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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2975.
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 ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА
И РАЗВОЈ - СВЕТСКА БАНКА ПО ДОГОВОРОТ
ЗА ЗАЕМ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА
УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ УСЛУГИ
Се прогласува Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по Договорот за заем за
финансирање на Проектот за унапредување на социјалните услуги,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 септември 2018 година.
Бр. 08-5120/1
3 септември 2018 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 ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА
ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ - СВЕТСКА БАНКА ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ
УСЛУГИ
Член 1
Република Македонија се задолжува кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка со заем во износ од 28.700.000 ЕВРА, наменет за реализација на финансирање на Проектот за унапредување на социјалните услуги.
Член 2
Условите и начинот на користење на заемот од членот 1 од овој закон, се утврдуваат со Договор за заем за
финансирање на Проектот за унапредување на социјалните услуги, кој ќе се склучи помеѓу Република Македонија и Меѓународната банка за обнова и развој Светска банка.
Во име на Република Македонија, Договорот за заем од ставот 1 на овој член ќе го потпише министерот
за финансии или од него овластено лице.
Член 3
Рокот за отплата на заемот од членот 1 од овој закон е 15 години, со вклучен грејс период од пет години.
Каматната стапка е шестмесечен ЕУРИБОР со варијабилен распон.
По потпишувањето на Договорот за заем од членот
2 став 1 од овој закон Република Македонија ќе и плати на Меѓународната банка за обнова и развој - Светска
банка еднократна провизија во износ од 0,25% од износот на заемот.

Република Македонија ќе и плаќа на Меѓународната банка за обнова и развој провизија во висина од
0,25% од неповлечениот дел од заемот на годишно
ниво.
Член 4
Корисник на средствата од заемот од членот 1 на
овој закон е Министерството за труд и социјална политика.
Член 5
Република Македонија заемот од членот 1 од овој
закон ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македонија.
Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR
HUAMARRJE
TË
REPUBLIKËS
SË
MAQEDONISË TE BANKA NDËRKOMBËTARE
PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM - BANKA
BOTËRORE SIPAS MARRËVESHJES PËR HUA PËR
FINANCIMIN E PROJEKTIT PËR AVANCIMIN
E SHËRBIMEVE SOCIALE
Neni 1
Republika e Maqedonisë merr hua te Banka
Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim - Banka
Botërore në shumë prej 28.700.000 euro, të dedikuar për
realizimin e financimit të Projektit për avancim të
shërbimeve sociale.
Neni 2
Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huas nga neni 1 i
këtij ligjit, përcaktohen me Marrëveshje për hua për
financimin e Projektit për avancimin e shërbimeve sociale,
që do të lidhet ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe
Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim –
Bankës Botërore.
Në emër të Republikës së Maqedonisë, Marrëveshjen
për hua nga paragrafi 1 i këtij neni do ta nënshkruajë
ministri i Financave ose personi i autorizuar nga ai.
Neni 3
Afati i pagesës së huas nga neni 1 i këtij ligji është 15
vjet, me grejs periudhë të përfshirë prej pesë vitesh.
Shkalla e kamatës është EURIBOR gjashtëmujor me
shtrirje variabile.
Pas nënshkrimit të Marrëveshjes për hua nga neni 2
paragrafi 1 i këtij ligji Republika e Maqedonisë do t'i
paguajë Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe
Zhvillim – Bankës Botërore provizion të njëhershëm në
shumë prej 0,25% nga shuma e huas.
Republika e Maqedonisë do t'i paguajë Bankës
Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim provizion në
lartësi prej 0,25% nga pjesa e patërhequr e huas në nivel
vjetor.
Neni 4
Shfrytëzues i mjeteve të huas nga neni 1 i këtij ligji
është Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.
Neni 5
Republika e Maqedonisë huan nga neni 1 i këtij ligji do
ta paguajë nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
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2976.
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 ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ
СООБРАЌАЈ
Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за превоз во патниот сообраќај,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 септември 2018 година.
Бр. 08-5125/1
3 септември 2018 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 ПРЕВОЗ
ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ
Член 1
Во Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ брoj 68/2004,
127/2006, 114/2009, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12,
23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14,
97/15, 124/15, 129/15, 193/15, 37/16, 71/16 и 64/18), по
членот 22-а се додава нов член 22-б, кој гласи:
„Член 22-б
Бесплатниот превоз на ученици утврден со Законот
за основното образование и Законот за средното образование на подрачјата на општините каде што има утврден возен ред се врши од страна на носителите на
дозвола за општински линиски превоз, по цени и на начин утврдени од советите на општините и Советот на
град Скопје.“.
Член 2
По членот 27-а се додава нов член 27-б, кој гласи:
„Член 27-б
Бесплатниот превоз на ученици утврден со Законот
за основното образование и Законот за средното образование на подрачјата на две или повеќе општини каде
што има утврден возен ред во рамки на меѓуопштинскиот линиски превоз се врши од страна на носителите
на дозвола за меѓуопштински линиски превоз, по цени
утврдени од превозниците кои не можат да бидат повисоки од цените за останатите патници.“.
Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TRANSPORT NË
KOMUNIKACIONIN RRUGOR
Neni 1
Në Ligjin për transport në komunikacionin rrugor
(„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër
68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11,
6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14,
166/14, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15, 37/16, 71/16 dhe
64/18), pas nenit 22-a shtohet neni i ri 22-b, si vijon:
"Neni 22-b
Transporti falas i nxënësve i përcaktuar me Ligjin për
arsimin fillor dhe Ligjin për arsimin e mesëm në rajonet e
komunave ku ka të përcaktuar itinerar, kryhet nga bartësit e
lejes për transport komunal të linjës, me çmime dhe në
mënyrë të përcaktuar nga këshillat e komunave dhe
Këshilli i Qytetit të Shkupit.".
Neni 2
Pas nenit 27-a shtohet neni i ri 27-b, si vijon:
"Neni 27-b
Transporti falas i nxënësve i përcaktuar me Ligjin për
arsimin fillor dhe Ligjin për arsimin e mesëm në rajonet e
dy apo më tepër komunave ku ka të përcaktuar itinerar në
kuadër të transportit ndërkomunal të linjës, kryhet nga
bartësit e lejes për transport ndërkomunal të linjës, me
çmime të përcaktuara nga transportuesit që nuk mund të
jenë më të larta se çmimet e udhëtarëve tjerë.".
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në „Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.
__________
2977.
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 ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА
ОБВРСКИТЕ ПО ФИНАНСИСКИОТ ДОГОВОР,
НАМЕНЕТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА МАЛИ И
СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДРУГИ ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ – V ФАЗА, КОЈ ЌЕ СЕ СКЛУЧИ
МЕЃУ ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА
И МАКЕДОНСКАТА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА
РАЗВОЈОТ
Се прогласува Законот за гаранција на Република
Македонија на обврските по финансискиот договор,
наменет за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти – V фаза, кој ќе се
склучи меѓу Европската инвестициона банка и Македонската банка за поддршка на развојот,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 септември 2018 година.
Бр. 08-5119/1
3 септември 2018 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 ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
НА ОБВРСКИТЕ ПО ФИНАНСИСКИОТ ДОГОВОР, НАМЕНЕТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА МАЛИ
И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДРУГИ ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ – V ФАЗА, КОЈ ЌЕ СЕ
СКЛУЧИ МЕЃУ ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА
БАНКА И МАКЕДОНСКАТА БАНКА ЗА ПОДДРШКА
НА РАЗВОЈОТ
Член 1
Република Македонија го гарантира исполнувањето
на обврските од Финансискиот договор за обезбедување на заем за Проектот за финансирање на мали и
средни претпријатија и други приоритетни проекти – V
фаза во износ од 100.000.000 евра, кој ќе се склучи меѓу Европската инвестициона банка и Македонската
банка за поддршка на развојот, доколку Македонската
банка за поддршка на развојот не ги исполнува и сервисира обврските во рокови и услови предвидени во
Финансискиот договор.
Член 2
Условите и начинот на користење на заемот од членот 1 од овој закон се утврдуваат со Финансиски договор кој ќе се склучи меѓу Европската инвестициона
банка и Македонската банка за поддршка на развојот
по Проектот за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти – V фаза.
Член 3
Сите финансиски обврски кои произлегуваат од
Финансискиот договор од членот 1 од овој закон ќе ги
сервисира Македонската банка за поддршка на развојот.
Член 4
Заемот од членот 1 од овој закон ќе се повлекува во
најмногу 20 транши. Минималниот износ на траншата
изнесува 5.000.000 евра.
Рокот за отплата на секоја транша од заемот може
да изнесува од најмалку четири години до најмногу
дванаесет години од датумот на повлекување на траншата, со вклучен грејс период кој може да биде меѓу 30
дена и четири години од датумот на повлекување на
траншата.
Рокот за отплата на заемот ќе се одреди за секоја
транша одделно на денот на доставувањето на барањето за повлекување на средствата од заемот од страна на
Македонската банка за поддршка на развојот.
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Траншата може да се отплати и еднократно на ден
кој е помеѓу три и пет години од денот на повлекување
на траншата.
Член 5
Каматната стапка ќе се одредува за секоја транша
од заемот одделно, на денот на доставувањето на барањето за повлекување на средствата од заемот од страна
на Македонската банка за поддршка на развојот.
Член 6
За регулирање на меѓусебните права и обврски, кои
произлегуваат од Финансискиот договор и Договорот
за гаранција, Министерството за финансии и Македонската банка за поддршка на развојот ќе склучат посебен договор.
Член 7
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR
GARANCI
TË
REPUBLIKËS
SË
MAQEDONISË
TË
DETYRIMEVE
SIPAS
MARRËVESHJES PËR HUA, TË DEDIKUAR PËR
FINANCIMIN E NDËRMARRJEVE TË VOGLA
DHE TË MESME DHE PROJEKTEVE TJERA
PRIORITARE- FAZA V, E CILA DO TË LIDHET
NDËRMJET BANKËS INVESTUESE EVROPIANE
DHE BANKËS MAQEDONASE PËR MBËSHTETJEN
E ZHVILLIMIT
Neni 1
Republika e Maqedonisë e garanton përmbushjen e
detyrimeve nga Marrëveshja financiare për sigurimin e
huas për Projektin për financimin e ndërmarrjeve të vogla
dhe të mesme dhe projekteve tjera prioritare - faza V në
shumë prej 100.000.000 euro, e cila do të lidhet ndërmjet
Bankës Investuese Evropiane dhe Bankës Maqedonase për
Mbështetjen e Zhvillimit, nëse Banka Maqedonase për
Mbështetjen e Zhvillimit nuk i plotëson dhe servison
detyrimet në afate dhe kushte të parapara në Marrëveshjen
financiare.
Neni 2
Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huas nga neni 1 i
këtij ligji, përcaktohen me Marrëveshjen financiare, e cila
do të lidhet ndërmjet Bankës Investuese Evropiane dhe
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Bankës Maqedonase për Mbështetjen e Zhvillimit sipas
Projektit për financimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të
mesme dhe projekteve tjera prioritare -faza V.
Neni 3
Të gjitha detyrimet financiare të cilat dalin nga
Marrëveshja financiare nga neni 1 i këtij ligji do t’i
servisojë Banka Maqedonase për Mbështetjen e
Zhvillimit.
Neni 4
Huaja nga neni 1 i këtij ligji do të tërhiqet në më së
shumti 20 transhe. Shuma minimale e transhesë është
5.000.000 euro.
Afati i pagesës të secilës transhe të huas mund të jetë
nga së paku katër vjet deri në më së shumti dymbëdhjetë
vjet nga data e tërheqjes së transhesë, me grejs periudhë të
përfshirë që mund të jetë ndërmjet 30 ditësh dhe katër
vitesh nga data e tërheqjes së transhesë.
Afati i pagesës së huas do të përcaktohet për secilën
transhe veçmas në ditën e dorëzimit të kërkesës për
tërheqjen e mjeteve të huas nga Banka Maqedonase për
Mbështetjen e Zhvillimit.
Transheja mund të paguhet edhe në mënyrë të
njëhershme në ditën e cila është ndërmjet tre dhe pesë vjet
nga dita e tërheqjes së transhesë.
Neni 5
Shkalla e kamatës do të përcaktohet për secilën transhe
të huas veçmas, në ditën e dorëzimit të kërkesës për
tërheqjen e mjeteve të huas nga Banka Maqedonase për
Mbështetjen e Zhvillimit.
Neni 6
Për rregullimin e të drejtave dhe detyrimeve të
ndërsjella, të cilat dalin nga Marrëveshja financiare dhe
Marrëveshja për garanci, Ministria e Financave dhe Banka
Maqedonase për Mbështetjen e Zhvillimit do të lidhin
marrëveshje të veçantë.
Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
2978.
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 ГАРАНЦИЈА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОБВРСКИТЕ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПАТНАТА ДЕЛНИЦА КРИВА
ПАЛАНКА – ДЕВЕ БАИР (ГРАНИЦА СО БУГАРИЈА), КОЈ ЌЕ СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ И ЈАВНО
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
Се прогласува Законот за гаранција на Република
Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на патната делница Крива Паланка – Деве
Баир (граница со Бугарија), кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Јавно претпријатие
за државни патишта,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 септември 2018 година.
Бр. 08-5118/1
3 септември 2018 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 ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
НА ОБВРСКИТЕ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПАТНАТА ДЕЛНИЦА КРИВА ПАЛАНКА – ДЕВЕ БАИР (ГРАНИЦА СО БУГАРИЈА), КОЈ ЌЕ СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ И ЈАВНО
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
Член 1
Република Македонија го гарантира намирувањето
на обврските и исполнувањето на одредбите од Договорот за заем за финансирање на патната делница Крива Паланка – Деве Баир (граница со Бугарија), кој ќе се
склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Јавното претпријатие за државни патишта во износ од
10.000.000 eвра, доколку Јавното претпријатие за
државни патишта не ги исполнува и сервисира обврските од Договорот за заем.
Член 2
Условите и начинот на користење на заемот се утврдуваат со Договор за заем од членот 1 од овој закон,
кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Јавното претпријатие за државни патишта за финансирање на патната делница Крива Паланка – Деве
Баир (граница со Бугарија).
Член 3
Сите обврски кои произлегуваат од Договорот за
заем од членот 1 од овој закон, како и сервисирањето
на заемот ќе ги врши Јавното претпријатие за државни
патишта од приходите кои ги остварува, во рокови и
услови утврдени во Договорот за заем од членот 1 од
овој закон.
Член 4
Рокот за отплата на заемот е 15 години, со вклучен
грејс период од три години.
Каматната стапка е варијабилна и се состои од
шестмесечен ЕУРИБОР зголемен за маргина од 1%.
Јавното претпријатие за државни патишта ќе и плати на Европската банка за обнова и развој еднократна
провизија во висина од 1% од износот на заемот.
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Јавното претпријатие за државни патишта ќе и плаќа на Европската банка за обнова и развој провизија во
висина од 0,5% од неповлечениот дел од заемот на годишно ниво.
Член 5
За регулирање на меѓусебните права и обврски кои
произлегуваат од Договорот за заем од членот 1 од овој
закон и Договорот за гаранција, Министерството за финансии и Јавното претпријатие за државни патишта ќе
склучат посебен договор.
Член 6
Прометот на добра и услуги извршен кон Јавното
претпријатие за државни патишта, наменети за патната
делница Крива Паланка – Деве Баир (граница со Бугарија), финансирана со Договорот за заем од членот 1 од
овој закон е ослободен од данок на додадена вредност
со право на одбивка на претходниот данок.
Увозот на добра/стоки од страна на Јавното претпријатие за државни патишта, наменети за патната делница Крива Паланка – Деве Баир (граница со Бугарија),
финансирана со Договорот за заем од членот 1 од овој
закон е ослободен од данок на додадена вредност и
увозни давачки, како и од акциза при увоз на патнички
автомобили и минерални масла.
За прометот кој е извршен кон Јавното претпријатие за државни патишта, за цели на патната делница
Крива Паланка – Деве Баир (граница со Бугарија), финансиранa со Договорот за заем од членот 1 од овој закон, за кој истото е даночен должник согласно со членот 32 точка 4 и членот 32-а од Законот за данокот на
додадена вредност е ослободен од обврската да
пресмета и плати данок на додадена вредност.
Даночниот обврзник кој врши промет за кој e ослободен од данок на додадена вредност согласно со ставот 1 на овој член, задолжително освен име (назив) на
примателот на доброто или корисникот на услугата, во
фактурата го наведува и називот на проектот и називот
на Договорот за заем од членот 1 од овој закон.
Член 7
За остварување на ослободувањето од членот 6 став
2 од овој закон, Јавното претпријатие за државни патишта поднесува барање до Министерството за финансии- Царинска управа.
Формата и содржината на барањето од ставот 1 на
овој член и пропратната документација ги пропишува
министерот за финансии.
Член 8
Стоката која била ослободена од плаќање увозни
давачки врз основа на членот 6 став 2 од овој закон, во
рок од три години од денот на увозот, не смее да се
отуѓи, да се даде на користење на друг, да се позајми
или поинаку да се употреби за други цели, а не за оние
за кои била ослободена од плаќање увозни давачки,
пред да бидат платени увозните давачки. Таквите предмети не смее да се дадат во залог, да се изнајмат или да
се дадат како осигурување за други обврски.
Доколку имателот на правото, пред истекот на рокот од ставот 1 на овој член, стоката која била ослободена од плаќање на увозни давачки врз основа на членот 6 став 2 од овој закон има намера да ја употреби за
други цели, а не за оние за кои била ослободена од плаќање увозни давачки, поднесува барање за плаќање на
царински долг до царинскиот орган.
Висината на царинскиот долг од ставот 2 на овој
член, царинскиот орган го пресметува врз основа на
елементите за утврдување на давачки што важеле во
моментот на поднесување на барањето за плаќање на
царински долг.
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Во случај на непридржување на одредбите од ставовите 1 и 2 на овој член, висината на царинскиот долг
се пресметува врз основа на елементите за утврдување
на давачки во моментот на прифаќање на царинската
декларација, врз основа на која стоката била ослободена од плаќање увозни давачки.
Член 9
Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се
донесе во рок од 60 дена од денот на влегувањето во
сила на овој закон.
Член 10
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR
GARANCI
TË
REPUBLIKËS
SË
MAQEDONISË
TË
DETYRIMEVE
SIPAS
MARRËVESHJES PËR HUA PËR FINANCIMIN E
SEGMENTIT RRUGOR KRIVA PALLANKË-DEVE
BAIR (KUFIRI ME BULLGARINË), E CILA DO TË
LIDHET NDËRMJET BANKËS EVROPIANE PËR
RINDËRTIM DHE ZHVILLIM DHE NËRMARRJES
PUBLIKE PËR RRUGË SHTETËRORE
Neni 1
Republika e Maqedonisë e garanton shlyerjen e
detyrimeve dhe përmbushjen e dispozitave të Marrëveshjes
për hua për financimin e segmentit rrugor Kriva Pallankë Deve Bair (kufiri me Bullgarinë), e cila do të lidhet
ndërmjet Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim
dhe Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore në shumë
prej 10.000.000 euro, nëse Ndërmarrja Publike për Rrugë
Shtetërore nuk i plotëson dhe nuk i servison detyrimet e
Marrëveshjes për hua.
Neni 2
Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huas përcaktohen
me Marrëveshjen për hua nga neni 1 i këtij ligji, që do të
lidhet ndërmjet Bankës Evropiane për Rindërtim dhe
Zhvillim dhe Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore për
financimin e segmentit rrugor Kriva Pallankë - Deve Bair
(kufiri me Bullgarinë).
Neni 3
Të gjitha detyrimet që dalin nga Marrëveshja për hua
nga neni 1 i këtij ligji, si dhe servisimin e huas do t’i kryejë
Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore nga të hyrat që i
realizon, në afate dhe kushte të përcaktuara në
Marrëveshjen për hua nga neni 1 i këtij ligji.
Neni 4
Afati i pagimit të huas është 15 vjet, me grejs periudhë
të përfshirë prej tri vjetësh.
Shkalla e kamatës është variabile dhe përbëhet nga
EURIBOR gjashtëmujor të rritur për margjinë prej 1%.
Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore do t'i paguajë
Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim provizion të
njëfishtë në lartësi prej 1% të shumës së huas.
Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore do t'i paguajë
Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim provizion në
lartësi prej 0,5% të pjesës së patërhequr të huas në nivel
vjetor.
Neni 5
Për rregullimin e të drejtave dhe detyrimeve të
ndërsjella që rrjedhin nga Marrëveshja për hua nga neni 1 i
këtij ligji dhe Marrëveshja për garanci, Ministria e
Financave dhe Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore do
të lidhin marrëveshje të veçantë.
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Neni 6
Qarkullimi i të mirave dhe shërbimeve i kryer ndaj
Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore, të dedikuara për
segmentin rrugor Kriva Pallankë - Deve Bair (kufiri me
Bullgarinë), i financuar me Marrëveshjen për hua nga neni
1 i këtij ligji lirohet nga tatimi mbi vlerën e shtuar me të
drejtë të zbritjes së tatimit paraprak.
Importi i të mirave/mallrave nga Ndërmarrja Publike
për Rrugë Shtetërore, të dedikuara për segmentin rrugor
Kriva Pallankë - Deve Bair (kufiri me Bullgarinë), i
financuar me Marrëveshjen për hua nga neni 1 i këtij ligji
lirohet nga tatimi mbi vlerën e shtuar dhe taksat
importuese, si dhe nga akciza gjatë importit të automjeteve
për udhëtarë dhe vajrave minerale.
Për qarkullimin i cili është kryer ndaj Ndërmarrjes
Publike për Rrugë Shtetërore për qëllimet e segmentit
rrugor Kriva Pallankë - Deve Bair (kufiri me Bullgarinë),
të financuar me Marrëveshjen për hua nga neni 1 i këtij
ligji, për të cilin i njëjti është debitor tatimor sipas nenit 32
pika 4 dhe nenit 32-a të Ligjit për tatim mbi vlerën e
shtuar, lirohet nga detyrimi që ta llogaritë dhe paguajë
tatimin mbi vlerën e shtuar.
Tatimpaguesi i cili kryen qarkullim për të cilin është
liruar nga tatimi mbi vlerën e shtuar në përputhje me
paragrafin (1) të këtij neni, detyrimisht përveç emrit
(emërtimit) të pranuesit të së mirës ose shfrytëzuesit të
shërbimit, në faturë e thekson edhe emërtimin e projektit
dhe emërtimin e Marrëveshjes për hua nga neni 1 të këtij
ligji.

2979.
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

Neni 7
Për realizimin e lirimit nga neni 6 paragrafi (2) të këtij
ligji, Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore parashtron
kërkesë në Ministrinë e Financave - Drejtorinë Doganore.
Forma dhe përmbajtja e kërkesës nga paragrafi (1) i
këtij neni dhe dokumentacioni shoqërues përcaktohet nga
ministri i Financave.

Член 1
Во Законот за Академијата за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ број
20/15, 192/15 и 231/15), во членот 9-а став (5) бројот
„21,“ се брише.

Neni 8
Malli i cili është liruar nga pagesa e taksave importuese
në bazë të nenit 6 paragrafi 2 të këtij ligji, në afat prej tri
vitesh nga dita e importit, nuk guxon të tjetërsohet, t'i jepet
për shfrytëzim tjetrit, të huazohet ose përdoret ndryshe për
qëllime tjera e jo për ato për të cilat është liruar nga pagesa
e taksave importuese, përpara se të paguhen taksat
importuese. Sendet e tilla nuk guxojnë të jepen peng, të
huazohen ose të jepen si sigurim për detyrime tjera.
Nëse poseduesi i së drejtës, para skadimit të afatit nga
paragrafi 1 i këtij neni, mallin i cili ka qenë i liruar nga
pagesa e taksave importuese në bazë të nenit 6 paragrafi 2
të këtij ligji, ka për qëllim ta përdorë për qëllime tjera e jo
për ato për të cilat është liruar nga pagimi i taksave
importuese, parashtron kërkesë për pagesën e borxhit
doganor te organi doganor.
Lartësinë e borxhit doganor nga paragrafi 2 i këtij neni,
organi doganor e përllogarit në bazë të elementeve për
përcaktimin e taksave në fuqi në momentin e parashtrimit
të kërkesës për pagimin e borxhit doganor.
Në rast të mosrespektimit të dispozitave të paragrafëve
1 dhe 2 të këtij neni, lartësia e borxhit doganor përllogaritet
në bazë të elementeve për përcaktimin e taksave në
momentin e pranimit të deklaratës doganore në bazë të së
cilës malli është liruar nga pagesa e taksave importuese.
Neni 9
Akti nënligjor i paraparë me këtë ligj do të miratohet në
afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 10
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Академијата за судии и јавни обвинители,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 август 2018 година.
Бр. 08-5009/1
29 август 2018 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 АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ
ОБВИНИТЕЛИ

Член 2
Во член 9-б ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат:
„(1) Управниот одбор на Академијата формира Комисија за ревизија на одржаните испити кои се полагаат по електронски пат согласно со овој закон, составена од пет члена и тоа: по еден претставник од Судскиот
совет на Република Македонија, Советот на јавните обвинители на Република Македонија, Врховниот суд на
Република Македонија, Јавното обвинителство на Република Македонија и Министерството за правда. Членовите на Комисијата не смеат да бидат членови на
Управниот одбор, Програмскиот совет, Комисијата за
приемен испит, Комисијата за завршен испит, ментор,
предавач или директор на Академијата.
(2) Комисијата од ставот (1) на овој член, се состанува по секој одржан испит и врши ревизија на спроведувањето на испитите предвидени со овој закон, вклучувајќи и дали испитите ги полагале кандидати кои не
ги исполнуваат условите за полагање на испитите согласно со овој закон, за што доставува извештај до
Управниот одбор на Академијата. Комисијата за ревизија на одржаните испити во својата работа ги користи
материјалите од одржаните испити, хартиените верзии
од тестовите и практичните примери за полагање на
испитот и специмените за проверка на точноста на одговорите на тестот и практичниот пример, како и снимките од одржаните испити кои се чуваат во Академијата.“.
Ставот (4) се менува и гласи:
„(4) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на
член на Комисијата од ставот (1) на овој член, ако утврди неправилности во спроведувањето на испитите, а
тоа не го констатира во извештајот до Управниот одбор на Академијата.“.
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Член 3
Насловот пред членот 9-в и членот 9-в се менуваат
и гласат:

„- ако постапи спротивно на одредбите од прописите од областа на спречувањето на корупцијата и судирот на интереси.“.

„Увид во тестовите и практичните примери

Член 7
Во член 20 ставовите (5) и (6) се менуваат и гласат:
„(5) За директор, односно заменик на директор се
именува лице со најмалку осум години работен стаж
како судија во судовите во Република Македонија, во
Уставниот суд на Република Македонија, во меѓународен суд или лице со најмалку осум години работен
стаж како јавен обвинител.
(6) Лицето кандидат за директор, односно заменик
на директор покрај високите професионални и стручни
особини и резултати во работењето, треба да ги исполнува и следниве услови:
- активно да познава еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски,
француски, германски), што се докажува со поседување меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE
на европски тестатори на Б2 (B2) нивото на ЦЕФР
(CEFR), односно ИЕЛТС со 5-6 поени, ФЦЕ, БЕК В,
ИЛЕК, ИКФЕ, БУЛАТС, или АПТИС, или ТОЕФЕЛ
ПБТ најмалку 500 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 175
бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 60 бода, или ДЕЛФ,
ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат, ТестДаФ,
- во моментот на именувањето со правосилна пресуда да не е осудено за кривично дело на безусловна
казна затвор од најмалку шест месеци и
- во моментот на именувањето со правосилна пресуда да не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност за кривично дело или прекршок поврзани со злоупотреба на судиската или јавнообвинителската функција.“.
Ставовите (7), (8), (9) и (10) се бришат.
Ставот (11) станува став (7).

Член 9-в
На барање на лицата кои ги полагале испитите
предвидени со овој закон, Академијата им овозможува
непосреден увид во тестовите и практичните примери
и другите материјали кои биле дел од испитите.“.
Член 4
Членот 11 се менува и гласи:
„(1) Управниот одбор е орган на управување на
Академијата и го сочинуваат девет члена.
(2) Четири члена и нивни заменици во Управниот
одбор се назначуваат од редот на судиите: еден член и
негов заменик се судии назначени на општата седница
на Врховниот суд на Република Македонија, двајца
членови и нивни заменици се судии назначени од Судскиот совет на Република Македонија и еден член и негов заменик се судии назначени од Управниот одбор на
Здружението на судиите на Република Македонија.
(3) Четири члена и нивни заменици во Управниот
одбор се назначуваат од редот на јавните обвинители, и
тоа: еден член и негов заменик се јавни обвинители
назначени од Jавниот обвинител на Република Македонија, двајца членови и нивни заменици се јавни обвинители назначени од Советот на јавни обвинители на
Република Македонија и еден член и негов заменик се
јавни обвинители назначени од Извршниот одбор на
Здружението на јавните обвинители во Република Македонија.
(4) За член или заменик член во Управниот одбор
од редот на судиите и јавните обвинители можат да бидат назначени судии и јавни обвинители со најмалку
осум години работен стаж како судија, односно јавен
обвинител, со позитивни резултати во работата.
(5) Министерот за правда назначува еден член и негов заменик во Управниот одбор од раководните административни службеници во Министерството за правда
со најмалку осум години работен стаж и со позитивни
резултати во работата.
(6) За член или за заменик член во Управниот одбор
може да биде назначено лице кое ги исполнува и следниве услови:
- во моментот на назначувањето со правосилна пресуда да не е осудено за кривично дело на безусловна
казна затвор од најмалку шест месеци,
- во моментот на назначувањето со правосилна пресуда да не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност за кривично дело или прекршок поврзани со злоупотреба на судиската или јавнообвинителската функција.
(7) Во работата на Управниот одбор учествува директорот на Академијата (во натамошниот текст: директорот), без право на глас.“.
Членот 12 се брише.

Член 5

Член 6
Во членот 15 став (2) алинејата 2 се менува и гласи:
„- ако со правосилна пресуда му е изречена казна
или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност за кривично дело или прекршок поврзани со злоупотреба на судиската или јавнообвинителската функција,”.
Во алинејата 3 точката се заменува со сврзникот
„и“ и се додава нова алинеја 4, која гласи:

Член 8
Насловите пред членовите и членовите 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 се бришат.
Член 9
Во членот 35 став (2) алинејата 2 се менува и гласи:
„- ако со правосилна пресуда му е изречена казна
или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност за кривично дело или прекршок поврзани со злоупотреба на судиската или јавнообвинителската функција,“.
Во алинејата 3 точката се заменува со сврзникот
„и“ и се додава нова алинеја 4, која гласи:
„- ако постапи спротивно на одредбите од прописите од областа на спречувањето на корупцијата и судирот на интереси.“.
Член 10
Во членот 37 став (1) во алинеите 1 и 2 зборот
„шест“ се заменува со зборот „осум“.
Во алинејата 3 зборот „четири“ се заменува со зборот „осум“.
Ставот (6) се менува и гласи:
„За да биде назначено за член, односно заменик
член на Програмскиот совет, лицето треба да ги исполнува и следниве услови:
- во моментот на назначувањето со правосилна пресуда да не е осуден за кривично дело на безусловна
казна затвор од најмалку шест месеци,
- во моментот на назначувањето со правосилна пресуда да не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или долж-
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ност за кривично дело или прекршок поврзани со злоупотреба на судиската или јавнообвинителската функција.“.
Ставот (7) се брише.
Член 11
Во членот 40 став (2) алинејата 2 се менува и гласи:
„- ако со правосилна пресуда му е изречена казна
или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност за кривично дело или прекршок поврзани со злоупотреба на судиската или јавнообвинителската функција,“.
Во алинејата 3 точката се заменува со сврзникот
„и“ и се додава нова алинеја 4, која гласи:
„- ако постапи спротивно на одредбите од прописите од областа на спречувањето на корупцијата и судирот на интереси.“.
Член 12
Во членот 45 став (1) зборот „шест“ се заменува со
зборот „осум“.
Ставот (5) се менува и гласи:
„За предавач може да биде определено лице од ставовите (1) и (2) на овој член кое ги исполнува следниве
услови:
- со правосилна пресуда да не е осудено за кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку шест
месеци,
- со правосилна пресуда да не му е изречена казна
или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност за кривично дело или прекршок поврзани со злоупотреба на судиската или јавнообвинителската функција.“.
Член 13
Во членот 48 став (1) зборот „шест“ се заменува со
зборот „осум“.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) За ментор може да биде избрано лице кое со
правосилна пресуда не е осудено за кривично дело на
безусловна казна затвор од најмалку шест месеци и со
правосилна пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност за кривично дело или прекршок
поврзани со злоупотреба на судиската или јавнообвинителската функција.“.
Во ставот (5) кој станува став (6) зборовите: „ставот
(1)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (1) и (5)“.
Член 14
Во членот 57 став (1) алинејата 1 се менува и гласи:
„- да е дипломиран правник со завршено четиригодишно високо образование VII/I степен на правни студии или дипломиран правник со стекнати 300 кредити
според Европскиот кредит - трансфер систем (ЕКТС),“.
Алинејата 7 се менува и гласи:
„- активно да познава еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски
или германски), што се утврдува во рамки на приемниот испит во Академијата.“.
Преодни и завршни одредби
Член 15
Врховниот суд на Република Македонија, Судскиот
совет на Република Македонија, Здружението на судиите на Република Македонија, Јавниот обвинител на
Република Македонија, Советот на јавните обвинители
на Република Македонија, Здружението на јавните обвинители во Република Македонија и министерот за
правда најдоцна во рок од еден месец од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе назначат членови на
Управниот одбор и нивни заменици, согласно со условите утврдени со овој закон.
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Конститутивната седница на Управниот одбор ќе ја
свика и со неа ќе заседава најстариот назначен член на
Управниот одбор и истата ќе се одржи во рок од 15 дена од назначувањето на членовите и нивните заменици
на Управниот одбор согласно со овој закон.
Управниот одбор на конститутивната седница ќе ја
донесе и одлуката за распишување на јавен оглас за директор и заменик на директор согласно со условите од
овој закон.
Управниот одбор ќе ги назначи членовите и замениците на членовите на Програмскиот совет на Академијата согласно со условите од овој закон најдоцна во
рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на
овој закон.
Член 16
Се овластува Законодавно - правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за Академијата за судии и јавни обвинители.
Член 17
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR AKADEMINË E GJYKATËSVE DHE
PROKURORËVE PUBLIKË
Neni 1
Në Ligjin për Akademinë e Gjykatësve dhe
Prokurorëve Publikë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 20/15, 192/15 dhe 231/15), në nenin
9-a paragrafi (5) numri "21," shlyhet.
Neni 2
Në nenin 9-b paragrafët (1) dhe (2) ndryshohen si
vijojnë:
"(1) Këshilli Drejtues i Akademisë formon Komision
për revizion të provimeve të mbajtura të cilat jepen në
mënyrë elektronike në përputhje me këtë ligj të përbërë nga
pesë anëtarë, si vijon: nga një përfaqësues nga Këshilli
Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë, Këshilli i
Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë, Gjykata
Supreme e Republikës së Maqedonisë, Prokuroria Publike
e Republikës së Maqedonisë dhe Ministria e Drejtësisë.
Anëtarët e Komisionit nuk guxojnë të jenë anëtarë të
Këshillit Drejtues, Këshillit Programor, Komisionit të
Provimit Pranues, Komisionit të Provimit Përfundimtar,
mentor, ligjërues ose drejtor i Akademisë.
(2) Komisioni nga paragrafi (1) i këtij neni, mblidhet
pas çdo provimi të mbajtur dhe kryen revizion të zbatimit
të provimeve të parapara me këtë ligj, duke përfshirë edhe
nëse provimet që i kanë mbajtur kandidatët që nuk i
plotësojnë kushtet për dhënien e provimeve në pajtim me
këtë ligj, për çfarë paraqet raport te Këshilli Drejtues i
Akademisë. Komisioni për revizion të provimeve të
mbajtura në punën e tij i shfrytëzon materialet nga
provimet e mbajtura, versionet në letër nga testet dhe
shembujt praktikë për dhënien e provimit dhe specimenët
për kontroll të saktësisë së përgjigjeve të testeve dhe
shembullit praktik, si dhe incizimet nga provimet e
mbajtura të cilat ruhen në Akademi.".
Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:
"(4) Gjobë në shumë prej 1.000 deri në 1.500 euro në
kundërvlerë me denarë për kundërvajtje do t'i shqiptohet
anëtarit të Komisionit nga paragrafi (1) i këtij neni, nëse
përcakton parregullsi në zbatimin e provimeve, e kjo nuk
është konstatuar në raport te Këshilli Drejtues i
Akademisë.".
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Neni 3
Titulli para nenit 9-v dhe neni 9-v ndryshohen si
vijojnë:
"Këqyrje në testet dhe shembujt praktikë
Neni 9-v
Me kërkesë të personave që i kanë mbajtur provimet e
parapara me këtë ligj, Akademia u mundëson këqyrje të
drejtpërdrejtë në testet dhe shembujt praktikë dhe
materialet tjera që kanë qenë pjesë e provimeve.".
Neni 4
Neni 11 ndryshohet si vijon:
"(1) Këshilli Drejtues është organ drejtues i Akademisë
dhe përbëhet nga nëntë anëtarë.
(2) Katër anëtarë dhe zëvendësit e tyre në Këshillin
Drejtues emërohen nga radhët e gjykatësve: një anëtar dhe
zëvendësi i tij janë gjykatës të emëruar në seancën e
përgjithshme të Gjykatës Supreme të Republikës së
Maqedonisë, dy anëtarë dhe zëvendësit e tyre janë gjykatës
të emëruar nga Këshilli Gjyqësor i Republikës së
Maqedonisë dhe një anëtar dhe zëvendësi i tij janë gjykatës
të emëruar nga Këshilli Drejtues i Shoqatës së Gjykatësve
të Republikës së Maqedonisë.
(3) Katër anëtarë dhe zëvendësit e tyre në Këshillin
Drejtues emërohen nga radhët e prokurorëve publikë, si
vijon: një anëtar dhe zëvendësi i tij janë prokurorë publikë
të emëruar nga Prokurori Publik i Republikës së
Maqedonisë, dy anëtarë dhe zëvendësit e tyre janë
prokurorë publikë të emëruar nga Këshilli i Prokurorëve
Publikë të Republikës së Maqedonisë dhe një anëtar dhe
zëvendësi i tij janë prokurorë publikë të emëruar nga
Këshilli Ekzekutiv i Shoqatës së Prokurorëve Publikë në
Republikën e Maqedonisë.
(4) Anëtar ose zëvendësanëtar në Këshillin Drejtues
nga radhët e gjykatësve dhe prokurorëve publikë mund të
emërohen gjykatës ose prokurorë publikë me minimum tetë
vjet stazh pune si gjykatës respektivisht prokuror publik,
me rezultate pozitive në punë.
(5) Ministri i Drejtësisë emëron një anëtar dhe
zëvendësin e tij në Këshillin Drejtues nga nëpunësit
administrativë udhëheqës në Ministrinë e Drejtësisë me së
paku tetë vjet përvojë pune dhe rezultate pozitive në punë.
(6) Anëtar ose si zëvendësanëtar në Këshillit Drejtues
mund të emërohet personi i cili i plotëson edhe kushtet në
vijim:
- në momentin e emërimit të tij me aktgjykim të
plotfuqishëm të mos jetë i dënuar për vepër penale me
dënim me burg pa kusht prej së paku gjashtë muajsh,
- në momentin e emërimit me aktgjykim të
plotfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ose sanksion
kundërvajtës për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose
detyrës për vepër penale ose kundërvajtje në lidhje me
keqpërdorimin e funksionit të gjykatësit ose prokurorit
publik.
(7) Në punën e Këshillit Drejtues merr pjesë drejtori i
Akademisë (në tekstin e mëtejmë: drejtori), pa të drejtë
vote.".
Neni 5
Neni 12 shlyhet.
Neni 6
Në nenin 15 në paragrafin (2) alineja 2 ndryshohet si
vijon:
“- nëse me aktgjykim të plotfuqishëm i është shqiptuar
dënim ose sanksion kundërvajtës ndalim për ushtrim të
profesionit, veprimtarisë ose detyrës për vepër penale ose
kundërvajtje të lidhura me keqpërdorim të funksionit të
gjykatësit ose të prokurorit publik.".

Në alinenë 3 pika zëvendësohet me lidhëzën “dhe” dhe
shtohet alineja e re 4, si vijon:
“-nëse vepron në kundërshtim me dispozitat e
rregullave nga sfera e parandalimit të korrupsionit dhe
konfliktit të interesave.”.
Neni 7
Në nenin 20 paragrafët (5) dhe (6) ndryshojnë si
vijojnë:
"(5) Drejtor, përkatësisht zëvendësdrejtor emërohet
personi me së paku tetë vjet stazh pune si gjykatës në
gjykata në Republikën e Maqedonisë, në Gjykatën
Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë, në gjykatë
ndërkombëtare ose personi me së paku tetë vjet stazh pune
si prokuror publik.
(6) Personi kandidat për drejtor, ose zëvendësdrejtor
përveç vetive të larta profesionale dhe rezultateve në punë,
duhet t’i plotësojë edhe kushtet në vijim:
- në mënyrë aktive të njohë një nga tri gjuhët më
shpesh të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht,
frëngjisht, gjermanisht), që dëshmohet me posedimin e
certifikatës së pranuar ndërkombëtarisht, të lëshuar nga
testues oficiel evropian, anëtar i shoqatës ALTE të
testuesve evropianë të nivelit B2 (B2) të CEFR (CEFR),
përkatësisht IELTS me 5-6 pikë, FCE, BEK V, ILEK,
IKFE, BULATS, ose APTIS ose TOEFEL PBT së paku
500 pikë, TOEFEL CBT së paku 175 pikë ose TOEFEL
IBT së paku 60 pikë ose DELF, TCF, TEF, ose Certifikata
Gete, TestDaF,
- në momentin e emërimit me aktgjykim të
plotfuqishëm të mos jetë i dënuar për vepër penale me
dënim me burg pakusht prej së paku gjashtë muajsh dhe
- në momentin e emërimit me aktgjykim të
plotfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ose sanksion
kundërvajtës ndalim për ushtrim të profesionit,
veprimtarisë ose detyrës për vepër penale ose kundërvajtje
të lidhura me keqpërdorimin e funksionit gjyqësor ose të
prokurorisë publike .".
Paragrafët (7), (8), (9) dhe (10) shlyhen.
Paragrafi (11) bëhet paragraf (7).
Neni 8
Titujt para neneve dhe nenet 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30 dhe 31 shlyhen.
Neni 9
Në nenin 35 në paragrafin (2) alineja 2 ndryshon si
vijon:
"- nëse me aktgjykim të plotfuqishëm i është shqiptuar
dënim ose sanksion kundërvajtës ndalim për ushtrim të
profesionit, veprimtarisë ose detyrës për vepër penale ose
kundërvajtje të lidhura me keqpërdorimin e funksionit të
gjykatësit ose të prokurorit publik,".
Në alinenë 3 pika zëvendësohet me lidhëzën “dhe” dhe
shtohet alineja e re 4, si vijon:
“-nëse vepron në kundërshtim me dispozitat e
rregullave nga sfera e parandalimit të korrupsionit ose
konfliktit të interesave.".
Neni 10
Në nenin 37 paragrafi (1) në alinetë 1 dhe 2 fjala
"gjashtë" zëvendësohet me fjalën “tetë”.
Në alinenë 3 fjala “katër” zëvendësohet me fjalën
“tetë”.
Paragrafi (6) ndryshohet si vijon:
“Që të emërohet për anëtar përkatësisht zëvendësanëtar
të Këshillit Programor, personi duhet t’i plotësojë edhe
kushtet në vijim:
- në momentin e emërimit me aktgjykim të
plotfuqishëm të mos jetë i dënuar për vepër penale me
dënim me burg pa kusht prej së paku gjashtë muajsh,
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- në momentin e emërimit me aktgjykim të
plotfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ose sanksion
kundërvajtës ndalim për ushtrim të profesionit,
veprimtarisë ose detyrës për vepër penale ose kundërvajtje
të lidhura me keqpërdorimin e funksionit të gjykatësit ose
të prokurorit publik.".
Paragrafi (7) shlyhet.
Neni 11
Në nenin 40 paragrafi (2) alineja 2 ndryshohet si vijon:
"-nëse me aktgjykim të plotfuqishëm i është shqiptuar
dënim apo sanksioni për kundërvajtje ndalim për ushtrimin
e profesionit, veprimtarisë apo detyrës për veprën penale
apo kundërvajtjen lidhur me keqpërdorimin e funksionit të
gjykatësit apo prokurorit publik,".
Në alinenë 3 pika zëvendësohet me lidhëzën "dhe" dhe
shtohet alineja e re 4, si vijon:
"-nëse vepron në kundërshtim me dispozitat e
rregullave nga sfera e parandalimit të korrupsionit dhe
konfliktit të interesave.".
Neni 12
Në nenin 45 paragrafi (1) fjala "gjashtë" zëvendësohet
me fjalën "tetë".
Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:
"Ligjërues mund të caktohet personi nga paragrafët (1)
dhe (2) të këtij neni i cili i përmbush kushtet në vijim:
- me aktgjykim të plotfuqishëm të mos jetë i dënuar për
vepër penale me dënim me burg pakusht prej së paku
gjashtë muajsh,
- me aktgjykim të plotfuqishëm të mos i jetë shqiptuar
dënim apo sanksion për kundërvajtje ndalim për ushtrimin
e profesionit, veprimtarisë apo detyrës për veprën penale
apo kundërvajtjen lidhur me keqpërdorimin e funksionit të
gjykatësit apo prokurorit publik.".
Neni 13
Në nenin 48 paragrafin (1) fjala "gjashtë" zëvendësohet
me fjalën "tetë".
Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:
"(5) Mentor mund të zgjidhet personi i cili me
aktgjykim të plotfuqishëm nuk është dënuar për vepër
penale me dënim me burg pakusht prej së paku gjashtë
muajsh dhe me aktgjykim të plotfuqishëm nuk i është
shqiptuar dënim apo sanksion për kundërvajtje ndalim për
ushtrimin e profesionit, veprimtarisë apo detyrës për
veprën penale apo kundërvajtjen lidhur me keqpërdorimin
e funksionit të gjykatësit apo prokurorit publik.".
Në paragrafin (5) i cili bëhet paragraf (6) fjalët:
"paragrafi (1)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafët (1) dhe
(5)".
Neni 14
Në nenin 57 paragrafi (1) alineja 1 ndryshohet si vijon:
"-të jetë jurist i diplomuar me arsim të lartë të kryer
katërvjeçar shkalla VII/I të studimeve juridike apo jurist i
diplomuar me 300 kredi të marra sipas Sistemit Evropian
për Transfer të Kredive (SETK),".
Alineja 7 ndryshohet si vijon:
"-në mënyrë aktive ta njohë njërën nga tri gjuhët më
shpesh të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht,
frëngjisht apo gjermanisht), që përcaktohet në kuadër të
provimit pranues në Akademi.".
Dispozita kalimtare dhe të fundit
Neni 15
Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë, Këshilli
Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë, Shoqata e
Gjykatësve të Republikës së Maqedonisë, Prokurori Publik
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i Republikës së Maqedonisë, Këshilli i Prokurorëve
Publikë i Republikës së Maqedonisë, Shoqata e
Prokurorëve Publikë në Republikën e Maqedonisë dhe
ministri i Drejtësisë më së voni në afat prej një muaji nga
dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të emërojnë anëtarë të
Këshillit Drejtues dhe zëvendës të tyre, në pajtim me
kushtet e përcaktuara me këtë ligj.
Mbledhjen konstitutive të Këshillit Drejtues do ta
konvokojë dhe atë do ta kryesojë anëtari më i vjetër i
emëruar i Këshillit Drejtues dhe ajo do të mbahet në afat
prej 15 ditësh nga emërimi i anëtarëve dhe zëvendësve të
tyre të Këshillit Drejtues në pajtim me këtë ligj.
Këshilli Drejtues në mbledhjen konstitutive do ta
miratojë edhe vendimin për shpalljen e konkursit publik
për drejtor dhe zëvendësdrejtor në pajtim me kushtet e këtij
ligji.
Këshilli Drejtues do t'i emërojë anëtarët dhe
zëvendësanëtarët e Këshillit Programor të Akademisë në
pajtim me kushtet e këtij ligji më së voni në afat prej tre
muajsh nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji.
Neni 16
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për Akademinë e Gjykatësve dhe Prokurorëve
Publikë.
Neni 17
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
2980.
Врз основа на членот 68, став 2 од Уставот на Република Македонија и членот 43 став 2 од Законот за
народниот правобранител („Службен весник на Република Македонија“ број 60/2003, 114/2009, 181/16,
189/16 и 35/18), Собранието на Република Македонија,
на седницата одржана на 3 септември 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОПШТИТЕ АКТИ
НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ
Член 1
Собранието на Република Македонија дава согласност на:
- Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за организација и делокруг на работата на
Стручната служба, Тимот на Националниот превентивен механизам, Посебните одделенија и Канцелариите
на народниот правобранител и на
- Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за систематизација на работните места во
Стручната служба, Тимот на Националниот превентивен механизам, Посебните одделенија и Канцелариите
на народниот правобранител.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-5116/1
3 септември 2018 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2981.
Врз основа на член 68 став 3 од Законот за превоз
во патниот сообраќај („Службен весник на Република
Македонија“, бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10,
17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14,
112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15,
37/16, 71/16, 64/18 и 140/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.8.2018 година,
донесе
УРЕДБА
ЗА НАЧИНОТ НА РАСПРЕДЕЛБА, ДИСТРИБУЦИЈА И РЕВИЗИЈА НА ИСКОРИСТЕНОСТА НА
ДОЗВОЛИТЕ ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА
СТОКА
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа уредба се пропишува начинот на распределба, дистрибуција и ревизија (во натамошниот текст:
контрола и следење) на искористеноста на дозволите за
меѓународен превоз на стоки.
Член 2
Поднесување на барање, обработката на податоците, како и целокупниот процес на распределба, дистрибуција и контрола на дозволите за меѓународен превоз на стока ќе се врши преку електронскиот систем
достапен на интернет страницата на Министерството
за транспорт и врски (во натамошниот текст: електронски систем).
Член 3
(1) Поединечните транспортни дозволи кои Министерството за транспорт и врски ги разменува секоја година по принципот на реципроцитет со одделни земји,
се одредува според видот на превозот кој може да биде
извршен и истите можат да бидат: билатерални, транзитни и за и од трети земји или комбинација од сите
три вида дозволи. Дозволите можат да важат за еден
превоз, за еден превоз во одење и враќање и за неодреден број на превози. Овие дозволи важат од 1 јануари
до 31 декември во тековната година односно до 31 јануари наредната година доколку со одделни земји има
таков договор.
(2) ЕКМТ дозвола е мултилатерална дозвола за меѓународен превоз на стока (во натамошниот текст:
ЕКМТ дозвола) издадена од Секретаријатот на Европската конференција на министри за транспорт, врз основа на која можат да се извршат неограничен број на
возења меѓу земјите членки на ЕКМТ или во транзит
преку нивната територија.
(3) Одредени ЕКМТ дозволи можат да имаат територијални ограничувања за одделни држави. Овие дозволи имаат црвен печат со прецртана ознака на земјата
во која не можат да се користат.
Член 4
(1) ЕКМТ дозволите според рокот на важење можат
да бидат месечни и годишни.
(2) Месечните дозволи се со рок на важење од 30
дена од денот на издавање, со жолта боја и печат со
натпис: „месечна дозвола”.
(3) одишните дозволи важат една календарска година и се со зелена боја.
(4) ЕКМТ дозволите според категоријата на товарните возила, во согласност со меѓународните стандарди, можат да бидат за:

- ЕУРО 5 “безбедно” возило,
- ЕУРО 6 “безбедно” возило или
- со повисок еуро стандард.
Член 5
(1) Електронската распределба и динамиката на користење на дозволите од членот 3 од оваа уредба, која
се врши преку електронскиот систем ја следи и контролира Комисија за распределба на меѓународни дозволи
за превоз на стоки (во натамошниот текст: Комисија),
формирана од министерот за транспорт и врски.
(2) Комисијата е составена од пет члена, од кои три
од Министерството за транспорт и врски и два члена
од здруженија на превозници кои вршат превоз на стока во патниот сообраќај.
2. ПОДГОТОВКА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ТРАНСПОРТНИ ДОЗВОЛИ
Член 6
(1) За распределба на дозволите од членот 3 од оваа
уредба, се утврдува годишен контингент на поединечни транспортни дозволи и годишен контингент на
ЕКМТ дозволи со кои располага Mинистерство за
транспорт и врски.
(2) Годишниот контингент на поединечните транспортни дозволи го сочинуваат одделните видови на
дозволи разменети со одделни држави. Во годишниот
контингент на поединечни транспортни дозволи не
влегуваат наградни – бонус поединечни транспортни
дозволи добиени за користење на комбиниран превоз
со воз, поединечно за секој превозник.
(3) Годишниот контингент на ЕКМТ дозволи го сочинуваат месечните и годишните ЕКМТ дозволи по одреден вид.
(4) Годишниот контингент на ЕКМТ дозволи се утврдува врз основа на товарните моторни возила по еуро стандард кои се во сопственост на превозниците и за
кои превозниците имаат важечки извод од лиценца за
вршење на меѓународен превоз на стока во патниот сообраќај.
(5) Од годишниот контигент на меѓународни транспортни дозволи од ставовите (2) и (3) на овој член со
исклучок на годишни ЕКМТ дозволи Министерството
за транспорт и врски во електронскиот систем одредува минимална гарантирана квота од максимум 2% од
вкупниот контигент дозволи кој ќе се дистрибуира на
превозниците во втората половина на годината и ќе
преставува квота која ќе ја следи потребата на превозниците.
Член 7
(1) Секретаријатот на Европската конференција на
министрите за транспорт ја одредува базната квота на
ЕКМТ дозволите што ја дава на располагање на земјите членки, која ја сочинуваат дозволи кои важат за товарни возила кои се категоризираат во категорија “безбедно“ возило.
(2) Базната квота на ЕКМТ дозволите претставува
основа за пресметување на годишниот контингент на
ЕКМТ дозволи, така што една базна дозвола се заменува со одреден број на соодветни дозволи за одредена
еуро категорија возила: „ЕУРО 5 “безбедно” возило
,Еуро 6 „безбедно“ возило и со повисок еуро стандард
врз основа на одреден коефициент 6 : 8 : 10 : 12 како и
можност за одредување на определен број на годишни
дозволи на кои ќе се примени правилото: една годишна
дозвола да се замени со 12 месечни ЕКМТ дозволи.
(3) Во месечни ЕКМТ дозволи се трансформираат
не повеќе од 20% од базната квота на ЕКМТ дозволи.
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Член 8
Поединечни транспортни дозволи за билатерален и
транзитен превоз за сопствени потреби и јавен превоз
со возила чија најголема дозволена маса заедно со приколката не преминува шест тона или чија дозволена
носивост заедно со приколката не надминува три и пол
тона може да се дистрибуираат на превозниците, но не
повеќе од 3% од вкупниот контингент поединечни
транспортни дозволи.
Член 9
(1) Министерството за транспорт и врски ги објавува во „Службен весник на Република Македонија” и на
интернет страницата на Министерството за транспорт
и врски, најдоцна до 20-ти септември следните податоци:
1. број на поединечни транспортни дозволи по
држави и утврдени квоти;
2. број на годишни ЕКМТ дозволи по видови и еуро
стандард;
и доколку се предмет на распределба, податоци за:
3. број на месечни ЕКМТ дозволи по видови и еуро
стандард од член 7 став 2 на оваа уредба.
(2) Министерството за транспорт и врски по службена должност заклучно со 12 октомври во годината на
поднесување на барање презема податоци од Агенцијата за вработување на Република Македонија за редовно
вработени возачи заклучно со 10 октомври во годината
на поднесување на барање, а важноста на сертификатот
за професионална компетентност на возачите за учество во меѓународен превоз (во натамошниот текст:
СПК на возач) се проверува преку евиденцијата за издадени СПК на возач кој се води во Министерство за
транспорт и врски.
(3) Министерството за транспорт и врски по службена должност заклучно со 16 октомври презема податоци од овластени тела за издавање на ЕКМТ тест сертификат за подготвеност за сообраќај на товарните моторни и приклучни возила, за возила со кои превозникот учествува во распределба на годишни ЕКМТ дозволи и тоа за ЕКМТ тест сертификати кои имаат рок
на важење до/ од 13 октомври во тековната година и
повеќе.
(4) Податоците од ставовите (2) и (3) на овој член
се внесуваат во базата на податоци за превозници која
се води во Министерство за транспорт и врски, а врз
основа на која превозниците доставуваат барања за
учество во распределба на годишни ЕКМТ дозволи во
согласност со член 19 став (2) од оваа уредба.
3. КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО ВО РАСПРЕДЕЛБА
НА ГОДИШНИ ЕКМТ ДОЗВОЛИ И РЕЗЕРВАЦИЈА
НА ПОЕДИНЕЧНИ ТРАНСПОРТНИ ДОЗВОЛИ
Член 10
(1) Критериумот од член 68 став (2) точка 1 од Законот за превоз во патниот сообраќај - број на товарни
моторни возила регистрирани за вршење на меѓународен превоз на стоки, се применува како вкупен број на
возила врз основа на евиденцијата во базата на превозници која се води во Министерството за транспорт и
врски.
(2) При распределба на годишните ЕКМТ дозволи
се прифаќаат најмногу 35 товарни моторни возила по
превозник кои возила ги исполнуваат еколошките стандарди означени на ЕКМТ дозволи.
(3) Вкупниот број на влечни и товарни возила евидентирани во барањата за распределба на меѓународни
транспортни дозволи од предходната година е основа
врз која се одредува просечната вредност по возило за
утврдување на бодови по критериум приход и добивка
по единица возило.
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Член 11
(1) Критериумот од член 68 став (2) точка 2 од Законот за превоз во патниот сообраќај - број и квалитет
на возниот парк за поединечните транспортни дозволи
од Е0-Е5 и повеќе, а за ЕКМТ дозволи од Е5-Е6 и повеќе се применува во согласност со член 69 став 3 од Законот за превоз во патниот сообраќај така што за секое
влечно и товарно моторно возило од возниот парк се
одредуваат бодови и тоа за:
- Еуро 5 „безбедно“ возило (Е5) - 15 бода,
- Еуро 6 „безбедно“ возило (Е6)- 20 бода и
- Возило со повисок еуро стандард - 25 бода.
(2) Доколку за секое влечно и товарно моторно возило со еуро стандард Е5 и Е6 и повисок еуро стандард
превозникот има и еколошко приклучно возило се додаваат уште 8 бода по возило.
Член 12
Критериумот од член 68 став (2) точка 3 од Законот
за превоз во патниот сообраќај- број на возачи во работен однос кои поседуваат СПК на возач се применува
така што секој возач во работен однос кој го поседува
сертификатот се бодира со четири бода, при што бодовите се доделуваат за секој возач на влечно и товарно
моторно возило со еуро 5 и еуро 6 и повисок еуро стандард, со претходна споредба на вкупниот број возачи
со вкупен број на влечни и товарни моторни возила
евидентирани во базата на превозници што ја води Министерството за транспорт и врски за превозникот почнувајќи од најнискиот кон највисокиот еуро стандард
на возила.
Член 13
(1) Критериумот од член 68 став (2) точка 4 од Законот за превоз во патниот сообраќај - ефикасно користени ЕКМТ дозволи, се применува со утврдување на
ефикасно користени ЕКМТ дозволи преку извештаите
на извршените превози кои се евидентираат во Министерството за транспорт и врски.
(2) Листа на превозници за ефикасно користење на
годишни ЕКМТ дозволи се формира според евидентирани извршени полни превози за период од 1-ви јануари до 30-ти септември во тековната година и за нив се
определуваат следните бодови:
- од 10 до 20 извршени превози - 1 бод/дозвола;
- од 21 до 30 извршени превози - 2 бода/дозволa;
- од 31 до 40 извршени превози - 3 бода/дозвола и
- од 41 и повеќе извршени превози - 4 бода/дозвола
при што на превозникот му се доделуват 60% од ист
вид на ЕКМТ дозволи според дефицитарноста на истите почнувајќи од дозволи со поголема бодовна вредност кон помала, доколку дозволите се предмет на распределба.
- За 20 и поголем број извршени полни превози „за
и од трета земја“ на превозникот му се доделуваат по 2
бода плус за секоја ЕКМТ дозвола со која ги има извршено превозите. Превозите „за и од трета земја“ кои
се евидентираат во електронскиот систем се утврдуваат со процентуално учество од 50% од вкупниот број
на евидентирани полни и празни превози „за и од трета
земја“.
(3) Ефикасно користење на ЕКМТ дозволата подразбира извршување на минимум 10 полни превози за
период јануари-април во тековната година и навремено
доставување по хронолошки ред на извештаите за извршените превози. Превозникот до 20-ти во тековниот
месец доставува извештаи за извршени превози започнати и завршени во одреден циклус на движење на возилото зa еден месец се до неговото враќање во матичната држава, а при распределбата се бодираат извештаите кои биле доставени во Министерството за транспорт и врски месец за месец, по хронолошки ред, односно заклучно со 20 октомври во тековната година.
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(4) Увид во евиденцијата на извршените превози со
годишни ЕКМТ дозволи се врши на крајот на секое
тромесечие во период од 10 дена од почетокот на наредниот месец (1-10 април; 1-10 јули, 1-10 септември)
и во период од 1 до 5 ноември за превози кои се извршени заклучно со 30 септември.
(5) Одземените ЕКМТ дозволи согласно член 69-д и
член 82 од Законот за превоз во патниот сообраќај како
и ЕКМТ дозволи кои не се ефикасно користени согласно став (3) од овој член, два пати едно подруго не се
доставени извештаи и/или не се подигнати од Министерството за транспорт и врски во предвидениот рок се
прераспределуваат на друг превозник во согласност со
Ранг листа на превозници за нивна распределба во која
се евидентира бројот на соодветен непокриен моторен
возен парк со годишни ЕКМТ дозволи и остаток на
вкупни и просечни бодови, подредени по остаток на
бодови од најголем кон најмал.
Член 14
(1)Критериумот од член 68 став (2) точка 5 од Законот за превоз во патниот сообраќај- висина на добивката од работењето по оданочување (биланс на успех од
претходната година), за остварена добивка по оданочување се применува така што врз основа на билансот на
успех за претходната година се одредуваат следните
бодовни категории:
- од 200.000,00 до 300.000,00 денари – 3 бода/возило
- од 300.001,00 до 500.000,00 денари – 4 бода/возило
- од 500.000,00 до 700.000,00 денари – 5 бода/возило и
- над 700.001,00 – 6 бода/возило.
(2) Пресметката се врши врз основа на просечна
вредност по возило одредена како сооднос на остварена вкупна добивка од работењето по оданочување и
бројот на вкупниот влечен моторен возен парк со кој
превозникот поднел барање во пресметковната година
согласно член 13 став (3) од оваа уредба при што одредените бодови се множат по влечни моторни возила
кои се прифаќаат за учество во распределба на годишни ЕКМТ дозволи.
Член 15
(1) Критериумот од член 68 став (2) точка 6 од Законот за превоз во патниот сообраќај- висина на вкупен приход од претежната дејност (образецот на структура на приход од дејност- СПД образец од претходната година), се применува така што врз основа на приходот за претежна дејност превоз на стока во патниот сообраќај од „СПД“ образецот за претходната година се
одредуваат следните бодовни категории:
- од 2.500.000,00 до 4.000.000,00 денари – 3
бода/возило;
- од 4.000.001,00 до 5.500.000,00 денари – 4
бода/возило;
- од 5.500.001,00 до 7.000.000,00 денари – 5 бода
/возило и
- над 7.000.001,00 – 6 бода /возило.
(2) Пресметката се врши врз основа на просечна
вредност по возило одредена како сооднос на остварениот вкупен приход од претежна дејност и бројот на
вкупниот влечен моторен возен парк со кој превозникот поднел барање во пресметковната година согласно
член 13 став (3) од оваа уредба при што одредените бодови се множат по влечни моторни возила кои се прифаќаат за учество во распределба на годишни ЕКМТ
дозволи.
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Член 16
Критериумот од член 68 став (2) точка 7 од Законот
за превоз во патниот сообраќај минимум една година
вршење основна дејност меѓународен јавен превоз за
учество во распределба во ЕКМТ дозволите, се применува врз основа на податоците од евиденцијата на Министерството за транспорт и врски за издадена лиценца
за вршење на меѓународен јавен превоз на стока во
патниот сообраќај.
Член 17
(1) Критериумот од член 68 став 2 точка 4 од Законот за превоз во патниот сообраќај - број на правилно
искористени поединечни транспортни дозволи, се применува со утврдување на број на правилно искористени поединечни транспортни дозволи вратени во Министерството за транспорт и врски заклучно со 31 октомври во годината на барање.
(2) Правилно искористена поединечна транспортна
дозвола е дозвола во која се внесени точни податоци,
не се бришени или менувани податоците, која е користена во согласност со намената, не е отстапена на друг
превозник.
4. НАЧИН ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА МЕЃУНАРОДНИТЕ
ТРАНСПОРТНИ ДОЗВОЛИ
Член 18
(1) Министерството за транспорт и врски при распределбата на дозволите за секој превозник изработува
План за распределба на дозволи.
(2) Планот за распределба на дозволи поединечно
за секој превозник Министерството за транспорт и
врски се утврдува според Листа на превозници и распределени годишни ЕКМТ дозволи и Листа на превозници и резервирани поединечни транспортни дозволи.
(3) Прелиминарната листа на превозници и распределени на годишни ЕКМТ дозволи се објавува најдоцна до 30 ноември во тековната година на интернет
страницата на Министерството за транспорт и врски.
(4) Планот за распределба на дозволи за секој превозник поединечно е составен од Листата на превозници и распределени годишни ЕКМТ дозволи и Листата
на превозници и резервирани поединечни транспортни
дозволи се објавува најдоцна до 20-ти декември во тековната година на интернет странцата на Министерството за транспорт и врски.
Член 19
(1) Годишните ЕКМТ дозволи и резервираните поединечни транспортни дозволи се распределуваат на
превозниците преку електронскиот систем со поднесено барање до Министерството за транспорт и врски во
период од 13-ти до 15-ти октомври во годината пред
започнување со користење на годишни ЕКМТ дозволи.
(2) Барањето од став (1) на овој член за распределба
на годишни ЕКМТ дозволи содржи податоци за:
- ЕМБС, дата на отпочнување со вршење на дејност, финансиски показатели, број на лиценца за вршење меѓународен превоз, лице за контакт и телефон,
- податоци за возила со извод од лиценца и вработени возачи со СПК на возач и
- потребен број на ЕКМТ дозволи, по видови и еуро
стандард.
(3) Резервација на поединечни транспортни дозволи
се утврдува за превозници кои поднеле барање во рокот утврден во став (1) од овој член.
(4) Ако превозникот во рокот од став (1) од овој
член не поднесе барање преку електронскиот систем,
за истиот не се изработува План за распределба на дозволи.
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(5) Превозникот во рок од осум дена од денот на
објавувањето на листата од член 18 став (3) од оваа
уредба може да даде забелешки преку електронскиот
систем за извршената прелиминарна распределба на
ЕКМТ дозволи.
(6) По истекот на рокот од став (5) на овој член Комисијата ги разгледува забелешките, доставува одговор
по електронски пат до превозникот и/или заедно со
превозникот врши увид во барањето доставено преку
електронскиот систем.
5. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА ГОДИШНИТЕ
ЕКМТ ДОЗВОЛИ И НА РЕЗЕРВИРАНИТЕ ПОЕДИНЕЧНИ ТРАНСПОРТНИ ДОЗВОЛИ
Член 20
(1) Листата на превозници и распределени годишни
ЕКМТ дозволи се формира на начин утврден во член
21 ставови (2), (3), (4), (5), (6) и (7) од оваа уредба.
(2) Листата на превозници за ефикасно користење
на годишни ЕКМТ дозволи од член 13 став (2) од оваа
уредба се формира врз основа на остварени просечни
бодови по возило еднаква или поголеми од граничната
вредност утврдена во член 21 став (3) од оваа уредба
зголемена за три бода, при што за задржување на
ЕКМТ дозвола со важност и за Грција и за Австрија на
утврдената вредност се додава плус еден бод.
Член 21
(1) Распределбата на годишните ЕКМТ дозволи се
утврдува со примена на критериумите од член 68 став
(2) од Законот за превоз во патниот сообраќај.
(2) Врз основа на критериумите од членовите 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 од оваа уредба, се составува
Ранг листа на превозници врз основа на просечни бодови по возило и вкупни бодови по превозник како услов
за учество во распределба на ЕКМТ дозволи по видови.
(3) Вредноста на ЕКМТ дозволите се определува со
ставање во сооднос на вкупниот број бодови во однос
на вкупниот број влечни моторни возила на превозниците кои се прифатени да учествуваат во распределбата на контингентот на годишни ЕКМТ дозволи. Добиената просечна вредност претставува гранична вредност
на вкупни бодови на превозник за учество во распределбата; вредност за задржување на ист вид на дозволи од член 21 на оваа уредба; вредност на обичните
ЕКМТ дозволи (О) и граничната вредност врз основа
на која се одредува вредноста на годишните ЕКМТ
дозволи со важност и за Република Австрија (А) и за
Република Грција (Г) и за Руската федерација (Р) и за
Република Италија (И) и за Република Унгарија (У).
(4) Вредноста на ЕКМТ дозволите со важност за одредени земји се определува на следниот начин:
- вредноста на ЕКМТ дозволите кои нема да важат
и за Република Унгарија (У) преставуваат вредност на
обичните ЕКМТ дозволи намалени за 4 бода;
- вредноста на ЕКМТ дозволите со важност и за Република Италија (И) секогаш преставуваат вредност на
обичните ЕКМТ дозволи зголемени за 6 бода;
- вредноста на ЕКМТ дозволите со важност и за
Руската федерација (Р) секогаш преставуваат вредност
на обичните ЕКМТ дозволи зголемени за 8 бода;
- вредноста на ЕКМТ дозволите со важност и за Република Австрија (А) секогаш преставуваат вредност
на обичните ЕКМТ дозволи зголемени за 16 бода и
- вредноста на ЕКМТ дозволите со важност и за Република Грција (Г) секогаш преставуваат вредност на
обичните ЕКМТ дозволи зголемени за 20 бода.
(5) Ранг листата на превозници кои учествуваат во
распределба на контингентот на годишни ЕКМТ дозволи се одредува со формирање поединечни листи на
превозници согласно став (2) од овој член при што за
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дозволите со важност и за Република Грција (Г) и за
Република Австрија (А) се применува гранична вредност зголемена за три бода под која нема да се врши
распределба на истите, а за дозволите со важност и за
Руската Федерација (Р), и за Италија (И), и за обичните
дозволи (О) и за дозволите кои не важат за Република
Унгарија (У), распределбата се врши до остварена просечна вредност по возило која преставува намалување
на два бода од утврдената гранична вредност во став
(3) од овој член без разлика на вкупната маса на бодови
кои ги остварил превозникот.
(6) За превозници кои учествуваат во распределба
на годишни ЕКМТ дозволи важи правилото дека не можат да имаат поголема покриеност на возниот парк со
кој аплицираат за годишни ЕКМТ дозволи од 80%, со
исклучок на превозници кои аплицираат со едно возило со соодветен еуро стандард.
(7) Ранг листата на превозници се формира со електронско креирање на поединечни листи на превозници
врз основа на просечни бодови по влечно, товарно моторно возило, а врз основа на поднесените барања, почитувајќи го следното: прво се врши распределба на
расположливи ЕКМТ дозволи со повисок еуро стандард според дефицитарноста на квотата на дозволата
со територијално ограничување во вкупниот контингент од ЕКМТ дозволи. Во случај да не се распределат
ЕКМТ дозволи од одреден вид врз основа на доставени
барања, истите се распределуваат на сите превозници
кои ги исполнуваат условите од соодветен еуро стандард на слободни влечни и товарни моторни возила,
вкупни и остварени просечни бодови по возило. Возилата од повисок еуро стандард можат да учествуваат во
распределба на остаток од ЕКМТ дозволи со понизок
еуро стандард. Ранг листа на превозници се креира
електронски се додека постои елемент за распределба:
број на возила од соодветен еуро стандард, ЕКМТ дозволи од соодветен вид и еуро стандард, просечни и
вкупен број на бодови, односно распределбата за превозник или за сите превозници завршува кога ќе бидат
исцрпени сите елементи за распределба на годишните
ЕКМТ дозволи.
(8) Комисијата по завршување на рокот за поднесување на барања преку електронскиот систем, по спроведените автоматски проверки на податоците кои Министерството за транспорт и врски ги евидентира во
базата на превозници не подоцна од 10 октомври во тековната година, со податоци добиени од други надлежни органи и институции ги проверува ситуациите кои
ги генерира електронскиот систем доколку истите се
означени за неточни и/или превозникот доставил
писмена забелешка за некорегирани или не внесени податоци во електронскиот систем преку писарницата на
Министерство за транспорт и врски и/или преку електронска адреса.
(9) Во случај кога остануваат нераспределени годишни ЕКМТ дозволи при спроведување на годишна
распределба поради немање возила од соодветен еуро
стандард и/или немање просечен односно вкупен број
на бодови, превозниците можат да поднесат барање за
прераспределба на годишни ЕКМТ дозволи во наредната година по 1 јануари. Дозволите се распределуваат
за покривање на новонабавени возила чија прва регистрација на територијата на Република Македонија не е
постара од една година, во периодот од 12 октомври до
31 декември од претходната година и во годината во
која се поднесува барањето или за превоз на стока во
свежа или смрзната состојба.
(10) Во случај кога се поднесени поголем број барања од бројот на нераспределените годишни ЕКМТ дозволи, приоритет имаат новонабавените возила во однос
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на превозниците што вршат превоз на стока во свежа
или смрзната состојба, при што порано набавените возила во периодот од став (9) на овој член имаат предност во распределбата.
(11) Годишните поединечни транспортни дозволи
на превозниците се распределуваат преку резервирање
по принцип на одредување минимум на група од три
до пет моторни возила. Приоритет имаат превозници
со поголем број на слободни моторни возила непокриени со годишни ЕКМТ дозволи и кои вршат поголем
број на билатерални превоз и за државите за кои важат.
(12) При постапката на распределба преку резервација на поединечни транспортни дозволи на превозникот му се утврдува број на дозволи согласно процентуална покриеност на возниот парк со годишни ЕКМТ
дозволи, но не повеќе од 30% од вкупниот број на дозволи по видови кои превозниците правилно ги искористиле.
Член 22
(1) Превозникот ги подига годишните ЕКМТ дозволи кои му се доделени најдоцна до 31-ви декември во
годината на распределба.
(2) Ако превозникот не ги подигне годишните
ЕКМТ дозволите во рокот од ставот (1) на овој член,
истите се прераспределуваат на други превозници согласно член 13 став (5) од оваа уредба.
(3) Превозникот во рок од 30 дена од истекот на
важноста на ЕКМТ дозволата, истата ја враќа во Министерството за транспорт и врски, а дневникот на патување со ист број на ЕКМТ дозвола треба да го чува
12 месеци од истекот на датата на важност, како и да го
достави во Министерството за транспорт и врски доколку тоа се бара од него.
6. РЕВИЗИЈА И КРИТЕРИУМИ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА
НА ПОЕДИНЕЧНИ ТРАНСПОРТНИ ДОЗВОЛИ И
МЕСЕЧНИ ЕКМТ ДОЗВОЛИ
Член 23
(1) Поединечните транспортни дозволи можат да
бидат недефицитарни (дозволи кои ги задоволуваат
потребите на превозниците) и дефицитарни дозволи
(дозволи кои не ги задоволуваат потребите на превозниците), односно оние за кои бројот на барањата за поединечни транспортни дозволи на превозниците е поголем од бројот на поединечни транспортни дозволи со
кои располага Министерството за транспорт и врски за
периодот на вршење на контрола.
(2) Комисијата врши следење на динамиката на користење на дефицитарните и недефицитарните дозволи
и утврдува кои поединечни транспортни дозволи спаѓаат во групата на дефицитарни дозволи врз основа на
проценка на влијанието на пазарните услови во одреден временски период, како сооднос на бројот на поединечните транспортни дозволи и месечните ЕКМТ
дозволи со кои располага Министерството за транспорт и врски и потребата на превозниците од истите.
Член 24
(1) Доколку при контролата на контингентот на поединечни транспортни дозволи се утврди дека бројот
на недефицитарни дозволи изнесува помалку од 40%
од бројот на дозволи на годишната квота од тој вид, недефицитарните дозволи се категоризираат во дефицитарни дозволи.
(2) Првата контрола на годишниот контингент на
поединечни транспортни дозволи се врши најдоцна до
30 април во тековната година, а секоја наредна по потреба се до крајот на тековната година.
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(3) При вршење на контролата во согласност со
став (1) од овој член може од превозникот да се побара
доказ за правилно користење на дефицитарните поединечни транспортни дозволи (ЦМР товарен лист во оригинал).
Член 25
(1) Ако превозникот има годишни ЕКМТ односно
месечни ЕКМТ дозволи со територијална забрана за
одредена држава, за тој вид на ЕКМТ дозволи не се
смета дека има покриеност на влечниот моторен возен
парк и се одобрува подигање на поединечни транспортни дозволи за држави за кои има територијална
забрана означени во добиената ЕКМТ дозвола.
(2) Ако превозникот има 51% и повеќе покриеност
на вкупниот возен парк со годишни и/или месечни
ЕКМТ дозволи му се намалува правото за користење
на дефицитарни дозволи чиј вкупен број добиени поединечни транспортни дозволи врз основа на реципроцитет на годишно ниво е од 401 дозвола и повеќе, а губи право на користење на дефицитарни поединечни
транспортни дозволи кои се добиваат врз основа на реципроцитет на годишно ниво од 5 до 400 дозволи од
контигентот на поединечни транспортни дозволи расположливи во Министерството за транспорт и врски.
(3) Дистрибуција на поединечни транспортни дозволи се врши по принцип на одобрување на една дефицитарна поединечна транспортна дозвола на превозник, односно максимум по две дефицитарни поединечни транспортни дозволи по возило и по четири недефицитарни поединечни транспортни дозволи по моторно
возило се до периодот на спроведување на прва контрола на искористеност на поединечните транспортни
дозволи од член 24 од оваа уредба.
(4) Дистрибуција на поединечни транспортни дозволи по спроведување на прва контрола се врши по
критериуми (алгоритми) одредени по вид на поединечни транспортни дозволи утврдени од страна на Министерството за транспорт и врски.
(5) Дефицитарни поединечни транспортни дозволи
за превозници кои вршат јавен превоз може да се дистрибуираат на превозник, но не повеќе од 5% од вкупна квота на ист вид дозволи содржани во вкупниот
контингент на поединечни транспортни дозволи.
(6) Месечните ЕКМТ дозволи се одобруваат за подигање по две дозволи на секои четири слободни моторни возила непокриени со годишни ЕКМТ дозволи
со соодветен еуро стандард, односно по две на секои
две моторни возила со соодветен еуро стандард за превозници кои не користат годишни ЕКМТ дозволи. Приоритет при одобрување за подигање на месечни ЕКМТ
дозволи имаат превозници кои не користат годишни
ЕКМТ дозволи.
(7) Превозник кој во сопственост има едно влечно
моторно возило може да добие најмногу четири дефицитарни поединечни транспортни дозволи од различен
вид. По подигање на определениот број на дефицитарни поединечни транспортни дозволи на превозникот
му се одобрува оној број на дозволи кој е еднаков на
вратени правилно искористени дозволи согласно став
(11) на овој член.
(8) По исклучок од утврдените правила на овој член
на превозник кој има доказ дека извршува сезонски работи, односно врши превози согласно потпишани договори во писмена форма или има ЦМР товарен лист во
оригинал за превоз на стока во свежа или смрзната состојба, на превозникот може да му се одобри да подигне
и повеќе поединечни транспортни дозволи по возило,
како и месечни ЕКМТ дозволи.
(9) Ако на превозникот му е одземена годишна
ЕКМТ дозвола затоа што два пати по ред не доставил
извештај со листовите од дневникот на патување, не ја

Стр. 18 - Бр. 163

користел ефикасно, во согласност со член 13 став (3)
од оваа уредба, има право да подига дефицитарни поединечни и месечни ЕКМТ дозволи расположливи во
Министерството за транспорт и врски во согласност со
став (1), (2), (3), (4), (5) и (6) од овој член.
(10) Ако на превозникот му е задржана/одземена
ЕКМТ дозволата од надлежен орган на странска држава до нејзиното доставување во Министерството за
транспорт и врски, му се овозможува подигање на дефицитарни поединечни транспортни дозволи расположливи во Министерството за транспорт и врски во
согласност со ставовите (1), (2), (3), (4), (5) и (6) од овој
член.
(11) До првата контрола превозникот може да добие нова дозвола за секоја вратена правилно искористена поединечна транспортна дозвола, а по првата контрола на превозникот може да му се додели нова поединечна транспортна дозвола по искористување на однапред подигнатите дозволи, но не помалку од една
дозвола по возило, односно согласно утврдените критериуми (алгоритми) за нивна дистрибуција со секоја наредна контрола на искористеноста на поединечните
транспортни дозволи.
(12) Доколку превозникот нема возачи во работен
однос кои поседуваат СПК на возач сразмерно на лиценцираните влечни и товарни возила се исклучува од
постапката за дистрибуција на поединечни транспортни дозволи вклучувајќи ги и месечните ЕКМТ
дозволи, односно доколку превозникот нема доволен
број возачи му се намалува бројот на возила со кои може да учествува при дистрибуција на погоре наведените дозволи.
Член 26
(1) Поединечните транспортни дозволи се враќаат
во Министерството за транспорт и врски во рок од 60
дена од денот на издавањето без разлика дали се или не
се искористени, со исклучок на годишните поединечни
транспортни дозволи. Доколку поединечната транспортна дозвола не е вратена во рокот определен во
овој став на превозникот не му се издваат други дозволи. Неискористените дозволи кои се вратени во Министерството за транспорт и врски се предмет на повторно реиздавање на превозници кои имаат поднесено
барање.
(2) Вратените неискористени поединечни транспортни дозволи од став (1) од овој член се внесуваат
во електронскиот систем на крајот на секое тримесечие
во годината на нивно важење.
7. ДИСТРИБУЦИЈА НА ДОЗВОЛИ
Член 27
(1) Министерството за транспорт и врски врши дистрибуција на поединечните транспортни дозволи вклучувајќи ги и месечни ЕКМТ дозволи врз основа на поднесени барања преку електронскиот систем кои превозникот ги доставува согласно своите потреби во текот
на годината, а за користење на месечни ЕКМТ дозволи
во период од август до декември во годината на важење на истите. Барањата содржат број на поединечни
транспортни дозволи за секоја квота пооделно и видови месечни ЕКМТ дозволи по еуро стандард на истите.
(2) За дистрибуција на поединечни транспортни
дозволи и месечни ЕКМТ дозволи по поднесено барање од став (1) на овој член на превозникот му се проверува: број и вид на добиени годишни ЕКМТ дозволи и
процентуална покриеност на вкупниот влечен моторен
возен парк со годишни ЕКМТ дозволи; подигнати поединечни транспортни дозволи вклучувајќи ги и годишните; подигнати месечни ЕКМТ дозволи; број на правилно искористени поединечни транспортни дозволи;
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навремено доставени извештаи за извршени превози
односно вратени листови од ЕКМТ дневникот за патување како и проверка на број на вработени возачи со
важечки СПК на возач, ставени во сооднос со број на
влечни, товарни моторни возила со важечки извод од
лиценца за вршење на меѓународен превоз на стока.
(3) На превозник, во текот на годината за дистрибуција на поединечни транспортни дозволи и месечни
ЕКМТ дозволи му се одобрува барањето согласно одредбите од член 25 на оваа уредба.
Член 28
(1) Превозникот поединечните транспортни дозволи што ги подигнал од годишниот контингент ги враќа
во Министерството за транспорт и врски без оглед дали се искористени или не во рок од 30 дена по истекот
на рокот на важење на иститe, односно заклучно со 1
март во наредната година.
(2) Дефицитарните поединечни транспортни дозволи превозникот во текот на целата година ги враќа во
Министерство за транспорт и врски заедно со копија
од ЦМР- образец за извршен превоз. Оригиналниот
ЦМР образец го доставува на увид како споредбен показател за правилна искористеност на предметната дозвола.
(3) Во случај превозникот да ја уништил, изгубил
или му е украдена поединечна транспортна дозвола
треба да ја огласи за неважечка во „Службен весник на
Република Македонија“. Барање за раздолжување на
недефицитарна поединечна транспортна дозвола заедно со белешка во оригинал за објавен оглас се доставува преку писарницата до Министерство за транспорт и
врски. За раздолжување на дефицитарна поединечна
транспортна дозвола превозникот до Министертвото за
транспорт и врски доставува барање за раздолжување
кон кое ги доставува следните докази: белешка за оглас
во оригинал, копија од ЦМР за извршен превоз со увид
во оригинален образец, записник од полиција или друга пишана белешка од надлежен државен орган, во случај да не извршил превоз, превозникот доставува изјава
заверена на нотар.
Член 29
(1) Дозволите за меѓународен превоз на стока може
да ги подигне управителот, вработено лице кај превозникот или лице овластено од управителот на превозното трговското друштво со приложен доказ за платена
административна такса, а во случај на ЕКМТ дозвола и
печат со латинично писмо.
(2) За секоја издадена поединечна транспортна дозвола службеното лице во Министерство за транспорт и
врски издава пишана белешка со дата на издавање,
број и видови дозволи по држави и сериски броеви на
истите.
(3) Превозникот во постапката за враќање на искористени и/или неискористени дозволи доставува пишана белешка со дата на поднесување, број и видови дозволи по држави и сериски броеви на истите која белешка се потпишува од службеното лице во Министерството за транспорт и врски по приемот на дозволите кои
се враќаат.
8. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 30
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба
престанува да важи Уредбата за начинот на распределба, дистрибуција и ревизија на искористеноста на
дозволите за меѓународен превоз на стока („Службен
весник на Република Македонија” бр. 82/15).
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Член 31
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7673/1
Претседател на Владата
29 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2982.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија,, бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 29.8.2018 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижни ствари - објекти, кои се наоѓаат на КП.
бр.2120 во в.м Јасика КО Илинден вон-град во Скопје и
тоа:
- зграда 2, намена на зграда и друг објект A5-4, влез
1, кат приземје, број на посебен дел од зградата 1, намена на посебен дел од зградата П, со внатрешна површина 22 м2;
- зграда 3, намена на зграда и друг објект А5-4, влез
1, кат приземје, број на посебен дел од зградата 1, намена на посебен дел од зградата П, со внатрешна површина 22 м2;
- зграда 4, намена на зграда и друг објект А5-4, влез
1, кат приземје, број на посебен дел од зградата 1, намена на посебен дел од зградата П, со внатрешна површина 22 м2 и
- зграда 5, намена на зграда и друг објект А5-4, влез
1, кат приземје, број на посебен дел од зградата 1, намена на посебен дел од зградата П, со внатрешна површина 7 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА
ПРИРОДНА МИНЕРАЛНА ВОДА, ИЗВОРСКА
ВОДА И ДРУГА ПАКУВАНА ВОДА
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Правилникот
за посебните барања за безбедност на природна минерална вода, изворска вода и друга пакувана вода,
бр. 02-59/5 од 9.3.2018 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6339/1
Претседател на Владата
29 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2984.
Врз основа на член 57 став (15) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13,
43/14, 72/15, 129/15, 213/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.8.2018
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ,
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПОЛНЕЊЕ И СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ПРИРОДНА МИНЕРАЛНА
ВОДА, ИЗВОРСКА ВОДА И ДРУГА ПАКУВАНА ВОДА
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Правилникот
за начинот на издавање на одобрение, потребната документација и висината на трошоците во постапката за
издавање на одобрение за полнење и ставање во промет на природна минерална вода, изворска вода и друга пакувана вода, бр. 02-60/6 од 22.8.2018 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-5419/1
Претседател на Владата
29 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2983.
Врз основа на член 57 став (14) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република
Македонија“ бр.157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13,
43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
29.8.2018 година, донесе

Бр. 44-6340/1
Претседател на Владата
29 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2985.
Врз основа на член 80 став (4) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“, бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14,
72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.8.2018
година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА УСЛОВИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНИ
НАЦИОНАЛНАТА РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЈА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот
за условите кои треба да ги исполни националната референтна лабораторија, бр. 02-266/4 од 21.5.2018 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-6343/2
Претседател на Владата
29 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2988.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и
64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.8.2018 година, донесе

Бр. 44-6342/1
Претседател на Владата
29 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2986.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
29.8.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА ЗА 2017 ГОДИНА

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ЈП „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД
1.1.-31.12.2017 ГОДИНА

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
сметка и Извештајот за работењето на ЈП „Македонијапат“ – Скопје за период 1.1.-31.12.2017 година, усвоени
од Управниот одбор на ова јавно претпријатие со Одлука бр.02-616/5, на седницата, одржана на 14.3.2018
година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-6343/1
Претседател на Владата
29 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2987.
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
29.8.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ
ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „МАКЕДОНИЈАПАТ“ –
СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
распределба на средствата остварени од работењето на
ЈП „Македонијапат“ – Скопје, за 2017 година,
бр.02-616/6, донесена од Управниот одбор на ова јавно
претпријатие, на седницата, одржана на 14.3.2018 година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Извештајот за
работењето на Јавното претпријатие за државни патишта за 2017 година, бр.02-6439/2 од 23.8.2018 година, усвоен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 24.8.2018 година.

Бр. 44-6665/3
Претседател на Владата
29 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2989.
Врз основа на член 88 став 2 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.37/97,
25/00, 101/00, 50/01, 25/03, 37/04, 4/05, 50/06, 29/07,
102/08, 161/08, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12,
153/12, 39/14, 44/14, 113/14, 56/15, 129/15, 147/15,
154/15, 27/16, 119/16, 21/18 и 113/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
29.8.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО
АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за изменување на Правилникот за систематизација
на работните места во Агенцијата за вработување на
Република Македонија бр.02-2566 од 22.8.2018 година,
донесен од Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Македонија, на седницата одржана
на 22.8.2018 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-6987/1
29 август 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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2990.
Врз основа на член 227, став (5) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија" бр. 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13,
188/13, 43/14, 15/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 29.8.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПШТИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА
ВО ОДНОС НА МАКСИМАЛНИТЕ НИВОА НА
ОДДЕЛНИ КОНТАМИНЕНТИ

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИ ШТО ГИ НАПЛАТУВА КОМИСИЈАТА
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот
за изменување на Правилникот за општите барања за
безбедност на храната во однос на максималните нивоа
на одделни контаминенти, бр. 02-1921/4 од 17.7.2018
година.

1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот
за изменување на Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија бр. 01505/1 од 16.7.2018 година, донесен од Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.7.2018 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-7254/1
Претседател на Владата
29 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2991.
Врз основа на член 26 став 4 од Законот за Централен регистар („Службен весник на Република Македонија“, бр. 50/01, 49/03, 109/05, 88/08, 35/11, 43/14,
199/14, 97/15, 153/15, 27/16 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.8.2018
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ЦЕНТРАЛНИОТ
РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА
2018 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Финансискиот план за изменување и дополнување на Финансискиот план на Централниот регистар на Република Македонија за 2018 година, бр.0201-3/38 од 21.7.2018 година, донесен од Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија, нa седницата, одржана на 21.7.2018 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-7281/1
Претседател на Владата
29 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2992.
Врз основа на член 27 став (9) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија” бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14,
72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.8.2018
година, донесе

Бр. 44-7409/1
Претседател на Владата
29 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2993.
Врз основа на член 44 став (4) точка 6) од Законот
за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија” бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13,
187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 29.8.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА МИКРОБИОЛОШКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА
ХРАНАТА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот
за изменување и дополнување на Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната, бр. 02-1962/4 од 11.07.2018
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7410/1
Претседател на Владата
29 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2994.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.8.2018 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Служба за општи и заеднички работи на Владата на
Република Македонија бр.09-2866/3 од 30.7.2018 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7466/1
Претседател на Владата
29 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2995.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.8.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ПРАВДА - УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА
САНКЦИИТЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за правда - Управа за извршување
на санкциите бр.09-2926/4 од 30.7.2018 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7466/2
Претседател на Владата
29 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2996.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.8.2018 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерство за внатрешни работи бр. 09-2871/3 од
30.7.2018 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7466/3
Претседател на Владата
29 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2997.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.8.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА КУМАНОВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Куманово бр.09-270/3 од 30.7.2018 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7466/4
Претседател на Владата
29 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2998.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.8.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи бр.09-2784/3
од 30.7.2018 година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-7466/5
Претседател на Владата
29 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2999.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.8.2018 година, донесе

Бр. 44-7466/7
Претседател на Владата
29 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3001.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.8.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА КАЗНЕНО ПОПРАВНА
УСТАНОВА – ЗАТВОР ТЕТОВО

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Казнено поправна установа – Затвор Тетово бр.09219/3 од 30.7.2018 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7466/6
Претседател на Владата
29 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3000.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.8.2018 година, донесе

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија бр.09-3687/1 од 30.7.2018
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7466/8
Претседател на Владата
29 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3002.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.8.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ
ГРУПИ

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ОДБРАНА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи бр.09-1198/3 од 30.7.2018 година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за одбрана бр.09-2611/3 од
30.7.2018 година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-7466/9
Претседател на Владата
29 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3003.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.8.2018 година, донесе

Бр. 44-7466/11
Претседател на Владата
29 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3005.
Врз основа на член 26 став (5) од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14,
130/14, 152/15, 31/16, 178/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
29.8.2018 година донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈУ СПЕЦИЈАЛЕН
ЗАВОД ДЕМИР КАПИЈА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈУ Специјален завод Демир Капија бр.09-1270/3
од 30.7.2018 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7466/10
Претседател на Владата
29 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3004.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.8.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерство за внатерешни работи бр.09-2574/3
од 30.7.2018 година.

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2018 ГОДИНА
1. Во Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2018 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 21/18, 48/18 и
93/18), во точката 2, потточката 2 се менува и гласи:
„Одржување на горен строј 56.195.182 денари
Замена на дотраени дрвени и метални елементи на
колосекот и свртниците, инвестиционо, тековно одржување и средни поправки на горен строј на пругите
на територија на Република Македонија заради подобрување на геометриските параметри на колосекот и
свртниците во однос на стабилноста, смерот, надвишувањето и ширината на колосекот и свртниците со што
се подобрува вкупната состојба на пругите и се обезбедува сигурен и безбеден железнички сообраќај и тоа:
- Комплетна замена на шини со нови:
Комплетна замена на шини со нови ќе се изврши на
изабаните шини во кривини заради подобрување на сигурноста на сообраќајот. Комплетна замена на шини со
нови ќе се изврши на пругите на територија на Република Македонија во вкупна количина од 213,15 тони.
- Замена на колосечни дрвени прагови со нови:
Замената на колосечни дрвени прагови со нови ќе
се изврши рачно и машински на сите пруги на територија на Република Македонија во количина од 2900
парчиња.
- Замена на колосечен прибор со нов:
Замена на колосечниот прибор со нов ќе се изврши
рачно на сите пруги на територија на Република Македонија во количина од 17,0 тони.
- Замена на толчаник:
Замената на толчаник ќе се изврши на сите пруги на
територија на Република Македонија во количина од
7210м³.
- Замена на комплет свртница (метални ) делови со
нова (без граѓа):
Замената на комплет свртница (метални ) делови со
нова (без граѓа) ќе се изврши на територија на Република Македонија во количина од 85,2 тони.
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- Замена на метални делови на свртница со нови:
Замената на металните делови на свртница со нови
ќе се изврши на сите пруги на територија на Република
Македонија во количина од 21,474 тони.
- Замена на свртнички прагови со нови:
Замената на свртничките дрвени прагови со нови
ќе се изврши на сите пруги на територија на Република
Македонија во количина 112 м³.
- Замена на комплет свртница со нова (со граѓа):
Замената на комплет свртница со нова (со граѓа) ќе
се изврши на територија на Република Македонија во
количина од 6 парчиња.
- Замена на мостовска граѓа со нова:
Замената на мостовска граѓа со нова ќе се изврши
рачно на сите пруги на територија на Република Македонија во количина од 36м3.
- Заварување на шини:
Заварувањето на шините ќе се изврши по замена на
шини нови и половни и заварување на изолирани лепени состави на сите пруги на територија на Република
Македонија во количина од 360 Алумино термитски
(АТ вара).
- Лепење на изолиран состав на лице место:
Лепењето на изолирани лепени состави на лице
место ќе се изврши на сите пруги на територија на Република Македонија во количина од 60 парчиња.
- Замена на изолиран состав со нов:
Замена на изолирани лепени состави со нови ќе се
изврши на сите пруги на територија на Република Македонија во количина од 60 парчиња.
- Планирање на засторна призма по машинско регулирање:
Планирањето на засторна призма по машинско регулирање ќе се изврши на сите пруги на територија на
Република Македонија во количина од 15000м.
- Собирање на стар толчаник:
Собирањето на толчаникот ќе се изврши на сите
пруги на територија на Република Македонија во количина од 15710 м³.
- Поправка на ширина на колосек на отворена линија:
Поправка на ширина на колосек на отворена линија
ќе се изврши на сите пруги на територија на Република Македонија во количина од 5253 парчиња.
- Поправка на ширина на колосек на станични колосеци:
Поправка на ширина на колосек на станични колосеци ќе се изврши на сите пруги на територија на Република Македонија во количина од 2650 парчиња.
- Поправка на ширина на свртници:
Поправка на ширина на свртници ќе се изврши на
сите пруги на територија на Република Македонија во
количина од 3575 парчиња.
- Одржување на железнички постројки –чистење на
свртници:
Одржување на железнички постројки –чистење на
свртници ќе се изврши на сите пруги на територија
на Република Македонија во количина од 3597 парчиња.
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- Преглед, мерење и испитување на свртници и
вкрстувачи:
Преглед, мерење и испитување на свртници и
вкрстувачи ќе се изврши на сите пруги на територија
на Република Македонија во количина од 9684 парчиња.
- Поправка на свртници:
Поправка на свртници ќе се изврши во количина од
480 парчиња на територија на сите пруги на Република
Македонија.
- Замена на метални делови на свртница со половни:
Замена на метални делови на свртница со половни
ќе се изврши во количина од 43,0 тони на свртниците
на сите пруги на територија на Република Македонија.
- Замена на шини со половни:
Замена на шини со половни ќе се изврши на сите
пруги на територија на Република Македонија во количина од 315,0 тони.
- Замена на прагови со половни:
Замена на праговите со половни ќе се изврши рачно и машински на сите пруги на територија на Република Македонија во количина од 3550 парчиња.
- Замена на колосечен прибор со половен:
Замена на колосечен прибор со половен ќе се изврши рачно и машински на сите пруги на територија на
Република Македонија во количина од 59,0 тони.
- Замена на вметки (тополови и гумени) на отворена
линија:
Замена на вметки (тополови и гумени) на отворена
линија ќе се изврши рачно на сите пруги на територија
на Република Македонија во количина од 28030 парчиња.
- Замена на вметки (тополови и гумени) на станични колосеци:
Замена на вметки (тополови и гумени) на станични
колосеци ќе се изврши рачно и машински на сите пруги на територија на Република Македонија во количина
од 8466 парчиња.
- Рачно чистење на вегетација на отворена линија:
Рачното чистење на вегетација на отворена линија
ќе се изврши на сите пруги на територија на Република
Македонија во количина од 14100 м’.
- Рачно чистење на вегетација на станични колосеци:
Рачното чистење на вегетација на станични колосеци ќе се изврши на сите пруги на територија на Република Македонија во количина од 13700 м’.
- Чистење на вегетација со хемиски средства на отворена линија:
Чистењето на вегетацијата со хемиски средства на
отворена линија ќе се изврши на сите пруги на територија на Република Македонија во количина од 70
часови.
- Чистење на вегетација со хемиски средства на станични колосеци:
Чистењето на вегетацијата со хемиски средства на
станични колосеци ќе се изврши на сите пруги на територија на Република Македонија во количина од 60
часови.
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- Преместување на поедини елементи од горен
строј на отворена линија и станични колосеци:
За сите горе наведени позиции од оваа точка одржување на горен строј (отворена линија и станични
колосеци) на пругите на територија на Република Македонија ќе се користи механизација (ТМД и Грајфери). “.
Во потточката 5 износот „17.326.742“ се заменува
со износот „14.664.360“.
Во потточката 6 износот „7.080.000“ се заменува со
износот „5.998.000“.
Во потточката 7 износот „ 7.080.000“ се заменува
со износот „6.000.000“.
Во потточката 8 износот „14.584.800“ се заменува
со износот „12.360.000“.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањетo во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-7766/1
Претседател на Владата
29 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3006.
Врз основа на член 86-б, став (4) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12,
155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 29.8.2018 година донесе
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
ЗА ОЛЕСНУВАЊЕ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО
Член 1
Со оваа програма се пропишуваат активностите и
мерките за обезбедување и олеснување на формалностите за прекуграничен премин кои треба да се извршат
за воздухопловите кои се вклучени во меѓународен
воздушен сообраќај и нивните патници, екипаж и
карго.
Член 2
Активностите и мерките за обезбедување и олеснување на формалностите за прекуграничен премин кои
треба да се извршат за воздухопловите кои се вклучени
во меѓународен воздушен сообраќај и нивните патници, екипаж и карго се утврдени согласно стандардите од Анекс 9 на Чикашката конвенција (Олеснување)
и Документот 30, Дел 1 на ECAC (ECAC Doc 30 Part I)
и се дадени во Прилог кој е составен дел на оваа програма.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на оваа програма
престанува да важи Националната програма за олеснување во воздухопловството (“Службен весник на Република Македонија” бр. 50/11).
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Член 4
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 44-7041/1
29 август 2018 година
Скопје

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

АКТИВНОСТИ И МЕРКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
СТАНДАРДИТЕ ОД АНЕКС 9 НА ЧИКАШКАТА
КОНВЕНЦИЈА (ОЛЕСНУВАЊЕ) НА ICAO И ДОКУМЕНТОТ 30, ДЕЛ 1 НА ECAC (ECAC DOC 30 PART I)
1. ВОВЕД
Олеснувањето на цивилното воздухопловство е
комбинација на мерки и човечки и материјални ресурси и има за цел подобрување и оптимизирање на протокот на воздухоплови, екипаж, патници, карго, багаж,
пошта и залихи преку аеродроми, а истовремено одржувајќи усогласеност со важечкото меѓународно и домашно законодавство.
Активностите и мерките за спроведување на стандардите од Анекс 9 на Чикашката конвенција на ICAO
и Документот 30, Дел 1 на ECAC (ECAC Doc 30 Part I)
имаат за цел да се овозможи координација помеѓу надлежните државни органи вклучени во олеснувањето во
воздухопловството и субјектите на воздухопловната
индустрија во насока на:
- спроведување на одредбите од Уредбата за мерките и процедурите за олеснување во цивилното воздухопловство;
- подобрување на процесите и процедурите за олеснување на движењето на воздухоплови, екипаж, патници, карго, багаж, пошта и залихи со отстранување на
непотребните пречки и доцнења, во прилог на подобрување на ефикасноста, продуктивноста и квалитетот
на услугите во цивилниот воздушен превоз; и
- проактивно помагање на развојот на иновативни
стратегии кои опфаќаат проблеми во воздухопловната
индустрија и цивилното воздухопловство поврзани со
олеснувањето.
Активностите и мерките за спроведување на стандардите од Анекс 9 на Чикашката конвенција (Олеснување) и Документот 30, Дел 1 на ECAC (ECAC Doc 30
Part I) заедно со Националниот комитет за олеснување
се инструменти за поддршка во спроведувањето на целите од став 1 на овој дел. Примарната цел е да се организира дистрибуција на информации и координација
на задачите од став 2 на овој дел.
Воспоставувањето на Националниот комитет за
олеснување (во понатамошниот текст: НКО) и Националната програма за олеснување во воздухопловството
(во понатамошниот текст: НПОВ) е во согласност со
член 86-б од Законот за воздухопловство.
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Целта на НКО и НПОВ е да се одржи сигурна и безбедна средина во која услугите се испорачуваат на сигурен и ефикасен начин.
НПОВ треба да обезбеди рамка која ќе придонесе
кон подобрување и оптимизирање на протокот на воздухоплови, екипаж, патници и карго кои се превезуваат
преку аеродромите и подобрување на услугата на клиентите, а истовремено одржувајќи соодветни услови за
обезбедување. НКО обезбедува форум за консултации
и споделува информации за прашања поврзани со олеснувањето меѓу владините институции, владините претставници од другите заедници поврзани со воздушен
превоз и приватниот сектор.
Агенцијата за цивилно воздухопловство (во понатамошниот текст: AЦВ) треба да обезбеди ефективнo
спроведување на прописите и соодветна услуга на клиентите, за време на вршењето на воздушниот превоз, а
истовремено да го олесни пристигнувањето и заминувањето на воздухопловите.
Активностите наменети за исполнување на овие и
други сродни задачи се предвидени во НПОВ.
НПОВ има за цел да ги опфати и хармонизира интересите на сите субјекти инволвирани во олеснувањето,
на пр. јавните органи, операторите на воздухоплови,
корисниците на комерцијален воздушен сообраќај, аеродромите и друго и да промовира развој на безбедна,
сигурна и одржлива воздухопловна индустрија. Придобивките кои треба да се постигнат се:
а) да се одржи или зголеми квалитетот на протокот
на воздухопловите, екипажот, патниците и каргото;
б) да се одржи или зголеми нивото на услугите за
патниците и економичноста и ефикасноста на процесите и процедурите;
в) да се олесни, прилагоди и поттикне развојот на
воздушниот превоз и
г) да придонесе за позитивно искуство во исполнувањето на потребите на патувачката јавност.
НПОВ на Република Макединија се спроведува
преку активностите на НКО. АЦВ е одговорна за подготовка, спроведување и одржување на НПОВ како и
за функционирање на НКО со кој претседава директорот на АЦВ.
2. ПРАВНА РАМКА
НПОВ е базирана на меѓународните и европските
регулативи, стандарди и препораки, како и на националните прописи од областа на олеснувањето во воздухопловството. Нејзиното воспоставување е предвидено
со Анекс 9 на Чикашката конвенција (Олеснување) и
истата е имплементирана преку примена на Законот за
воздухопловство и Уредбата за мерките и процедурите
за олеснување во цивилното воздухопловство.

2.1 Меѓународната регулатива во врска со олеснувањето во воздухопловството ја сочинуваат:
- Чикашка конвенција за цивилно воздухопловство
(членови 10, 13, 14, 22, 23, 37 и 38);
- Анекс 9 на Чикашката конвенција (Олеснување),последно издание;
- Конвенција за унифицирање на одредени правила
во врска со превоз по воздушен пат (Монтреалската
конвенција);
- Меѓународна конвенција за поедноставување и
хармонизација на царинските процедури (Кјото конвенција) и
- Меѓународни здравствени регулативи на Светската здравствена организација.
2.2 Европското законодавство во врска со олеснувањето во воздухопловството опфаќа:
- Регулативи и директиви на Европската унија од
областа на воздухопловството;
- Европска конференција за цивилно воздухопловство (ECAC)–Олеснување во воздушниот сообраќај:
ECAC Doc 30 Part I.
2.3 Национално законодавство во врска со олеснувањето во воздухопловството опфаќа:
- Закон за воздухопловство;
- Закон за гранична контрола;
- Закон за патните исправи на државјаните на Република Македонија;
- Закон за царинска управа;
- Закон за ветеринарно здравство;
- Закон за безбедност на храна и
- Закон за јавно здравје.
НПОВ се донесува согласно член 86-б став (4) од
Законот за воздухопловство и Анекс 9 на Чикашката
конвенција (Олеснување).
Функционирањето на НКО е предвидено во член
86-б став (1) од Законот за воздухопловство и Анекс 9
на Чикашката конвенција (Олеснување).
3. ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВУВАЊЕ
3.1 Национален комитет за олеснување
НКО ја контролира и надгледува имплементацијата
на мерките за олеснување во цивилното воздухопловство и истиот е воспоставен за спроведување на НПОВ
во Република Македонија.
НКО се состанува еднаш годишно или почесто, доколку претседателот на НКО така процени.
НКО треба да:
1) Обезбеди координација помеѓу државните органи од областа на олеснувањето во воздухопловството и
субјектите на воздухопловната индустрија за отстранување на непотребни пречки и доцнења и подобрување
на ефикасноста и нивото на услугите во цивилното воздухопловство;
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2) Ги развива и спроведува одредбите на НПОВ во
согласност со одредбите на Анекс 9 на Чикашката конвенција (Олеснување);
3) Ги разгледува препораките за подобрување на
цивилното воздухопловство направени од субјектите
кои се вклучени во работтата на НКОВ;
4) Го охрабрува развивањето на најдобри практики
во сите области на олеснување во цивилното воздухопловство (пр. гранична контрола, царина, прифат и отпрема на лица со инвалидитет и намалена подвижност);
5) Ги разгледува предложените измени на прописите што се однесуваат на Анекс 9 на Чикашката конвенција (Олеснување);
6) Ги информира надлежните органи и другите организации на кои се однесуваат важните случувања во
олеснувањето во цивилното воздухопловство и бара
нивно мислење и подготвува препораки до нив за прашања поврзани со НПОВ и
7) Координира со Националниот комитет за обезбедување во цивилното воздухопловство за безбедносни
прашања коишто се поврзани со прашања од олеснувањето.
НКО е составен од претставници на државните органи кои ги претставуваат главните интереси во различни домени на олеснување и претставници на воздухопловната индустрија, што може да помогнат во работата на Комитетот. Заменици може да се назначат од
соодветните државни органи и организации. Претставниците ги претставуваат нивните државни органи и организации и иницираат неопходни мерки во поддршката на работата на НКО. Од страна на претседателот на
НКО може да бидат повикани стручњаци за да советуваат или придонесуваат во специфични предмети. За да
се обезбеди ефикасна комуникација помеѓу АЦВ и субјектите на воздухопловната индустрија (вклучувајќи
ги и странските авиопревозници), треба да се охрабрува претставувањето на индустријата во НКО.
Членови на НКО се следните државни органи:
- Агенција за цивилно воздухопловство;
- Министерство за транспорт и врски;
- Царинска управа;
- Министерство за внатрешни работи;
- Министерство за здравство и
- Агенција за храна и ветеринарство.
Членови на НКО, се и следните субјекти кои може
да бидат претставувани на индивидуално ниво или преку трговски организации:
- оператори на воздухоплови;
- давателот на услуги во воздухопловна навигација;
- даватели на аеродромски услуги;
- шпедитери и превозници за брзи пратки и
- оператори на аеродроми.
НКО ги има следните задачи:
- да врши редовен преглед на нивото на олеснување
во цивилното воздухопловство на меѓународните аеродроми во земјата;
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- да разгледува и препорачува решенија за прашањата од цивилното воздухопловство;
- да биде информиран во врска со работата на аеродромскиот комитет за олеснување за да обезбеди
практиките и процедурите на вработените на аеродром
да се во согласност со прописисте од областа на олеснувањето во воздухопловството и стандардите и препорачаните практики на ICAO;
- да ги разгледува предложените измени на меѓународните стандарди или во препорачаните практики издадени од меѓународните форуми со цел давање придонес во формулирање на своја национална политика;
- да ги разгледува одредбите од Анекс 9 на Чикашката конвенција (Олеснување) и нивното спроведување
преку практики и процедури на национално ниво, со
цел воспоставување согласност и/или утврдување на
разлики од страна на АЦВ согласно Анексот 9 на Чикашката конвенција;
- да ги идентификува и сподели информациите од
секој субјект кој учествува во развивањето во областа
на својата работа којa може да влијае на олеснувањето
и
- да обезбеди редовно одржување на состаноците на
аеродромскиот комитет за олеснување со цел мониторирање и оценување на напредокот во спроведувањето
на активностите и мерките за олеснување во воздухопловството.
НКО може да ја организира работата преку состаноци на подгрупи за поефикасно и поефективно спроведување на целите.
НКО донесува Деловник за начинот на работа. Со
Деловникот се уредува начинот на работа на комитетот, членството, подготвување на состаноците, текот,
одлучувањето и заклучоците на состаноците, составување на записник за состаноците, евиденција и чување
на документацијата од одржаните состаноци и слично
во врска со начинот на работење на НКО.
3.2 Аеродромски комитет за олеснување
На секој аеродром, аеродромскиот оператор формира Аеродромски комитет за олеснување (во понатамошниот текст: АКО) со цел координирање на прашањата во врска со олеснувањето на цивилното воздухопловство на ниво на аеродром.
Задачи на АКО се:
а) да ја спроведува НПОВ на аеродромско ниво;
б) да ги испитува проблемите кои произлегуваат со
одобрувањето на воздухопловите, патници, карго, багаж, пошта и залихи, доколку е возможно и да обезбедува ефективно решавање на проблемите кои произлегуваат на аеродромот и
в) по потреба да подготвува препораки до НКО или
министерствата/агенциите/субјектите на кои се однесуваат, за спроведување на предлозите кои не можат да
бидат прифатени од АКО.
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Со АKO претседава аеродромскиот оператор. АКО
треба да биде составен од претставници од заинтересираните страни на олеснувањето во цивилното воздухопловство, кој ги вклучува, но не е ограничен на цивилно воздухопловните власти, гранична контрола, царина, авиопревозници, агенции за обезбедување од дејствија на незаконско постапување, агенции за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта.
АKO треба да известува за и да ги иницира во НКО
прашањата поврзани со олеснување на аеродромот
и/или да назначи претставник да учествува како член
во НКО каде може да ги отвори прашањата за олеснување во цивилното воздухопловство кои не би можеле
да се решат на оперативно ниво.
Соодветните субјекти кои се членки на НКО од
став 3 на оваа точка, исто така, треба да го известуваат
и да ги иницираат прашањата за олеснување на цивилното воздухопловство со кои се соочуваат во спроведувањето на НПОВ.
3.3 Координација на НКО со Националниот
комитет за обезбедување
За прашањата кои ги засегаат и олеснувањето и
обезбедувањето од дејствија на незаконско постапување во воздухопловството, НКО треба да се координира
и да комуницира со Националниот комитет за обезбедување и обратно за да се обезбеди брзо решавање на
проблемите.
Сликата која е прикажана подолу ја илустрира рамката за координација во спроведувањето на НПОВ.

3.4 Државни органи вклучени во олеснувањето на
воздухопловството
Активностите и мерките за спроведување на стандардите од Анекс 9 на Чикашката конвенција (Олеснување) и Документот 30, Дел 1 на ECAC (ECAC Doc 30
Part I) се распределени помеѓу повеќе државни органи
зависно од нивните надлежности.
3.4.1 - Агенција за цивилно воздухопловство (АЦВ)
АЦВ е назначен орган одговорен за НПОВ. Претседател на НКО е директорот на АЦВ во својство на национален координатор во воздухопловното олесну-
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вање. Претседателот на НКО е одговорен за свикување
на редовни и вонредни состаноци и гарантира дека политиките и/или регулативите предложени од страна на
НКО се земени во предвид од надлежниот орган при
подготовка на соодветните прописи од областа на воздухопловството. Назначениот орган координира со сите надлежни државни органи, кои се целосно одговорни за нивните надлежности.
Надлежности на АЦВ од областа на олеснувањето
во воздушниот сообраќај се:
а) Да работи со претседавачот/претставникот на Националната програма за обезбедување во цивилното
воздухопловство за да постигне и одржи конзистентност помеѓу НПОВ и Националната програма за обезбедување;
б) Да обезбеди административна поддршка на НКО;
в) Периодично да ја разгледа целосната услогласеност со стандардите и препорачаните практики на
Анекс 9 на Чикашката конвенција (Олеснување) и, ако
е потребно, да ги утврди разликите и да го извести
ICAO;
г) Да осигура операциите да се вршат на начин со
кој ќе се постигне ефективна усогласеност со прописите притоа одржувајќи високо ниво на продуктивност за
превозниците, аеродромите и вклучените надлежни
државни органи и
д) Да преземе која било друга работа поврзана со
олеснувањето во воздушниот сообраќај доделена од
претседателот на НКО.
Надлежности на АЦВ од областа на обезбедување
во воздушниот сообраќај се:
а) Да воспостави и обезбеди спроведување на Националната програма за обезбедување за да го заштити
цивилното воздухопловство од дејствија на незаконско
постапување;
б) Да дефинира и распредели задачи и координира
активности помеѓу други надлежни државни органи и
аеродроми и оператори на воздухоплови, даватели на
услуги во воздушниот сообраќај и други засегнати субјекти одговорни за спроведување на различни аспекти
на Националната програма за обезбедување во цивилното воздухопловство;
в) Да обезбеди ресурси за поддршка и опрема коишто им се неопходни на службите за обезбедување во
воздухопловството кои треба да бидат достапни на секој аеродром наменет за цивилно воздухопловство;
г) Да координира и соработува со другите државни
органи и оператори на аеродроми и воздухоплови во
спроведување на мерките за обезбедување во воздухополвството на начин кој ќе обезбеди минимизирање на
непотребните доцнења и непријатности при движењата
на патниците, багажот, каргото и воздухопловите;
д) Да обезбеди опрема, донесување и усвојување на
процедури и иницијативи за да го олесни движењето на
патници, багаж, карго и воздухоплови доколку сите
потребни мерки за обезбедување и други услови за
контрола се исполнети и
ѓ) Да учествува на состаноците на НКО.
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3.4.2 Министерство за транспорт и врски (МТВ)
Надлежности на МТВ од областа на олеснувањето
во воздушниот сообраќај се:
а) Периодично да ја разгледа целосната услогласеност со стандардите и препорачаните практики на
Анекс 9 на Чикашката конвенција (Олеснување) и
б) Да учествува на состаноците на НКО.
3.4.3 Царинските власти – Министерство за финансии (МФ) - Царинска управа на Република
Македонија (ЦУ)
Надлежности на ЦУ од областа на олеснувањето во
воздушниот сообраќај се:
а) Да врши надзор и контрола на патници во пристигнување/заминување, карго и пошта со цел да се
обезбеди спроведување на националното законодавство;
б) Да обезбеди електронско поднесување на информациите кои се барат при пристигнување или заминување на каргото согласно препорачаните практики на
Анекс 9 на Чикашката конвенција (Олеснување);
в) Да воспостави едноставни процедури за пропуштање на стока на излез или влез во државата;
г) Да заплени забранета стока и конфискација на ограничена стока;
д) Да учествува во НКО, а по потреба и на други
состаноци поврзани со олеснувањето и
ѓ) Да обезбеди доволен број на услуги на операторите на воздухоплови без наплатување на надоместок
во текот на работното време на аеродромот.
3.4.4 Имиграциските власти/властите за издавање
на патни исправи/пасош/виза – Министерство за
внатрешни работи (МВР)
Надлежности на МВР од областа на олеснувањето
во воздушниот сообраќај се:
а) Да издава патни исправи и да обезбеди машински
читливите патни исправи да се во согласност со ICAO
спецификациите дадени во ICAO Doc 9303 – со цел да
се обезбеди читливост во цел свет на машинските читачи на различни производители;
б) Да открие и да не издаде патна исправа на лице
несоодветно идентификувано или со досие што може
да претставува закана за цивилното воздухопловство и
државата;
в) Да се координира со органите за обезбедување,
доколку е возможно, со цел да обезбеди технологиите
инкорпорирани во патните исправи да го зајакнат олеснувањето и обезбедувањето на патникот;
г) Да врши проверка на важноста и прифатливоста
на патните исправи во премините на граничните контроли;
д) Да врши распит на лица кои влегуваат и излегуваат од државата;
ѓ) Да бара карти за влегување и излегување со цел
да се провери нивната усогласеност со стандардите за
форматот утврдени во Анекс 9 на Чикашката конвенција (Олеснување);
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e) Да открие и спречи патување на лице со несоодветна документација, бидејќи истите можат да претставуваат закана за цивилното воздухопловство и државата;
ж) Да подготви и презема, доколку националното и
меѓународното законодавство дозволува, мерки за информирање односно споделување со засегнатите страни и регионалните држави со цел да се заштитат националните граници од негативните последици од илегалната имиграција;
з) Да дава помош на операторите на воздухоплови
во проверка на патните исправи;
ѕ) Да ги информира операторите за условите од назначениот орган во однос на влез/транзит и заминување
на патниците;
и) Во случај на воздухопловна несреќа, да се прифати без задоцнување привремен влез, на експертите за
потрага, спасување, истражување на несреќа и поправка или спасување на воздухоплов во согласност со
Анекс 12 на Чикашката конвенција (Потрага и спасување) и Анекс 13 на Чикашката конвенција (Истражување на воздухопловни несреќи и инциденти), доколку
е нужно, освен пасош да не се бара да се поседува друга патна исправа;
ј) Да бара виза за експертите инволвирани во мисија за истрaжување на несреќа, назначениот орган, ако е
потребно, да им издаде таква виза на пристигнување
или да се олесни влезот на експерти при пристигнување;
к) Да обезбеди одредбите од Анекс 9 на Чикашката
конвенција (Олеснување)да се применуваат за лица на
кои им е забранет влез и депортираните лица;
л) Да учествува во НКО и доколку се бара и на други состаноци поврзани со олеснување и
љ) Да обезбеди доволен број на услуги на операторите на воздухоплови без наплатување на надоместок
во текот на работното време на аеродромот.
3.4.5 Орган надлежен за здравство – Министерство
за здравство (МЗ)
Согласно член 14 од Чикашката Конвенцијата, преземени се ефективни мерки за спречување на ширење
на преносливи болести преку воздух.
Надлежности на МЗ од областа на олеснувањето во
воздушниот сообраќај се:
а) Активно да сооработува со Светската здравствена организација (СЗО) и другите земји со цел да обезбеди Меѓународните здравствени регулативи (МЗР)
ефективно да бидат спроведени;
б) Да ги идентификува случаите кои вклучуват болест или смрт над очекуваното ниво за одреден временски период во сите области од државата;
в) Итно да ги пријавува, на соодветен начин, сите
расположливи суштински информации за здравствено
згрижување;
г) Итно да ги спроведува прелиминарните контролни мерки (против ширење на болести);
д) Итно и ефективно да одговара за јавните здравствени ризици и јавните здравствени итни случаи од
меѓународен интерес;
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ѓ) Да обезбеди дизинфекција, дизинсекција и дератизација на воздухоплов и истите да се вршат во согласност со препораките на СЗО и МЗР и во соработка
со аеродромот и операторите на воздухоплов;
е) Да обезбеди соодветни простории за вакцинација, карантин (кога е потребно) во соработка со аеродромот и операторите на воздухоплов и да издаде потребни сертификати;
ж) Итно да ги извести СЗО согласно условите на
МЗР за сите основни информации поврзани со каков
било здравствен ризик од меѓународна природа;
з) Да обезбеди пристап до соодветната медицинска
служба вклучувајќи ја дијагностичката опрема со цел
да се овозможи брза проценка и грижа за болните патници/вработени на аеродром;
ѕ) Да обезбеди соодветен простор, одвоен од другите патници, за да се направи интервју со лицата кои се
сомнителни или заразени;
и) Да врши проценка на здравствената состојба, и
ако е потребно, да организира карантин за сомнителни
и заразени патници и
ј) Учествување на НКО и доколку се бара и на други состаноци поврзани со олеснување.
3.4.6 Надлежен орган за храна и животни – Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ)
Надлежности на АХВ од областа на олеснувањето
во воздушниот сообраќај се:
а) Да издава сертификат дека растенијата и животните кои се извезуваат од и се увезуваат во државата ги
задоволуваат прописите за транспорт;
б) Да одржува директни консултации со меѓународни агенции/институции кои ја регулираат храната, земјоделието и животните со цел да биде во тек со последните случувања и да го информира АКО и другите
претставници за случувањата кои имаат влијание врз
цивилното воздухопловство;
в) Да врши дезинфекција на воздухоплов и користење само на методи и дезинфекциони средства препорачани од страна на Светската организација за заштита
на здравјето на животните;
г) Да прогласи вонредни мерки во случај на опасност од болни животни;
д) Да учествува во НКО и доколку се бара и на други состаноци поврзани со олеснување и
ѓ) Да обезбеди, во соработка со аеродромот и операторот на воздухопловот, подготвување, чување и услугите на опслужување со храна и вода и други артикли наменети за конзумирање на аеродром или во авион
да ги задоволуваат сите стандарди поставени од СЗО и
властите за храна и земјоделие.
3.4.7 Оператори на воздухоплов
Надлежности на Операторот на воздухоплов од областа на олеснувањето во воздушниот сообраќај се:
а) Да врши ефикасно справување со патниците и
каргото;

Бр. 163 - Стр. 31

б) Да ги информира патниците за специфичните услови во земјите кои планираат да ги посетат или транзитираат преку нив;
в) Да ги преземе потребните мерки на претпазливост за да осигура патниците да поседуват потребни
патни исправи во времето на влегување во воздухопловот;
г) Да преземе одговорност за чување и згрижување
на излезените патници и екипаж од времето кога тие го
напуштиле воздухопловот до нивното примање за
преглед;
д) Да обезбеди соодветна помош за патниците со
посебни потреби вклучувајќи ги и малолетните лица и
лицата со намалена подвижност и инвалидитет и
ѓ) Да учествува во НКО и доколку се бара и на други состаноци поврзани со олеснување.
3.4.8 Оператор на аеродром
Операторот на аеродроми треба редовно да се консултира со операторите на воздухоплови, МВР, ЦУ,
МЗ и/или други претставници на државните органи кои
се вклучени во олеснувањето во воздухопловството со
цел да се обезбеди задоволително олеснување и услуги
за брзо справување и одобрување на екипаж, патници,
багаж, карго, пошта и залихи.
Надлежности на операторот на аеродром од областа
на олеснувањето во воздушниот сообраќај се:
а) Да ги дизајнира аеродромите на начин да се подобри протокот на сообраќајот на аеродром;
б) Да ги постави меѓународните препорачани знаци
за да се олесни движењето/протокот на патниците на
аеродром;
в) Да обезбеди опрема за прикажување на информации за летовите (FIDs);
г) Да користи специјална опрема за обезбедување,
доколку е потребно, при преглед на патниците со цел
да се намали бројот на патници што треба да се прегледаат со други средства;
д) Да обезбеди простор со неопходна опрема за одржување на јавно здравје, како и карантин за животни
и растенија;
ѓ) Давање, одржување, и оптимизирање на опремата и услугите за патниците со посебни потреби вклучувајќи патници со намалена подвижност и инвалидитет;
е) Да го формира AKO и
ж) Да учествува во НКО и на други состаноци за
олеснување.
3.4.9 Даватели на аеродромски услуги
Надлежности на давателот на аеродромски услуги
од областа на олеснувањето во воздушниот сообраќај
се:
а) Директно да соработува со АЦВ за да се обезбеди брз проток на воздухоплови, екипаж, патници,
карго, багаж, пошта и залихи преку аеродромските објекти и
б) Да учествува на состаноците на АКО.
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