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Neni 25
Në nenin 51-a paragrafi (3) shlyhet:
Paragrafi (4) bëhet paragraf (3).
Neni 26
Në nenin 52 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“Mbikëqyrje inspektuese të prodhimit bujqësore
primar, prodhimtarisë dhe qarkullimit të farës dhe
fidanëve, përdorimit të prodhimeve për mbrojtje të bimëve
dhe plehrave, si dhe gjatë importit të prodhimeve bujqësore
organike në vendin e shkarkimit kryen Inspektorati
Shtetëror i Bujqësisë.
Mbikëqyrje inspektuese të
përpunimit dhe qarkullimit të prodhimeve organike dhe
përpunimit dhe qarkullimit të prodhimeve në kalim kryen
Agjencia për Ushqim dhe Veterinari. "
Neni 27
Në nenin 52-a paragrafi (1) pas fjalëve: “veterineri
zyrtar” shtohen fjalët: “përkatësisht inspektori shtetëror
për ushqim”.
Neni 28
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
në afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 29
Procedurat e filluara për dhënien e aktvendimit për
autorizim për kryerjen e kontrollit profesional deri në ditën
e fillimit të zbatimit të nenit 24 të këtij ligji me të cilat
kryhet ndryshimi i nenit 50 të Ligjit për prodhimtari
bujqësore organike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë”, numër 146/2009, 53/11, 149/15, 39/16), do
të përfundojnë në pajtim me Ligjin për prodhimtari
bujqësore organike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 146/2009, 53/11, 149/15, 39/16).
Neni 30
Dispozita e nenit 24 të këtij ligji me të cilat bëhet
ndryshimi i nenit 50 të Ligjit për prodhimtari bujqësore
organike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”,
numër 146/2009, 53/11, 149/15, 39/16) do të fillojë të
zbatohet me fillimin e zbatimit të Ligjit për procedurën e
përgjithshme administrative, në pajtim me nenin 141 të
Ligjit për procedurën e përgjithshme administrative
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, numër
124/15).
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УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
пензиското и инвалидското осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 јули 2016 година.
Бр. 08-3242/1
14 јули 2016 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување
(„Службен весник на Република Македонија” брoj
173/15) во членот 2 став (2) зборот „септември“ се
заменува со зборот „ноември“.
Член 2
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за пензиското и инвалидското
осигурување.
Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе
започне да се применува од 1 декември 2016 година.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM
PENSIONAL DHE INVALIDOR

Neni 31
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
_________

Neni 1
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për
sigurim pensional dhe invalidor ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 173/15) në nenin 2
paragrafi (2) fjala “shtator” zëvendësohet me fjalën
“nëntor”.

3259.
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 2
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
te Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor.
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Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës se Maqedonisë", ndërsa do të fillojë
të zbatohet nga 1 dhjetori 2016.
_________
3260.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ГРАДЕЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за градење,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 јули 2016 година.
Бр. 08-3243/1
14 јули 2016 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ
Член 1
Во Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11,
54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14,
28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15,
217/15,226/15, 30/16, 31/16, 39/16 и 71/16) во членот 29
став (1) во алинејата 2 по зборот „проект,“ се додаваат
зборовите: „а доколку е издадено одобрение за градење
врз основа на идеен проект согласно со Законот за технолошки индустриски развојни зони и Законот за индустриски-зелени зони да изведува градежни работи
согласно одобрението за градење и идејниот проект,“.
Член 2
Во членот 36 став (1) во алинејата 1 по зборoвите:
„одобрението за градење,“ се додаваат зборовите: „а
доколку е издадено одобрение за градење врз основа на
идеен проект согласно со Законот за технолошки индустриски развојни зони и Законот за индустриски-зелени зони да врши проверка над изградбата дали истата е во согласност со идејниот проект и одобрението за
градење,“.

Член 3
Во членот 57 став (1) по зборовите: „градби за потребите на граничните премини,“ се додаваат зборовите:
„градби предвидени со урбанистичко-планска документација за градби од посебен интерес (освен градби
за индивидуално домување),“.
Во ставот (2) по зборовите: „градби за индивидуално домување,“ се додаваат зборовите: „градби за индивидуално домување предвидени со урбанистичко-планска документација за градби од посебен интерес,“.
Член 4
Во членот 59-ѕ по ставот (5) се додава нов став (6)
кој гласи:
„(6)Одредбите од ставовите (1), (2), (3), (4) и (5) на
овој член, не се применуваат за надградба на објекти за
индивидуално домување изградени во опфат на кој согласно урбанистички план или урбанистичко-планска
документација е предвидена изградба на објект од јавен интерес утврден со закон.“
Член 5
По членот 78-а се додава нов член 78-б кој гласи:
„Член 78-б
(1) Доколку при изградба на државен пат или железничка пруга потребно е да се изврши дислокација
на далновод или трафостаница, се спроведува постапка
за дислокација на енергетски објект.
(2) Дислокацијата на енергетски објект од став (1)
на овој член се спроведува врз основа на одобрен проект за дислокација на енергетски објект.
(3) За одобрување на проект за дислокација на
енергетски објект, операторот на електродистрибутивниот систем во чии рамки е далноводот и/или трафостаницата кои се предмет на дислоцирање, поднесува
барање до органот на државна управа надлежен за
вршење на работите од областа на уредување на просторот, кон кое се доставува проект за дислокација на
енергетски објект со позитивен извештај за ревизија на
истиот.
(4) Надлежниот орган од став (3) на овој член, должен е во рок од пет работни дена да донесе решение за
одобрување на проектот за дислокација на енергетски
објект и да го завери проектот со заверка и печат или
да достави известување за констатирани недостатоци
до подносителот на барањето.Доколку подносителот
на барањето за одобрување на проектот за дислокација
на енергетски објект не ги отстрани констатираните недостатоци во рок од 10 работни дена од приемот на известувањето за констатирани недостатоци, надлежниот
орган од став (3) на овој член донесува решение за одбивање на барањето.
(5) Техничкиот преглед на дислоцираните енергетски објекти од ставот (1) на овој член, го врши надзорен инженер со овластување А за вршење на надзор
над изградбата на градби и истите се ставаат во употре-

