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по Договор за Првиот програмски зае
за развојни политики-ПДПЛ 1............
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1361. Уредба за изменување и дополнување н
Уредбата за начинот, условите и поста
ката за давање под закуп на станови в
сопственост на Република Македониј

  
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО

1359. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уста

публика Македонија, претседателот на Републ
донија и претседателот на Собранието на Репу
кедонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДО
ЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО З
МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И
СВЕТСКА БАНКА ПО ДОГОВОР ЗА ПРВИО
РАМСКИ ЗАЕМ ЗА РАЗВОЈНИ ПОЛИТИКИ

 
Се прогласува Законот за задолжување на

ка Македонија со заем кај Меѓународната ба
нова и развој - Светска банка по Договор 
програмски заем за развојни политики - ПДП
што Собранието на Република Македониј

се на седницата одржана на 21 ноември 2005 
 
  Бр. 07-4296/1                              Претседат

21 ноември 2005 година        на Република Ма
 
 
     Скопје                    Бранко Црвенко

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
                          д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
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З А К О Н НИЈА 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА СО ЗАЕМ КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА 
ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ - СВЕТСКА БАНКА ПО  

вот на Ре-
ика Маке-
блика Ма- ДОГОВОР ЗА ПРВИОТ ПРОГРАМСКИ ЗАЕМ 

ЗА РАЗВОЈНИ ПОЛИТИКИ - ПДПЛ 1 
 

Член 1 ЛЖУВА-
АЕМ КАЈ 
 РАЗВОЈ - 
Т ПРОГ-

 - ПДПЛ 1 

Република Македонија се задолжува кај Меѓународна-
та банка за обнова и развој - Светска банка со заем во из-
нос од 24.400.000 ЕВРА, наменет за реализација на Први-
от програмски заем за развојни политики - ПДПЛ 1. 
 

Член 2  Републи-
нка за об-
за Првиот 
Л 1, 

Условите и начинот на користење на заемот од чле-
нот 1 на овој закон, се утврдуваат со Договор за Првиот 
програмски заем за развојни политики - ПДПЛ 1, кој ќе 
се склучи меѓу Владата на Република Македонија и Ме-
ѓународната банка за обнова и развој - Светската банка. 

а го доне-
година. 

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. 

ел 
кедонија, 
вски, с.р.  

Член 3 
Рокот за отплата на заемот од членот 1 на овој за-

кон е 17 години, со вклучен грејс период од пет години 
и каматна стапка од ЛИБОР + 0,75% годишно. 
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Заемот ќе се отплаќа на 24 полугодишни ануитети 
од кои почнувајќи од 15 април 2011 до 15 април 2022 
година ќе се отплаќаат 23 еднакви полугодишни ануи-
тети во износ од 1.015.000 ЕВРА и на 15 октомври 
2022 година ќе се отплати последниот ануитет во износ 
од 1.055.000 ЕВРА. 
Во грејс периодот од пет години, што претставува и 

период на реализација на проектот, ќе се плаќа само 
каматата на заемот. 
 

Член 4 
На или веднаш по датумот на влегувањето во сила 

на Договорот за заем од членот 2 став 1 на овој закон, 
се плаќа еднократна провизија - трошок во износ од 1% 
од износот на заемот. Износот на еднократната прови-
зија може да биде и помала од 1% врз основа на прет-
ходно донесена одлука на Меѓународната банка за об-
нова и развој - Светска банка. 
На износот на неповлечените средства од заемот се 

плаќа провизија во  висина од 0,75% годишно пропи-
шана од страна на Меѓународната банка за обнова и 
развој - Светска банка.  
Провизијата од ставот 2 на овој член се плаќа полу-

годишно и тоа на 15 април и на 15 октомври секоја го-
дина. 

Член 5 
Корисник на средствата од заемот од членот 1 на 

овој закон е Министерството за финансии во име на 
Владата на Република Македонија. 
 

Член 6 
Република Македонија заемот од членот 1 на овој 

закон ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македо-
нија. 
 

Член 7 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во �Службен весник на Република Македонија�. 
__________ 

 
L I G J 

PËR NGARKIMIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 
ME HUA TE BANKA NDËRKOMBËTARE PËR RIN-
DËRTIM DHE ZHVILLIM-BANKA BOTËRORE SIPAS 
MARRËVESHJES PËR HUAN  E PARË PROGRAMORE  

PËR POLITIKA ZHVILLIMORE�PDPL 1 
 

Neni 1 
Republika e Maqedonisë ngarkohet te Banka 

Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim - Banka 
Botërore me hua në shumë prej 24.400.000 euro, të 
destinuar për realizimin e huas së parë programore për 
politika zhvillimore � PDPL 1. 

 
Neni 2 

Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huas nga neni 1 i 
këtij ligji, përcaktohen me Marrëveshjen për huan e parë 
programore për politika zhvillimore � PDPL 1, që do të 
lidhet midis Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe 
Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim - 
Banka 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 kthimit të huas nga neni 1 i këtij ligji është 17 

vjet, me grejs periudhë prej 5 vjetësh dhe shkallë të 
kamatës LIBOR prej + 0.75% në vit. 

Huaja do të kthehet në 24 anuitete gjysmëviti prej të 
cilave duke filluar prej 15 prillit 2011 deri 15 prill 2022, do 
të paguhen 23 anuitete të barabarta gjysmëviti në shumë 
prej  1.015.000 euro dhe më 15 tetor 2022 do të kthehet 
anuiteti i fundit në shumë prej 1.055.000 euro. 

Në grejs periudhën prej 5 vjetësh, që paraqet edhe 
periudhën e realizimit  të projektit, do të paguhet vetëm 
kamata e huas. 

Neni 4 
Në datën ose menjëherë pas datës së hyrjes në fuqi të 

Marrëveshjes për hua nga neni 2, paragrafi 1 i këtij ligji, 
paguhet provizion i njëhershëm-shpenzim në shumë prej 
1% nga shuma e huas. Shuma e provizionit të njëhershëm 
mund të jetë edhe më e vogël se 1% në bazë të aktvendimit 
të marrë paraprakisht të Bankës Ndërkombëtare për 
Rindërtim dhe Zhvillim-Banka Botërore. 

Për shumën e mjeteve të patërhequra nga huaja paguhet 
provizion në lartësi prej 0,75% në vit të përcaktuar nga ana 
e Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim-
Banka Botërore.  

Provizioni nga paragrafi 2 i këtij neni paguhet në 
gjysmëvit edhe atë më 15 prill dhe më 15 tetor secilin vit. 

 
Neni 5 

Shfrytëzues i mjeteve të huas nga neni 1 i këtij ligji 
është Ministria e Financave në emër të Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë. 

 
Neni 6 

Republika e Maqedonisë, huan nga neni 1 i këtij ligji 
do ta  paguajë nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë. 

 
Neni 7 

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në �Gazetën 
zyrtare të Republikës së Maqedonisë�. 

__________ 
1360. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА  ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО  

ОСИГУРУВАЊЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 21 ноември 2005 година. 
 
   Бр. 07-4306/1                             Претседател 

21 ноември 2005 година        на Република Македонија, 
       Скопје                    Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
                          д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО  

И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Законот за пензиското и инвалидското осигуру-

вање (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 
5/2001, 50/2001, 85/2003, 50/2004 и 4/2005), во членот 
30 од Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за пензиското и инвалидското осигурување 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
24/2000), бројот �35� се заменува со бројот �33�, а бро-
јот �30� се заменува со бројот �28�. 

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во�Службен весник на Република Македонија�. 

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM 

PENSIONAL DHE INVALIDOR 
 

Neni 1 
Në Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor (�Gazeta 

zyrtare e Republikës së Maqedonisë� numër 80/93, 3/94, 
14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 5/2001, 50/2001, 
85/2003, 50/2004 dhe 4/2005), në nenin 30 nga Ligji për 
ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurim pensional 
dhe invalidor (�Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë� numër 24/2000), numri �35� zëvendësohet 
me numrin �33�, ndërsa numri �30� zëvendësohet me 
numrin �28�. 

 
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në �Gazetën 
zyrtare të Republikës së Maqedonisë�. 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1361. 
Врз основа на член 33 од Законот за домување 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/98, 48/00, 39/03 и 96/04), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 15.11.2005 го-
дина, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА НАЧИНОТ, УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКА-
ТА ЗА ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА СТАНОВИ ВО 
СОПСТВЕНОСТ НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Уредбата за начинот, условите и постапката за 
давање под закуп на станови во сопственост на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 10/99) во членот 4 се додава нов став 2 
кој гласи: 

�По исклучок, стан на користење под закуп на ли-
цата од член 2, алинеја 1 и 4 од оваа уредба може да се 
доделува и во местото на живеење каде ја обавуваат 
функцијата врз основа на писмено барање кое содржи: 

- функција на која е избрано, именувано или назна-
чено лицето; 

- лична изјава дека не поседува стан или куќа во 
лична сопственост или во сопственост на член на по-
тесното семејство (брачен другар или деца кои живеат 
во заедничко домаќинство) во местото на живеење и 

- посебна согласност добиена од органот на држав-
ната власт од член 3 на оваа уредба каде лицето ја оба-
вува функцијата.� 

 
Член 2 

Во членот 11, ставот 2 се менува и гласи: 
�За опремување на становите одлучува Комисијата 

за станбени прашања, а го врши Службата за општи и 
заеднички работи на Владата на Република Македонија 
(во натамошниот текст: Служба), со средства обезбеде-
ни од Буџетот на Република Македонија.� 

 
Член 3 

Во членот 14 во ставот 1 зборовите: �органот кој го 
опремил станот� се заменуваат со зборот �Службата�. 
Во ставот 2 зборовите: �го врши органот што го 

опремил станот� се заменуваат со зборовите: �ја врши 
Службата�. 

 
Член 4 

Одредбите на членовите 2 и 3 од оваа уредба ќе се 
применуваат од 01.01.2006 година. 

 
Член 5 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
Бр. 19-4109/1                      Претседател на Владата 

15 ноември 2005 година        на Република Македонија, 
    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
1362. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00, 12/03 и 55/05) и член 20 
став 1 од Законот за користење и располагање со ства-
рите на државните органи (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 8/05), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 15.11.2005 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ДАВАЊЕ 
НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР 

 
Член 1 

На досегашниот сопственик - корисник - Мини-
стерството за економија му престанува користењето на 
недвижната ствар - деловен простор на ул. �Никола 
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О Д Л У К А Вапцаров� бр. 7, зграда 1, влез 1, Скопје, лоциран на 
К.П. бр. 12018, КО Центар 1, УП бр. 1005/.4426 од 
18.01.1999 година, евидентиран во имотен лист во 
сопственост на Република Македонија и тоа во вкупна 
површина од 1.291 м2. 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНО-
ВАЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРА-
ВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКО 

ПОДРАЧЈЕ �ЈАСЕН� - СКОПЈЕ 
 Дел од недвижната ствар од став 1 на овој член и 

тоа I кат со вкупна површина од 418,18 м2 се дава на 
користење на Агенцијата за поддршка за претприем-
ништвото на Република Македонија, заради просторно 
сместување на истата. 

Член 1 
Во член 11 од Одлуката за основање на Јавно претпри-

јатие за управување и заштита на повеќенаменското по-
драчје �Јасен� - Скопје, по зборот Скопје во првата речени-
ца се додаваат зборовите: �и вработените од Управата на 
националните паркови и ловишта�, односно од вкупно 8 
вработени 5 се преземаат од Јавното претпријатие за упра-
вување и заштита на повеќенаменското подрачје �Јасен� - 
Скопје, а преостанатите 3 вработени се преземаат по еден 
од страна на Националните паркови: Пелистер, Галичица и 
Маврово. 

Дел од недвижната ствар од став 1 на овој член и 
тоа II кат со вкупна површина од 420,64 м2 се дава на 
користење на Агенцијата за странски инвестиции на 
Република Македонија, заради просторно сместување 
на истата. 
Дел од недвижната ствар од став 1 на овој член и 

тоа III кат со вкупна површина од 452,18 м2 се дава на 
користење на Министерството за правда, заради про-
сторно сместување на Информатичкиот центар на пра-
восудните органи на Република Македонија. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к

  Бр. 19-4161/1                      Претседател на Владата 
Член 2 15 ноември 2005 година       на Република Македонија, 

Примопредавање на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука да се изврши меѓу Министерството за 
економија и Агенцијата за поддршка за претприем-
ништвото на Република Македонија, Агенцијата за 
странски инвестиции и Министерството за правда, 
во рок од 5 дена од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука. 

    Скопје                    д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________ 

1364. 
Врз основа на член 18, став 4 од Законот за јавен долг 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 62/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 
18.11.2005 година, донесе 

  
О Д Л У К А Член 3 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ  Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за престанок на користе-
ње и давање на користење на недвижна ствар бр. 19-
3211/1 од 9 септември 2005 година (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 77/05). 

ВО 2005 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се уредуваат видот и карактери-

стиките на државни обврзници кои ќе ги емитува Ми-
нистерството за финансии во 2005 година, во вкупен 
износ од 100.000.000 денари.  

Член 4 2. Државните обврзници се издаваат со цел за прибира-
ње на парични средства заради премостување на времен-
ската неусогласеност меѓу приливот на приходи и извршу-
вање на расходите на Буџетот на Република Македонија за 
2005 година и за финансирање на Буџетскиот дефицит. 

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

 
Бр. 19-4115/1                      Претседател на Владата 3. Издавањето на државната обврзница се врши соглас-

но календарот за планираните емисии на државните хартии 
од вредност кој го утврдува и објавува Министерството за 
финансии на почетокот на периодот за кој се однесува. 

15 ноември 2005 година        на Република Македонија, 
    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
4. Државните обврзници се издаваат во денари и се 

водат како електронски записи во регистарот. 
1363. 
Врз основа на член 88, став 1 и 2, член 89, став 1, 2 

и 3, член 135, став 5 од Законот за природата (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 67/04) и член 
3, став 1 од Законот за јавните претпријатија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 38/96, 6/02 и 
40/03) и Одлуката за основање на Јавно претпријатие 
за управување и заштита на повеќенаменското подрач-
је �Јасен� - Скопје бр. 19-2393/1 од 31.10.2005 година, 
донесена од Владата на Република Македонија, Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана 
15.11.2005 година, донесе 

5. Издадените државни обврзници се котираат на Ма-
кедонската берза за хартии од вредност согласно регула-
тивата за котирање, како и на други финансиски пазари. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�,  ќе се применува од 24.11.2005 година.  а

 
Бр. 19-4232/1                   Заменик на претседателот 

18 ноември 2005 година         на Владата на Република  
   Скопје                                       Македонија, 
                                        Радмила Шекеринска, с.р. 
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