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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
363.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА НА
ЗЕЛЕНИ ПАЗАРИ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
трговија на зелени пазари,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2019 година.
Бр. 08-708/1
30 јануари 2019 година
Скопје

384.

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА
НА ЗЕЛЕНИ ПАЗАРИ
Член 1
Во Законот за трговија на зелени пазари („Службен
весник на Република Македонија“ број 11/18), членот
48 се менува и гласи:
„(1) Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе
се донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
(2) Вршењето на јавните овластувања за упис во Регистар, издавање на легитимација, издавање на Решение за упис на промена во Регистар, издавање на Решение за одјавување на дејноста согласно со одредбите од
овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 јануари
2020 година.

Решение за изменување на Решението за именување на почесен
конзул на Република Македонија во
Република Косово, со седиште во
Грачаница...........................................
Одлука за престанување на важењето на Одлуката за условите
што треба да ги исполнуваат хартиите од вредност во странство
во кои може да вложува овластена банка........................................
Спогодба за утврдување на најниската плата за најнизок степен на
сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во
здравствената дејност........................
Огласен дел.......................................
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(3) Комората е должна до 1 јануари 2020 година да
го усогласи своето работење, организирање и функционирање согласно со одредбите од овој закон.
(4) Рокот за воспоставување на Регистарот е веднаш по исполнување на условите од страна на Комората за вршење на јавните овластувања согласно со
членот 32 од овој закон, но не повеќе од 30 април
2020 година.
(5) Трговците на зелени пазари кои до денот на влегувањето во сила на овој закон вршат трговија на мало
во тезги и пазари, се должни во рок од три месеци од
денот на започнување на примената на вршењето на
јавните овластувања од членот 31 од овој закон да го
усогласат своето работење со одредбите од овој закон
и да поднесат барање до Комората за издавање на легитимација.
(6) Организаторите на зелените пазари и трговците
на зелени пазари во Република Македонија се должни
до 1 јануари 2020 година да го усогласат работењето
согласно со одредбите од овој закон.
(7) Трговците на зелени пазари кои нема да го усогласат своето работење со одредбите на овој закон, односно нема да постапат согласно со ставот (4) на овој
член, нема да можат да вршат дејност трговија на мало
во тезги и пазари.
(8) Со денот на влегувањето во сила на овој закон
престануваат да важат одредбите од членот 13 ставови
(2), (3) и (4) и одредбите од членот 14 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија"
број 16/2004, 128/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008,
20/2009, 99/2009, 105/2009, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13,
164/13, 104/15, 129/15 и 53/16).“.
Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR TREGTI NË
TREGJET E GJELBRA
Neni 1
Në Ligjin për tregti në tregjet e gjelbra (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 11/18), neni
48 ndryshohet si vijon:
“(1) Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të
miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi
të këtij ligji.
(2) Kryerja e autorizimeve publike për regjistrim në
Regjistër, dhënia e legjitimacionit, dhënia e Aktvendimit
për regjistrim të ndryshimit në Regjistër, dhënia e
Aktvendimit për ç’lajmërim të veprimtarisë në pajtim me
dispozitat e këtij ligji, do të fillojnë të zbatohen nga 1
janari 2020.
(3) Oda është e detyruar deri më 1 janar 2020 të
harmonizojë punën, organizimin dhe funksionimin e saj në
pajtim me dispozitat e këtij ligji.
(4) Afati për vendosjen e Regjistrit është menjëherë pas
plotësimit të kushteve nga Komisioni për kryerje të
autorizimeve publike në pajtim me nenin 32 të këtij ligji,
por jo më shumë se 30 prilli 2020.
(5) Tregtarët e tregjeve të gjelbra të cilët deri në ditën e
hyrjes në fuqi të këtij ligji kryejnë tregti me pakicë në tezga
dhe tregje, janë të detyruar në afat prej tre muajsh nga dita
e fillimit të zbatimit të kryerjes së autorizimeve publike
nga neni 31 i këtij ligji, ta harmonizojnë punën e tyre me
dispozitat e këtij ligji dhe të parashtrojnë kërkesë te Oda
për lëshim të legjitimacionit.
(6) Organizatorët e tregjeve të gjelbra dhe tregtarët e
tregjeve të gjelbra në Republikën e Maqedonisë janë të
detyruar deri më 1 janar 2020 ta harmonizojnë punën në
pajtim me dispozitat e këtij ligji.
(7) Tregtarët e tregjeve të gjelbra të cilët nuk do ta
harmonizojnë punën e tyre me dispozitat e këtij ligji,
përkatësisht nuk do të veprojnë në pajtim me paragrafin (4)
të këtij neni, nuk do të mund të kryejnë veprimtari tregti
me pakicë në tezga dhe tregje.
(8) Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji shfuqizohen
dispozitat e nenit 13 paragrafët (2), (3) dhe (4) dhe
dispozitat e nenit 14 të Ligjit për tregti (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 16/2004, 128/2006,
63/2007, 88/2008, 159/2008, 20/2009, 99/2009, 105/2009,
158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 164/13, 104/15, 129/15 dhe
53/16).".
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
364.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

Бр. 27 - Стр. 3

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за поштенските услуги,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2019 година.
Бр. 08-711/1
30 јануари 2019 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ
Член 1
Во Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 158/10, 27/14,
42/14, 187/14, 146/15, 31/16, 190/16, 64/18 и 248/18), во
членот 14 став (8) по зборовите: „членови на Владата
на Република Македонија,” се додаваат зборовите: „избрани и именувани лица од страна на Владата на Република Македонија или Собранието на Република Македонија,”.
Член 2
Во членот 17 став (1) во алинејата 2 сврзникот „и“
се брише.
Во алинејата 3 точката на крајот од реченицата се
заменува со сврзникот „и“.
По алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:
„- ако вршењето на функцијата член на Комисијата
е неспојлива со вршење на друга јавна функција согласно со членот 14 став (8) на овој закон.”.
Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SHËRBIME POSTARE
Neni 1
Në Ligjin për shërbime postare (“Gazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 158/10, 27/14, 42/14,
187/14, 146/15, 31/16, 190/16, 64/18, dhe 248/18), në
nenin 14 paragrafi (8) pas fjalëve: “anëtarë të Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë,” shtohen fjalët: “persona të
zgjedhur dhe të emëruar nga Qeveria e Republikës së
Maqedonisë ose Kuvendi i Republikës së Maqedonisë,”.

Стр. 4 - Бр. 27
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Neni 2
Në nenin 17 paragrafi (1) në alinenë 2 lidhëza “dhe”
shlyhet.
Në alinenë 3 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me
lidhëzën “dhe”.
Pas alinesë 3 shtohet alineja e re 4, si vijon:
“-nëse kryerja e funksionit anëtar i Komisionit është e
papërputhshme me kryerjen e funksionit tjetër publik sipas
nenit 14 paragrafi (8) të këtij ligji.”.
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
365.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И
РУРАЛЕН РАЗВОЈ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
земјоделство и рурален развој,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2019 година.
Бр. 08-703/1
30 јануари 2019 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
И РУРАЛЕН РАЗВОЈ
Член 1
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник
на Република Македонија“ број 83/18), во членот 4 став
1 по зборовите: „Програмата за финансиска поддршка
во земјоделството за 2018 година“ се додаваат зборовите: „и Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година“, а по зборовите: „Програмата за финансиска поддршка на рурален развој за 2018
година“ се додаваат зборовите: „и Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година“.
Во ставот 2 по зборовите: „Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година“ се
додаваат зборовите: „и Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година“, а по зборо-

вите: „Програмата за финансиска поддршка на рурален
развој за 2018 година“ се додаваат зборовите: „и Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за
2019 година“.
Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR BUJQËSI DHE
ZHVILLIM RURAL
Neni 1
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për
bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 83/18), në nenin 4 paragrafi 1 pas
fjalëve: “Programi për mbështetje financiare në bujqësi për
vitin 2018” shtohen fjalët: “dhe Programi për mbështetje
financiare në bujqësi për vitin 2019”, e pas fjalëve:
“Programi për mbështetje financiare të zhvillimit rural për
vitin 2018” shtohen fjalët: “dhe Programi për mbështetje
financiare të zhvillimit rural për vitin 2019”.
Në paragrafin 2 pas fjalëve: “Programi për mbështetje
financiare në bujqësi për vitin 2018” shtohen fjalët: “dhe
Programi për mbështetje financiare në bujqësi për vitin
2019”, e pas fjalëve: “Programi për mbështetje financiare
të zhvillimit rural për vitin 2018” shtohen fjalët: “dhe
Programi për mbështetje financiare të zhvillimit rural për
vitin 2019”.
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.
__________
366.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ОСНОВАЊЕ АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ
НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за основање Агенција за поттикнување
на развојот на земјоделството,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2019 година.
Бр. 08-702/1
30 јануари 2019 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.

5 февруари 2019

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
Член 1
Во Законот за основање Агенција за поттикнување
на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ број 3/1998, 43/14 и 64/18), членот 4 се менува и гласи:
„Член 4
Со Агенцијата раководи директор.
Директорот на Агенцијата има заменик.
Директорот и заменикот на директорот на Агенцијата ги именува и разрешува Владата на Република Македонија.
За именување на директор и заменик на директорот
се објавува јавен оглас, објавен во три дневни весници
кои се издаваат на целата територија на Република Македонија од кои еден од весниците се издава на јазикот
што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.
За директор може да биде именувано лице кое ги
исполнува следниве услови:
1) е државјанин на Република Македонија;
2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна или прекршочна
санкција забрана за вршење на професија, дејност или
должност;
3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС
или VII/1 степен на образование;
4) има најмалку пет години работно искуство;
5) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на
англискиот јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).
За заменик на директорот може да биде именувано
лице кое ги исполнува условите од ставот 5 на овој
член.
Именувањето на директорот и заменикот на директорот се врши врз основа на неговата стручност и компетентност.
Директорот и заменик на директорот се именуваат
со мандат од четири години.
Директорот раководи со работењето на Агенцијата
и ја организира нејзината работа.
Директорот при одлучување за вработување треба
да обезбеди правична и соодветна застапеност на припадниците од сите заедници кои живеат во Република
Македонија, без притоа да се нарушат критериумите за
стручност и компетентност.
Директорот со писмено овластување може да пренесе одделни негови надлежности на заменик на директорот и раководни службеници во Агенцијата.
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Во случај кога директорот на Агенцијата е отсутен
или кога поради болест и други причини не е во можност да ја врши својата функција го заменува заменик
на директорот во рамките на доверените овластувања
дадени од страна на директорот на Агенцијата.“.
Член 2
Постапката за именување на заменик на директорот
на Агенцијата согласно со одредбите од овој закон ќе
заврши во рок од 60 дена од денот на влегувањето во
сила на oвој закон.
Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR THEMELIM TË AGJENCISË PËR NXITJE TË
ZHVILLIMIT TË BUJQESISË
Neni 1
Në Ligjin për themelim të Agjencisë për Nxitje të
Zhvillimit të Bujqësisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 3/1998, 43/14 dhe 64/18), neni 4
ndryshohet si vijon:
"Neni 4
Me Agjencinë udhëheq drejtori.
Drejtori i Agjencisë ka zëvendës.
Drejtorin dhe zëvendësdrejtorin e Agjencisë e emëron
dhe shkarkon Qeveria e Republikës së Maqedonisë.
Për emërim të drejtorit dhe zëvendësdrejtorit shpallet
konkurs publik, i publikuar në tri gazeta ditore të cilat
botohen në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë
prej të cilave një nga gazetat që botohet në gjuhën të cilën
e flasin së paku 20% të qytetarëve të cilët flasin gjuhë
zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase.
Drejtor mund të emërohet personi i cili i plotëson këto
kushte:
1) është shtetas i Republikës së Maqedonisë;
2) në momentin e emërimit me aktgjykim të
plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë
shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtjes ndalim për
ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës;
3) ka marrë së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallën
VII/1 të arsimit;
4) ka së paku pesë vjet përvojë pune;
5) posedon një nga certifikatat ose vërtetimet vijuese
ndërkombëtarisht të pranuara për njohje aktive të gjuhës
angleze jo më të vjetër se pesë vjet:
- TOEFEL IBT- së paku 74 pikë,
- IELLTS (IELTS) - së paku 6 pikë,
- ILEC (ILEC) (Cambridge English: Legal) - së paku
niveli B2 (B2) ,
- FCE (FCE) (Cambridge English: First) - i dhënë,
- BULLATS (BULATS) -së paku 60 pikë ose
- APTIS (АPTIS) – së paku niveli B2 (B2).
Zëvendësdrejtor mund të emërohet personi i cili i
plotëson kushtet nga paragrafi 5 i këtij neni.
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Emërimi i drejtorit dhe zëvendësdrejtorit bëhet në bazë
të profesionalizmit dhe kompetencës së tij.
Drejtori dhe zëvendësdrejtori emërohen me mandat
prej katër vitesh.
Drejtori udhëheq me punës e Agjencisë dhe e
organizon punën e saj.
Drejtori gjatë vendimmarrjes për punësim duhet të
sigurojë përfaqësim të drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve
nga të gjitha bashkësitë të cilat jetojnë në Republikën e
Maqedonisë, pa u prishur me këtë rast kriteret për
profesionalizëm dhe kompetencë.
Drejtori me autorizim me shkrim mund t'i bartë
kompetenca të tij të caktuara zëvendësdrejtorit dhe
nëpunësve udhëheqës në Agjenci.
Në rast kur drejtori i Agjencisë mungon ose kur për
shkak të sëmundjes dhe shkaqeve tjera nuk ka mundësi ta
ushtrojë funksionin e vet, e zëvendëson zëvendësdrejtori në
kuadër të autorizimeve të ngarkuara të dhëna nga drejtori i
Agjencisë.".
Neni 2
Procedura për emërim të zëvendësdrejtorit të Agjencisë
në pajtim me dispozitat të këtij ligji do të përfundojë në
afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
367.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ПРАТЕНИЦИТЕ
Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за пратениците,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2019 година.
Бр. 08-710/1
30 јануари 2019 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ПРАТЕНИЦИТЕ
Член 1
Во Законот за пратениците („Службен весник на
Република Македонија“ број 84/2005, 161/2008, 51/11,
109/14 и 140/18), по членот 11 се додава нов член 11-а,
кој гласи:

„Член 11-а
Ако пратеникот е осуден со правосилна судска пресуда на казна затвор подолга од 6 (шест) месеци, го губи правото на исплата на плата, други лични примања
и надоместоци на трошоци.”.
Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR DEPUTETË
Neni 1
Në Ligjin për deputetë ("Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë" numër 84/2005, 161/2008, 51/11, 109/14
dhe 140/18), pas nenit 11 shtohet neni i ri 11-a, si vijon:
“Neni 11-a
Nëse deputeti është dënuar me aktgjykim të
plotfuqishëm gjyqësor me dënim me burg më të gjatë se
6(gjashtë) muaj, e humb të drejtën e pagesës së rrogës, të
ardhurave tjera personale dhe kompensimeve të
shpenzimeve.”.
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
368.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН
РАЗВОЈ
Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за земјоделство и рурален развој,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 февруари 2019 година.
Бр. 08-887/1
4 февруари 2019 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ
Член 1
Во Законот за земјоделство и рурален развој
(„Службен весник на Република Македонија“ број
49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15,
73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17
и 83/18), по членот 99-б се додаваат нов наслов и нов
член 99-в, кои гласат:
„Дополнителна помош за земјоделски производи
откупени најмногу пред пет години
Член 99-в
(1) Владата може да донесе одлука за дополнителна
помош како мерка за исплата за одреден земјоделски
производ кој согласно со членот 99-а од овој закон не
може да се исплати, а се однесува за одреден земјоделски производ откупен најмногу пред пет години од денот на донесувањето на одлуката, а неплатен од страна
на регистриран откупувач, во случај земјоделското стопанство како производител на тој земјоделски производ да било корисник на мерка од годишната програма
за финансиска поддршка во земјоделството за тој производ во годините за кои се однесува помошта.
(2) Дополнителната помош од ставот (1) на овој
член не може да изнесува повеќе од просечната цена за
откуп за тој производ во Република Македонија по единица мерка на годишно ниво за периодот за кој се утврдува согласно со ставот (1) на овој член.
(3) Средствата за дополнителната помош од ставот
(1) на овој член може да се неповратни или повратни и
да се враќаат најдоцна во рок од три години од денот
на нивната исплата.
(4) Во одлуката од ставот (1) на овој член ќе се утврди видот на земјоделскиот производ, периодот за кој
се однесува помошта, висината на дополнителната помош за тој производ утврдена согласно со ставот (2) на
овој член како и начинот на утврдување на износот и
рокот за враќање на исплатените средства за дополнителната помош.
(5) Дополнителната помош од ставот (1) на овој
член ќе се исплаќа преку Агенцијата за финансиска
поддршка во земјоделството и руралниот развој како
мерка предвидена во годишната програма за финансиска поддршка во земјоделството.“.
Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR BUJQËSI DHE
ZHVILLIM RURAL
Neni 1
Në Ligjin për bujqësi dhe zhvillim rural ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 49/10, 53/11,
126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15,
154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17 dhe 83/18),
pas nenit 99-b shtohen titulli i ri dhe neni i ri 99-v,si
vijojnë:
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“Ndihma plotësuese për prodhimet bujqësore të
grumbulluara më së shumti para pesë vitesh
Neni 99-v
(1) Qeveria mund të marrë vendim për ndihmë
plotësuese si masë për pagesë të prodhimit të caktuar
bujqësor i cili sipas nenit 99-a të këtij ligji nuk mund të
paguhet, e ka të bëjë me prodhim të caktuar bujqësor të
grumbulluar më së shumti para pesë vitesh nga dita e
miratimit të vendimit, e të papaguar nga grumbulluesi i
regjistruar, në rast se ekonomia bujqësore si prodhues i atij
prodhimi bujqësor ka qenë shfrytëzues i masës së
programit vjetor për mbështetje financiare në bujqësi për
atë prodhim në vitet për të cilat ka të bëjë ndihma.
(2) Ndihma plotësuese nga paragrafi (1) i këtij neni nuk
mund të jetë më shumë se çmimi mesatar për grumbullimin
e atij prodhimi në Republikën e Maqedonisë për njësi mase
në nivel vjetor për periudhën për të cilën përcaktohet sipas
paragrafit (1) të këtij neni.
(3) Mjetet për ndihmë plotësuese nga paragrafi (1) i
këtij neni mund të jenë të pakthyeshme ose të kthyeshme
dhe të kthehen më së voni në afat prej tri vitesh nga dita e
pagesës së tyre.
(4) Në vendimin nga paragrafi (1) i këtij neni do të
përcaktohen lloji i prodhimit bujqësor, periudha për të cilën
ka të bëjë ndihma, shuma e ndihmës plotësuese për atë
prodhim e përcaktuar sipas paragrafit (2) të këtij neni, si
dhe mënyra e përcaktimit të shumës dhe afati për kthimin e
mjeteve të paguara për ndihmë plotësuese.
(5) Ndihma plotësuese nga paragrafi (1) i këtij neni do
të paguhet nëpërmjet Agjencisë për Mbështetje Financiare
në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, si masë e paraparë në
programin vjetor për mbështetje financiare në bujqësi.”.
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
369.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ
ЗАКОНИК
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 февруари 2019 година.
Бр. 08-885/1
4 февруари 2019 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E KODIT
ZGJEDHOR

Член 1
Во Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 40/2006, 136/2008, 148/2008,
155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13,
14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16,
67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18 и 208/18), во член
76-в во ставот (1) зборовите: „а Државната изборна комисија за електронски медиуми (интернет порталите),“
се бришат.
Ставот (3) се брише.
Ставот (4) станува став (3).
Ставот (5) се брише.
Ставовите (6), (7), (8) и (9) стануваат ставови (4),
(5), (6) и (7).
Ставот (10) кој станува став (8) се менува и гласи:
„(8) Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е должна во рок од 30 дена од денот на донесувањето на овој законик да донесе Методологија за
мониторинг на изборното медиумско претставување
преку радио и телевизиските програмски сервиси, за
време на изборните процеси и истите ги објавува на
својата веб страница.“.

Neni 1
Në Kodin zgjedhor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 40/2006, 136/2008, 148/2008,
155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13,
14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16,
67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18 dhe 208/18), në nenin
76-v paragrafi (1) fjalët: "ndërsa Komisionit Shtetëror për
Mediume Elektronike (internet portalet),” shlyhen.
Paragrafi (3) shlyhet.
Paragrafi (4) bëhet paragraf (3).
Paragrafi (5) shlyhet.
Paragrafët (6), (7), (8) dhe (9), bëhen paragrafë (4), (5),
(6) dhe (7).
Paragrafi (10) që bëhet paragraf (8), ndryshohet si
vijon:
“(8) Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe
Audiovizuele obligohet që në afat prej 30 ditësh nga dita e
miratimit të këtij kodi, të miratojë Metodologji për
monitorim të prezantimit zgjedhor mediatik nëpërmjet
serviseve programore të radios dhe televizionit, gjatë kohës
së proceseve zgjedhore dhe të njëjtat i publikon në faqen e
vet të internetit.”.

Член 2
Во член 76-д во ставот (1) зборовите: „по зборовите
Буџетот на Република Македонија“ запирката се заменува со точка и текстот до крајот на реченицата се
брише.
Ставот (3) се брише.
Во ставот (4) кој станува став (3) зборовите: „Министерство за финансии“ се заменуваат со зборовите:
„Државната изборна комисија“.
По ставот (4) кој станува став (3) се додава нов став
(4), кој гласи:
„(4) Пред исплата на трошоците за објавеното платено политичко рекламирање, согласно со ставот (3) на
овој член, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е должна да достави извештај за платеното политичко рекламирање на радиодифузерите до
Државната изборна комисија на десеттиот ден од денот
на изборната кампања и на седмиот ден по завршувањето на изборната кампања.“.
Во ставот (5) зборовите: „Министерство за финансии“ се заменуваат со зборовите: „Државната изборна
комисија“.
Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Neni 2
Në nenin 76-d në paragrafin (1) fjalët: “pas fjalëve
Buxhetit të Republikës së Maqedonisë” presja
zëvendësohet me pikë dhe teksti deri në fund të fjalisë
shlyhet.
Paragrafi (3) shlyhet.
Në paragrafin (4) i cili bëhet paragraf (3) fjalët:
“Ministria e Financave” zëvendësohen me fjalët:
“Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve”.
Pas paragrafit (4) që bëhet paragraf (3) shtohet
paragrafi i ri (4), si vijon:
“(4) Para pagesës së shpenzimeve për reklamimin e
paguar politik të publikuar sipas paragrafit (3) të këtij neni,
Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele
obligohet që të paraqesë raport për reklamimin e paguar
politik të publikuar të radiodifuzerëve në Komisionin
Shtetëror të Zgjedhjeve, në ditën e dhjetë nga dita e
fushatës zgjedhore dhe në ditën e shtatë pas mbarimit të
fushatës zgjedhore.”.
Në paragrafin (5) fjalët: “Ministria e Financave”
zëvendësohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror i
Zgjedhjeve”.
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
370.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
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УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 февруари 2019 година.
Бр. 08-884/1
4 февруари 2019 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ
Член 1
Во Законот за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
(„Службен весник на Република Македонија“ број
248/18), членот 44 се менува и гласи:
„Член 44
Финансискиот план за 2019 година, МРТ е должна
да го достави до Собранието на Република Македонија
најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во
сила на овој закон.“.
Член 2
Членот 46 се менува и гласи:
„Член 46
(1) Се до денот на донесувањето на правилата определени со членот 35 ставови (3) и (4) со којшто се врши
измена на членот 143 од Законот за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 248/18), односно во рок од 60 дена од изборот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, согласно со Законот за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 248/18), операторите кои реемитуваат програмски сервиси на домашни и странски радиодифузери продолжуваат да ги реемитуваат програмските сервиси на домашните и странските радиодифузери на начин и под услови утврдени во членот 143
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број
184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17 и
168/18).

(2) Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е должен да ги објави подзаконските акти од ставот (1) на овој член и пред донесување на истите да организира јавна расправа.
(3) Одредбите од членот 35 ставови (3) и (4) со којшто се врши измена на членот 143 од Законот за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 248/18) влегуваат во сила 60 дена од денот на изборот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, избрани согласно со Законот за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
(„Службен весник на Република Македонија“ број
248/18).“.
Член 3
По членот 46 се додаваат два нови членови 46-а и
46-б, кои гласат:
„Член 46-а
Договорите на државните органи, органите на
државната управа, јавните претпријатија, единиците на
локалната самоуправа, јавните установи и институции
како и правните лица со јавни овластувања и трговските друштва во целосна државна сопственост склучени
врз основа на членoт 102 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 184/13, 13/14, 44/14, 101/14,
132/14, 142/16, 132/17 и 168/18), остануваат во сила се
до истекот на нивната важност, а по истекот на истите
државните органи, органите на државната управа, јавните претпријатија, единиците на локалната самоуправа, јавните установи и институции како и правните
лица со јавни овластувања и трговските друштва во целосна државна сопственост се должни да го усогласат
своето работење со членот 25 од Законот за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република
Македонија“ број 248/18).
Член 46-б
Договорите на МРТ склучени врз основа на членот
105 став (1) од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16,
132/17 и 168/18), остануваат во сила се до истекот на
нивната важност, а по истекот на истите МРТ е должна
да го усогласи своето работење со членот 27 од Законот за изменување и дополнување на законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник
на Република Македонија“ број 248/18).“.
.
Член 4
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Член 5
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SHËRBIME MEDIATIKE AUDIO DHE
AUDIOVIZUELE
Neni 1
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për
shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, numër 248/18) neni
44 ndryshohet si vijon:
"Neni 44
Planin financiar për vitin 2019 RTM është i detyruar që
ta dorëzojë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë më
së voni në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji.".
Neni 2
Neni 46 ndryshohet si vijon:
"Neni 46
(1) Deri në ditën e miratimit të rregullave të
përcaktuara me nenin 35 paragrafët (3) dhe (4) me të cilin
bëhet ndryshimi i nenit 143 të Ligjit për ndryshimin dhe
plotësimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe
audiovizuele ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 248/18), përkatësisht në afat prej 60
ditësh nga zgjedhja e Këshillit të Agjencisë për Shërbime
Mediatike Audio dhe Audiovizuele, në pajtim me Ligjin
për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shërbime
mediatike audio dhe audiovizuele ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 248/18), operatorët që
ritransmetojnë servise programore të radiodifuzerëve
vendorë dhe të huaj vazhdojnë t'i ritransmetojnë serviset
programore të radiodifuzerëve vendorë dhe të huaj në
mënyrë dhe në kushte të përcaktuara në nenin 143 të Ligjit
për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 184/13,
13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17 dhe 168/18).
(2) Këshilli i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio
dhe Audiovizuele ka për detyrë t’i publikojë aktet
nënligjore nga paragrafi (1) i këtij neni dhe para miratimit
të tyre të organizojë debat publik.
(3) Dispozitat e nenit 35 paragrafët (3) dhe (4) me të
cilin bëhet ndryshimi i nenit 143 të Ligjit për ndryshimin
dhe plotësimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe
audiovizuele (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 248/18), hyjnë në fuqi 60 ditë nga dita
e zgjedhjes së Këshillit të Agjencisë për Shërbime
Mediatike Audio dhe Audiovizuele, të zgjedhur në pajtim
me Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për
shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 248/18). “.
Neni 3
Pas nenit 46 shtohen dy nene të reja 46-a dhe 46-b, si
vijojnë:
“Neni 46-а
Marrëveshjet e organeve shtetërore, organeve të
administratës shtetërore, ndërmarrjeve publike, njësive të
vetëqeverisjes lokale, institucioneve publike si dhe
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personave juridikë me autorizime publike dhe shoqërive
tregtare në pronësi të plotë të shtetit të lidhura në bazë të
nenit 102 të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe
audiovizuele (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14,
142/16, 132/17 dhe 168/18), mbesin në fuqi deri në
skadimin e vlefshmërisë së tyre, ndërsa pas skadimit të tyre
organet shtetërore, organet e administratës shtetërore,
ndërmarrjet publike, njësitë e vetëqeverisjes lokale,
institucionet publike si dhe personat juridikë me autorizime
publike dhe shoqëritë tregtare në pronësi të plotë të shtetit,
janë të obliguar ta harmonizojnë punën e vet me nenin 25
të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për
shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 248/18).
Neni 46-b
Marrëveshjet e RTM-së të lidhura në bazë të nenit 105
paragrafi (1) të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe
audiovizuele (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14,
142/16, 132/17 dhe 168/18), mbesin në fuqi deri në
skadimin e vlefshmërisë së tyre, ndërsa pas skadimit të tyre
RTM-ja është e obliguar ta harmonizojë punën e vet me
nenin 27 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit
për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 248/18).”.
Neni 4
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
371.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО УКРАИНА
I
Г. Крум Ефремов се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Украина, со седиште во Киев.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 94
4 февруари 2019 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
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372.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА
I
Г-ѓа Мира Крајачиќ се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Шведска, со седиште во Стокхолм.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
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УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО ШПАНИЈА
I
Г. Оливер Крлиу се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Шпанија, со седиште во Мадрид.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 95
Претседател
4 февруари 2019 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________
373.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам

Указ број 97
Претседател
4 февруари 2019 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________
375.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам

УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ОБЕДИНЕТИ АРАПСКИ
ЕМИРАТИ

УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

I
Г. Абдулкадар Мемеди се поставува на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република
Македонија во Обединетите Арапски Емирати, со седиште во Абу Даби.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 96
Претседател
4 февруари 2019 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________
374.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам

I
Г-ѓа Сузана Зеленковска се поставува на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република
Македонија во Република Словенија, со седиште во
Љубљана.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 98
4 февруари 2019 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
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376.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам

378.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам

УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО УНГАРИЈА

УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА

I
Г. Горан Стевчевски се поставува на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република
Македонија во Унгарија, со седиште во Будимпешта.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 99
Претседател
4 февруари 2019 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________
377.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
I
Г. Екрем Ебиби се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Босна и Херцеговина, со седиште во Сараево.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 100
4 февруари 2019 година
Скопје

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

I
Г. Ненад Колев се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Австрија, со седиште во Виена.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 101
Претседател
4 февруари 2019 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________
379.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ШЕФ НА ПОСТОЈАНАТА МИСИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ МЕЃУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
I
Г. Игор Џундев се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и Шеф на Постојаната Мисија на Република Македонија при Меѓународните организации, со седиште во
Виена.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 102
4 февруари 2019 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
380.
Врз основа на член 211 став 2 од Законот за служба
во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/10, 23/11, 47/11,
148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15 и 71/16), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
22.1.2019 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ СПЕЦИЈАЛНОСТИ ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Со оваа уредба престанува да важи Уредбата за
утврдување на посебните специјалности од особено
значење за Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/12).
2. Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 45-614/1
Заменик на претседателот
22 јануари 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
381.
Врз основа на член 7 алинеја 11 од Законот за надворешни работи (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО, СО
СЕДИШТЕ ВО ГРАЧАНИЦА
Член 1
Во Одлуката за отворање на Почесен конзулат на
Република Македонија во Република Косово, со седиште во Грачаница („Службен весник на Република Македонија“ бр. 221/18), во насловот и во членот 1, зборот
„Грачаница“ се заменува со зборот „Урошевац (Феризај)“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 45-560/1
Заменик на претседателот
22 јануари 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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382.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 26/01, 13/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15, 142/16 и 140/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.1.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНА ГРУПА ЗА ГРАДЕЊЕ ОТПОРНОСТ ОД ХИБРИДНИ ЗАКАНИ И
РИЗИЦИ
Член 1
Со оваа oдлука се формира Работна група за градење отпорност од хибридни закани и ризици (во натамошниот текст: Работна група) и се определуваат нејзините задачи, начинот на работа и составот.
Член 2
Работната група се формира како оперативно тело
согласно Иницијативата на Европска служба за надворешно дејствување (ЕЕАS) за зголемување на соработката помеѓу земјите членки на Европската Унија и партнерите, Заедничката рамка на Европската Унија за
справување со хибридни закани од 2016 година и преземената обврска на Република Македонија за вклучување во Иницијативата за проценка на изложеноста на
хибридни закани и справување со истите, преку тесна
соработка со ЕЕАS.
Член 3
Работната група треба да спроведе истражување за
утврдување на способноста на Република Македонија
за детекција на хибридни закани, отпорноста на хибридни закани и способноста за справување со последиците од истите. Врз основа на добиените препораки
од Европската Унија, а согласно резултатите од спроведеното истражување, Работната група ќе предлага
мерки на Владата на Република Македонија, во насока
на зголемување на капацитетите и способностите на
Република Македонија за справување со хибридните
закани.
Работната група ги извршува следните задачи:
1. Координација на активностите на институциите
кои членуваат во телото за потребите на истражувањето за утврдување на способноста на Република Македонија за детекција на хибридни закани, отпорноста на
хибридни закани и способноста за справување со последиците од истите;
2. Соработка со соодветните тела на Европската
Унија и НАТО во доменот на справувањето со хибридни закани;
3. Подготовка на одговори на индивидуализираниот
прашалник за хибридни закани (Hybrid Threat Survey);
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4. Проучување акти и публикации на НАТО и Европската Унија, кои се однесуваат на хибридни закани;
5. Истражување на ранливоста и способноста на Република Македонија за справување со хибридни закани
и по потреба барање на дополнителни информации од
различни институции во Република Македонија;
6. Соработка со експерти од областа на хибридните
закани во Република Македонија;
7. Доставување извештаи и предлог мерки до Владата на Република Македонија;
8. Предлагање обуки за хибридни закани;
9. Учество на обука и вежби на Европската Унија и
НАТО;
10. Други задачи добиени од Владата на Република
Македонија.
Член 4
Работната група за градење отпорност од хибридни
закани и ризици ја сочинуваат претставници на:
- Министерство за одбрана,
- Mинистерство за одбрана – Воена академија,
- Mинистерство за одбрана – Генералштаб на Армијата на Република Македонија,
- Министерство за внатрешни работи,
- Министерство за надворешни работи,
- Министерство за финансии,
- Министерство за образование и наука,
- Министерство за транспорт и врски,
- Министерство за економија,
- Министерство за здравство,
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство,
- Министерство за правда,
- Министерство за информатичко општество и администрација,
- Секретаријат за европски прашања,
- Дирекција за безбедност на класифицирни информации,
- Дирекција за заштита и спасување,
- Дирекција за радијациона сигурност,
- Центар за управување со кризи,
- Државна комисија за спречување на корупцијата,
- Агенција за стоковни резерви,
- Агенција за храна и ветеринарство,
- Агенција за разузнавање,
- Агенција за енергетика,
- Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
- Агенција за електронски комуникации,
- Агенција за цивилно воздухопловство,
- Државна изборна комисија,
- Народна банка на Република Македонија,
- Државен завод за статистика и
- Централен регистар.
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Член 5
Владата на Република Македонија ќе донесе посебно решение за назначување на лица – членови на Работната група за градење отпорност од хибридни закани и ризици.
Член 6
Работата на Работната група ќе ја координира Министерството за одбрана на Република Македонија.
За поддршка на Работната група, Министерството
за одбрана ќе формира секретаријат со посебно решение.
Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 45-684/1
Заменик на претседателот
22 јануари 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
383.
Врз основа на член 7 алинеја 9 од Законот за надворешни работи (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО, СО
СЕДИШТЕ ВО ГРАЧАНИЦА
1. Во Решението за именување на почесен конзул
на Република Македонија во Република Косово, со седиште во Грачаница („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 221/18), во насловот и во членот 1,
зборот „Грачаница“ се заменува со зборот „Урошевац
(Феризај)“.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 45-561/1
Заменик на претседателот
22 јануари 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Пресметувањето на најниската плата утврдена во
ставот 1 на овој член ќе отпочне да се применува со исплатата на платата за месец јануари 2019.

384.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12,
43/14, 153/15, 6/16 и 83/18) и член 59 став 1 од Законот
за девизното работење („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08,
24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16), Советот на
Народната банка на Република Македонија донесе

Член 3
Најниската плата за одделни степени на сложеност
за полно работно време и нормален учинок на вработен
во јавна здравствена установа ќе се утврдува, така што
износот на најниската плата од член 2 на оваа Спогодба (13.352,00 денари) се множи со соодветниот коефициент за одделни степени на сложеност утврдени во
Колективниот договор за здравствената дејност.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ ВО СТРАНСТВО ВО КОИ МОЖЕ ДА ВЛОЖУВА ОВЛАСТЕНА
БАНКА
1. Одлуката за условите што треба да ги исполнуваат хартиите од вредност во странство во кои може да
вложува овластена банка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/15 и 61/16), престанува да важи со денот на престанување на важeњето на членот 14
став 5 од Законот за девизното работење.
2. Оваа одлука се објавува во „Службен весник на
Република Македонија“.
О. бр. 02-15/I-4/2019
31 јануари 2019 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р.

СПОГОДБИ
385.
Врз основа на член 59, точка 1 од Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 66/10, 33/11, 108/13, 158/14,
137/16 и 179/18), Самостојниот синдикат за здравство,
фармација и социјална заштита на Република Македонија претставуван од претседателот д-р Љубиша Каранфиловски и Министерството за здравство, претставувано од министерот Доц.д-р Венко Филипче, на
4.2.2019 год, склучија
СПОГОДБА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКАТА ПЛАТА ЗА
НАЈНИЗОК СТЕПЕН НА СЛОЖЕНОСТ И ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ИСПЛАТА НА
ПЛАТИТЕ ВО ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ
Член 1
Со оваа Спогодба се уредува начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност во
Република Македонија.
Член 2
При утврдување на најниската плата се поаѓа особено од: трошоците на живот, економските можности
на стопанството, општото ниво на платите во земјата,
нивото на продуктивноста, социјалните давања и други
економски и социјални фактори и се утврдува во износ
од 13.352,00 денари.

Член 4
Основната плата на работникот согласно Колективниот договор не може да биде пониска од минималната плата утврдена со Законот за минимална плата на
Република Македонија.
Доколку платата за одделни степени на сложеност,
пресметана на начин утврден во член 3 од оваа Спогодба изнесува помалку од минималната плата во Република Македонија, истата треба да се зголеми до износот на минималната плата.
Член 5
Самостојниот синдикат за здравство, фармација и
социјална заштита на Република Македонија се согласува во рок од најмногу 30 дена од денот на склучување на оваа Спогодба, јавните здравствени установи
казнено-поправните и воспитно-поправните установи
во кои се спроведуваат одредени мерки од здравствената дејност на примарно ниво на лицата сместени во
нив да ги усогласат актите за исплата на плати.
Член 6
Страните потписнички на оваа Спогодба можат да
договорат измени и дополнувања на истата во писмена
форма.
Член 7
Оваа Спогодба е склучена во шест (6) еднакви примероци, од кои по три (3) примероци за секоја спогодбена страна.
Член 8
Со денот на влегување во сила на оваа Спогодба
престанува да важи Спогодбата за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/14, 137/16 и 179/18).
Член 9
Оваа Спогодба влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува со исплата на
платата за месец јануари 2019 година.
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