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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 ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 јануари 2015 година.
Бр. 08 – 178/1
14 јануари 2015 година
Скопје

170.

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 ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА
Член 1
Во Законот за заштита на децата („Службен весник
на Република Македонија“ брoj 23/13, 12/14, 44/14 и
144/14), во членот 33 алинеја 4, сврзникот „и“ се заменува со запирка и се додава нова алинеја, која гласи:
„- Даунов синдром и“.
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Член 2
Во членот 35 по ставот (2) се додава нов став (3),
кој гласи:
„(3) Износот на посебниот додаток од ставот (1) на
овој член се зголемува за 25% и изнесува 5252,50 денари за материјално необезбедени родители, кои се корисници на социјална парична помош и постојана парична помош кои имаат дете со специфични потреби
кое има пречки во телесниот или менталниот развој
или комбинирани пречки во развојот до 26 години живот.“
Во ставот (3), кој станува став (4), зборовите: „ставовите (1) и (2)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (1), (2) и (3)“.
Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јуни 2015
година.
_________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE
Neni 1
Në Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 23/13, 12/14, 44/14 dhe
144/14), në nenin 33 alineja 4 lidhëza "dhe" zëvendësohet
me presje dhe shtohet aline e re, si vijon:
” - Sindroma e Daunit dhe".
Neni 2
Në nenin 35 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3),
si vijon:
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"(3) Shuma e shtesës së veçantë nga paragrafi (1) të
këtij neni, rritet për 25% dhe arrin 5252,50 denarë për
prindër të pasiguruar materialisht, të cilët janë shfrytëzues
të ndihmës sociale me para dhe ndihmës së përhershme me
para të cilët kanë fëmijë me nevoja specifike që ka pengesa
në zhvillimin trupor apo mental ose pengesa të kombinuara
në zhvillim deri në 26 vjet jetë."
Në paragrafin (3), i cili bëhet paragrafi (4), fjalët:
"paragrafët (1) dhe (2)" zëvendësohen me fjalët:
"paragrafët (1), (2) dhe (3)".
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, kurse do
të fillojë të zbatohet nga 1 qershori 2015.
__________
153.
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
ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за производи за заштита на растенијата,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 јануари 2015 година.
Бр. 08-179/1
14 јануари 2015 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 ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА
Член 1
Во Законот за производи за заштита на растенијата
( „ Службен весник на Република Македонија “ бр.
110/07, 20/09, 17/11, 53/11 и 69/13 ), во членот 2 по точката 4 се додаваат две нови точки 5 и 6 кои гласат:
„5. „Помошни супстанции “ се супстанции кои влегуваат во составот на производите за заштита на растенијата, а имаат за цел подобрување на нивната ефикасност или постигнување на други пестицидни својства;
6. „Паралелен увоз на производ за заштита на растенијата“ е увоз на производ за заштита на растенијата
за кој е издадено одобрение за ставање во промет во
земја членка на Европската унија, Швајцарија,
Норвешка, Канада, Јапонија, Израел, САД, Русија или
Турција кој е ист или сличен со производ за заштита на
растенијата произведен од ист производител за кој е
издадено одобрение за пласирање на пазар во Република Македонија и за кој Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство има издадено одобрение за паралелен увоз.“
Точките 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28 стануваат точки 7,
8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28,29 и 30.

Член 2
Во членот 3 став (2) зборовите „ дозвола за увоз на
паралелен производ “ се заменуваат со зборовите „
одобрение за паралелен увоз “.
Член 3
Во членот 4 став (2) во третата реченица зборовите
„Официјалното овластување “ се заменуваат со зборот
„Овластувањето“.
Член 4
Во членот 24 ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Членовите на комисијата од ставот (1) на овој
член не можат да бидат поврзани со подносителите на
барања или со правните и физичките лица кои произведуваат или пласираат на пазар производи во смисла на
судир на интереси. За спречување на судир на интереси, соодветно се применуваат одредбите од Законот
за спречување судир на интереси. Во постапката на
одобрување на производите за заштита на растенијата,
членовите на стручната комисија потпишуваат изјава
за непостоење на судир на интереси.“
Во ставот (5) зборовите: „ Програмата за здравје на
растенијата “ се заменуваат со зборовите: „ Програма
за фитосанитарна политика.“
Член 5
Во членот 25 ставот (2) се брише.
Во ставот (3) кој станува став (2) во точката 17) зборовите „ ставот (3) “ се заменуваат со зборовите „ ставот (2) “.
Во ставот (4) кој станува став (3) зборовите „ ставот (3) “ се заменуваат со зборовите „ ставот (2) “.
Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (4) и (5).
Ставовите (7) и (8) се бришат.
Ставот (9) станува став (6).
Член 6
Во членот 27 став (1) по зборот „траење“ точката се
брише и се додаваат зборовите „како и за враќање на
празната амбалажа од употребените производи.“.
Член 7
Членот 28 се менува и гласи:
„(1) Одобрение за паралелен увоз на производи за
заштита на растенијата на територијата на Република
Македонија може да добие правно лице кое ги исполнува условите од членот 26 став (2) на овој закон за
пласирање пазар на големо на производи за заштита на
растенијата и кое има добиено одобрение за пласирање
на пазар на големо на производи за заштита на растенијата за производ за заштита на растенијата за кој Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство веќе има издадено одобрение за пласирање на
пазар.
(2) Производот за заштита на растенијата што има
одобрение за пласирање на пазарот во земја членка на
Европската унија, Швајцарија, Норвешка, Канада, Јапонија, Израел, САД, Русија или Турција може да се
увезува паралелно на територијата на Република Македонија кога е ист или сличен со производот за заштита
на растенијата за кој има одобрение за пласирање на
пазар на територијата на Република Македонија.
(3) Ист или сличен производ за заштита на растенијата е производот за заштита на растенијата што е
предмет на паралелен увоз и производот за заштита на
растенијата што има добиено одобрение за пласирање
на пазар на територијата на Република Македонија кои
имаат ист квалитативен и квантитативен состав на активна супстанција, иста формулација, иста доза и се
произведени од ист производител или производители
што припаѓаат на иста група на производители или се
произведени под лиценца на ист лиценциран партнер.

