

Në Ligjin për nëpunës publikë ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër  52/10, 36/11, 6/12, 

24/12, 15/13, 82/13 dhe 106/13), në nenin 67 alineja 6 

ndryshohet si vijon: 

“mbush 62, 63, 64 apo 65 vjet moshë (për femra), 

përkatësisht 64, 65, 66 apo 67 vjet moshë (për meshkuj).”     

  

Neni 2 

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

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

_________ 

4181. 

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

Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-

лика Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ИЗМЕНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ  

ЗАКОНИК 

 

Се прогласува Законот за  изменување на Кривични-

от законик,  

 што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 3 септември 2014 година. 

   

         Бр. 07-3342/1                              Претседател 

3 септември 2014 година       на Република Македонија,                       

      Скопје                             д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ  

ЗАКОНИК 
 

Член 1 
Во Кривичниот законик („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ брoj 37/96, 80/1999, 4/2002, 
43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 
139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 
166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14 и 115/14), нас-
ловот на членот 322 - а и членот 322- а се менуваат и 
гласат: 

 
„Учество во странска војска, полиција, паравоени или 

параполициски формации 
 

Член 322-а 
(1) Тој што спротивно на закон создава, организира, 

регрутира, превезува, организира превоз, опремува, 
обучува или на друг начин подготвува лице или група 
за учество во странска војска, полиција, паравоени или 
параполициски формации, организирани групи или 
поединечно, надвор од територијата на Република Ма-
кедонија,  

ќе се казни со затвор од најмалку пет години.  
(2) Тој што спротивно на закон на било кој начин, 

директно или индиректно, нуди, дава, обезбедува, бара, 
собира или прикрива финансиски средства, фондови, 
материјални средства или опрема кои целосно или 
делумно се наменети за извршување на делото од став 
(1) на овој член,  

ќе се казни со затвор од најмалку пет години.  
(3) Државјанин на Република Македонија кој спро-

тивно на закон учествува во или се обучува од страна 
на странска војска, полиција, паравоени или параполи-
циски формации, организирани групи или поединечно, 
надвор од територијата на Република Македонија, 

ќе се казни со затвор од најмалку четири години.  
(4) Тој што спротивно на закон на собир, преку пи-

шан текст, со аудио - визуелни снимки, преку социјал-
ните мрежи или со било кој друг облик на комуни-
кација повикува, со ширење или ставање на кој било 
друг начин на располагање на јавноста порака, или вр-
бува или поттикнува друг на извршување на делата од 
ставовите (1), (2) или (3) на овој член, 

ќе се казни со затвор од најмалку четири години.  
(5) Ако делото од ставовите од (1), (2), (3) или (4) 

на овој член е сторено врз дете, сторителот  
ќе се казни со затвор од најмалку пет години.  
(6) Тој што го сокрива извршителот на делото од 

ставовите (1), (2), (3), (4) или (5) на овој член, или 
помага во спречување на откривањето на делото или 
извршителот преку сокривање на средствата со кои е 
извршено делото, доказите или на било кој друг начин,  

ќе се казни со затвор од  една до пет години. 
(7) Сторителот на делото од овој член кој ќе ги 

открие сторителите од ставовите (1), (2), (3), (4) или (5) 
на овој член, 

може да се ослободи од казна.   
(8) За делото од ставот (3) на овој член нема да се 

казни сторителот кој има државјанство на државата во 
чии регуларни воени или полициски формација учест-
вува, или кој е член на воени или паравоени формации 
или полициски сили под контрола на меѓународно 
признати влади или меѓународни организации. 

(9) Обидот е казнив.  
(10) Средствата и предметите употребени за извр-

шување на делото, се одземаат.“. 
 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E KODIT PENAL 

 
Neni 1 

Në Kodin Penal ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 37/96, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 
19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 
114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 
82/13, 14/14, 27/14, 28/14 dhe 115/14), titulli i nenit 322-a 
dhe neni 322-a ndryshohen si vijojnë:   

 
„Pjesëmarrja në ushtri, polici, formacione paraushtarake 

apo parapolicore të huaja 
 

Neni 322-a 
(1) Ai që në kundërshtim me ligj krijon, organizon, 

rekruton, bart, organizon transport, pajis, trajnon apo në 
mënyrë tjetër përgatit personin apo grupin për pjesëmarrje 
në ushtri, polici, formacione paraushtarake apo 
parapolicore, grupe të organizuara apo veç e veç të huaja, 
jashtë territorit të Republikës së Maqedonisë,  

do të dënohet me burg prej së paku pesë vjet.    
(2) Ai që në kundërshtim me ligjin në cilëndo qoftë 

mënyrë, drejtpërdrejt apo tërthorazi, ofron, jep, siguron, 
kërkon, grumbullon apo fsheh mjete financiare, fonde, 
mjete materiale apo pajisje që plotësisht apo pjesërisht 
dedikohen për kryerjen e veprës nga paragrafi (1) i këtij 
neni,  

do të dënohet me burg prej së paku pesë vjet.   
(3) Shtetasi i Republikës së Maqedonisë i cili në 

kundërshtim me ligjin merr pjesë në trajnim apo trajnohet 
nga ushtria, policia, formacionet paraushtarake apo 
parapolicore, grupe të organizuara apo veç e veç të huaja, 
jashtë territorit të Republikës së Maqedonisë,  

do të dënohet me burg prej së paku katër vjet.   
(4) Ai që në kundërshtim me ligjin në tubim, përmes 

tekstit të shkruar, me incizime audiovizuele, përmes 
rrjeteve sociale apo me çfarëdo forme tjetër të komunikimit 
fton, me përhapje apo vënie në çfarëdo mënyre tjetër në 
disponim të opinionit porosi, apo rekruton apo nxit tjetrin 
në kryerjen e veprave nga paragrafët (1), (2) ose (3) të këtij 
neni,  

do të dënohet me burg prej së paku katër vjet.   
(5) Nëse vepra nga paragrafët (1), (2), (3) ose (4) të 

këtij neni është kryer ndaj fëmijës, kryerësi   
do të dënohet me burg prej së paku pesë vjet.   
(6) Ai i cili e fsheh kryerësin e veprës nga paragrafët 

(1), (2), (3), (4) ose (5) të këtij neni, apo ndihmon në 
pengimin e zbulimit të veprës apo kryerësit përmes 
fshehjes së mjeteve me të cilat është kryer vepra, dëshmive 
apo në çfarëdo mënyre tjetër,   

do të dënohet me burg prej një viti deri në pesë vjet.  
(7) Kryerësi i veprës nga ky nen i cili do t'i zbulojë 

kryerësit nga paragrafët (1), (2), (3), (4) ose (5) të këtij 
neni,  

mund të lirohet nga dënimi.     
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(8) Për veprën nga paragrafi (3) i këtij neni, nuk do të 
dënohet kryerësi i cili ka shtetësi të shtetit në formacionet e 
rregullta ushtarake apo policore të të cilit merr pjesë, apo i 
cili është anëtar i formacioneve ushtarake apo 
paraushtarake ose forcave policore nën kontrollin e 
qeverive apo organizatave ndërkombëtare të pranuara 
ndërkombëtarisht.   

(9) Tentimi është i ndëshkueshëm.   
(10) Mjetet dhe sendet e përdora për kryerjen e veprës, 

merren.”   
 

Neni 2 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  
__________ 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4182. 
Врз основа на член 28 став 1 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 7/2008 и 67/2010, 47/2011, 53/2011,  
95/2012 и 164/2013) и член 35 став 1 од Законот за 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 6/2012), Владата на 
Република Македонија на седницата, одржана на 
2.9.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ 
СТОПАНСКИ РИБОЛОВ  НА РИБОЛОВНОТО  

ПОДРАЧЈЕ ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за вршење стопански риболов на риболовното подрачје 
Преспанско Езеро на Друштвото за лов и одгледување 
на дивеч „ВОЛФ“ ДОО експорт-импорт Ресен, соглас-
но Одлуката за започнување на постапка за доделување 
на концесија на рибите за вршење стопански риболов 
на риболовното подрачје Преспанско езеро број 41-
10549/1 од 30 декември  2013 година.  

2. Друштво за лов и одгледување на дивеч „ВОЛФ“ 
ДОО експорт-импорт - Ресен достави понуда со број 
08-2881/1 од 17 март 2014 година. 

3. Друштво за лов и одгледување на дивеч „ВОЛФ“ 
ДОО експорт-импорт Ресен ги исполни условите сод-
ржани во Јавниот повик и тендерската документација. 

4. Времетраењето на доделената концесија на риби-
те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.  

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 
на оваа одлука изнесува 8.963.955 (осум милиони де-
ветстотини шеесет и три илјади деветстотини педесет и 
пет) денари за период од шест години. Начинот и роко-
вите за плаќање на концесискиот надоместок ќе се оп-
ределат со Договорот за концесија. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од  три дена од денот на 
приемот на договорот. 

7. Во име на Владата на Република  Македонија До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

9. Жалба против  оваа одлука може да се изјави до  
Државната комисија за жалби по јавни набавки, во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-5081/1 Претседател на Владата 

2 септември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4183. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика 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 седни-
цата, одржана на 2.9.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД СТОПАНИСУВАЊЕ НА 
СПОРТСКА САЛА ДТВ ПАРТИЗАН КАРПОШ 4 
НА JАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИ-
СУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИТЕ ЗА СПОРТ ВО СОП-
СТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 
Член 1 

Со оваа одлука  се иззема стопанисувањето на Јав-
ното претпријатие за стопанисување со објекти за 
спорт во сопственост на Република Македонија на нед-
вижна ствар спортска сала ДТВ Партизан Карпош 4 со 
вкупна површина од 2.623 м2, евидентирана на КП бр. 
1227/1, КО Карпош, запишана во Имотен лист бр. 4917 
сопственост на Република Македонија и тоа: 

- Број на зграда 1, намена на зграда – помошни 
простории, влез 1 , Кат ПО, Број 1 со површина од 
1.126 м2; 

- Број на зграда 1, намена на зграда - (зграда за фи-
зичка култура и рекреација), Влез 1, Кат –ПР, Број 1 со 
површина од 910 м2; 

- Број на зграда 2, намена на зграда - (зграда за фи-
зичка култура и рекреација), Влез 1, Кат –1, Број 1 со 
површина од 270 м2 и 

- Број на зграда 2, намена на зграда - (зграда за фи-
зичка култура и рекреација), Влез 1, Кат –ПР, Број 1 со 
површина од 317 м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6881/1 Претседател на Владата 

2 септември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4184. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика 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 седни-
цата, одржана на 2.09.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД СТОПАНИСУВАЊЕ НА 
СПОРТСКИ ЦЕНТАР КАЛЕ НА JАВНОТО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕК-
ТИТЕ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се иззема стопанисувањето на Јав-

ното претпријатие за стопанисување со објекти за 
спорт во сопственост на Република Македонија на 
Спортскиот центар Кале, евидентиран на КП бр. 5520 и 
КП бр.5526, КО Центар 1, запишан во Имотен лист бр. 
101667  сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6881/2 Претседател на Владата 

2 септември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4185. 
Врз основа на член 4 став (3) од Законот за продаж-

ба и давање под закуп на деловните згради и деловните 
простории на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 13/2013 69/2013, 27/2014 
и 42/2014) Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 2.9.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР СО КОЈ 
СТОПАНИСУВА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ ВО 
СОПСТВЕНОСТ  НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Да се изврши продажба на недвижна ствар - дело-
вен простор сопственост на Република Македонија со 
право на стопанисување на Јавното претпријатие за 
стопанисување со објекти за спорт во сопственост на 
Република Македонија и тоа: 

1. Деловен простор во Струмица - Трибини, на ад-
реса „Стадион”, евидентирани на Имотен лист број 
13135, кој се наоѓа на КП бр.18/1 , KО Струмица и тоа:  
број на зграда 2, намена на зграда и друг објект Б 6-1 , 
Влез 1, Кат ПР, Намена на посебен дел од зграда ТР со 
внатрешна површина од 163 м2, број на зграда 2, наме-
на на зграда и друг објект Б 6-1 , Влез 2, Кат 1, Намена 
на посебен дел од зграда ТР, со внатрешна површина 
од 1.553 м2, број на зграда 2, намена на зграда и друг 
објект Б 6-1 , Влез 3, Кат ПР, Намена на посебен дел од 
зграда ТР, со внатрешна површина од 199 м2, број на 
зграда 3, намена на зграда и друг објект Б 6-1 , Влез 1, 
Кат 1, Намена на посебен дел од зграда ТР, со внатреш-
на површина од 1247 м2; 

2. Деловен простор во Струмица - Фудбалски терен, 
на адреса „Стадион“, евидентиран на Имотен лист 
бр.13135, кој се наоѓа на КП 18/1, КО Струмица, бр. на 
зграда 6, намена на зграда и друг објект Б 6-1, Влез 1, 
Кат ПР, намена на посебен дел од зграда Т, со внат-
решна површина од 16.073 м2;  

3. Деловен простор во Струмица - Подтрибински 
простор,  на адреса „Стадион”, евидентиран на Имотен 
лист број 51331, кој се наоѓа на КП бр.10/1, КО Стру-
мица и тоа: број на зграда 4, намена на зграда Д3 
(спорт и рекреација), влез 1, кат ПР, намена на посебен 
дел од зграда П, со внатрешна површина од 539 м2, 
број на зграда 5, намена на зграда Д3 (спорт и рекреа-
ција), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда 
П, со внатрешна површина од 59 м2, број на зграда 6, 
намена на зграда Д3 (спорт и рекреација), влез 1, кат 
ПР, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна 
површина од 97 м2  и  

-Подтрибински простор, на адреса „Стадион”, еви-
дентиран на Имотен лист број 51331, кој се наоѓа на 
КП бр.18/1, КО Струмица и тоа: број на зграда 1, наме-
на на зграда Д3 (спорт и рекреација), влез 1, кат ПО, 
намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна пов-
ршина од 85 м2, број на зграда 1, намена на зграда Д3 
(спорт и рекреација), влез 1, кат ПР, намена на посебен 
дел од зграда П,  со внатрешна површина од 36 м2, 
број на зграда 1, намена на зграда Д3 (спорт и рекреа-
ција), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда 
ДП,  со внатрешна површина од 261 м2, број на зграда 
1, намена на зграда Д3 (спорт и рекреација), влез 1, кат 
ПР, намена на посебен дел од зграда ПП,  со внатрешна 
површина од 24 м2, број на зграда 2, намена на зграда 
Д3 (спорт и рекреација), влез 1, кат ПР, намена на по-
себен дел од зграда ДП,  со внатрешна површина од 
1998 м2, број на зграда 2, намена на зграда Д3 (спорт и 
рекреација), влез 1, кат СУ, намена на посебен дел од 
зграда ДП,  со внатрешна површина од 794 м2, број на 
зграда 3, намена на зграда Д3 (спорт и рекреација), 
влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со 
внатрешна површина од 1255 м2, број на зграда 3, на-
мена на зграда Д3 (спорт и рекреација), влез 1, кат СУ, 
намена на посебен дел од зграда ДП,  со внатрешна 
површина од 2528 м2, број на зграда 4, намена на згра-
да Д3 (спорт и рекреација), влез 1, кат ПР, намена на 
посебен дел од зграда П,  со внатрешна површина од 
333 м2, број на зграда 5, намена на зграда Д3 (спорт и 
рекреација), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од 
зграда ДП,  со внатрешна површина од 111 м2, број на 
зграда 5, намена на зграда Д3 (спорт и рекреација), 
влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ПП,  со 
внатрешна површина од 42 м2. 

Проценетата пазарна вредност од став 1 точки 1, 2 
и 3 изнесува 2.384.531,60 Евра или во денарска про-
тиввредност според среден курс на НБРМ 
146.660.616,00 денари, која е и почетна цена за јавното 
наддавање. 

 
Член 2 

Се овластува Јавното претпријатие за стопанисува-
ње со објекти за спорт во сопственост на Република 
Македонија да ја води постапката за јавно наддавање и 
да склучи договор за продажба на деловниот простор 
од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-6881/3 Претседател на Владата 

2 септември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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4186. 
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јав-

но приватно партнерство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 2.9.2014 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА  НАЈПОВОЛНА ПОНУДА  ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА  ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕ-
ЛЕКТРИЧНИ  ЦЕНТРАЛИ,  НА  ЛОКАЦИЈА СО 

РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 9 НА РЕКА ЈАДОВСКА 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за  корис-

тење на вода  за производство на електрична енергија 
со изградба на мали хидроелектрични централи  на ре-
ка Јадовска со референтен број 9, согласно Одлуката за 
започнување на постапка за доделување на концесија 
за производство на електрична енергија од 80 мали 
хидроелектрични централи бр. 41-10238/1-13 од  
27.1.2014 година на ДВНПГМПУ Рад-ком ДООЕЛ 
Скопје, ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.18 Скопје-
Гази Баба, со понуда бр. 02-6266/48 од 2.6.2014 година.  

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понуду-
вачот ДВНПГМПУ Рад-ком ДООЕЛ Скопје ги исполни 
условите содржани во Јавниот повик и Тендерската 
документација и достави најповолна понуда. 

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлу-
ка е користење на вода од водотекот река Јадовска слив 
на Мала река  за производство на електрична енергија 
од мали хидроелектрични централи во група, како што 
е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Концесијата за користење на вода за производ-

ство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука 
се доделува за период од 23 години сметано од датумот 
на склучување на договорот за концесија. 

5. Најповолниот понудувач ДВНПГМПУ Рад-ком 
ДООЕЛ Скопје е должен да регистрира друштво во рок 
од 30 дена од денот на влегувањето  во сила на оваа 
одлука. Регистрираното друштво треба да биде во фор-
ма на Друштво со ограничена одговорност ДОО Друш-
тво со ограничена одговорност од единечно лице 
ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД.  Висината на 
основачкиот влог во новооснованото друштво треба да 
изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 
30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може 
да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.  

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 
5 од оваа одлука, е должно  во согласност со одредбите 
од Законот за водите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 
51/2011, 44/2012 23/2013 и 163/2013), а пред потпишу-
вање на Договорот за концесија,  да  обезбеди дозвола 
за користење на водата. 

7. Надоместокот за доделената концесија  се состои 
од еднократен и годишен надоместок.  

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утврден 
со Одлуката за определување на висината на на-
доместокот за концесија за користење на водата 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 19/14) и 
понудениот додаток од страна на концесионерот на 
еднократниот надоместок, кој вкупно изнесува 
38.640.000,00  денари. Концесионерот е должен  да го 
плати еднократниот надомест во рок не подолг од 15 дена 
од денот на потпишување на Договорот за концесија.  

Годишниот надоместок за концесија за вода изне-
сува 2 % од остварената просечна цена на произведе-
ната електрична енергија за секој произведен киловат 
час на прагот од електраната во секоја година на ко-
ристење. Концесионерот е должен годишниот надо-
мест да го плати најдоцна до 15 март во тековната го-
дина, за претходната година. 

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Ре-
публика Македонија од една страна и  новото друштво, 
од друга страна ќе се склучи најкасно во рок од 270 
дена од денот на влегување во сила  на  оваа  одлука.  

9. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање. 

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни ус-
ловите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот 
ќе ја активира банкарската гаранција доставена од нај-
поволниот понудувач од точка 1  на оваа одлука.  

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жал-
ба до Државната комисија за жалби по јавни набавки 
во рок од осум дена од денот на приемот на оваа 
одлука. 

12. Надзор на начинот на вршењето на концеси-
ската дејност и реализација на Договорот за концесија, 
ќе врши Министерството за животна средина и прос-
торно планирање. 

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

                
Бр. 42-7296/1 Претседател на Владата 

2 септември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4187. 
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јав-

но приватно партнерство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 6/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 2.9.2014 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ 
ЦЕНТРАЛИ НА ЛОКАЦИЈА СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ  

250 НА РЕКА СТРОВИЈА 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за  корис-

тење на вода  за производство на електрична енергија 
со изградба на мали хидроелектрични централи во гру-
па на река Стровија  со референтен број 250,  согласно 
Одлуката за започнување на постапка за доделување на 
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концесија за производство на електрична енергија од 
80 мали хидроелектрични централи бр. 41-10238/1-13 
од  27.1.2014 година понудувачот ДГРПТУ Минт- Ин-
женеринг дооел, со ЕМБС 6032397 со седиште на  ул. 
„8“ бр.42, Батинци, Студеничани, достави понуда 02-
6266/42 од 2.6.2014 година. 

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудува-
чот ДГРПТУ Минт- Инженеринг дооел Скопје ги ис-
полни условите содржани во Јавниот повик и Тендер-
ската документација и достави најповолна понуда. 

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлу-
ка е користење на вода од водотекот река Стровија 
слив на река Градешка за производство на електрична 
енергија од мали хидроелектрични централи во група, 
како што е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
4. Концесијата за користење на вода за производ-

ство на електрична енергија од член 1 на оваа одлука 
се доделува за период од 23 години сметано од датумот 
на склучување на договорот за концесија. 

5. Најповолниот понудувач  ДГРПТУ Минт- Инже-
неринг дооел Скопје  е должен да   регистрира друштво 
во рок од 30 дена од денот на влегувањето  во сила на 
оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во 
форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО 
Друштво со ограничена одговорност од единечно лице 
ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД.  Висината на 
основачкиот влог во новооснованото друштво треба да 
изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 
30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може 
да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.  

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 
5  од оваа одлука, е должно  во согласност со одредби-
те од Законот за водите („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.87/2008; 6/2009; 161/2009; 83/2010; 
51/2011; 44/2012 23/2013 и 163/2013), а пред потпишу-
вање на Договорот за концесија,  да  обезбеди дозвола 
за користење на водата. 

7. Надоместокот за доделената концесија се состои 
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот 
надоместок  определен висина од вкупно 3.112.500,00 
денари концесионерот е должен да го плати во рок не 
подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за 
концесија. 

Годишниот надоместок за концесија за вода ут-
врден согласно Одлуката за утврдување на начинот на 
определување на висината на еднократниот и годишни-
от надоместок за концесија за користење на водата, 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
19/14)  изнесува 2 % од остварената просечна цена на 
произведената електрична енергија за секој произведен 
киловат час на прагот од електраната во секоја година 
на користење.  

Концесионерот е должен годишниот надомест да го 
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за 
претходната година. 

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и  новото друштво , од 
друга страна  ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена 
од денот на влегување во сила  на  оваа  одлука.  

9. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање. 

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни ус-
ловите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука,   Концеден-
тот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од 
најповолниот понудувач од точка 1  на оваа одлука.  

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жал-
ба до Државната комисија за жалби по јавни набавки 
во рок од осум дена од денот на приемот на оваа од-
лука. 

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиска-
та дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе 
врши Министерството за животна средина и просторно 
планирање. 

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 42-7296/2 Претседател на Владата 

2 септември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4188. 
Врз основа на  член 35 од Законот за концесии и 

јавно приватно партнерство („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 6/2012), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 2.9.2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА  ВОДА 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ 
ЦЕНТРАЛИ НА ЛОКАЦИЈА СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 

309 НА РЕКА ЧЕМПЛЕСКА 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за  корис-

тење на вода  за производство на електрична енергија 
со изградба на мали хидроелектрични централи на река 
Чемплеска  со референтен број 309,  согласно Одлуката 
за започнување на постапка за доделување на концеси-
ја за производство на електрична енергија од 80 мали 
хидроелектрични централи бр. 41-10238/1-13 од  
27.1.2014 година  на  ДГРПТУ Минт - Инженеринг до-
оел, со ЕМБС 6032397 со седиште на  ул. „8“ бр.42, Ба-
тинци, Студеничани, со понуда бр: 02-6266/42 од 
2.6.2014 година. 

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Понудува-
чот ДГРПТУ Минт - Инженеринг дооел Скопје  и ги 
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тен-
дерската документација и достави најповолна понуда. 

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлу-
ка е користење на вода од водотекот река Чемплеска 
слив на река Бабуна за производство на електрична 
енергија од мали хидроелектрични централи во група, 
како што е дадено во табелата, и тоа: 
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4. Концесијата за користење на вода за производ-
ство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука 
се доделува за период од 23 години сметано од датумот 
на склучување на договорот за концесија. 

5. Најповолниот понудувач ДГРПТУ Минт- Инже-
неринг дооел Скопје  е должен да   регистрира друштво 
во рок од 30 дена од денот на влегувањето  во сила на 
оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во 
форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО 
Друштво со ограничена одговорност од единечно лице 
ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД.  Висината на 
основачкиот влог во новооснованото друштво треба да 
изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 
30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може 
да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.  

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 
5  од оваа одлука, е должно  во согласност со одредби-
те од Законот за водите („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.87/2008; 6/2009; 161/2009; 83/2010; 
51/2011; 44/2012 23/2013 и 163/2013), а пред потпишу-
вање на Договорот за концесија,  да  обезбеди дозвола 
за користење на водата. 

7. Надоместокот за доделената концесија се состои 
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот 
надоместок  определен висина од вкупно 2.527.500,00 
денари концесионерот е должен да го плати во рок не 
подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за 
концесија. 

Годишниот надоместок за концесија за вода ут-
врден согласно Одлуката за утврдување на начинот на 
определување на висината на еднократниот и годишни-
от надоместок за концесија за користење на водата, 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
19/14)  изнесува 2 % од остварената просечна цена на 
произведената електрична енергија за секој произведен 
киловат час на прагот од електраната во секоја година 
на користење.  

Концесионерот е должен годишниот надомест да го 
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за 
претходната година. 

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и  новото друштво , од 
друга страна  ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена 
од денот на влегување во сила  на  оваа  одлука.  

9. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање. 

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни ус-
ловите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука,   Концеден-
тот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од 
најповолниот понудувач од точка 1  на оваа одлука.  

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жал-
ба до Државната комисија за жалби по јавни набавки 
во рок од осум дена од денот на приемот на оваа од-
лука. 

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиска-
та дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе 
врши Министерството за животна средина и просторно 
планирање. 

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 42-7296/3 Претседател на Владата 

2 септември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

4189. 
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јав-

но приватно партнерство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 2.9.2014 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕ-
РГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТ-
РИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ЛОКАЦИЈА СО РЕФЕРЕНТЕН  

БРОЈ 352 НА РЕКА ЗРНОВСКА 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за  корис-

тење на вода за производство на електрична енергија 
со изградба на мали хидроелектрични централи на река 
Зрновска со референтен број 352, согласно Одлуката за 
започнување на постапка за доделување на концесија 
за производство на електрична енергија од 80 мали хид-
роелектрични централи бр. 41-10238/1-13 од  27.1.2014 
година на понудувачот ДВНПГМПУ Рад-ком ДООЕЛ 
Скопје, ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.18 Скопје-
Гази Баба, со понуда број 02-6266/48 од 2.6.2014 година. 

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, 
ДВНПГМПУ Рад-ком ДООЕЛ Скопје ги исполни усло-
вите содржани во Јавниот повик и Тендерската доку-
ментација и достави најповолна понуда. 

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлу-
ка е користење на вода од водотекот река Зрновска 
слив на река Брегалница за производство на елект-
рична енергија од мали хидроелектрични централи во 
група, како што е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Концесијата за користење на вода за производ-

ство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука 
се доделува за период од 23 години сметано од датумот 
на склучување на договорот за концесија. 

5. Најповолниот понудувач ДВНПГМПУ Рад-ком 
ДООЕЛ Скопје е должен да регистрира друштво во рок 
од 30 дена од денот на влегувањето  во сила на оваа 
одлука. Регистрираното друштво треба да биде во 
форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО 
Друштво со ограничена одговорност од единечно лице 
ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД.  Висината на 
основачкиот влог во новооснованото друштво треба да 
изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 
30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може 
да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.  

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 
5 од оваа одлука, е должно  во согласност со одредбите 
од Законот за водите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 
51/2011, 44/2012, 23/2013 и 163/2013), а пред потпишу-
вање на Договорот за концесија,  да  обезбеди дозвола 
за користење на водата. 
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7. Надоместокот за доделената концесија се состои 

од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот 

надоместок определен во висина од вкупно  

20.873.001,00 денари концесионерот е должен да го 

плати во рок не подолг од 15 дена од потпишувањето 

на Договорот за концесија. 
Годишниот надоместок за концесија за вода утвр-

ден согласно Одлуката за утврдување на начинот на 
определување на висината на еднократниот и годиш-
ниот надоместок за концесија за користење на водата, 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на 
произведената електрична енергија за секој произведен 
киловат час на прагот од електраната во секоја година 
на користење.  

Концесионерот е должен годишниот надомест да го 
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за 
претходната година. 

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и новото друштво, од 
друга страна  ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена 
од денот на влегување во сила  на  оваа  одлука.  

9. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање. 

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни ус-
ловите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот 
ќе ја активира банкарската гаранција доставена од нај-
поволниот понудувач од точка 1  на оваа одлука.  

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жал-
ба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во 
рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука. 

12. Надзор на начинот на вршењето на концесис-
ката дејност и реализација на Договорот за концесија, 
ќе врши Министерството за животна средина и прос-
торно планирање. 

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 42-7296/4 Претседател на Владата 

2 септември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4190. 
Врз основа на член 38 став 1 алинеја 3 од Законот 

за концесии и  јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2012) Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
2.9.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРО-
ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ  

364 НА РЕКА ШТАЛКОВСКА 
 

1. Со оваа одлука се поништува постапката за  до-

делување на концесија за  користење на вода  за произ-

водство на електрична енергија со изградба на мала 

хидроелектрична централа со референтен број 364 на 

река Шталковска,  спроведена во согласност со  Одлу-

ката за започнување на постапка за доделување на 

концесија за производство на електрична енергија од 

80 мали хидроелектрични централи бр. 41-10238/1-13 

од 27.1.2014 година.  

2. Постапката за доделување на концесија за корис-

тење на вода за производство на електрична енергија 

со изградба на мала хидроелектрична централа од точ-

ка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека по  об-

јавениот јавен повик, не е доставена ниту една прифат-

лива понуда.  

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 42-7296/5 Претседател на Владата 

2 септември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4191. 

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 3 од Законот 

за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 6/2012),  Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

2.9.2014 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА  ПОСТАПКАТА ЗА ДО-

ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ  

НА ВОДА ЗА  ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕ-

ЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ВО ГРУПА, ЛОКАЦИИ СО  

РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 80, 81, 82 И 84 НА РЕКА ПЕНА 

 

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде-

лување на концесија за користење на вода за произ-

водство на електрична енергија со изградба на мали 

хидроелектрични централи на река Пена во група, на 

локации означени со референтен број 80, 81, 82 и 84   

спроведена во согласност со  Одлуката за започнување 

на постапка за доделување на концесија за производст-

во на електрична енергија од 80 мали хидроелектрични 

централи бр. 41-10238/1-13 од 27.1.2014 година.  

2. Постапката за доделување на концесија за корис-

тење на вода за производство на електрична енергија 

со изградба на мали хидроелектрични централи од точ-

ка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека по  об-

јавениот јавен повик, не е доставена ниту една прифат-

лива понуда.  

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 42-7296/6 Претседател на Владата 

2 септември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

4192. 
Врз основа на член 91 став (3) од Законот за здрав-

ствената заштита („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 
43/14), министерот за здравство, донесe 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДЕЛОКРУГОТ НА РАБОТА НА ВНАТРЕШНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ И МИНИМАЛНИОТ 
БРОЈ ИЗВРШИТЕЛИ ПО ВНАТРЕШНИ ОРГАНИЗА-
ЦИОНИ ЕДИНИЦИ ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува делокругот на ра-
бота на внатрешните организациони единици и мини-
малниот број извршители по внатрешни организациони 
единици во здравствените установи во зависност од ви-
дот на дејноста што ја врши здравствената установа, а 
согласно со начелата на достапност, рационалност, 
ефикасност и континуираност на здравствената заш-
тита. 

 
Член 2 

 Во внатрешните организациони единици, кои прет-
ставуваат организациско-техничка целина во процесот 
на работата, во зависност од видот на здравствената ус-
танова, делокругот на работа е за: 

1. Служба - вршење здравствени услуги од една или 
повеќе области од здравствената дејност на здравстве-
ниот дом. Одделни здравствени услуги од една или по-
веќе области од здравствената дејност на службата мо-
же да се спроведува и во пункт кој се наоѓа на друга 
локација. 

2. Депо за лекови - обезбедување со лекови и ме-
дицински потрошен материјал за вршење на здравстве-
ната дејност во здравствен дом. 

3. Оддел - вршење на здравствени услуги од здрав-
ствената дејност на болница, институт, универзитетски 
институт, универзитетска клиника и клиника во уни-
верзитетски клинички центар. 

4. Одделение - вршење на болничка односно специ-
јалистичко консултативна и дејност по одделни специ-
јалности во болница и институт, при што во одделение-
то за интензивно лекување и нега се врши интензивна 
нега и терапија. 

5. Отсек - вршење на одделни работи од здравстве-
ната дејност што ја вршат во болница и институт во 
кои се врши болничка односно специјалистичко кон-
султативна и здравствена заштита. 

6. Болничка аптека - обезбедување со лекови и ме-
дицински потрошен материјал во болница, институт, 
универзитетски институт, универзитетска клиника и 
универзитетскиот клинички центар. 

7. Клиника - вршење специјалистичко консултатив-
на и болничка здравствена заштита од одредена специ-
јалност од здравствената дејност во универзитетскиот 
клинички центар. 

 
Член 3 

Минималниот број извршители по внатрешни орга-
низациони единици во здравствени установи во завис-
ност од видот на дејноста што ја врши здравствената 
установа, изнесува за: 

1. Служба – најмалку седум вработени од кои  нај-
малку двајца доктори на медицина, специјалисти од-
носно супспецијалисти и останатите се здравствени ра-
ботници и здравствени соработници, 

2. Депо за лекови - најмалку еден вработен дипло-
миран фармацевт, 

3. Оддел во болница и институт – најмалку седум 
вработени од кои најмалку двајца доктори на ме-
дицина, специјалисти односно супспецијалисти и оста-
натите се здравствени работници и здравствени сора-
ботници,  

4. Оддел во универзитетски институт и универзи-
тетска клиника - најмалку седум вработени од кои нај-
малку двајца специјалисти односно супспецијалисти и 
останатите се здравствени работници и здравствени со-
работници, 

5. Одделение– најмалку пет вработени од кои нај-
малку двајца доктори на медицина, специјалисти од-
носно супспецијалисти и останатите се здравствени ра-
ботници и здравствени соработници,  

6. Отсек - најмалку четири вработени од кои нај-
малку двајца доктори на медицина, специјалисти од-
носно супспецијалисти и останатите се здравствени ра-
ботници и здравствени соработници,  

7. Болничка аптека - најмалку еден вработен дипло-
миран фармацевт, и 

8. Клиника - најмалку 40 вработени здравствени ра-
ботници и здравствени соработници. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 07-7751/2  

29 август 2014 година Министер за здравство, 
Скопје Никола Тодоров, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО 
ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

4193. 
Врз основа на член 16 став (5) од Законот за врабо-

тените во јавниот сектор („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.27/14), министерот за информа-
тичко општество и администрација, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА КАТАЛОГОТ НА РАБОТНИТЕ 
МЕСТА ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР, НАЧИНОТ НА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ШИФРИТЕ НА РАБОТНИ-
ТЕ МЕСТА, КАКО И НАЧИНОТ НА ВНЕСУВА-
ЊЕ И БРИШЕЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ОД  

КАТАЛОГОТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на водење на Каталогот на работните 
места во јавниот сектор, начинот на определување на 
шифрите на работните места, како и начинот на внесу-
вање и бришење на работните места од Каталогот  на 
работните места во јавниот сектор (во натамошниот 
текст: Каталогот). 
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Член 2 

(1) Каталогот се води во форма на електронски ре-

гистар. 

(2) Каталогот ги содржи следните податоци за се-

кое работно место:  

- реден број,  

- шифра,  

- назив на работно место, односно звање, стручен 

или научен назив, 

- класификација, 

- потребно образование, 

- потребен работен стаж,  

- потребно познавање на странски јазик, 

- потребно познавање на работа со компјутери, 

- краток опис на работите и работните задачи, 

- датум на внесување во каталогот, и 

- датум на бришење од каталогот. 

 

Член 3 

(1) Шифрата на работното место претставува 

единствена алфанумеричка ознака на идентификацио-

ните податоци за секое работно место во Каталогот. 

(2) Шифрата на работното место се состои од брое-

ви и букви, распоредени во пет групи, и тоа: 

- Прва група: три големи букви кои го изразуваат 

скратениот назив на институцијата, а кај институциите 

кои вршат дејности од јавен интерес, го изразуваат 

скратениот назив на дејноста, 

- Втора група: двоцифрен број кој ја изразува гру-

пата на работнoто место, 

- Трета група: двоцифрен број кој ја изразува под-

група на работното место во рамките на  групата,  

- Четврта група: голема буква, која ја изразува кате-

горија на работното место во рамките на подгрупата и 

двоцифрен број кој го изразува нивото на работното 

место во рамките на категоријата, и  

- Петта група: двоцифрен број, кој го изразува ред-

ниот број на работното место во истата група, под-

група, категорија и ниво, кое има различен назив, од-

носно звање. 

 

Член 4 

(1) Внесувањето, промената и бришењето на пода-

тоците од член 2 став (2) на овој правилник се врши 

врз основа на барање за внесување, промена односно 

бришење на податоци поднесено од страна на органи-

зационата единица за човечки ресурси на институци-

јата, односно административниот службеник кој ги 

врши работите на организационата единица за човечки 

ресурси во институции во кои има помалку од 30 вра-

ботени. 

(2) Барањето за внесување на ново работно место се 

поднесува секогаш кога институцијата има потреба од 

систематизирање и пополнување на работно место кое 

не постои во Каталогот. 

(3) Барање за промена на податоците во Каталогот 

се поднесува кога институцијата има потреба од про-

мена на податоците внесени во Каталогот за определе-

но работно место. 

(4) Барање за бришење се поднесува кога институ-

цијата нема потреба од работно место кое постои во 

Каталогот, доколку истото не е систематизирано во 

друга институција.  

 (5) Барањето од став (1) на овој член содржи:  

- наслов,  

- назив на институцијата,  

- шифра на работно место,  

- назив на работно место, односно звање, стручен 

или научен назив, 

- класификација на работно место, 

- потребно образование, 

- потребен работен стаж,  

- потребно познавање на странски јазик, 

- потребно познавање на работа со компјутери, 

- краток опис на работите и работните задачи, 

- образложение на причините поради кои се бара 

внесување, промена или бришење на податоци, 

- датум на пополнување на барањето,  

- место за печат, и 

- потпис на раководното лице од институцијата. 

 

Член 5 

(1) Врз основа на барањето од член 4 став (1) од 

овој правилник се врши внесување, промена односно 

бришење на податоци во Каталогот, најдоцна 15 дена 

од денот на приемот на барањето. 

(2) Доколку институцијата побарала внесување на 

работно место кое веќе постои во Каталогот, се извес-

тува институцијата за редниот број и шифрата на тоа 

работно место. 

(3) Доколку институцијата побарала промена на по-

датоци во Каталогот, а со истите може да се влијае на 

актите за систематизација на работните места на други 

институции се известува институцијата, со укажување 

дека доколку се нужни таквите промени институцијата 

може да побара внесување на ново работно место во 

Каталогот. 

(4) Доколку инситутцијата побарала бришење на 

податоци во Каталогот, а со истите може да се влијае 

на актите за систематизација на работните места на 

други институции, за тоа се известува институцијата 

која го поднела барањето. 

 (5) Доколку не се работи за некој од случаите од 

став (2), (3) или (4) на овој член, најдоцна пет дена од 

приемот на барањето се врши внесување, промена, од-

носно бришење на податоците од Каталогот. 

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот   на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија", а ќе отпочне да се применува со от-

почнување на примената на Законот за вработените во 

јавниот сектор („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 27/14). 

 

     Бр. 14/2-2766/2                   

29 август 2014 година                            Министер, 

      Скопје                   м-р Иво Ивановски, с.р. 
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4194. 
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за вработе-

ните во јавниот сектор („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.27/14), министерот за информатичко 
општество и администрација, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТА-
РОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР, 
НАЧИНОТ НА НЕГОВОТО ВОДЕЊЕ, НАЧИНОТ 
НА ПРИСТАП, КОРИСТЕЊЕ, ОБРАБОТКА НА 
ПОДАТОЦИТЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ ОДГОВОРНОСТ ЗА ВЕРОДОСТОЈНОСТА  

И БЕЗБЕДНОСТА НА ПОДАТОЦИТЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на Регистарот на вработените во јавниот сек-
тор, начинот на неговото водење, начинот на пристап, 
користење, обработката на податоците, како и начинот 
на обезбедување одговорност за веродостојноста и без-
бедноста на податоците. 

 
Член 2 

Регистарот на вработените во јавниот сектор (во на-
тамошниот текст: Регистарот), претставува електрон-
ска база на податоци за вработените во јавниот сектор, 
до која е обезбеден веб-базиран пристап.  

 
Член 3 

Регистарот се води во електронска форма и ги сод-
ржи следните податоците за вработените во јавниот 
сектор: 

- единствен личен идентификатор; 
- име и презиме; 
- единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ); 
- пол;  
- датум на раѓање; 
- место на раѓање; 
- држава на раѓање;  
- припадност на заедница; 
- адреса на живеење;  
- место на живеење;  
- општина на живеење; 
- службена електронска пошта и контакт телефон;  
- инвалидност (да/не);  
- категорија на инвалидност;  
- ниво на квалификации (број на кредити според 

ЕКТС, ЕЦВЕТ или МКСОО, односно степен на образо-
вание); 

- образовна институција и насока;  
- работни компетенции: општи и посебни; 
- назив на институцијата во која е вработен; 
- шифра на работно место;  
- звање и/или назив на работно место;  
- организациона единица во која е вработен; 
- основ и датум на пријава;  
- вид на вработување (определно/неопределено, 

полно/скратено работно време);  
- податоци за претходните вработување (датум на 

пријава и одјава и институција); 
- податоци за обуки (посетени/спроведени); 
- податоци за менторство (ментор/лице под ментор-

ство);  
- податоци за дисциплинската и материјална одго-

ворност; 

- податоци за оценувањето на вработениот за прет-
ходните три години;  

- податоци за мобилноста на вработениот; и 
- податоци за висината на платата и на надоместо-

ците од плата. 
 

Член 4 
(1) Податоците од член 3 од овој правилник во Ре-

гистарот се внесуваат од страна на овластените лица за 
пристап од институциите на јавниот сектор, преку по-
полнување на соодветни електронски формулари. 

(2) Заради внесување на податоците од член 3 од 
овој правилник, на институциите на јавниот сектор, им 
се овозможува авторизиран пристап до Регистарот, се 
планира и организира внесувањето, користењето и кон-
тролата на тие податоци. 

(3) Пристапот од став (3) на овој член се обезбедува 
преку корисничка сметка (корисничко име и лозинка) 
кој се доделува на секоја институција на јавниот сек-
тор. 

(4) Известувањето на институциите за податоците 
од нивната корисничка сметка се испраќа по писмен 
пат.  

 
Член 5 

(1) Пристап до Регистарот имаат внатрешните ко-
рисници, лица вработени во Министерството за инфор-
матичко општество и администрација, и тоа: 

- корисници - администратори, и 
- корисници - раководен кадар. 
(2) Пристап до Регистарот имаат надворешни ко-

рисници, лица вработени во институциите, и тоа: 
- корисници - раководен кадар, 
- корисници од одделенијата за човечки ресурси, и 
- корисници - вработени. 
 

Член 6 
(1) Внатрешните корисници - администратори ги 

извршуваат работите во врска со управувањето, одржу-
вањето и обезбедувањето на функционалноста на ре-
гистарот, во смисла на обезбедување непречен пристап 
до податоците во регистарот. 

(2) Внатрешните корисници – раководен кадар ги 
извршуваат работите во врска со обработката и корис-
тењето на податоците за изработка на годишен извеш-
тај за сите вработени. 

(3) Надворешните корисници - раководен кадар ги 
извршуваат работите во врска со обработката и корис-
тењето на податоците за изработка на годишен извеш-
тај за вработените во институцијата. 

(4) Надворешните корисници од одделенијата за чо-
вечки ресурси ги извршуваат работите во врска со уви-
дот во внесените податоци за вработените од сопстве-
ната институција во смисла на контрола, со можност за 
менување на податоци. 

(5) Надворешните корисници -  вработени имаат 
можност за увид во внесените податоци за вработе-
ниот; 

(6) Секој корисник има пристап до регистарот пре-
ку корисничка сметка (корисничко име и лозинка).  

(7) Секоја корисничка сметка на надворешен корис-
ник се однесува на привилегија за пристап или ажури-
рање на податоците исклучиво за институцијата во која 
е вработен надворешниот корисник. 
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Член 7 
(1) Вработениот во институцијата на јавниот сек-

тор, има можност да изврши увид во податоците од Ре-
гистарот, кои се однесуваат на него, преку неговата ко-
рисничка сметка. 

(2) Доколку корисникот - вработен утврди дека вне-
сените податоците во Регистарот, кои се однесуваат на 
него, се невистинити или настанала промена која се од-
разува на податоците од Регистарот, има право до орга-
низационата единица за управување со човечки ре-
сурси, односно администраивниот службеник кој ги 
врши работите на организационата единица за управу-
вање со човечки ресурси во институции со помалку од 
30 вработени, во својата институција, да поднесе бара-
ње за промена на неговите податоци.  

(3) Врз основа на барањето од став (2) на овој член, 
од страна на организационата единица за управување 
со човечки ресурси се врши проверка на внесените по-
датоците и доколку се утврди основаност на податоци-
те во барањето од став (2) на овој член, а врз основа на 
постоечки докази или докази приложени од страна на 
корисникот, податоците од Регистарот се усогласуваат 
со новодоставените податоци. 

 
Член 8 

При обработка на податоците во Регистарот се 
обезбедува можност за:  

1. утврдување на работната станица и корисничкото 
име со кое е пристапено до Регистарот, заедно со вре-
мето и датумот на пристап и запис на овие податоци;  

2. изготвување на извештаи за сите регистрирани 
промени (дополнувања, измени и бришења) направени 
во регистрите на лични податоци, заедно со кориснич-
кото име, идентификацијата на работната станица и 
времето и датумот на промената. 

 
Член 9 

За безбедност на податоците во Регистарот се пре-
земаат технички и организациски мерки согласно про-
писите за заштита на личните податоци, а особено за:  

1) евидентирање на авторизираниот пристап до ре-
гистарот; 

2) одбивање пристап на неовластени лица до опре-
мата за обработка на податоците;  

3) спречување на неовластена обработка на пода-
тоци; 

4) прегледување и откривање на записите за сите 
извршени операции во системот за обработка на пода-
тоци;  

5) обезбедување на резервни копии на податоците 
со цел за обновување на податоците во случај на бло-
кирање или неправилно функционирање на системот и 

6) обезбедување на правилно функционирање на 
Регистарот во случај на промена на системите за обра-
ботка на податоци. 

 
Член 10 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе отпочне да се применува од денот на отпоч-
нувањето на примената на Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 27/14). 

 
       Бр. 14/2-2766/3  
29 август 2014 година                      Министер, 
             Скопје                           м-р Иво Ивановски, с.р. 

4195. 
Врз основа на член 44 став (8) од Законот за врабо-

тените во јавниот сектор („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, бр. 27/14), министерот за информа-
тичко општество и администрација, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ТРАНСФЕР 
ЛИСТИ НА МОЖНИ ПРЕЗЕМАЊА НА ВРАБО-
ТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР, НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕТО, НАЧИНОТ НА ПРИСТАП, КАКО И 
НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОДГОВОР-
НОСТ ЗА ВЕРОДОСТОЈНОСТА И БЕЗБЕДНОСТА  

НА ПОДАТОЦИТЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на трансфер листи на можни преземања на 
вработените во јавниот сектор, начинот на водењето, 
начинот на пристап, како и начинот на обезбедување 
на одговорност за веродостојноста и безбедноста на 
податоците кои се содржат во трансфер листата. 

 
Член 2 

Трансфер листата се води во електронска форма и 
ги содржи следните податоци за вработените: 

- реден број на вработениот на трансфер листата; 
- група, подгрупа, категорија и ниво на работното 

место на кое е распореден; 
- место на живеење; 
- општина во која се наоѓа работното место на кое е 

распореден; 
- степен на образование; 
- назив на образовна институцијата каде го стекнал 

образованието; 
- насока на образованието; 
- општи компетенции; 
- посебни компетенции; 
- вкупно работно искуство; 
- работно искуство во институцијата; 
- нето плата на работното место;  
- матичен број на институција; 
- назив на институција; 
- статус на мобилноста. 
   

Член 3 
(1) Евидентирање на вработениот на трансфер лис-

та која ја води Министерството за информатичко оп-
штество и администрација се врши врз основа на бара-
ње кое вработениот кој сака да биде преземен во друга 
институција, односно раководното лице на институци-
јата која има вработен кој може да биде преземен од 
друга институција, го доставува преку организационата 
единица за човечки ресурси, односно административ-
ниот службеник кој ги врши работите на организацио-
ната единица за човечки ресурси во институции со по-
малку од 30 вработени. 

(2) Врз основа на поднесено барање кон кое е при-
ложен табеларен приказ во електронска форма кој ги 
содржи податоците од член 2 од овој правилник, еви-
дентирањето на трансфер листата се врши најдоцна до 
15 дена од денот на приемот на барањето од став (2) на 
овој член.  

(3) Статусот на мобилноста на вработениот може да 
биде:  
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- слободен за преземање,  
- побарана согласност за преземање од Министер-

ството, односно од органот надлежен за давање на сог-
ласност за годишниот план за вработување на институ-
цијата во однос на буџетот,  

- добиена согласност за преземање од Министер-
ството, односно од органот надлежен за давање на сог-
ласност за годишниот план за вработување на институ-
цијата во однос на буџетот,  

- добиена согласност од вработениот доколку исти-
от е евидентиран на трансфер листата по потреба на 
институцијата, односно од раководното лице на инсти-
туцијата во која е вработен доколку истиот е евиденти-
ран на трансфер листата по свое барање, или  

- преземен. 
(4) Секоја промена на статусот од став (3) на овој 

член, се евидентира најдоцна за три работни дена од 
настанувањето. 

 
Член 4 

(1) Од страна на Министерството за информатичко 
општество и администрација се овозможува авторизи-
ран пристап до трансфер листата, на секретарите, од-
носно раководните лица на институциите во кои не се 
назначуваат секретари или од нив овластени лица. 

(2) Пристапот од став (1) на овој член се обезбедува 
преку кориснички налог (корисничко име и лозинка) се 
доделува од страна на министерството на секоја инсти-
туција на јавниот сектор. 
 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од обја-

вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе отпочне да се применува од денот на отпоч-
нувањето на примена на Законот за вработените во јав-
ниот сектор („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 27/14). 

 
     Бр. 14/2-2766/4   
29 август 2014 година                     Министер,  

      Скопје                       м-р Иво Ивановски, с.р. 
__________ 

 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

4196. 
Судскиот совет на Република Македонија постапу-

вајќи согласно Амандман XXVI на Уставот на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 107/2005), на ден 1.9.2014 година, го до-
несе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

Јорданка Клетничка судија на Основниот суд Скопје II 
– Скопје, поради исполнување на условите за старосна 
пензија. 

Решението влегува во сила со денот на донесува-
њето – 1.9.2014 година. 

 
Бр. 07-1539/1 Судски совет 

1 септември 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

4197. 
Врз основа на член 90 став (2) од Законот за катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/13, 41/14 и 115/14), Управниот 
одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, 
донесе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за годетски работи за посебни на-
мени („Службен весник на Република Македонија“ 
број 159/13, 88/14 и 110/14), во членот 3 став (2) по збо-
рот „документација,“ се додавааат зборовите: „преме-
рот за изготвување на геодетски елаборати за прима-
телите на социјална и постојана парична помош и на 
лицата со ниски бруто примања до 168.000 денари 
годишно во постапката на утврдување правен статус на 
бесправно изградени објекти,“. 

 
Член 2 

Одредбата од членот 1 на овој правилник ќе се при-
менува до истекот на рокот за доставување на геодет-
ски елаборати утврден со Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 01-13641/3 Управен одбор 

29 август 2014 година Претседател, 
Скопје Анета Јорданова, с.р. 

__________ 
                                                                                                                

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4198. 
Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија, согласно  член 66 став 1 т.1 и став 2 од Закон за 
јавното обинителство („Службен весник на РМ“ бр. 
150/07) член 44 од Законот за Советот на јавните обви-
нители на Република Македонија („Службен  весник на 
РМ“ бр.150/07) и член 41 од Деловникот за работа  на 
Советот на јавните обвинители на Република Македо-
нија, на седница одржана на 3.9.2014 година ја донесе 
следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЈАВЕН 
ОБВИНИТЕЛ 

 
I 

На Ванчо Музелов, јавен обвинител во Основното 
јавно обвинителство Скопје, му се утврди престанок  
на функцијата јавен обвинител  по сопствено барање. 
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II 
Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното 

донесување, а ке се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
СОР бр. 11/14 Совет на јавните обвинители 

3 септември 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Костадин Кизов, с.р. 
___________ 

4199. 
Советот на јавните обвинители на Република 

Македонија, согласно член 18 став 3 од Законот за 
Јавното обвинителство („Службен весник на РМ“ бр. 
150/07), на одржаната шеесет и петта седница на ден 
3.9.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
I 

Томе Божиков јавен обвинител во Основното јавно 
обвинителство Струмица, упатен на 4.9.2012 година, со 
Одлука А.бр.233-2/13, на 27.2.2013 година со Одлука А 
бр.85-4/13, и со Одлука А.бр. 169-3/13 од 4.9.2013 
година, да ја врши должноста Основен јавен обвинител 
за време до 6 (шест) месеци на Основното јавно обви-
нителство Радовиш, му се продолжува за уште 6 (шест) 
месеци да ја извршува функцијата вршитиел на долж-
носта Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство Радовиш за временски период од 4.9.2014 
до 4.3.2015 година.     

 
II 

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното 
донесување на 4.9.2014 година. 

  
Бр. 07-272/1 Совет на јавните обвинители 

3 септември 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Костадин Кизов, с.р. 
___________ 

4200. 
Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија врз основа на член 36 од Законот за Советот на 
јавните обвинители на Република Македонија  („Служ-
бен  весник на РМ“ бр.150/07), објавува  

 
О Г  Л  А  С 

ЗА ИЗБОР НА 
 
I 

   
1. Три  јавни обвинители  во Основното јавно обви-

нителство Скопје. 
 
Сите кандидати за избор на јавни обвинители освен  

условите предвидени во член 44, 45 и 46 од Законот за 
јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 150/07) и 
Законот за измени и дополнување на Законот за јавно 
обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр 111/08), потреб-
но е  како посебен  услов  да исполнуваат за: 

I. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Ос-
новното јавно обвинителство  Скопје  како посебен ус-
лов потребно е да имаат завршено Академија за судии 
и јавни обвинители. 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, уверенијата за државјанство и 
лекарско уверение (да не се постари од шест месеци од 
денот на  издавањето), диплома или уверение за завр-
шен Правен факултет и потврда за положен правосу-
ден испит во оригинал или заверено на нотар, Увере-
ние за завршена Академија за судии и јавни обвините-
ли да  ги достават до Советот на јавните обвинители на 
Република Македонија на ул. кеј "Димитар Влахов" 
бр.4, V спрат во рок од 15 дена од објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Приемот на документи е од 08:30 до 15:00 часот 
секој работен ден. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.                                                  
 

Бр. 04-273/1 Совет на јавните обвинители 
4 септември 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
 Костадин Кизов, с.р. 

___________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

4201. 
Врз основа на член 58 став (4) од Законот за ветери-

нарно здравство („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот 
на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО 
ПРОМЕТ НА АКВАКУЛТУРА, НЕЈЗИНАТА НА-
МЕНА, КАКО И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА 
ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ  ПРИ СТАВАЊЕ  ВО  

ПРОМЕТ НА АКВАКУЛТУРА (*) 
 

Член 1 
Во Правилникот за условите за ставање во промет 

на аквакултура, нејзината намена, како и начинот на 
вршење на официјални контроли при ставање во про-
мет на аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија“ број 85/13), во членот 2 ставот (2) се ме-
нува и гласи: 

„(2) Одредбите од овој правилник не се примену-
ваат на:  

1) аквакултура и производи од аквакултура кои се 
наменети за ставање во промет за научни цели. Става-
њето во промет за научни цели не треба да го загрозува 
здравствениот статус на аквакултурата на дестинаци-
јата или на локациите на транзит во однос на болестите 
наведени во Прилог 1 Дел Б од Правилникот за начи-

                            

() Со овој правилник се врши усогласување со поглевје 7 и Анекс 5 

од ДИРЕКТИВАТА НА СОВЕТОТ 2006/88/ЕЗ од 24 октомври 2006 

за здравствените барања за аквакултурата и производи од 
аквакултура, и за спречување и контрола на одредени болести кај 

водни животни, Целекс број 32006L0088; со последната измена со 

Директива на Комисијата 2008/53/EЗ, целекс број 32008L0053 и Дел 
1 од прилогот на Одлуката на Советот 2001/183/ЕЗ од 23 Фебруари 

2001 година која пропишува планови за надзор и дијагностички 

методи за откривање и потврда на одредени болести кај рибите, и ја 
повлекува одлуката 92/532/ЕЕЦ, целекс број 32001D0183. 
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нот и постапката на пријавување на болести кои задол-
жително се пријавуваат и листа на болести кои задол-
жително се пријавуваат(*1) и се врши по претходно 
известување на Агенцијата за храна и ветеринарство 
(во понатамошниот текст: Агенцијата), 

2) Украсни водни животни кои се одгледуваат во 
некомерцијални аквариуми, 

3) Диви водни животни кои се уловени и наменети 
за исхрана на луѓето и 

4) Водни животни уловени и наменети за производ-
ство на рибина смеска, добиточна храна од риба, риби-
но масло и слични производи.“ 

 
Член 2 

Во членот 3 став (2) по точката 1) се додаваат осум-
наесет нови точки 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 
12), 13), 14) 15), 16), 17), 18) и 19) кои гласат: 

„ 2) „животни од аквакултура“ се водни животни од 
сите старосни категории, вклучително и икра и се-
ме/гамети, одгледувани на одгледувалиште вклучител-
но и било кои водни животни од природата наменети 
за одгледување во одгледувалиште;  

3) „дејност за производство на аквакултура“ е извр-
шување на активности поврзани со одгледување, чу-
вање или култивација на животни од аквакултурата од 
јавно или приватно претпријатие, со профитабилна или 
непрофитабилна цел;  

4) „одгледувач на аквакултура“ е физичко или прав-
но лице одговорно да обезбеди дека дејностите за про-
изводство на аквакултура, кои се под нивна контрола, 
ги исполнуваат во согласност со условите од овој пра-
вилник; 

5) „водно животно“ подразбира:  
а) риби кои припаѓаат на супер класата Agnatha и 

класите Chondrichthyes и Osteichthyes, 
б) мекотели кои припаѓаат на фамилија Phylum 

Mollusca и 
в) ракови кои припаѓаат на подфамилијата 

Subphylum Crustacea; 
6) „одгледувалиште за аквакултура“ подразбира об-

јект, просторија, затворен/ограден регион или простор 
или инсталација во кој се врши дејност за производ-
ство на аквакултура и каде животни од аквакултурата 
се одгледуваат со цел да се пласираат на пазарот, со ис-
клучок на оние каде диви водни животни кои се уло-
вени или фатени за целите на човекова исхрана, прив-
ремено се чуваат за обработка без да се хранат; 

7) „одгледување на аквакултура“ е чување на живо-
тни од аквакултурата во одгледувалишта или во дел 
каде се одгледуваат мекотели;  

8) „украсни водни животни“се водни животни кои 
се чуваат, одгледуваат или се пласираат на пазарот 
единствено за украсни цели; 

9) „рибници за рекреативен риболов“ се езера и 
други инсталации каде популацијата се одржува един-
ствено за рекреативно риболовство преку обновување 
на животните од аквакултура;  

10) „болест“ подразбира состојба на инфекција со 
еден или повеќе етиолошки причинители кај водните 
животни изразена со или без клиничка манифестација;  

11) „зони или оддели слободни од болести“ се зони 
или оддели кои се прогласени дека немаат болести во 
согласност со членовите 16-а или 16-б од овој пра-
вилник; 

12) „епидемиолошка единица“ е група на водни жи-

вотни на одредена локација која дели приближно ист 

ризик на изложеност на причинители на болеста. Овој 

ризик може да постои поради тоа што делат заедничка 

водна средина, или поради тоа што врз основа на 

практиките за управување со водните животни постои 

веројатност дека причинителот на болеста во/од една 

група на животни брзо ќе се рашири на друга група на 

животни; 

13) „зголемена смртност“ е необјаснета смртност 

значително над нивото на она што се смета за нормал-

но за едно одгледувалиште или дел каде се одгледуваат 

мекотелите под услови кои преовладуваат. Што ќе се 

смета за зголемена смртност ќе биде решено меѓу одг-

ледувачот и официјалниот ветеринар; 

14) „инфекција кај водни животни“ е присуство на 

причинители на болести кои се размножуваат, се ла-

тентни или се шират на друг начин, во или на дома-

ќинот; 

15) „заразена зона или оддел“ е зона или оддел каде 

е познато дека се појавила инфекција кај водните жи-

вотни; 

16) „карантин“ е одржување на група на водни жи-

вотни во изолација без директен или индиректен кон-

такт со други водни животни, со цел да се изврши 

опсервација во одреден временски период и доколку е 

потребно тестирање и третман на водните животни, 

вклучувајќи и соодветен третман на отпадните води; 

17) „приемчиви видови“ се сите видови на водни 

животни кои подлежат на инфекција со причинител на 

болест по природен пат или преку експерименти кои се 

спроведени како инфекцијата да е добиена по приро-

ден пат; 

18)  „вектор“е вид на животно кој не е подложно на 

болест, но кој може да ја рашири болеста преку пренос 

на патогени причинители на болеста од еден домаќин 

на друг; 

19) „зона“ е јасно дефинирана географска област со 

хомоген хидролошки систем кој се состои од дел од 

водниот слив од изворот/ите до природна или вештачка 

бариера која го спречува мигрирањето на водни жи-

вотни од пониските делови на водниот тек нагоре, цел 

воден сливен тек од извор (и) до сливот, или повеќе од 

едно сливен тек, вклучувајќи ги и неговите притоки, 

врз основа на епидемиолошката врска меѓу притоките 

до сливот;“ 

Точките 2) и 3) стануваат 20) и 21). 

 

Член 3 

Во членот 9 ставот (3) се менува и гласи: 

„(3) Препораките за фрекфенцијата на шемите за 

надзор на здравствената состојба, во зависност од 

здравствениот статус на зоната или одделот, се дадени 

во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. Овој 

надзор се применува без да е во спротивност со зе-

мањето примероци и надзорот кои се вршат во сог-

ласност со членовите 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, и 19 од Правилник за мерки за сузбивање 

и искоренување на одредени болести кај водните 

животни(*6) или членовите 16-а, став (3), 16-б, став (2) и 

16-г од овој правилник“. 
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Член 4 

Во членот 12 ставот (1) се менува и гласи:  

„(1) При ставање во промет, во случај кога живот-

ните се внесуваат во земја, зона или оддел кој е сло-

боден од болести во согласност со членовите 16-а и 16-

б од овој правилник или подлежи на надзор или прог-

рама за искоренување болести во согласност со Зако-

нот за ветеринарно здравство(*4), аквакултурата треба 

да биде придружена со ветеринарно здравствен серти-

фикат за: 

1) одгледување и порибување, или 

2) понатамошна обработка пред да се стават во 

промет за исхрана на луѓе, освен кога: 
(а) рибите, пред испраќање се убиваат, колат и 

евисцерираат; 
(б) мекотелите и раковите се испраќаат како непре-

работени или преработени производи.“ 
 

Член 5 
Во членот 13 ставот (6) се менува и гласи:  
„(6) Агенцијата може да одлучи аквакултурата да 

доаѓа од земја, зона или оддел кои се слободни од бо-
лест во согласност со членовите 16-а и 16-б од овој 
правилник.“ 

 
Член 6 

Во членот 14 ставот (1) се менува и гласи:  
„(1) При внес на аквакултура за одгледување или за 

порибување во земја, зона или оддел кои се слободни 
од болест во согласност со членовите 16-а и 16-б од 
овој правилник, видовите на аквакултура кои се прием-
чиви на таа болест треба да потекнуваат од земја, зона 
или оддел кои се исто така слободни од таа болест.“ 

 
Член 7 

Во членот 15 ставот (1) се менува и гласи:  
„(1) Доколку податоците од научните истражувања 

или искуството од пракса покажуваат дека видовите 
аквакултура, кои не се наведени во Прилог 1 Дел Б од 
Правилникот за начинот и постапката на пријавување 
на болести кои задолжително се пријавуваат и листа на 
болести кои задолжително се пријавуваат(*1), можат да 
бидат вектори на одредена болест, треба да се обезбеди 
дека при нивното внесување во земја, зона или оддел 
слободни од таа болест во согласност со членовите 16-
а и 16-б од овој правилник, заради одгледување или по-
рибување: 

1) потекнуваат од земја, зона или оддел кои се сло-
бодни од таа болест, или 

2) се чуваат во карантин во вода во која, во соодвет-
ен временски период, не е присутен причинителот на 
болеста за која станува збор, што се докажува со по-
датоците од научните истражувања или искуството од 
пракса, дека е доволно за да се намали ризикот, до 
прифатливо ниво, за да се спречи преносот на бо-
леста.” 

 
Член 8 

Членот 16 се менува и гласи:  
„(1) Аквакултурата која е приемчива на една или 

повеќе не-егзотични болести од Прилог 1 Дел Б од 
Правилникот за начинот и постапката на пријавување 
на болести кои задолжително се пријавуваат и листа на 

болести кои задолжително се пријавуваат (*1), и произ-
водите од аквакултурата, може да се стави во промет за 
понатамошна преработка во земја, зона или оддел кои 
се слободни од болести во согласност со членовите 16-
а и 16-б од овој правилник, доколку се во согласност со 
еден од следните услови: 

1) доаѓаат од земја, зона или оддел слободни од 

болеста, 

2) се преработени во одобрен објект во услови со 

кои се спречува ширење болести, 

3) рибите, се убиваат, колат и евисцерираат пред 

испраќање, или 

4) мекотелите и раковите, се испраќаат како непре-

работени или преработени производи. 

(2) При ставање во промет за понатамошна прера-

ботка на жива аквакултура од видови кои се приемчиви 

на една или повеќе не-егзотични болести од Прилог 1 

Дел Б од Правилникот за начинот и постапката на при-

јавување на болести кои задолжително се пријавуваат и 

листа на болести кои задолжително се пријавуваат(*1) 

во земја, зона или оддел кој е слободен од тие болести 

во согласност со членовите 16-а и 16-б од овој правил-

ник може привремено да се складираат на местото на 

преработка доколку: 
1) доаѓаат од земја, зона или оддел кој е слободен 

од таа болест, или 
2) привремено се чуваат во центри за испорака, пре-

чистителни центри или слично кои поседуваат систем 
за третман на отпадни води со кој се уништува причи-
нителот на болеста, или каде отпадната вода подлежи 

на други видови третмани со кои, до прифатливо ниво, 
се намалува ризикот од пренесување на болестите во 
природните води. 

 
Член 9 

По членот 16 се додаваат пет нови члена 16-а, 16-б, 
16-в, 16-г и 16-д кои гласат: 

 
„Член 16-а 

Прогласување на статус на земја слободна од болест 
 
(1) Земја може да се прогласи за слободна на една 

или повеќе не-егзотични болести согласно болести од 
листата дадена во Прилог 1, Дел Б од Правилникот за 
начинот и постапката на пријавување на болести кои 

задолжително се пријавуваат и листа на болести кои 
задолжително се пријавуваат доколку се усогласени 
условите од став (2) на овој член и: 

1) ниту еден од видовите приемчиви на болеста не 
се присутни на територијата на земјата; или 

2) не постојат податоци со кои може да се потврди 
опстанок на патогениот причинител во водите на 

земјата; или 
3) се исполнети условите пропишани во Прилог 5, 

Дел I кој е составен дел на овој правилник.  
(2) Земјата треба да воспостави соодветен заштитен 

појас на своја територија доколку соседната земја или 
сливното подрачје кое е заедничко со соседната земја 
не се прогласено за слободно на болест. Поставувањето 

на заштитниот појас треба да овозможи заштита на 
слободниот статус на земјата од пасивно внесување на 
болеста. 
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(3) Директорот согласно член 10-а од Законот за 

ветеринарно здравство може да пропише правила за 

спроведување на надзор, земање на мостри и методи за 

лабораториска дијагностика за прогласување на статус 

на земја слободна од болест. 
 

Член 16-б 
Прогласување на статус на зона или оддел слободни  

од болест 
 
(1) Земја може да прогласи зона или оддел на своја-

та територија за слободни на една или повеќе не-егзот-
ични болести дадени во Прилог 1, Дел Б од Правилни-
кот за начинот и постапката на пријавување на болести 
кои задолжително се пријавуваат и листа на болести 
кои задолжително се пријавуваат доколку: 

1) ниту еден од видовите приемчиви на болеста не 
се присутни во зоната или одделот или водениот извор; 
или 

2) не постојат податоци со кои може да се потврди 
опстанок на патогениот причинител во водите во зо-
ната, одделот или друг воден извор, или 

3) зоната или одделот ги исполнуваат условите во 
од Прилог 5, Дел II кој е составен дел на овој правил-
ник. 

(2) Директорот согласно член 10-а од Законот за 
ветеринарно здравство може да пропише правила за 
спроведување на надзор, земање на мостри и методи за 
лабораториска дијагностика за да се прогласување на 
статус на слободна од болест зона или оддел на својата 
територија. 

 
Член 16-в 

Листа на зони и оддели прогласени  
за слободни 

 
Агенцијата воспоставува/ води и одржува листа на 

зони и оддели кои имаат прогласен статус за слободни 
од болест. Листа на зони и оддели кои се прогласени за 
слободни се објавува на веб страната на Агенцијата. 

 
Член 16-г 

Одржување на статус слободни 
од болест 

 
(1) Земјата која има прогласен статус слободна на 

една или повеќе не-егзотични болести дадени во При-
лог 1, Дел Б од Правилникот за начинот и постапката 
на пријавување на болести кои задолжително се при-
јавуваат и листа на болести кои задолжително се при-
јавуваат може да го прекине спроведувањето на тар-
гетиран надзор и да го одржува стекнатиот статус на 
слободна од болест, доколку спроведува клинички 
преглед, и се применуваат одредби од овој правилник и 
Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на 
одредени болести кај водните животни. 

(2) Зоната(ите) или одделот(ите) кои имаат про-
гласен статус за слободни од болест а се наоѓаат во 
земја која нема прогласен статус на слободна од болест 
и во сите случаи каде што клиничкиот надзор/преглед 
не е спроведен за потврда на отсуство на одредена 
болест, таргетиран надзор продолжува да се применува 
согласно методите од член 16-а став (3) и член 16-б 
став (2) од овој правилник, на ниво пропорционално со 
степенот на ризик. 

Член 16-д 
Повлекување и повторно обновување на статус 

слободни од болест 
 
(1) Доколку во земјата која има прогласен статус на 

слободна од болест постои основано сомнение дека 
некои од условите за одржување на овој статус во 
земјата, зоната или одделот се нарушени, земјата треба 
веднаш да го забрани извозот на приемчиви или век-
торски видови во земји, зони или оддели кои имаат 
повисок здравствен статус за релевантна болест сог-
ласно член 5, 6, 7, 14 и 15 и Прилог 1 од Правилникот 
за мерки за сузбивање и искоренување на одредени бо-
лести кај водните животни. 

(2) Доколку со епидемиолошката истрага согласно 
член 6 од Правилникот за мерки за сузбивање и иско-
ренување на одредени болести кај водните животни се 
потврди дека нема основа за сомнеж за нарушување на 
статусот на земја. зона или оддел слободни од болест, 
истиот повторно им се доделува. 

(3) Доколку со епидемиолошката истага од став (2) 
на овој член се потврди присуство на инфекција, тогаш 
статусот на земја. зона или оддел слободни од болест 
се повлекува и за повторно стекнување на статус сло-
бодни од болест ќе се применуваат условите пропиша-
ни во Прилог 5 кој е составен дел на овој правилник.“ 

 
Член 10 

Во членот 18 ставот (1) се менува и гласи: 
„(1) Диви водни животни од видови кои се приемчи-

ви на една или повеќе од болестите од Прилог 1 Дел Б 
од Правилникот за начинот и постапката на пријавување 
на болести кои задолжително се пријавуваат и листа на 
болести кои задолжително се пријавуваат(*1), кои се 
заловени во земја,зона или оддел кои не се слободни од 
болести во согласност со членовите 16-а и 16-б од овој 
правилник, треба да се ставаат во карантин во соодветни 
објекти и да бидат под надзор на Агенцијата за период 
кој е доволен да се намали ризикот од пренос на болеста 
до прифатливо ниво, пред да можат да се пуштат во 
фарма или дел каде се одгледуваат мекотели во земја, 
зона или оддел кои се слободни од таа болест во 
согласност со членовите 16-а и 16-б од овој правилник“. 

 
Член 11 

Во членот 26 се додава нов став (2) кој гласи: 
„(2) Официјалните контроли на пастрмките заради 

откривање и потврдување на вирусна хеморагична сеп-
тикемија (ВХС) и инфективна хематопоетска некроза 
(ИХН) се вршат со посета на објектите за производство 
на аквакултура, преглед и земање на мостри на начин 
даден во Прилог 6 кој е составен дел на овој правил-
ник“. 

 
Член 12 

Прилогот 2 се заменува со нов Прилог 2 кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 13 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.1672/4 Директор на Агенција 

25 август 2014 година за храна и ветеринарство, 
Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 
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ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „8 СЕПТЕМВРИ“ 

4202. 

Врз основа на членовите 1, 4-б, 4-в,12 став (1),17 ставови (3) и (4) и 18 од Законот за државните награди 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 52/2006, 54/2007 и 74/12), Одборот за доделување на др-

жавната награда „8 Септември", на седницата одржана на 1 септември 2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА "8 СЕПТЕМВРИ" ВО 2014 ГОДИНА, ЗА ЖИВОТНО 

ДЕЛО ЗА ИСКЛУЧИТЕЛЕН ПРИДОНЕС ВО РАЗВОЈОТ НА СПОРТОТ, АФИРМАЦИЈАТА И 

ПРОМОЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА МЕЃУНАРОДЕН ПЛАН И 

ПРИЗНАНИЕ НА СПОРТИСТИ, ТРЕНЕРИ И СПОРТСКИ РАБОТНИЦИ ЗА 

ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА СПОРТОТ 

 

1. Наградата за животно дело за исклучителен придонес во развојот на спортот, афирмацијата и промо-

цијата на Република Македонија на меѓународен план се доделува на: 

- Стеван Крстески. 

 

2. Наградата со која се оддава признание на спортисти, тренери и спортски работници за остварувања во 

областа на спортот се доделува на: 

- Ристо Дарлев, 

- Ленче Алексовска Величковска, 

- Мирослав Петровиќ и  

- Бојан Рангелов.  

 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

      

           Бр. 07-3361/2                                     Претседател на Одборот 

 4 септември 2014 година                                        за доделување на државната 

               Скопје                                        награда „8 Септември“, 

                                         проф. д-р Зоран Радиќ, с.р. 
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