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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
4366.
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
ЗА НОТАРИЈАТОТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за нотаријатот,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 декември 2018 година.
Бр. 08-7288/1
18 декември 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 НОТАРИЈАТОТ
Член 1
Во Законот за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија” број 72/16 и 142/16), во членот 3
став (4) пред зборот „неспорност” се додаваат зборовите: „диспозиција на странките и“.
Член 2
Во член 10 точките д) и ѓ) се менуваат и гласат:
„д) да има положено нотарски испит;
ѓ) да има најмалку три години работен стаж на
правни работи по положен правосуден испит или две
години работен стаж во нотарска канцеларија по положен правосуден испит;“.
Точката и) се брише.
Во ставот (2) зборовите: „во делот на психолошки
тест и тест на интегритет“ и буквата „и)“ се бришат.
Член 3
Членот 11 се менува и гласи:
„(1) Нотарот се именува со решение на Министерството врз основа на конкурс.
(2) Конкурсот за именување на нотари го распишува Министерството, а го спроведува Комората која за
таа цел формира комисија составена од пет члена од
кои два члена од Комората, еден член од Судскиот совет на Република Македонија, еден член од Академијата за судии и јавни обвинители и еден универзитетски
професор од правните факултети акредитирани во Република Македонија, применувајќи го начелото на соодветна и правична застапеност. Со комисијата раководи претседател кој се определува од редот на членовите на комисијата кои се номинирани од Комората.
(3) Во конкурсот мора да биде определено подрачјето за кое треба да се именува нотар. Ако истовремено
се распишува конкурс за повеќе нотарски места, во
конкурсот се соопштува дека кандидатите можат да се

пријават за сите нотарски места. Кандидатите можат да
го определат приоритетот на местата на кои сакаат да
бидат именувани.
(4) Конкурсот за именување на нотари се објавува
во „Службен весник на Република Македонија” и во
два дневни весника, од кои по еден од весниците што
се издаваат на македонски јазик и во весниците што се
издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од
граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.
(5) Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати не смее да биде пократок од 15 дена од денот на
објавувањето на конкурсот во „Службен весник на Република Македонија”.
(6) Пријавите со прилозите со кои се докажува дека
се исполнети условите за именување на нотар согласно
со членот 10 од овој закон, се поднесуваат писмено до
Комората.
(7) По истекот на рокот од ставот (5) на овој член,
Комората е должна да ги достави до Министерството
примените пријави со свое мислење, најдоцна во рок
од 15 дена од денот на завршување на конкурсот.
(8) На кандидатите кои нема да бидат именувани за
нотар, во рок од 15 дена од денот на именувањето на
нотарите, им се доставува писмено известување, со копија од решението за именување.
(9) Против решението за именување на нотар, неименуваниот кандидат може да поведе управен спор
пред надлежен суд.“.
Член 4
Во член 12 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат:
„(1) По именувањето во рок од 15 работни дена од
денот на приемот на записникот за преглед на просториите и опремата на нотарската канцеларија со кој се
утврдува дека нотарот ги исполнува условите кои се
однесуваат на просторот и опремата во нотарската
канцеларија, нотарот е должен да даде свечена изјава
пред министерот за правда (во натамошниот текст: министерот), при што се покануваат и претседателот на
Врховниот суд на Република Македонија и претседателот на Комората чие отсуство не претставува пречка за
давањето на свечена изјава.
(2) Нотарската свечена изјава гласи: „Изјавувам дека нотарската служба ќе ја вршам совесно, чесно и непристрасно, во согласност со Уставот, законите на Република Македонија и меѓународните договори ратификувани согласно со Уставот”.”.
Ставовите (8) и (9) се бришат.
Ставовите (10), (11) и (12) стануваат ставови (8), (9)
и (10).
Ставот (13) се брише.
Член 5
Во членот 20 став (1) точката ѓ) се менува и гласи:
„ѓ) ако е член на органи на политичка партија, финансира партија, партиска коалиција или кандидати на
изборите;“.
Член 6
Во членот 23 став (1) по зборовите: „свое седиште“
се става точка и зборовите до крајот на реченицата се
бришат.
Во ставот (2) по зборот „согласност“ се додаваат
зборовите: „или на последниот именуван нотар од подрачјето на судот на чие подрачје нотарот на кој му
престанала службата имал свое седиште, кои ќе бидат
определени како нотари кои привремено ја вршат
службата.“.
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Член 7
По членот 26 се додава нов наслов и нов член 26-а,
кои гласат:
„Слободен избор на нотар
Член 26-а
(1) Во договорите за пренос на ствари или права, за
залог или хипотека, договорните страни, без оглед дали се правни или физички лица имаат право на слободен избор на нотар на чиешто службеното подрачје се
наоѓа недвижноста, а за подвижни предмети нотарот на
чиешто службеното подрачје се наоѓа предметот на залог или живеалиштето, односно седиштето на заложниот должник.
(2) Правото на слободен избор на нотар му припаѓа на учесникот кој е обврзан да ја плати наградата и трошоците на нотарот за соодветната правна
работа.
(3) Нотарот и сите учесници во правната работа
се должни да го почитуваат правото на слободен
избор на нотарот кој е направен од учесникот и да
се воздржат од сите постапки со кои би се ограничило тоа право.“.
Член 8
Во членот 27 став (1) зборовите: „без негова претходна писмена согласност“ се бришат.
Член 9
Во членот 28 став (1) бројот „40“ се заменува со
бројот „60“.
Член 10
Во членот 32 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат:
„(1) Нотарот ќе се изземе по сопствено барање или
по барање на странките, доколку при изготвување на
нотарски акт или потврдување (солемнизирање) на
приватна исправа самиот е странка, неговиот брачен
другар, неговите браќа и сестри, неговите родители
или деца.
(2) Во случај на сомневање на странката, дали постојат причини за изземање, нотарот е должен да го
прекине вршењето на службеното дејствие.“.
Во ставот (3) запирката се заменува со точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.
Член 11
По членот 35 се додава нов наслов и нов член 35-a,
кои гласат:
„Забрана на нелојална конкуренција
Член 35-а
(1) Нотарот не смее со странка да договара и наплати награда спротивно на Нотарската тарифа.
(2) Секој граѓанин како и нотар кој има такви сознанија за друг нотар е должен случајот веднаш да го пријави во Нотарската комора.“.
Член 12
Во членот 36 став (4) зборовите: „нотарот ќе издаде
копија од нотарската исправа“ се заменуваат со зборовите: „нотарот ќе достави фотокопија од исправата, а
доколку му е побаран оригинал од исправата истата ќе
ја достави на надлежниот орган, а во списите на предметот ќе стави фотокопија од исправата“.
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Член 13
Во членот 38 став (2) зборовите: „од службено лице“
се заменуваат со зборовите: „во вршење на службата“.
Во став (5) зборовите: „на службените лица“ се заменуваат со зборовите: „во вршење на службата“.
Ставот (6) се менува и гласи:
„(6) Надоместокот на штетата се утврдува спогодбено,
а во спротивно се утврдува во парнична постапка.”.
Член 14
Во член 40 ставови (2) и (7), зборовите: „нотарскиот акт” се заменуваат со зборовите: „нотарската исправа“.
Член 15
Во член 52 ставот (1) се менува и гласи:
„(1) Нотарски акт е задолжителен за:
а) сите правни работи кои лично ги преземаат глуви
лица кои не знаат да читаат или неми лица кои не знаат
да пишуваат, освен во случаи предвидени со овој или
друг закон;
б) договори за располагање со имот на малолетни
лица и лица на кои им е одземена или ограничена деловната способност и
в) други правни работи и изјави за кои со закон е
предвидено дека мора да бидат составени во форма на
нотарски акт.“.
Член 16
Во член 57 по ставот (3) се додава нов став (4), кој
гласи:
„(4) Во случаите од ставот (3) на овој член, доколку
учесник е банка, осигурително друштво или странско
правно лице, неговиот субјективитет се утврдува со извод издаден од надлежен регистар, не постар од 30 дена од денот на составувањето на нотарската исправа.“.
Член 17
Во член 59 ставот (1) се менува и гласи:
„(1) При составувањето на нотарски акт се потребни двајца сведоци и тоа:
а) за тестамент;
б) кога некој од учесниците не го знае службениот
јазик;
в) кога некој од учесниците е слеп, глув, нем или
глувонем;
г) кога некој од учесниците е неписмен или не може
да пишува и
д) во сите други случаи предвидени со закон.“.
Член 18
Во член 68 ставот (3) се менува и гласи:
„(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, предлогот за издавање на решение за нотарски платен налог
од страна на доверител за побарување кое произлегува
од комунални услуги и тоа:
- за вода, смет и одржување на заеднички простории за парично побарување од веродостојни исправи
во вкупен износ до 6.000,00 денари,
- за електрична или топлинска енергија за парично
побарување од веродостојни исправи во вкупен износ
до 15.000,00 денари,
- за телефонија, мобилни оператори или кабелски
оператори за парично побарување од веродостојни исправи во вкупен износ до 6.000,00 денари, се поднесува
непосредно до нотарот, без плаќање на обврската за
судска такса“.
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Член 19
Во членот 69 став (1) по зборот: „доспеаност“ се додаваат зборовите: „и попис на трошоците кои доверителот бара да му бидат надоместени од должникот“.
Член 20
Членот 70 се менува и гласи:
„(1) Предлогот за издавање на решение за нотарски
платен налог, во доволен број примероци и прилози, се
поднесува за доспеано парично побарување кое се докажува со веродостојна исправа. Веродостојната исправа се доставува кон предлогот во оригинал или во заверен препис кај нотар само за примерокот на нотарот.
(2) Како веродостојни исправи во смисла на овој закон, се сметаат:
1) фактура;
2) меница и чек со протест и со повратна сметка,
кога е тоа потребно за засновање на побарување;
3) јавна исправа;
4) извод од заверена деловна книга;
5) приватна исправа на која потписот од должникот
го заверил нотар;
6) исправа која според посебни прописи има значење на јавна исправа;
7) градежна ситуација и
8) пресметка на камата.“.
Член 21
Членот 71 се менува и гласи:
„(1) Ако доверителот, освен во ситуација на поднесен предлог за издавање на решение за нотарски платен налог од членот 68 став (3) од овој закон, не ја плати судската такса во рок од осум дена од денот на поднесување на предлогот за издавање на решение за нотарски платен налог, нотарот ќе донесе решение со кое
предлогот за издавање на нотарски платен налог ќе се
смета за повлечен поради неплатена судска такса.
(2) Ако нотарот оцени дека не е месно надлежен за
постапување и за издавање на решение за нотарски
платен налог ќе го повика доверителот или неговиот
полномошник во рок од осум дена од денот на приемот
на известувањето да определи месно надлежен нотар
кому да му се достават списите на предметот. Ако во
определениот рок не добие известување, нотарот со решение ќе се огласи за месно ненадлежен и ќе определи
по свој избор на кој месно надлежен нотар ќе му ги
достави списите по правосилноста на решението со кое
се огласил за месно ненадлежен.
(3) Ако нотарот оцени дека предлогот за издавање
на решение за нотарски платен налог врз основа на веродостојна исправа не е уреден, ќе го врати на доверителот кој нема полномошник да го уреди според дадените насоки во рок од осум дена од денот на приемот
на известувањето. Ако предлогот биде уреден и предаден на нотарот во определениот рок, ќе се смета дека е
поднесен оној ден, кога прв пат бил поднесен до нотарот. Ќе се смета дека предлогот е повлечен ако не му
биде вратен на нотарот, во определениот рок, а ако биде вратен без уредување, ќе се отфрли.
(4) Предлогот поднесен од полномошник, кој е неразбирлив или не ги содржи податоците од члeнот 98
ставови (3), (4) и (5) од ЗПП или не е поднесен во доволен број примероци заедно со прилозите и веродостојната исправа во оригинал или заверен препис за примерокот на нотарот, кога тие се поднесени во писмена
форма, нотарот ќе го отфрли.
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(5) Против решенијата на нотарот од ставовите (1),
(2), (3) и (4) на овој член е дозволен приговор во рок од
осум дена од приемот на решението преку нотарот до
надлежниот основен суд на чие подрачје се наоѓа седиштето на нотарот кој постапувал по предлогот. Против решението на судот дозволена е жалба во рок од
осум дена од приемот на решението до надлежниот
Апелационен суд.
(6) Ако нотарот оцени дека е месно надлежен, а
предлогот за издавање на решение за нотарски платен
налог врз основа на веродостојна исправа е уреден, допуштен и основан, нотарот веднаш, а најдоцна во рок
од три дена од приемот на предлогот, ќе донесе решение со кое го издава предложениот нотарски платен налог.
(7) Решението за издавање на нотарски платен налог веднаш се доставува до доверителот или до неговиот полномошник и до должникот. За должникот кој е
државен орган основан со закон решението за издавање на нотарски платен налог се доставува до Државниот правобранител на Република Македонија. На должникот со решението му се доставува и примерок од
предлогот за издавање на нотарски платен налог заедно со прилозите.
(8) Ако нотарот оцени дека предлогот за издавање
на решение за нотарски платен налог не е допуштен
или не е основан, ќе го препрати предметот до надлежниот суд за натамошно постапување и одлучување како да е поднесена тужба.“.
Член 22
Во членот 72 став (1) зборовите: „може да изјави“
се заменуваат со зборовите: „или доверителот можат
да изјават“.
Во ставот (4) зборот „решението“ се заменува со
зборот „одлуката“.
Член 23
Во членот 73 став (1) зборовите: „приговорот го отфрлил како ненавремен или недозволен“ се заменуваат
со зборовите: „доколку со правосилно решение на судот приговорот е отфрлен како ненавремен, нецелосен
или недозволен”.
Ставот (3) се менува и гласи:
„(3) Нотарот ќе стави потврда на правосилност и
извршност на оригиналниот примерок од решението со
кое е издаден нотарски платен налог.“.
Ставот (4) се брише.
Член 24
Во член 74 ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Против решението со кое нотарот одлучувал за
укинување на потврдата на правосилност и извршност,
дозволен е приговор во рок од осум дена од денот на
приемот на решението, преку нотарот до основниот
суд на чие подрачје е седиштето на нотарот кој одлучувал по предлогот. Нотарот го доставува приговорот
заедно со сите списи до надлежниот суд во рок од седум дена од денот на приемот на приговорот.“.
Во ставот (5) зборовите: „решението на судот од
ставот (4)“ се заменуваат со зборовите: „решенијата на
судот од ставовите (2) и (4)“.
Член 25
Во член 75 по ставот (1) се додава нов став (2), кој
гласи:
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„(2) Нотарот не наплаќа судска такса за издавање
на нотарски платен налог за услуги кои произлегуваат
од комунални дејности, телефонија, мобилни и кабелски оператори, одржување на заеднички простории, наводнување и одводнување на земјоделско земјиште.“.
Член 26
Во членот 76 зборовите: „на записник ќе го констатира повлекувањето без да донесе формално решение“
се заменуваат со зборовите: „ќе ги архивира списите на
предметот“.
Член 27
Во членот 77 по зборот „налог“ се додаваат зборовите: „со исклучок на случаите предвидени со член 68
став (3)“, сврзникот „и“ во заградата се заменува со запирка, а по зборот „решение“ се додаваат зборовите: „и
приговор“.
Член 28
Членот 78 се менува и гласи:
„Решението со кое нотарот издава нотарски платен
налог ја има следната содржина:
- податоци за нотарот кој го издава платниот налог,
- назначување дека е решение со кое се издава нотарски платен налог,
- назначување дека се усвојува предложениот нотарски платен налог и се задолжува должникот да му
го плати на доверителот пристигнатото парично побарување според веродостојната исправа, видот и обемот
на побарувањето како и трошоците на постапката во
рок од осум дена од приемот на решението,
- правна поука за право на приговор во рок од осум
дена од денот на приемот на решението со кое е издаден нотарскиот платен налог и
- датум на донесување на решението, потпис и печат на нотарот.“.
Член 29
Членот 79 се менува и гласи:
„Доставата на писмената кои произлегуваат од работата на нотарот во постапката за нотарски платен
налог се врши според одредбите од Законот за парничната постапка.”.
Член 30
Членот 80 се менува и гласи:
„Одредбите за судски доставувачи соодветно се
применуваат за овластени лица за достава, вработени
во нотарската канцеларија.”.
Член 31
Во членот 86 став (6) зборот „заверката” се заменува со зборовите: „забелешката од Уписникот“.
Член 32
Во насловот на членот 92 зборовите: „и потврдување на заклучоци“ се бришат.
Во член 92 ставот (1) се менува и гласи:
„(1) Ако нотарот е повикан од овластено лице да го
води записникот на собрание или на седница на некој
друг орган на правно лице, пред да пристапи кон составување на Записникот, ќе утврди дали се исполнети
условите за свикување и одржување на собрание согласно со одредбите од Законот за трговските друштва.
Во записникот ќе ги внесе денот и времето на седницата, сѐ што се предложило и било изјавено, а по потреба и други факти, доколку тоа е важно за оценување
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на правилноста на постапката, а посебно заклучоците и
одлуките донесени на седницата. Во записникот нотарот ќе внесе и сѐ друго што со закон е пропишано.“.
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Записникот од ставот (1) на овој член, се води и
изготвува согласно со одредбите од Законот за трговските друштва.“.
Член 33
Во член 112 ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Заменик - нотар може да биде лице кое ги исполнува условите за именување на нотар од членот 10
од овој закон.“.
Член 34
Во член 113 ставот (1) се менува и гласи:
„(1) Помошник - нотарот е лице кое ги исполнува
условите за именување на нотар од членот 10 од овој
закон и е вработено во канцеларијата на нотарот и истиот се запишува во Именикот на помошници – нотари
што го води Комората.“.
Во ставот (4) по зборовите: „доставува до Комората“, се додава запирка и зборот „нотарот“.
Член 35
Во член 114 ставот (1) се менува и гласи:
„(1) Нотарските стручни соработници се дипломирани правници со завршено четиригодишно високо образование на правни студии или дипломиран правник
кој според Болоњската декларација има 300 кредити на
правни студии според Европскиот кредит трансфер
систем (ЕКТС) или нострифицирана диплома за завршени правни студии во странство во траење од четири години или според Болоњската декларација има 300
кредити на правни студии според Европскиот кредит
трансфер систем (ЕКТС), кои положиле правосуден испит, се вработени во канцеларијата на нотарот и се запишуваат во Именикот на нотарски стручни соработници што го води Комората.”.
Член 36
Во членот 115 став (2) по зборот: „присуство“ се
става точка и зборовите до крајот на реченицата се
бришат.
Член 37
Во членот 117 став (4) зборовите: „регистар на полномошна и“ се бришат.
Член 38
Во член 129 ставот (4) се менува и гласи:
„(4) За извршениот надзор се составува записник
кој го потпишуваат овластените лица од Министерството и судијата што го вршат надзорот и претседателот на Комората или нотарот овластен од него. Ако
претседателот на Комората или нотарот овластен од
него одбие да го потпише записникот, е должен да ги
изнесе причините за тоа, а овластеното лице ги внесува
во записникот.“.
По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:
„(6) За утврдените состојби од извршениот надзор
комисијата составува извештај. Примерок од извештајот се доставува до Комората во рок од 30 дена од денот на извршениот надзор.“.
Ставот (6) станува став (7).
Член 39
Во членот 130 став (3) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „и одговара за точноста
на податоците и списите презентирани при надзорот.“.
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Во ставот (4) по зборот „информации“ се додаваат
зборовите: „согласно со Законот за заштита на личните
податоци“.
Ставот (6) се менува и гласи:
„(6) За извршениот надзор се составува записник,
кој го потпишуваат овластените лица од Министерството што го вршат надзорот, судијата и нотарот. Ако
нотарот одбие да го потпише записникот, е должен да
ги изнесе причините за тоа, а овластеното лице ги внесува во записникот.“.
Ставот (7) се менува и гласи:
„(7) За утврдената фактичка состојба при спроведениот надзор комисијата формирана од министерот составува извештај. Примерок од извештајот се доставува
само до нотарот и Комората во рок од 30 дена од денот
на извршениот надзор. Доколку постои несогласување
на членовите на Комисијата за определено или за сите
прашања од извршениот надзор тоа посебно се забележува во извештајот. Доколку нотарот има забелешки
на извршениот надзор кон извештајот за извршениот
надзор се приклучува и одговорот на нотарот. Нотарот
е должен забелешките на извештајот да ги достави во
рок од осум дена од приемот на извештајот.“
По ставот (7) се додаваат два нови става (8) и (9),
кои гласат:
„(8) Во зависност од констатираните состојби во извештајот за извршениот надзор, Министерството одлучува дали има основ за поднесување на предлог за поведување на дисциплинска постапка или за преземање
на други мерки во согласност со закон.
(9) Надзор се врши и по конкретен предмет на нотар, без претходно известување на нотарот над чие работење се врши надзорот, согласно со ставовите (2),
(3), (4), (6), (7) и (8) на овој член.“.
Ставот (8) станува став (10).
Член 40
Во член 132 ставови (1), (2), (3), (4) и (5) по зборот
„нотарот“ се додаваат зборовите: „заменик нотар и нотар кој привремено ја врши службата“.
Ставот (8) се брише.
Член 41
Во членот 136 став (2) точка ѓ), по зборот „закон”
се става точка, а сврзникот „и“ се брише.
Tочката е) се брише.
Член 42
Во членот 138 во воведната реченица зборовите:
„на една плата на претседател на основен суд со проширена надлежност“ се заменуваат со зборовите: „од
500 евра во денарска противвредност“.
Член 43
Во членот 139 став (1) во воведната реченица зборовите: „една до три плати на претседател на основен
суд со проширена надлежност“ се заменуваат со зборовите: „1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност“.
Член 44
Во членот 140 во воведната реченица зборовите:
„три до шест плати на претседател на основен суд со
проширена надлежност“ се заменуваат со зборовите:
„2.000 до 2.500 евра во денарска противвредност“.
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Член 45
Во членот 141 алинејата 13 се брише.
Алинеите 14 и 15 стануваат алинеи 13 и 14.
Член 46
Членот 145 се менува и гласи:
„(1) Против решението на Дисциплинскиот совет со
кое се изрекува дисциплинска мерка, нотарот има право на жалба до второстепениот дисциплински орган на
Комората во рок од осум дена од приемот на решението.
(2) Второстепениот дисциплински орган го сочинуваат двајца членови на Управниот одбор на Комората
именувани од страна на Управниот одбор и тројца судии од Апелационите судови именувани на предлог на
Судскиот совет на Република Македонија.
(3) Во постапката по жалба второстепениот дисциплински орган одлучува со решение со кое:
- го укинува решението на Дисциплинскиот совет и
предметот го враќа на повторно постапување и одлучување или
- го потврдува решението на Дисциплинскиот совет.
(4) Против решението на второстепениот дисциплински орган со кое се потврдува решението на Дисциплинскиот совет за изрекување на дисциплинска
мерка нотарот има право да поведе управен спор.“.
Член 47
Насловот на глава XVII се менува и гласи: „НОТАРСКИ ИСПИТ”.
Насловот на членот 161 и членот 161 се менуваат и
гласат:
„Нотарски испит
Член 161
(1) Нотарски испит можe да полага лице кое дипломирало во Република Македонија на правни студии со
завршено четиригодишно високо образование или дипломиран правник кој според Болоњската декларација
има 300 кредити на правни студии според Европскиот
кредит трансфер систем (ЕКТС), да има најмалку три
години работен стаж на правни работи по положен
правосуден испит или две години работен стаж во нотарска канцеларија по положен правосуден испит и
доставило доказ за уплатениот износ на предвидените
средства за полагање на испитот.
(2) Нотарски испит можe да полага лице со нострифицирана диплома за завршени правни студии во
странство, под условите од ставот (1) на овој член.
(3) За кандидат кој поднел барање за полагање нотарски испит, а не ги исполнува условите од ставовите
(1) и (2) на овој член, министерот донесува решение
кое е конечно и против кое кандидатот може да поведе
управен спор.
(4) Нотарскиот испит се состои од писмен и устен
дел.
(5) Во писмениот дел, кој е елиминаторен, се проверува практичното знаење на кандидатот во изготвување на нотарски исправи и заверки и познавање на правните институти во врска со нотарската дејност.
(6) Во усниот дел се проверува познавање на кандидатот на правните институти во врска со обавувањето
на нотарската дејност, а особено на правните прописи
со кои се уредува нотарската служба, составувањето,
заверката и легализацијата на исправите во односите со
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меѓународен елемент, трговските друштва, претпријатијата и правните лица воопшто, евиденција на правата
на недвижности, наследното, семејното, стварното и
облигационото право, парничната, вонпарничната и извршната постапка и кривичното право во делот кој е
од значење за вршење на нотарската служба.
(7) Содржината на нотарскиот испит поблиску се
уредува со програма што ја донесува министерот.
(8) Министерот ја утврдува висината на реално направените трошоци за полагање на нотарски испит, неопходни за спроведување на првиот и вториот дел од
испитот, изготвување на материјали и покани, уверенија и надоместок за работата на членовите и секретарот
на Комисијата која го спроведува испитот.
(9) Трошоците за полагање на испит се уплатуваат
на сметката на сопствени приходи на Министерството
за правда. Ако трошоците не се уплатени на соодветната сметка на Министерството за правда, најдоцна седум дена пред денот определен за полагање на испитот, на кандидатот нема да му се дозволи полагање на
испитот. Ако кандидатот во рок од една година од денот на уплатата на средствата не го полага испитот, уплатените средства се враќаат согласно со закон.
(10) Нотарскиот испит се полага пред Комисија
формирана од министерот составена од три членови,
нивни заменици и секретар.
(11) Членовите на Комисијата и нивните заменици,
министерот ги именува од редот на нотарите, судиите,
професорите на правни студии од акредитираните универзитети во Република Македонија и од раководните
административни службеници од Министерството за
правда.
(12) Секретарот на Комисијата, министерот го именува од редот на вработените во Министерството за
правда.
(13) Членовите на Комисијата, нивните заменици и
секретарот имаат право на надоместок за својата работа за секоја спроведена испитна сесија, утврден со одлука на министерот, во зависност од поединечното
учество на секој од членовите или замениците на организираните испитни сесии.
(14) Начинот на организирањето и полагањето на
нотарскиот испит поблиску ги пропишува министерот
со Правилник.“
Член 48
Членовите 162, 163, 164, 165, 166, 167, 171, 172,
173, 174 и 175 се бришат.
Член 49
Во член 169 во ставот (1) зборовите: „од 1.000 до
1.500 евра“ се заменуваат со зборовите: „од 500 до
1.000 евра“, а во ставот (2) зборовите: „од 500 до 1.000
евра“ се заменуваат со зборовите: „од 250 до 500 евра“.
Член 50
Во членот 170 зборовите: „од 1.000 до 1.500 евра“
се заменуваат со зборовите: „од 500 до 1.000 евра“.
Член 51
Во членот 180 зборовите: „се признаваат како уверенија за положен квалификационен нотарски испит и
претставуваат услов за пријавување за полагање на испитот за рангирање за нотар по распишан конкурс за
именување на нотари,“ се заменуваат со зборовите: „се
признаваат како уверенија за положен нотарски испит
согласно со овој закон“.
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Член 52
Одредбата од членот 25 од овој закон се применуваат и нa постапките започнати пред стапување во сила
на овој закон, освен ако судските такси се веќе платени, при што не може да се бара поврат на платените
судски такси.
Член 53
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за нотаријатот.
Член 54
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 NOTERI
Neni 1
Në Ligjin për noteri (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 72/16 dhe 142/16) në nenin 3
paragrafi (4), para fjalës: "moskontestimin" shtohen fjalët:
“dispozicion të palëve dhe”.
Neni 2
Në nenin 10 pikat d) dhe gj) ndryshohen si vijojnë:
“ d) të ketë kaluar provimin e noterit;
gj) të ketë së paku tre vjet stazh pune në punë juridike
pas provimit të dhënë të jurisprudencës ose dy vjet stazh
pune në zyrë të noterit pas provimit të dhënë të
jurisprudencës;”.
Pika i) shlyhet.
Në paragrafin (2) fjalët: “në pjesën e testit psikologjik
dhe testit të integritetit” dhe shkronja “i)” shlyhen.
Neni 3
Neni 11 ndryshohet si vijon:
“(1) Noteri emërohet me aktvendim të Ministrisë në
bazë të konkursit.
(2) Konkursin për emërimin e noterëve e shpall
Ministria, ndërsa e zbaton Oda e cila për atë qëllim formon
komision të përbërë prej pesë anëtarëve prej të cilëve dy
anëtarë nga Oda, një anëtar nga Këshilli Gjyqësor i
Republikës së Maqedonisë, një anëtar nga Akademia për
Gjykatës dhe Prokurorë Publikë dhe një profesor
universitar nga fakultetet juridike të akredituara në
Republikën e Maqedonisë, duke e zbatuar parimin e
përfaqësimit adekuat dhe të drejtë. Me komisionin
udhëheq kryetari i cili caktohet nga radhët e anëtarëve të
komisionit të cilët janë nominuar nga Oda.
(3) Në konkurs doemos duhet të caktohet rajoni për të
cilin duhet të emërohet noter. Nëse njëkohësisht shpallet
konkurs për më shumë vende të noterit, në konkurs
njoftohet se kandidatët mund të paraqiten për të gjitha
vendet e noterit. Kandidatët mund ta caktojnë prioritetin e
vendeve në të cilat dëshirojnë të emërohen.
(4) Konkursi për emërimin e noterëve botohet në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” dhe në dy
gazeta ditore, prej të cilave në një nga gazetat që botohen
në gjuhën maqedonase dhe në gazetat që botohen në
gjuhën që e flasin së paku 20% të qytetarëve të cilët flasin
gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase.
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(5) Afati për paraqitjen e kandidatëve të interesuar nuk
guxon të jetë më i shkurtër se 15 ditë nga dita e shpalljes së
konkursit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë”.
(6) Fletëparaqitjet bashkë me shtojcat me të cilat
dëshmohet se janë përmbushur kushtet për emërimin e
noterit në pajtim me nenin 10 të këtij ligji, parashtrohen me
shkrim te Oda.
(7) Pas skadimit të afatit nga paragrafi (5) të këtij neni,
Oda ka për detyrë t'i dërgojë në Ministrinë fletëparaqitjet e
pranuara me mendimin e vet, më së voni në afat prej 15
ditësh nga dita e përfundimit të konkursit.
(8) Kandidatëve të cilët nuk do të emërohen noter, në
afat prej 15 ditësh nga dita e emërimit të noterëve, u
dërgohet njoftim me shkrim, me kopje të aktvendimit për
emërim.
(9) Kundër aktvendimit për emërimin e noterit,
kandidati i paemëruar mund të ngrejë kontest administrativ
para gjykatës kompetente.”.
Neni 4
Në nenin 12 paragrafët (1) dhe (2) ndryshohen si
vijojnë:
“(1) Pas emërimit në afat prej 15 ditë pune nga dita e
pranimit të procesverbalit për kontrollin e lokaleve dhe
pajisjes së zyrës së noterit me të cilin përcaktohet se noteri
i plotëson kushtet të cilat kanë të bëjnë me lokalin dhe
pajisjen në zyrën e noterit, noteri ka për detyrë të japë
deklaratë solemne para ministrit të Drejtësisë (në tekstin e
mëtejshëm: ministri), me ç’rast ftohen edhe kryetari i
Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë edhe
kryetari i Odës mungesa e të cilit nuk paraqet pengesë për
dhënien e deklaratës solemne.
(2) Deklarata solemne e noterit është si vijon:
"Deklaroj se shërbimin e noterit do ta kryej në mënyrë të
vetëdijshme, në mënyrë të ndershme dhe në mënyrë të
paanshme, në pajtim me Kushtetutën, ligjet e Republikës
së Maqedonisë dhe marrëveshjet ndërkombëtare të
ratifikuara në pajtim me Kushtetutën”.”.
Paragrafët (8) dhe (9) shlyhen.
Paragrafët (10), (11) dhe (12) bëhen paragrafë (8), (9)
dhe (10).
Paragrafi (13) shlyhet.
Neni 5
Në nenin 20 paragrafi (1) pika gj) ndryshohet si vijon:
"gj) nëse është anëtar i organeve të partisë politike,
financon parti, koalicion partiak ose kandidatë në
zgjedhje;”.
Neni 6
Në nenin 23 paragrafin (1) pas fjalëve: “selinë e vet"
vihet pikë dhe fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen.
Në paragrafin (2) pas fjalës: “pëlqim” shtohen fjalët:
“ose noterit të fundit të emëruar nga rajoni i gjykatës në
rajonin e të cilës noteri të cilit i është ndërprerë shërbimi e
ka pasur selinë e tij, të cilët do të caktohen si noterë të cilët
përkohësisht e kryejnë shërbimin.”.
Neni 7
Pas nenit 26 shtohet titull i ri dhe nen i ri 26-a si vijon:
"Zgjedhja e lirë e noterit
Neni 26-a
"(1) Në marrëveshjet për bartjen e sendeve ose të
drejtave, për peng ose hipotekë, palët kontraktuese, pa
marrë parasysh nëse janë persona juridikë ose fizikë kanë
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të drejtë për zgjedhje të lirë të noterit në rajonin zyrtar të të
cilit gjendet patundshmëria, ndërsa për sende të tundshme
noteri në rajonin zyrtar të të cilit gjendet lënda e pengut,
ose vendbanimi përkatësisht selia e debitorit të pengut.
(2) E drejta e zgjedhjes së lirë të noterit i takon
pjesëmarrësit i cili është i obliguar ta paguajë shpërblimin
dhe shpenzimet e noterit për punën juridike adekuate.
(3) Noteri dhe të gjithë pjesëmarrësit në punën juridike
janë të detyruar ta respektojnë të drejtën e zgjedhjes së lirë
të noterit që është bërë nga pjesëmarrësi dhe të përmbahen
nga të gjitha procedurat me të cilat do të kufizohej ajo e
drejtë.”.
Neni 8
Në nenin 27 paragrafin (1) fjalët: ,,pa pëlqimin e tij
paraprak me shkrim” shlyhen.
Neni 9
Në nenin 28 paragrafin (1) numri “40” ëvendësohet me
numrin “60”.
Neni 10
Në nenin 32 paragrafët (1) dhe (2) ndryshohen si vijon:
"(1) Noteri do të përjashtohet me kërkesë të tij ose me
kërkesë të palëve, nëse gjatë përpilimit të aktit të noterit
ose vërtetimit (solemnizimit) të dokumentit privat vetë ai
është palë, bashkëshorti/ja e tij/saj, vëllezërit dhe motrat e
tij, prindërit ose fëmijët e tij.
(2) Në rast të dyshimit të palës, nëse ekzistojnë shkaqe
për përjashtim, noteri është i detyruar ta ndërpret kryerjen e
veprimit zyrtar.”.
Në paragrafin (3) presja zëvendësohet me pikë, ndërsa
fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen.
Neni 11
Pas nenit 35 shtohet titull i ri dhe nen i ri 35-a si vijon:
“Ndalim për konkurrencë jolojale
Neni 35-a
(1) Noteri nuk guxon me palën të kontraktojë dhe
arkëtojë shpërblim në kundërshtim me Tarifën e noterit.
(2) Secili qytetar si dhe noteri i cili ka njohuri të tilla
për noter tjetër është i detyruar rastin menjëherë ta paraqet
te Oda e Noterëve.”
Neni 12
Në nenin 36 paragrafin (4) fjalët: “noteri do të japë
kopje nga dokumenti i noterit” zëvendësohen me fjalët:
“noteri do të dorëzojë fotokopje nga dokumenti, ndërsa
nëse i është kërkuar origjinali nga dokumenti të njëjtin do
ta dorëzojë te organi kompetent, ndërsa në shkresat e
lëndës do të vendos fotokopje nga dokumenti".
Neni 13
Në nenin 38 paragrafin (2) fjalët: “nga personi zyrtar”
zëvendësohen me fjalët: “në kryerjen e shërbimit”.
Në paragrafin (5) fjalët:
“personave zyrtarë”
zëvendësohen me fjalët: “në kryerjen e shërbimit”.
Paragrafi (6) ndryshohet si vijon:
“(6) Kompensimi i dëmit përcaktohet me ujdi, ndërsa
në të kundërtën përcaktohet në procedurë kontestimore.”.
Neni 14
Në nenin 40 në paragrafët (2) dhe (7), fjalët:“akti i
noterit” zëvendësohen me fjalët: “dokumenti i noterit”.
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Neni 15
Në nenin 52 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"(1) Akti i noterit është i detyrueshëm për:
a) të gjitha punët juridike të cilat personalisht i
ndërmarrin persona të shurdhër të cilët nuk dinë të lexojnë
ose persona memec të cilët nuk dinë të shkruajnë, përveç
në raste të parapara me këtë ligj ose ligj tjetër;
b) marrëveshje për disponim me pronë të personave të
mitur dhe personave të cilëve u është marrë ose kufizuar
aftësia afariste dhe
(v) punë tjera juridike dhe deklarata për të cilat me ligj
është paraparë se doemos duhet të përpilohen në formë të
aktit të noterit.”.

(2) Si dokumente autentike në kuptim të këtij ligji,
konsiderohen:
1) fatura:
2) kambial dhe çek me protest dhe me llogari kthimi,
kur kjo është e nevojshme për bazimin e kërkesës:
3) dokument publik:
4) ekstrakt nga libri afarist i verifikuar:
5) dokument privat në të cilin nënshkrimin e debitorit e
ka verifikuar noteri:
6) dokument i cili sipas rregullave të veçanta ka rëndësi
të dokumentit publik:
7) situatë ndërtimore dhe
8) përllogaritje e kamatës.”.

Neni 16
Në nenin 57 pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4)
si vijon:
“(4) Në rastet nga paragrafi (3) i këtij neni, nëse
pjesëmarrës është banka, shoqëria e sigurimit ose personi i
huaj juridik, subjektiviteti i tij përcaktohet me certifikatë të
lëshuar nga regjistri kompetent, jo më të vjetër se 30 ditë
nga dita e përpilimit të dokumentit të noterit.”.

Neni 21
Neni 71 ndryshohet si vijon:
"(1) Nëse kreditori, përveç në situatë të propozimit të
dorëzuar për lëshimin e aktvendimit për urdhërpagesën
noteriale nga neni 68 paragrafi (3) të këtij ligji, nuk e
paguan taksën gjyqësore në afat prej tetë ditësh nga dita e
dorëzimit të propozimit për lëshimin e aktvendimit për
urdhërpagesë noteriale, noteri do të miratojë aktvendim me
të cilin propozimi për lëshimin e urdhërpagesës noteriale
do të konsiderohet i tërhequr për shkak të taksës së
papaguar gjyqësore.
(2) Nëse noteri vlerëson se nuk është me kompetencë
vendore për veprim dhe për lëshimin e aktvendimit për
urdhërpagesë noteriale do ta ftojë kreditorin ose
përfaqësuesin e tij të autorizuar në afat prej tetë ditësh nga
dita e pranimit të njoftimit të caktojë noter me kompetencë
vendore të cilit t’i dorëzohen shkresat e rastit. Nëse në
afatin e caktuar nuk merr njoftim, noteri me aktvendim do
të deklarohet me jokompetencë vendore dhe do të
përcaktojë me zgjedhjen e tij cilit noter me kompetencë
vendore do t’ia dorëzojë shkresat pas plotfuqishmërisë së
aktvendimit me të cilin është deklaruar me jokompetencë
vendore.
(3) Nëse noteri vlerëson se propozimi për lëshimin e
aktvendimit për urdhërpagesë noteriale në bazë të
dokumentit autentik nuk është rregulluar, do t’ia kthejë
kreditorit i cili nuk ka të autorizuar që ta rregullojë sipas
udhëzimeve të dhëna në afat prej tetë ditësh nga dita e
pranimit të njoftimit . Nëse propozimi rregullohet dhe
dorëzohet noterit në afatin e përcaktuar, do të konsiderohet
se është dorëzuar atë ditë, kur për herë të parë është
parashtruar në noter. Do të konsiderohet se propozimi është
tërhequr nëse nuk i kthehet noterit, në afatin e caktuar,
ndërsa nëse kthehet pa u rregulluar, do të hidhet poshtë.
(4) Propozimi i parashtruar nga i autorizuari, i cili është
i pakuptueshëm ose nuk i përmban të dhënat nga neni 98
paragrafët (3), (4) dhe (5) nga LPK ose nuk është
parashtruar në numër të mjaftueshëm të ekzemplarëve së
bashku me shtojcat dhe dokumentet autentike në origjinal
ose kopje të verifikuar për ekzemplarin në noter, kur ato
janë parashtruar në formë të shkruar, noteri do ta hedh
poshtë.
(5) Kundër aktvendimeve të noterit nga paragrafët (1),
(2), (3) dhe (4) të këtij neni lejohet kundërshtim në afat
prej tetë ditësh nga pranimi i aktvendimit nëpërmjet noterit
deri te gjykata kompetente themelore në rajonin e të cilës
gjendet selia e noterit i cili ka vepruar për propozimin.
Kundër aktvendimit të gjykatës lejohet ankesë në afat prej
tetë ditësh nga pranimi i aktvendimit te Gjykata
Kompetente e Apelit.
(6) Nëse noteri vlerëson se është me kompetencë
vendore, ndërsa propozimi për lëshimin e aktvendimit për
urdhërpagesë noteriale në bazë të dokumentit autentik

Neni 17
Në nenin 59 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"(1) Gjatë përpilimit të aktit të noterit janë të
nevojshëm dy dëshmitarë edhe atë:
a) për testament;
b) kur ndonjë nga pjesëmarrësit nuk e din gjuhën
zyrtare;
v) kur ndonjë nga pjesëmarrësit është i verbër, memec
dhe shurdhmemec;
g) kur ndonjë nga pjesëmarrësit është analfabet ose nuk
mund të shkruajë dhe
d) në të gjitha rastet tjera të parapara me ligj.”.
Neni 18
Në nenin 68 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
“(3) Me përjashtim nga paragrafi (2) i këtij neni,
propozimi për lëshimin e aktvendimit për urdhërpagesë
noteriale nga kreditori për kërkesë që rezulton nga
shërbimet komunale edhe atë:
- për ujë, mbeturina dhe mirëmbajtje të lokaleve të
përbashkëta për kërkesë me para nga dokumente autentike
në shumë të përgjithshme deri në 6.000,00 denarë,
- për energji elektrike ose termike për kërkesë me para
nga dokumente autentike në shumë të përgjithshme deri në
15.000,00 denarë,
- për telefoninë, operatorët mobilë ose operatorët
kabllovikë për kërkesë me para nga dokumente autentike
në shumë të përgjithshme deri në 6.000,00 denarë,
parashtrohet drejtpërdrejt te noteri, pa e paguar obligimin
për taksë gjyqësore".
Neni 19
Në nenin 69 në paragrafin (1) pas fjalës: “maturim”
shtohen fjalët: “dhe regjistrim të shpenzimeve të cilat
kreditori kërkon t’i kompensohen nga debitori”.
Neni 20
Neni 70 ndryshohet si vijon:
“(1) Propozimi për lëshimin e aktvendimit për
urdhërpagesë noteriale, në numër të mjaftueshëm
ekzemplarësh dhe shtojcash, parashtrohet për kërkesë me
para të maturuar që dëshmohet me dokument autentik.
Dokumenti autentik dorëzohet me propozimin në origjinal
ose në kopje të verifikuar te noteri vetëm për ekzemplarin e
noterit.
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është i rregulluar, lejuar dhe bazuar, noteri menjëherë,
ndërsa më së voni në afat prej tri ditësh nga pranimi i
propozimit, do të miratojë aktvendim me të cilin e lëshon
urdhërpagesën e propozuar noteriale.
(7) Aktvendimi për lëshimin e urdhërpagesës noteriale
menjëherë dorëzohet te kreditori ose te i autorizuari i tij
dhe te debitori. Për debitorin i cili është organ shtetëror i
themeluar me ligj aktvendimi për lëshimin e urdhërpagesës
noteriale dorëzohet te Avokati Shtetëror të Republikës së
Maqedonisë. Debitorit me aktvendimin i dorëzohet edhe
ekzemplar nga propozimi për lëshimin e urdhërpagesës
noteriale së bashku me shtojcat.
(8) Nëse noteri vlerëson se propozimi për lëshimin e
aktvendimit për urdhërpagesë noteriale nuk është lejuar ose
nuk është bazuar, do ta ridërgojë lëndën te gjykata
kompetente për veprim dhe vendimmarrje të mëtutjeshme
si të jetë parashtruar padi.”.
Neni 22
Në nenin 72 paragrafi (1) fjalët: “mund të deklarojë”
zëvendësohen me fjalët:
“ose kreditori mund të
deklarojnë”.
Në paragrafin (4) fjala: “aktvendimi” zëvendësohet me
fjalën: “vendimi”.
Neni 23
Në nenin 73 paragrafin (1) fjalët: ,,kundërshtimin e ka
refuzuar si të parashtruar jo në kohë ose i palejuar”
zëvendësohen me fjalët:
“nëse me aktvendim të
plotfuqishëm të gjykatës kundërshtimi është refuzuar si i
parashtruar jo në kohë, jo i potë ose i palejuar.”
Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
“(3) Noteri do të vendosë vërtetim për plotfuqishmërinë
dhe zbatueshmërinë e ekzemplarit origjinal nga aktvendimi
me të cilin është lëshuar urdhërpagesa noteriale.”.
Paragrafi (4) shlyhet.
Neni 24
Në nenin 74 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“(2) Kundër aktvendimit me të cilin noteri ka vendosur
për heqjen e vërtetimit për plotfuqishmëri dhe
zbatueshmëri, është lejuar kundërshtimi në afat prej tetë
ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit, nëpërmjet noterit
te gjykata themelore në rajonin e së cilës është selia e
noterit i cili ka vendosur për propozimin. Noteri e dorëzon
kundërshtimin së bashku me të gjitha shkresat te gjykata
kompetente në afat prej shtatë ditësh nga dita e pranimit të
kundërshtimit.".
Në paragrafin (5) fjalët: “aktvendimi i gjykatës nga
paragrafi (4)” zëvendësohet me fjalët: “aktvendimet e
gjykatës nga paragrafët (2) dhe (4).”
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Neni 27
Në nenin 77 pas fjalës “urdhër” shtohen fjalët: “ me
përjashtim të rasteve të parapara me nenin 68 paragrafi
(3)“, lidhëza “dhe” në kllapë zëvendësohet me presje,
ndërsa pas fjalës: ,,aktvendim” shtohen fjalët: ,,dhe
kundërshtim”.
Neni 28
Neni 78 ndryshohet si vijon:
“Aktvendimi me të cilin noteri lëshon urdhërpagesë
noteriale e ka përmbajtjen si vijon:
- të dhëna për noterin i cili e lëshon urdhërpagesën,
- shënim se është aktvendim me të cilin lëshohet
urdhërpagesë noteriale,
- shënim se miratohet urdhërpagesa e propozuar
noteriale dhe ngarkohet debitori t’ia paguajë kreditorit
kërkesën e arritur me para sipas dokumentit autentik, llojit
dhe vëllimit të kërkesës si dhe shpenzimet e procedurës në
afat prej tetë ditësh nga pranimi i aktvendimit,
- këshillë juridike për të drejtën e kundërshtimit në afat
prej tetë ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit me të
cilin është lëshuar urdhërpagesa noteriale dhe
- datën e miratimit të aktvendimit, nënshkrimin dhe
vulën e noterit.”.
Neni 29
Neni 79 ndryshohet si vijon:
“Dorëzimi i shkresave të cilat rezultojnë nga puna e
noterit në procedurën për urdhërpagesë noteriale bëhet
sipas dispozitave të Ligjit për procedurë kontestimore.".
Neni 30
Neni 80 ndryshohet si vijon:
“Dispozitat për dorëzues gjyqësorë zbatohen në mënyrë
përkatëse për persona të autorizuar për dorëzim, të
punësuar në zyrën e noterit.”.
Neni 31
Në nenin 86 në paragrafin (6) fjala: ,,verifikimi”
zëvendësohet me fjalët: ,,vërejtja nga Regjistri”.

Neni 25
Në nenin 75 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2)
si vijon:
“(2) Noteri nuk arkëton taksë gjyqësore për lëshimin e
urdhërpagesës noteriale për shërbime të cilat dalin nga
veprimtaritë komunale, telefonitë, operatorët mobilë dhe
kabllovikë, mirëmbajtja e lokaleve të përbashkëta, ujitja
dhe kullimi i tokës bujqësore.“.

Neni 32
Në titullin e nenit 92 fjalët:
"dhe vërtetimi i
konkluzioneve” shlyhen.
Në nenin 92 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
“(1) Nëse noteri është thirrur nga personi i autorizuar ta
mbajë procesverbalin e kuvendit ose të mbledhjes së
ndonjë organi tjetër të personit juridik, para se t’i qaset
përpilimit të Procesverbalit, do të përcaktojë nëse janë
plotësuar kushtet për konvokimin dhe mbajtjen e seancës
në pajtim me dispozitat e Ligjit për shoqëritë tregtare. Në
procesverbalin do t’i futë ditën dhe kohën e mbledhjes,
gjithçka që është propozuar dhe deklaruar, ndërsa sipas
nevojës edhe fakte tjera, nëse ajo është e rëndësishme për
vlerësimin e plotfuqishmërisë së procedurës, ndërsa
veçanërisht konkluzionet dhe vendimet e miratuara në
mbledhje. Në procesverbal noteri do të futë edhe gjithçka
tjetër që është përcaktuar me ligj.”.
Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:
"(4) Procesverbali nga paragrafi (1) i këtij neni, mbahet
dhe përpilohet në pajtim me dispozitat e Ligjit për
shoqëritë tregtare.”

Neni 26
Në nenin 76 fjalët: “në procesverbal do ta konstatojë
tërheqjen pa miratuar aktvendim formal” zëvendësohen me
fjalët: “do t’i arkivojë shkresat e lëndës”.

Neni 33
Në nenin 112 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“(2) Zëvendës – noter mund të jetë personi i cili i
plotëson kushtet për emërimin e noterit nga neni 10 i këtij
ligji.”.
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Neni 34
Në nenin 113 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"(1) Ndihmës – noter është personi i cili i plotëson
kushtet për emërimin e noterit nga neni 10 i këtij ligji dhe
është i punësuar në zyrën e noterit dhe i njëjti regjistrohet
në Listën e emrave të ndihmës - noterëve që e mban Oda."
Në nenin 113 paragrafi (4) pas fjalëve: ,,dorëzon te
Oda”, shtohet presja dhe fjala: "noteri”.
Neni 35
Në nenin 114 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"(1) Bashkëpunëtorët profesionalë noterialë janë juristë
të diplomuar me arsim të lartë katërvjeçar të përfunduar në
studime juridike ose jurist i diplomuar i cili sipas
Deklaratës së Bolonjës ka 300 kredi në studime juridike
sipas Sistemit Evropian për Transfer të Kredive (SETK)
ose diplomë të nostrifikuar për studime të përfunduara
juridike në vend të huaj në kohëzgjatje prej katër vjet ose
sipas Deklaratës së Bolonjës ka 300 kredi në studime
juridike sipas Sistemit Evropian për Transfer të Kredive
(SETK), të cilët e kanë dhënë provimin e jurisprudencës,
janë të punësuar në zyrën e noterit dhe regjistrohen në
Listën e emrave të bashkëpunëtorëve profesionalë noterialë
që e mban Oda.”.
Neni 36
Në nenin 115 në paragrafin (2) pas fjalës: “prezencë”
vihet pikë, dhe fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen.
Neni 37
Në nenin 117 në paragrafin (4) fjalët: “regjistër të
autorizimit dhe” shlyhen.
Neni 38
Në nenin 129 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:
“(4) Për mbikëqyrjen e kryer përpilohet procesverbal të
cilin e nënshkruajnë personat e autorizuar nga Ministria
dhe gjykatësi që e kryejnë mbikëqyrjen dhe kryetari i Odës
ose noteri i autorizuar nga ai. Nëse kryetari i Odës ose
noteri i autorizuar nga ai refuzon ta nënshkruajë
procesverbalin, është i detyruar t’i shpreh shkaqet për atë,
ndërsa personi i autorizuar i shënon në procesverbal.”.
Pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6) si vijon:
"(6) Për gjendjet e përcaktuara nga mbikëqyrja e kryer
komisioni përpilon raport. Ekzemplar nga raporti dorëzohet
te Oda në afat prej 30 ditësh nga dita e mbikëqyrjes së
kryer.”.
Paragrafi (6) bëhet paragraf (7).
Neni 39
Në nenin 130 paragrafi (3), pika zëvendësohet me
presje dhe shtohen fjalët: "dhe përgjigjet për saktësinë e të
dhënave dhe shkresave të prezantuara gjatë mbikëqyrjes.”
Në paragrafin (4) pas fjalës: ,,informatave” shtohen
fjalët: ,,në pajtim me Ligjin për mbrojtje të dhënave
personale”.
Paragrafi (6) ndryshohet si vijon:
"(6) Për mbikëqyrjen e kryer përpilohet procesverbal,
që e nënshkruajnë personat e autorizuar nga Ministria që e
kryejnë mbikëqyrjen, gjykatësi dhe noteri. Nëse noteri
refuzon ta nënshkruajë procesverbalin, është i detyruar t’i
shënojë arsyet për këtë, ndërsa personi i autorizuar i futë në
procesverbal.”
Paragrafi (7) ndryshohet si vijon:
"(7) Për gjendjen faktike të përcaktuar gjatë
mbikëqyrjes së zbatuar komisioni mbikëqyrës i formuar
nga ministri përpilon raport. Ekzemplar nga raporti
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dorëzohet vetëm te noteri dhe Oda në afat prej 30 ditësh
nga dita e mbikëqyrjes së kryer. Nëse ekziston mospajtim
të anëtarëve të Komisionit për çështje të caktuar ose për të
gjitha çështjet nga mbikëqyrja e kryer kjo veçanërisht
shënohet në raport. Nëse noteri ka vërejtje në mbikëqyrjen
e kryer raportit për mbikëqyrjen e kryer i bashkëngjitet dhe
përgjigjja e noterit. Noteri është i detyruar që vërejtjet e
raportit t’i dorëzojë në afat prej tetë ditësh nga pranimi i
raportit."
Pas paragrafit (7) shtohen dy paragrafë të rinj (8) dhe
(9), si vijojnë:
"(8) Në varësi të gjendjeve të konstatuara në raportin
mbi mbikëqyrjen e kryer, Ministria vendos nëse ka bazë
për paraqitjen e propozimit për fillimin e procedurës
disiplinore ose për ndërmarrjen e masave të tjera në
përputhje me ligjin.
(9) Mbikëqyrja kryhet edhe për lëndë konkrete të
noterit, pa njoftim paraprak të noterit mbi punën e të cilit
kryhet mbikëqyrja, në përputhje me paragrafët (2), (3), (4),
(6), (7) dhe (8) ) të këtij neni.".
Paragrafi (8) bëhet paragraf (10).
Neni 40
Në nenin 132 në paragrafët (1), (2), (3), (4) dhe (5) pas
fjalës: “noteri” shtohen fjalët: “zëvendës-noteri dhe noteri
që përkohësisht e kryen shërbimin”.
Paragrafi (8) shlyhet.
Neni 41
Në nenin 136 paragrafi (2) pika gj), pas fjalës “ligj”
vihet pikë, ndërsa lidhëza “dhe” shlyhet.
Pika e) shlyhet.
Neni 42
Në nenin 138 në fjalinë hyrëse fjalët: “të një rroge të
kryetarit të gjykatës themelore me kompetencë të zgjeruar”
zëvendësohet me fjalët: “prej 500 euro në kundërvlerë me
denarë”.
Neni 43
Në nenin 139 paragrafi 1 në fjalinë hyrëse fjalët: “një
deri tri rroga të kryetarit të gjykatës themelore me
kompetencë të zgjeruar” zëvendësohen me fjalët: “1.000
deri në 1.500 euro në kundërvlerë me denarë”.
Neni 44
Në nenin 140 në fjalinë hyrëse fjalët: “tri deri në
gjashtë rroga të kryetarit të gjykatës themelore me
kompetencë të zgjeruar ” zëvendësohen me fjalët: “2.000
deri në 2.500 euro në kundërvlerë me denarë”.
Neni 45
Në nenin 141 alineja 13 shlyhet.
Alinetë 14 dhe 15 bëhen aline 13 dhe 14.
Neni 46
Neni 145 ndryshohet si vijon:
“(1) Kundër aktvendimit të Këshillit disiplinor me të
cilin shqiptohet masa disiplinore, noteri ka të drejtë ankese
te organi disiplinor i shkallës së dytë të Odës në afat prej
tetë ditësh nga pranimi i aktvendimit.
(2) Organi disiplinor i shkallës së dytë përbëhet nga dy
anëtarë të Këshillit Drejtues të Odës të emëruar nga
Këshilli Drejtues dhe tre gjyqtarë të Gjykatës së Apelit të
emëruar me propozim të Këshillit Gjyqësor të Republikës
së Maqedonisë.
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(3) Në procedurën e ankesës, organi disiplinor i
shkallës së dytë vendos me aktvendim me të cilin:
- e anulon aktvendimin e Këshillit disiplinor dhe e
kthen lëndën në rishqyrtim dhe vendimmarrje ose
- e konfirmon aktvendimin e Këshillit disiplinor.
“(4) Kundër aktvendimit të organit disiplinor të
shkallës së dytë me të cilin vërtetohet aktvendimi i
Këshillit Disiplinor për shqiptimin e masës disiplinore
noteri ka të drejtë të ngrejë kontest administrativ.”.
Neni 47
Titulli i kapitullit XVII ndryshohet si vijon:
,,PROVIMI I NOTERIT".
Titulli i nenit 161 dhe neni 161 ndryshohen si vijojnë:
"Provimi i noterit
Neni 161
(1) Provimin për noter mund ta japë personi i cili ka
diplomuar në Republikën e Maqedonisë në studime
juridike me arsim të lartë të përfunduar katërvjeçar ose
jurist i diplomuar, i cili sipas Deklaratës së Bolonjës ka 300
kredi në studime juridike sipas Sistemit Evropian për
Transfer të Kredive (SETK), të ketë së paku tre vjet stazh
pune në punë juridike pas dhënies së provimit të
jurisprudencës ose dy vjet stazh pune në zyrë të noterit pas
dhënies së provimit të jurisprudencës dhe ka dorëzuar
dëshmi për shumën e paguar të mjeteve të parapara për
dhënien e provimit.
(2) Provim të noterit mund për të japë personi me
diplomë të nostrifikuar për studime të kryera juridike jashtë
vendit juridike, me kushtet e paragrafit (1) të këtij neni.
(3) Për kandidat i cili ka paraqitur kërkesë për dhënie
të provimit noterial, ndërsa nuk i plotëson kushtet nga
paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, ministri miraton
aktvendim i cili është përfundimtar dhe kundër të cilit
kandidati mund të ngrejë kontest administrativ.
(4) Provimi i noterit përbëhet nga pjesa me gojë dhe me
shkrim.
(5) Në pjesën me shkrim, e cila është eliminatore,
kontrollohet njohuria praktike e kandidatit në përpilimin e
dokumenteve noteriale dhe verifikimeve dhe njohurive të
instituteve juridike lidhur me veprimtarinë noteriale.
(6) Në pjesën me gojë kontrollohet njohuria e
kandidatit nga institutet juridike në lidhje me kryerjen e
veprimtarisë noteriale, ndërsa në veçanti të rregullave
ligjore me të cilat rregullohet shërbimi noterial, përbërja,
verifikimi dhe legalizimi i dokumenteve në marrëdhëniet
me element ndërkombëtar, shoqëritë tregtare, ndërmarrjet
dhe personat juridikë në përgjithësi, evidenca e të drejtave
të patundshmërive, e drejta trashëgimore, familjare, reale
dhe obliguese, procedura kontestimore, jashtëkontestimore
dhe procedura përmbaruese dhe e drejta penale në pjesën
që është me rëndësi për kryerjen e shërbimit noterial.
(7) Përmbajtja e provimit të noterit më afër rregullohet
me program që e miraton ministri.
(8) Ministri e përcakton lartësinë e shpenzimeve reale
të bëra për dhënien e provimit noterial, të domosdoshëm
për zbatimin e pjesës së parë dhe të dytë të provimit,
përgatitjen e materialeve dhe ftesave, certifikatave dhe
kompensimit për punën e anëtarëve dhe sekretarit të
Komisionit që e zbaton provimin.
(9) Shpenzimet për dhënien e provimit paguhen në
llogarinë e të hyrave personale të Ministrisë së Drejtësisë.
Nëse shpenzimet nuk paguhen në llogarinë përkatëse të

Ministrisë së Drejtësisë, më së voni shtatë ditë para ditës së
caktuar për dhënien e provimit, kandidatit nuk do t’i
lejohet dhënia e provimit. Nëse kandidati në afat prej një
viti nga dita e pagesës së mjeteve nuk e jep provimin ,
mjetet e paguara kthehen në përputhje me ligjin.
(10) Provimi noterial jepet para Komisionit të formuar
nga ministri i përbërë nga tre anëtarë, zëvendësit e tyre dhe
sekretari.
(11) Anëtarët e Komisionit dhe zëvendësit e tyre,
ministri i emëron nga radhët e noterëve, gjyqtarëve,
profesorëve të studimeve juridike nga universitetet e
akredituara në Republikën e Maqedonisë dhe nga nëpunësit
administrativë udhëheqës të Ministrisë së Drejtësisë.
(12) Sekretarin e Komisionit, e emëron ministri nga
radhët e të punësuarve në Ministrinë e Drejtësisë.
(13) Anëtarët e Komisionit, zëvendësit e tyre dhe
sekretari kanë të drejtë të kompensimit për punën e tyre për
secilin sesion provimi të realizuar, të përcaktuar me
vendim të ministrit, në varësi të pjesëmarrjes individuale të
secilit prej anëtarëve ose zëvendësve të sesioneve të
organizuara të provimit.
(14) Mënyrën e organizimit dhe dhënien e provimit të
noterit më afër e përcakton ministri me Rregullore.”
Neni 48
Nenet 162, 163, 164, 165, 166, 167, 171, 172, 173, 174
dhe 175 shlyhen.
Neni 49
Në nenin 169 në paragrafin (1) fjalët: “prej 1.000 deri
më 1.500 euro” zëvendësohen me fjalët: “prej 500 deri më
1.000 euro”, Ndërsa në paragrafin (2) fjalët: “prej 500 deri
më 1.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “prej 250 deri më
500 euro”.
Neni 50
Në nenin 170 fjalët: “prej 1.000 deri më 1.500 euro”
zëvendësohen me fjalët: “prej 500 deri më 1.000 euro”.
Neni 51
Në nenin 180 fjalët: "njihen si certifikata për provim të
noterit kualifikues të dhënë dhe paraqesin kusht për
paraqitje për dhënien e provimit për rangim për noter pas
konkursit të shpallur për emërimin e noterëve",
zëvendësohen me fjalët: "njihen si certifikata për provim të
dhënë të noterit në pajtim me këtë ligj”.
Neni 52
Dispozitat e nenit 25 të këtij ligji zbatohen edhe për
procedurat e filluara para hyrjes në fuqi të këtij ligji, përveç
nëse taksat gjyqësore tashmë janë paguar, me ç’rast nuk
mund të kërkohet kthim i taksave gjyqësore të paguara.
Neni 53
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktoj tekst të spastruar të
Ligjit për noteri.
Neni 54
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
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4367.
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
ИЗВРШУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 декември 2018 година.
Бр. 08-7290/1
18 декември 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 ИЗВРШУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за извршување („Службен весник на
Република Македонија” број 72/16 и 142/16), во членот
11 точкaта 13) се брише.
Член 2
Во член 28 ставот (1) се менува и гласи:
„(1) Барањето за извршување на извршната исправа
доверителот го поднесува до извршителот во писмена
форма со приложување на извршната исправа во оригинал, извод од изворникот, односно заверен препис на
изводот од изворникот. Доколку извршната исправа не
е приложена во оригинал, доверителот приложува и изјава заверена кај нотар дека не повел постапка за извршување пред друг извршител за истата извршна исправа.“.
Ставовите (3) и (4) се бришат.
Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (3) и (4).
Член 3
Во членот 33 став (1) точките 5) и 6) се менуваат и
гласат:
„5) да има положен испит за извршител;
6) да има работно искуство на правни работи најмалку пет години по завршувањето на правни студии
VII/1 степен или 300 кредити на правни студии според
Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТC).’’.
Точката 8) се брише.
Член 4
Членот 34 се менува и гласи:
„(1) Извршителот се именува со решение на Министерството врз основа на конкурс.
(2) Конкурсот за именување на извршители го распишува Министерството, а го спроведува Комората на
извршители на Република Македонија (во натамошниот текст: Комората) која за таа цел формира комисија
составена од пет члена од кои два члена од Комората,

еден член од Судскиот совет на Република Македонија,
еден член од Академијата за судии и јавни обвинители
и еден универзитетски професор од правните факултети акредитирани во Република Македонија, со која раководи претседател кој се определува од редот на членовите на комисијата кои се номинирани од Комората.
(3) Во конкурсот мора да биде определено подрачјето за кое треба да се именува извршител. Ако истовремено се распишува конкурс за повеќе извршителски
места, во конкурсот се соопштува дека кандидатите
можат да се пријават за сите извршителски места. Кандидатите можат да го определат приоритетот на местата на кои сакаат да бидат именувани.
(4) Конкурсот за именување на извршители се објавува во „Службен весник на Република Македонија” и
во два дневни весника, од кои по еден од весниците
што се издаваат на македонски јазик и во весниците
што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку
20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.
(5) Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати не смее да биде пократок од 15 дена од денот на
објавувањето на конкурсот во „Службен весник на Република Македонија”.
(6) Пријавите со прилозите со кои се докажува дека
се исполнети условите за именување на извршител согласно со членот 33 од овој закон, се поднесуваат
писмено до Комората.
(7) По истекот на рокот од ставот (5) на овој член,
Комората е должна да ги достави до министерот примените пријави со свое мислење, најдоцна во рок од 15
дена од денот на завршување на конкурсот.
(8) На кандидатите кои нема да бидат именувани за
извршител во рок од 15 дена од денот на именувањето
на извршителите, им се доставува писмено известување, со копија од решението за именување.
(9) Против решението за именување на извршител,
кандидатот кој не е именуван може да поведе управен
спор пред надлежен суд.“.
Член 5
Во членот 35 ставовите (9), (10) и (11) се бришат.
Ставот (12) станува став (9).
Член 6
Во членот 40 став (1) алинејата 15 се брише.
Во алинејата 19 која станува алинеја 18 запирката
се заменува со сврзникот „и“.
Алинејата 20 се брише.
Член 7
Во членот 41 став (1) по зборовите: „јавните книги“
се става запирка и се додава зборот „нотарите“.
Во ставот (2) во третата реченица точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „административни такси и трошоци.“
Член 8
Во членот 44 став (1) во алинејата 4 сврзникот „и“
се заменува со точка.
Алинејата 5 се брише.
Член 9
Во насловот пред членот 45 зборот „барањата“ се
заменува со зборот „барања“.
Член 10
Во членот 46 став (1) алинејата 1 се брише.
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Алинејата 2 која станува алинеја 1 се менува и
гласи:
„- надоместок за обработка на предмет, трошоци и
спроведени дејствија и“.
Ставот (3) се брише.
Во ставот (4), кој станува став (3), точката 1) се
брише.
Точката 2), која станува точка 1), се менува и гласи:
„1) надоместокот за обработка на предметот се определува во зависност од висината на главното побарување. Трошоците се определуваат во реален износ, а
надоместокот за спроведените дејствија се определува
според видот, обемот, времетраењето и местото на извршувањето“.
Во точка 3) која станува точка 2) во алинејата 2 втората реченица се брише.
По ставот (5) кој станува став (4) се додаваат четири нови ставови (5), (6), (7) и (8), кои гласат:
„(5) Извршителот ќе го ослободи од плаќање на надоместоците определени во став (1) на овој член, и награда за реализација должникот физичко лице кое според податоците од надлежната институција е евидентирано како примател на социјална парична помош.
(6) Вкупниот износ на надоместоци за спроведени дејствија определени врз основа на ставот (1) на овој член за
извршување на примено барање од доверител правно лице против должник физичко лице, за извршување на нотарски платен налог (за услуги кои произлегуваат од комунални дејности, топлинска енергија, електрична енергија, телефонија, мобилни и кабелски оператори, одржување на заеднички простории, наводнување и одводнување на земјоделско земјиште) со налог за извршување по
членот 141 (налог за извршување врз плата) или по членот 149 од овој закон (извршување врз парично побарување кое по сметка кај банка му припаѓа на физичко лице),
не може да надминат 20% од главниот долг и каматата
определени во извршната исправа. Во ограничувањата на
висината на надоместоците не влегуваат трошоците за извршени три достави по пат на поштенска пратка и надоместок за информација за трансакциска сметка на должникот од Единствениот регистар на трансакциски сметки.
(7) Извршителот за случаите од ставот (6) на овој
член, е должен да се обиде да го спроведе извршувањето согласно со членовите 141 или 149 од овој закон
пред да продолжи со преземање со другите извршни
дејствија.
(8) Комората на извршители е должна мислењето
по Предлог на Тарифата за награда и надоместок на
другите трошоци на извршителите од ставот (3) на овој
член, да го достави најдоцна во рок од 15 дена, сметано
од денот на приемот на предлогот во Комората на извршители.“.
Член 11
Во член 48 во ставот (2) зборовите по запирката
„секојдневно во текот на три последователни броја“ се
заменуваат со зборовите: „како и на веб страната на
Комората“.
Во ставот (3) точката се заменува со запирка и се
додаваат зборовите „од кога започнуваат да течат роковите за постапување.“
Член 12
Во членот 49 став (2) се менува и гласи:
„(2) За заменик на извршител може да биде именувано лице кое ги исполнува условите да биде именувано за извршител утврдени во членот 33 од овој закон.“.
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Член 13
Во членот 54 став (1) алинејата 7 се менува и гласи:
„- уредно и навремено водење на евиденција за надоместоците за обработка на предмет, трошоците,
спроведени дејствија и наградата на извршителот, како
и за наплатата на главниот долг, каматата на главниот
долг и трошоците на постапката со камата’’.
Во алинејата 13 сврзникот на крајот од реченицата
се заменува со запирка.
По алинејата 13 се додаваат две нови алинеи 14 и
15, кои гласат:
„- пренос на парични средства од реализираното извршување од посебната сметка на извршителот на
трансакциската сметка на доверителот согласно со членот 36 став (5) од овој закон,
- враќање на паричните средства прибавени од
спроведено извршување од посебната сметка на извршител на трансакциската сметка на должникот во
случај на укинување, преиначување, поништување,
ставање вон сила на извршната исправа или ставање
вон сила на извршното дејствие по кое се наплатени
паричните средства и“.
Член 14
По членот 54 се додава нов наслов и нов член 54-а,
кои гласат:
„Вонреден надзор над работата на извршителите
Член 54-а
(1) Министерството за правда може по претставка
на странка, трето лице или учесник во постапка, по барање на претседателот на суд, државен орган или правно лице, за конкретен предмет да изврши вонреден теренски надзор над работата на извршителот и Комората.
(2) Надзорот го врши комисија составена од претставници на Министерството, овластена од министерот.
(3) Организирањето, известувањето и начинот на
вршење на надзорот се врши согласно со одредбите на
членот 54 ставови (3) и (4) од овој закон.
(4) За извршениот надзор се составува записник и
извештај согласно со одредбите на членот 55 од овој
закон.“.
Член 15
Во членот 56 став (2) алинејата 4 се менува и гласи:
„- износ на наплатени средства за: надоместок за
обработка на предмет, трошоци за преземени дејствија
и награда за реализираните извршни исправи.“.
Член 16
Во член 62 во точката в) зборовите: „500 до 5.000“
се заменуваат со зборовите: „250 до 2.500“.
Член 17
Во член 64 алинејата 9 се менува и гласи:
„- неодговарање на поднесоци од странки, судови
и државни органи.“.
Алинеите 10 и 11 се бришат.
Член 18
Во членот 65 став (1) во алинејата 19 сврзникот „и“
се заменува со запирка.
Во алинејата 20 точката на крајот од реченицата се
заменува со запирка.
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По алинејата 20 се додаваат две нови алинеи 21 и
22, кои гласат:
„- ненавремено или неточно ги доставува извештаите за неговата работа утврдени со овој закон и
- по барање на странка не изготви или изготви неточна пресметка за наплата на побарувањето, каматата,
цената за администрирање, цена за извршни дејствија,
награда на извршителот како и реални трошоци и такси
кои се настанати при спроведување на извршувањето.“.
Член 19
Во член 66 во алинејата 4 зборовите: „или вонсудска наплата на долгови“ се бришат.
Член 20
Во член 73 став 1 во точката ж) сврзникот „и“ на
крајот од реченицата се заменува со точка.
Точката з) се брише.
Член 21
Во членот 74 став (1) зборот „веднаш“ се брише.
Третата реченица се менува и гласи: „Заменикот на извршителот продолжува со постапување по предметите
на извршителот чија должност престанала, се до моментот на предавање на евиденцијата на именуваниот
односно определениот извршител.“.
Во првата реченица на ставот (2) зборовите: „прибавено мислење“ се заменуваат со зборовите: „предлог
на“. По првата реченица се додава нова реченица која
гласи: „Комората предлогот го утврдува по пат на
ждрепка помеѓу извршителите од подрачјето на основните судови од каде бил извршителот чијашто должност престанала.“ Втората реченица станува трета.
Во ставот (6) по зборовите: „списите,“ се додаваат
зборовите: „архивираните завршени предмети,“.
Член 22
Во членот 75 став (1) по точката се додава нова реченица, која гласи: „Замениците на извршителите немаат право на глас во Собранието на Комората“.
Член 23
Во членот 87 став (7) зборот „укине,“ се брише.
Член 24
Во членот 93 став (1) во алинејата 3 запирката се заменува со точка.
Алинејата 4 се брише.
По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4),
кои гласат:
„(3) Доколку должникот пред извршителот презентира доказ за платено побарување во целост пред или
по поднесување на барање за извршување, извршителот е должен да побара доверителот писмено да се произнесе за натамошниот тек на постапување по барањето за извршување. Доколку доверителот не се произнесе во рок од осум дена од приемот на барањето на извршителот, извршителот со заклучок го запира извршувањето.
(4) Доколку должникот презентирал доказ за платено побарување во целост пред приемот на налогот за
извршување, или пак доверителот не се произнел за текот на извршувањето во определениот рок од 8 дена
определен во ставот (3) на овој член, трошоците на извршувањето ги поднесува доверителот.“.
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Член 25
Насловот пред членот 95 и членот 95 се бришат.
Член 26
Во членот 103, пред зборот „Истовремено“ се додава бројот „(1)“.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) По предлог на која било од странките до извршителот, процената од ставот (1) на овој член ќе се
прифати и во случај на запирање на извршувањето и
започнување на ново извршување по барање на доверителот, доколку процената во другото извршување се
врши во период на важечка процена на вредноста.“.
Член 27
Во член 116 во точката 9) сврзникот „и“ се заменува со точка запирка.
По точката 9) се додава нова точка 10), која гласи:
„10) средства исплатени како хуманитарна помош
или надоместок на штета во ситуации предизвикани од
елементарни непогоди во услови на донесена одлука за
постоење на кризна состојба од страна на Владата на
Република Македонија или Собранието на Република
Македонија и“.
Точката 10) станува точка 11).
Член 28
Во член 149 по ставот (5) се додава нов став (6), кој
гласи:
„(6) Доколку по налогот на извршителот носителот
на платниот промет блокирал примања и надоместоци
кои се изземени од извршување согласно со членот 116
или ја блокирал трансакциската сметка на физичкото
лице во целост неводејќи сметка за ограничувањата од
членот 117 став 1, деблокирањето на сметката се врши
на трошок на носителот на платниот промет, а во случај на преземени дејствија спротивно на членовите 116
или 117 став 1 од овој закон, извршителот нема право
на надоместок на трошоци за дејствијата преземени за
блокирање, односно деблокирање на сметката (изготвување налог за извршување и слично).“.
Ставот (6) станува став (7).
Член 29
Во член 169 ставот (1) се брише.
Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (1) и (2).
По ставот (4) кој станува став (3) се додава нов став
(4), кој гласи:
„(4) Доверителот за чие побарување подоцна е издаден налог за пристапување кон извршувањето врз истата недвижност, може за намирување на своето побарување да даде предлог да се спроведе извршување врз
недвижноста, задржувајќи го редоследот на намирувањето по кој налозите се запишани во јавната книга“.
Член 30
Во член 176 по ставот (4), се додава нов став (5), кој
гласи:
„(5) По предлог на која било од странките до извршителот, процената од ставот (1) на овој член ќе се
прифати и во случај на запирање на извршувањето и
започнување на ново извршување по барање на доверителот, доколку процената на недвижноста во другото
извршување се врши во период на важечка процена на
вредноста.“.
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Член 31
Во член 177 пред зборовите: „По приемот“ се додава бројот „(1)“.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Утврдената вредност на недвижноста со заклучокот на извршителот од ставот (1) на овој член е во
важност до завршување на постапката за извршување.“.
Член 32
Во член 179 во ставот (4) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „заради обезбедување
на податок за данокот на имот пристигнат за последната година.“.
Член 33
Во членот 185 ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Ако недвижноста не можела да се продаде на
првото јавно наддавање, извршителот ќе закаже второ
јавно наддавање на кое може, на предлог на доверителот, почетната цена да ја определи намалена најмногу
за една третина од утврдената вредност.“.
Ставот (4) се менува и гласи:
„(4) Доколку недвижноста не се продаде по истекот
на роковите од ставот (3) на овој член, извршителот ќе
определи нова продажба, само по предлог на доверителот. Почетната цена не може да биде намалена повеќе
од една третина од утврдената вредност“.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Предлог за определување на нова продажба,
доверителот не може да стави пред истекот на три месеца од денот на второто јавно наддавање ниту по истекот на една година од тој ден.“.
Член 34
Во член 186 по ставот (6) се додава нов став (7), кој
гласи:
„(7) Извршителот, по барање и на товар на купувачот, ќе ја изврши промената на сопственоста откако ќе
биде платен данокот на промет и другите трошоци кои
ќе произлезат заради промената на сопственоста.“
Член 35
По членот 205 се додава нова точка 9. и нов член
205-а, кои гласат:
„9. Спроведување на извршување над недвижен имот
опишан во лист за предбележба на градба
Член 205-а
(1) Извршителот со заклучок ќе определи проценител да го процени имотот кој е опишан во лист за предбележување на градба согласно со фактичката состојба
и фазата на изведеност на идната градба утврдена со
геодетски елаборат за посебна намена за утврдена фактичка состојба на идната градба.
(2) Заклучокот за извршена продажба на изградениот дел од идната градба заедно со правото на градење,
претставува правен основ за стекнување на правото на
градење со сите права и обврски поврзани со идната
градба кое претставува правен основ за стекнување на
правото на сопственост врз делот од градбата што се
извршува. Правото на градење се пренесува на купувачот заедно со идната градба, во состојба, односно фаза
на изведеност на идната градба.
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(3) Заклучокот од ставот (2) на овој член претставува правен основ за спроведување на сите промени во
целокупната градежно-техничка, имотно-правна и друга документација која гласела на име на должникот, како и правен основ за запишување на промена на инвеститор и носител на право на градба пред надлежните
органи.
(4) При спроведување на извршување на друг посебен дел од недвижен имот (стан, деловен простор,
гаража и помошна просторија како имот кој претставува дел од идна градба опишана во лист за предбележување на градбата), на кој дел е прибележано
правното дело за промет на предбележаното право
на сопственост, купувачот се стекнува со правен основ за стекнување сопственост на тој дел од имотот
што се извршува.
(5) Заклучокот на извршителот за продажба на делот од идната градба од ставот (4) на овој член претставува правен основ за стекнување на правото на сопственост врз делот од идната градба.
(6) Заклучокот од ставот (5) на овој член претставува правен основ кој се прибележува во листот за предбележување на градбата како правно дело за промет на
предбележаното право на сопственост.
(7) Со прибележување на заклучокот од ставот (5)
на овој член во листот за предбележување на градба, се
брише прибележаното правно дело за промет на предбележаното право на сопственост.
(8) За спроведување на извршување над имот опишан во лист за предбележба на градба, а не е уредено
во овој член, соодветно ќе се применуваат одредбите
од членот 166 до членот 205 од овој закон.“.
Член 36
Во член 214 пред зборот „Ако“ се додава бројот
„(1)“.
По ставот (1) се додаваат три нови става (2), (3) и
(4), кои гласат:
„(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, извршителот обезбедува информации од останатите носители
на платен промет за состојбата на средствата на сметките на должникот.
(3) Врз основа на обезбеден доказ за приоритет во
извршувањето, извршителот со заклучок може да му
наложи на кој било носител на платен промет да пренесе одреден износ на средства од сметката на должникот, на сметката на должникот која се води кај носителот на платен промет кој го примил налогот за извршување.
(4) Одредбите од овој член соодветно се применуваат и при спроведување на извршување кога должникот е физичко лице.“.
Член 37
Во член 221 во ставот (1) зборовите: „став (2)“ се
бришат.
Член 38
Насловот на Главата дваесет и шеста се менува и
гласи: „ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВА ВО ЈАВНА
КНИГА“.
Член 39
По насловот на Главата дваесет и шеста се додаваат
два нови члена 239-а и 239-б, кои гласат:

20 декември 2018

„Преземање извршни дејствија над недвижен имот кој
останал со незапишани сопственички права
Член 239-а
(1) Ако недвижниот имот или дел од недвижниот
имот, доградби, надградби или објекти над кои се
спроведува извршување не се запишани во јавна книга,
извршителот врши попис на предметната недвижност
или на тој дел од недвижноста, за што се составува записник кон кој се прилага геодетски елаборат за посебни намени - теренска идентификација.
(2) На пописот на недвижниот имот од ставот (1) на
овој член извршителот ќе ги повика странките и носителот на правото на сопственост на земјиштето на кој
се наоѓа недвижниот имот од ставот (1) на овој член.
(3) Кога станува збор за земјоделско земјиште извршителот покрај странките, на пописот ќе ги повика и
лицата со чии недвижности се граничи таа недвижност
и лицата со право на првенствено купување.
(4) Записникот се прибележува во имотниот лист на
катастарската парцела запишана со право на сопственост, а на која катастарската парцела се наоѓа објектот
од ставот (1) на овој член, односно во имотниот лист
каде е запишан постојниот објект доколку станува збор
за попис на дел од недвижност- доградба или надградба.
(5) Со прибележување на записникот за попис во
имотен лист согласно со ставот (4) на овој член, не се
ограничува правото на сопственост на друго лице различно од должникот.
(6) Записникот за попис од ставот (1) на овој член
извршителот го доставува до носителот на правото на
сопственост запишано во Агенцијата за катастар на
недвижности.
(7) Прибележувањето од ставот (4) на овој член се
брише по запишувањето на правото на сопственоста на
недвижниот имот од ставот (1) на овој член со поднесување на пријава или по службена должност согласно
со Законот за катастар на недвижности.
Начин на спроведување на запишување на права во јавната книга кога должникот не е запишан како сопственик
Член 239-б
(1) Извршување на извршна исправа заради засновање право на недвижност со запишување во јавна
книга, како и заради пренос, ограничување или укинување на правото запишано во јавна книга се спроведува така што извршителот со налог наложува во јавната
книга да се изврши соодветно запишување.
(2) Кога должникот не е запишан како сопственик
на недвижност, правото на доверителот на сопственост на таа недвижност може да се изврши ако доверителот, заедно со барањето за извршување пред извршителот поднесе доказ дека правен претходник на должникот е лицето кое е запишано како сопственик.
(3) Кога според извршната исправа доверителот е
овластен спрема должникот да бара запишување на заложно или некое друго право на недвижност, освен
правото на сопственост, а должникот не е запишан како сопственик на таа недвижност, доверителот може со
барањето за извршување до извршителот да бара правото на сопственост да се запише на должникот, а извршителот да изврши запишување на доверителовото
право, ако поднесе доказ дека должникот стекнал право на сопственост врз таа недвижност.“.
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Член 40
Насловот на главата дваесет и седма се менува и
гласи: „Испит за извршители“.
Член 41
Членот 245 се менува и гласи:
„(1) Испитот за извршители може да го полагаат
диплoмирани правници со завршено четиригодишно
високо образование на правни студии VII/1 или 300
кредити според Европскиот кредит трансфер систем
(ЕКТС) во Република Македонија кои имаат најмалку
пет години работно искуство на правни работи.
(2) Кандидатите треба да достават доказ за уплатен
износ на предвидените средства за полагање на испитот.
(3) Министерот ја утврдува висината на реално направените трошоци за полагање на испит за извршител,
неопходни за спроведување на првиот и вториот дел од
испитот, изготвување на материјали и покани, уверенија и надоместок за работата на членовите и секретарот
на Комисијата која го спроведува испитот и изготвување на уверенијата.
(4) Трошоците за полагање на испит се уплатуваат
на сметката на сопствени приходи на Министерството.
(5) Ако трошоците не се уплатени на соодветната
сметка на Министерството, најдоцна седум дена пред
денот определен за полагање на испитот, на кандидатот нема да му се дозволи полагање на испитот.
(6) Ако кандидатот во рок од една година од денот
на уплатата на средствата не го полага испитот, уплатените средства му се враќаат согласно со закон.“.
Член 42
Насловот пред членот 246 и членот 246 се менуваат
и гласат:
„Програма за полагање на испитот
Член 246
Испитот за извршители се полага според програма
и со него се проверува познавањето на правните прописи, кои ги уредуваат:
1) Извршување, парнична постапка, вонпарнична
постапка и нотаријат;
2) Кривично право (општ и посебен дел);
3) Стварно право и катастар;
4) Трговско право и стечај.“.
Член 43
Насловите пред членовите 247 и 248 и членовите
247 и 248 се бришат.
Член 44
Членот 249 се менува и гласи:
„(1) Испитот се состои од устен и писмен дел.
(2) Со писмениот дел од испитот се проверува способноста за примена на законите во практиката. Истиот
се состои од практична примена на Законот за извршување во два реални предмети.
(3) За положениот испит Комисијата издава уверение
во рок од 15 дена од денот на завршување на испитот.
(4) Програмата за полагање на испитот за извршители во која се содржани градивото и прописите и начинот на организирањето и полагањето на испитот за
извршители, како и формата и содржината на уверението од ставот 4 на овој член ги пропишува министерот.“.
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Член 45
Насловот пред членот 250 и членот 250 се бришат.
Член 46
Насловот пред членот 251 и членот 251 се менуваат
и гласат:
„Комисија за полагање
Член 251
(1) Испитот за извршител се полага пред Комисија
формирана од министерот за правда составена од пет
членови, нивни заменици и секретар.
(2) Членовите на Комисијата и нивните заменици ги
именува министерот за правда, и тоа по еден од редот
на извршителите, нотарите, судиите, професорите од
правните факултети акредитирани во Република Македонија и од редот на вработените во Министерството
за правда кои работат на соодветната област.
(3) Секретарот на Комисијата, министерот за правда го именува од редот на вработените во Министерството за правда.
(4) Членовите на Комисијата, нивните заменици и
секретарот имаат право на надоместок за својата работа за секоја спроведена испитна сесија, кој го утврдува
министерот за правда, во зависност од поединечното
учество на секој од членовите или замениците на организираните испитни сесии врз основа на записникот од
одржаниот испит. На членот на Комисијата чие работно место не е во Скопје, за присуство на испит му се
признаваат патни трошоци во висина на вредноста на
повратен билет за користење на редовен меѓуградски
автобуски превоз.“.
Член 47
Насловот пред членот 252 и членот 252 се бришат.
Член 48
Во членот 253 став (1) зборовите: „1.000 до 1.500“
се заменуваат со зборовите: „500 до 750.“
Во ставот (2) зборовите: „500 до 1.000“ се заменуваат со зборовите: „250 до 500“, а бројот „(11)“ се заменува со бројот „(9)“.
Член 49
Членот 254 се брише.
Член 50
Во членот 255 став (1) бројот „3.000“ се заменува со
зборовите: „750 до 1.500“.
Член 51
Членовите 256, 257, 258, 259 и 260 се бришат.
Член 52
Извршувањата започнати согласно со одредбите од
Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ број 35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008,
8320/2009, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10, 148/11 и 187/13)
и Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ број 72/16 и 142/16), како и извршувањата започнати до денот на влегувањето во сила на
овој закон, согласно со одредбите на Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ број 72/16 и 142/16), ќе продолжат согласно со
одредбите од овој закон. За преземените извршни деј-

ствија до денот на влегувањето во сила на овој закон,
извршителите ја применуваат Тарифата која била на
сила во моментот на преземање на извршни дејствија, а
за извршните дејствија кои се преземаат по денот на
влегувањето во сила на овој закон се применува Тарифата донесена согласно со одредбите од овој закон,
при што не може да се бара поврат на платените надоместоци или награди.
Член 53
Започнатите дисциплински постапки до денот на
влегувањето во сила на овој закон, ќе се завршат согласно со одредбите од овој закон.
Член 54
(1) Извршителите именувани до денот на влегувањето во сила на овој закон согласно со одредбите од
Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ број 35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008,
83/2009, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10, 148/11 и 187/13)
продолжуваат со работа согласно со одредбите од овој
закон.
(2) Замениците извршители именувани до денот на
влегувањето во сила на овој закон согласно со одредбите од Законот за извршување („Службен весник на
Република Македонија“ број 35/2005, 50/2006,
129/2006, 8/2008, 83/2009, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10,
148/11 и 187/13) продолжуваат со работа, согласно со
одредбите од овој закон.
(3) Уверенијата за положен испит за извршители
издадени согласно со одредбите од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“
број 35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008, 83/2009, 50/10,
83/10, 88/10, 171/10, 148/11 и 187/13), се признаваат како уверенија за положен испит за извршители согласно
со членот 44 од овој закон, со кој се менува членот 249
од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ број 72/16 и 142/16).
Член 55
Подзаконските акти утврдени во овој закон ќе се
донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето
во сила на овој закон.
Член 56
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 PËRMBARIM
Neni 1
Në Ligjin për përmbarim ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 72/16 dhe 142/16), në
nenin 11 pika 13) shlyhet.
Neni 2
Në nenin 28 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"(1) Kërkesën për përmbarim të dokumentit
përmbarues kreditori ia parashtron përmbaruesit me shkrim
duke i bashkangjitur dokumentin përmbarues në origjinal,
certifikatë në origjinale, respektivisht kopjen e verifikuar të
certifikatës origjinale. Nëse dokumenti përmbarues nuk
dorëzohet në origjinal, kreditori bashkëngjit edhe deklaratë

20 декември 2018

Бр. 233 - Стр. 19

të verifikuar në noter se nuk ka filluar procedurë për
përmbarim përpara një përmbaruesi tjetër për të njëjtin
dokument përmbarues.".
Paragrafët (3) dhe (4) shlyhen.
Paragrafët (5) dhe (6) bëhen paragrafë (3) dhe (4).

Neni 6
Në nenin 40 paragrafin (1) alineja 15 shlyhet.
Në alinenë 19 e cila bëhet 18 presja zëvendësohet me
lidhëzën "dhe".
Alineja 20 shlyhet.

Neni 3
Në nenin 33 paragrafi (1) pikat 5) dhe 6) ndryshojnë si
vijon:
"5) të ketë dhënë provimin për përmbarues;
6) të ketë përvojë pune në punë juridike së paku pesë
vjet pas mbarimit të studimeve juridike shkalla VII/1 ose
300 kredi të studimeve juridike sipas Sistemit evropian të
transferit të kredive (SETK).".
Pika 8) shlyhet.

Neni 7
Në nenin 41 në paragrafin (1) pas fjalëve: "librat
publikë" vendoset presje dhe shtohet fjala "noterët".
Në paragrafin (2) në fjalinë e tretë pika zëvendësohet
me një presje dhe shtohen fjalët "taksat dhe shpenzimet
administrative".

Neni 4
Neni 34 ndryshohet si vijon:
"(1) Përmbaruesi emërohet me vendim të Ministrisë në
bazë të konkursit.
(2) Konkursin për emërimin e përmbaruesit e shpall
Ministria, dhe e zbaton Oda e Përmbaruesve të Republikës
së Maqedonisë (në tekstin e mëtejmë: Oda), e cila për këtë
qëllim formon komision të përbërë nga pesë anëtarë nga të
cilët dy anëtarë të Odës, një anëtar i Këshillit Gjyqësor të
Republikës së Maqedonisë, një anëtar nga Akademia për
Gjykatës dhe Prokurorë Publikë dhe një profesor
universitar nga fakultetet juridike të akredituara në
Republikën e Maqedonisë, me të cilin udhëheq kryetari i
cili përcaktohet nga radhët e anëtarëve të komisionit të
emëruar nga Oda.
(3) Në konkurs duhet të përcaktohet rajoni për të cilin
duhet të emërohet përmbarues. Nëse në të njëjtën kohë
shpallet konkurs për më shumë vende për përmbarues, në
konkurs kumtohet se kandidatët mund të paraqiten për të
gjitha vendet për përmbarues.
Kandidatët mund ta
përcaktojnë prioritetin e vendeve në të cilat dëshirojnë të
emërohen.
(4) Konkursi për emërimin e përmbaruesit publikohet
në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" dhe në
dy gazeta ditore, prej të cilave nga një në gazetat që
botohen në gjuhën maqedonase dhe në gazetat që botohen
në gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve që flasin
gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase.
(5) Afati për aplikim të kandidatëve të interesuar nuk
duhet të jetë më i shkurtër se 15 ditë nga dita e shpalljes së
konkursit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë".
(6) Fletëparaqitjet me shtojcat me të cilat dëshmohet se
janë plotësuar kushtet për emërimin e një përmbaruesi në
pajtim me nenin 33 të këtij ligji, paraqiten me shkrim në
Odë.
(7) Pas kalimit të afatit nga paragrafi (5) i këtij neni,
Oda është e detyruar t'i dorëzojë në Ministri fletëparaqitjet
e pranuara me mendim, jo më vonë se 15 ditë nga dita e
përfundimit të konkursit.
(8) Kandidatëve të cilët nuk do të emërohen për
përmbarues brenda 15 ditëve nga dita e emërimit të
përmbaruesve, u dorëzohet njoftim me shkrim, me një
kopje të aktvendimit për emërim.
(9) Kundër aktvendimit për emërimin e përmbaruesit,
kandidati i cili nuk është emëruar mund të fillojë kontest
juridik në gjykatën kompetente.“.
Neni 5
Në nenin 35 paragrafët (9), (10) dhe (11) shlyhen.
Paragrafi (12) bëhet paragraf (9).

Neni 8
Në nenin 44 paragrafi (1) në alinenë 4 lidhëza "dhe"
zëvendësohet me pikë.
Alineja 5 shlyhet.
Neni 9
Në titullin para nenit 45 fjala "kërkesat" zëvendësohet
me fjalën "kërkesa".
Neni 10
Në nenin 46 paragrafi (1) alineja 1 shlyhet.
Alineja 2 e cila bëhet alineja 1, ndryshohet si vijon:
"- Kompensimi për përpunim të lëndës, shpenzimet dhe
veprimet e kryera dhe".
Paragrafi (3) shlyhet.
Në paragrafin (4) i cili bëhet paragraf (3), pika 1)
shlyhet.
Pika 2) e cila bëhet pika 1), ndryshohet si vijon:
"1) Kompensimi për përpunimin e lëndës përcaktohet
në varësi të lartësisë së kërkesës kryesore. Shpenzimet
përcaktohen në shumë reale, ndërsa kompensimi për
veprimet e zbatuara përcaktohet sipas llojit, vëllimit,
kohëzgjatjes dhe vendit të përmbarimit ".
Në pikën 3) e cila bëhet pika 2) në alinenë 2 fjalia e
dytë shlyhet.
Pas paragrafit (5) që bëhet paragraf (4) shtohen katër
paragrafë të rinj (5), (6), (7) dhe (8) si vijojnë:
"(5) Përmbaruesi do ta lirojë nga pagesa e
kompensimeve të përcaktuara në paragrafin (1) të këtij
neni, dhe shpërblimi për realizim debitorin-person fizik i
cili sipas të dhënave të institucionit kompetent është
pranues i ndihmës sociale në para.
(6) Shuma e përgjithshme e kompensimeve për
veprimet e kryera të përcaktuara në bazë të paragrafit (1) të
këtij neni për përmbarimin e kërkesës së pranuar nga
kreditori person juridik kundër debitorit person fizik, për
përmbarimin e urdhërpagesës noteriale (për shërbimet që
rrjedhin nga veprimtaritë komunale, energjia termike,
energjia elektrike, telefonia, operatorët celularë dhe
kabllovikë, mirëmbajtja e hapësirave të përbashkëta, ujitja
dhe kullimi i tokës bujqësore) me urdhër përmbarimi sipas
nenit 141 (urdhër përmbarimi ndaj pagës) ose sipas nenit
149 të këtij ligji (përmbarim ndaj kërkesës monetare që
sipas llogarisë në bankë i takon personit fizik), nuk mund
të tejkalojnë 20% të borxhit kryesor dhe kamatës të
përcaktuar në dokumentin përmbarues. Në kufizimin e
lartësisë së kompensimeve nuk hyjnë shpenzimet për tri
dërgesa të kryera nëpërmjet dërgesës postare dhe
kompensimi për informatë për llogarinë e transaksionit të
debitorit nga Regjistri unik i llogarive të transaksionit.
(7) Përmbaruesi në rastet nga paragrafi (6) të këtij neni,
detyrohet të tentojë ta realizojë përmbarimin sipas neneve
141 dhe 149 të këtij ligji para vazhdimit me marrjen e
veprimeve tjera përmbaruese.
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(8) Oda e Përmbaruesve është e obliguar që mendimin
për Propozim-Tarifën për shpërblim dhe kompensim të
shpenzimeve tjera të përmbaruesve nga paragrafi (3) i këtij
neni, ta dorëzojnë më së voni në afat prej 15 ditësh, duke
llogaritur nga dita e pranimit të propozimit në Odën e
Përmbaruesve.".
Neni 11
Në nenin 48 në paragrafin (2) fjalët pas presjes "ço ditë
gjatë tre numrave të njëpasnjëshëm" zëvendësohen me
fjalët "si dhe në ueb faqen e Odës".
Në paragrafin (3) pika zëvendësohet me presje dhe
shtohen fjalët: "prej kur fillojnë të rrjedhin afatet për
veprim".
Neni 12
Në nenin 49 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"(2) Zëvendëspërmbarues mund të emërohet personi i
cili i plotëson kushtet për t'u emëruar si përmbarues të
përcaktuara në nenin 33 të këtij ligji.".
Neni 13
Në nenin 54 paragrafi (1) alineja 7 ndryshohet si vijon:
"- mbajtje e rregullt dhe me kohë e evidencës për
kompensimet për përpunimin e lëndës, shpenzimet,
veprimet e zbatuara dhe shpërblimin e përmbaruesit, si dhe
për arkëtimin e borxhit kryesor, kamatës së borxhit kryesor
dhe shpenzimet e procedurës për kamatë".
Në alinenë 13 lidhëza në fund të fjalisë zëvendësohet
me presje.
Pas alinesë 13 shtohen dy aline të reja 14 dhe 15, si
vijojnë:
"- bartje e mjeteve monetare nga përmbarimi i realizuar
nga llogaria e veçantë e përmbaruesit në llogarinë e
transaksionit të kreditorit sipas nenit 36 paragrafi (5) të
këtij ligji,
- kthim i mjeteve monetare të marra nga përmbarimi i
realizuar nga llogaria e veçantë e përmbaruesit në llogarinë
e transaksionit të debitorit në rast të ndërprerjes,
ndryshimit, anulimit, shfuqizimit të dokumentit
përmbarues ose shfuqizimit të veprimit përmbarues për të
cilin janë arkëtuar mjete monetare dhe".
Neni 14
Pas nenit 54 shtohet titull i ri dhe nen i ri 54-a, si
vijojnë:
"Mbikëqyrja e jashtëzakonshme mbi punën e
përmbaruesve
Neni 54-a
(1) Ministria e Drejtësisë, me ankesën e palës, të
personit të tretë ose pjesëmarrësit në procedurë, me kërkesë
të kryetarit të gjykatës, organit shtetëror ose personit
juridik, për një lëndë konkrete mund të kryejë mbikëqyrje
të jashtëzakonshme në terren mbi punën e përmbaruesit
dhe Odës.
(2) Mbikëqyrjen e kryen Komisioni i përbërë nga
përfaqësuesit e Ministrisë, i autorizuar nga ministri.
(3) Organizimi, njoftimi dhe mënyra e mbikëqyrjes
kryhet në pajtim me dispozitat e nenit 54 paragrafët (3) dhe
(4) të këtij ligji.
(4) Për mbikëqyrjen e kryer përpilohet procesverbal
dhe raport në pajtim me dispozitat e nenit 55 të këtij ligji.".
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Neni 15
Në nenin 56 paragrafin (2) alineja 4, ndryshohet si
vijon:
- "shuma e mjeteve të arkëtuara për: kompensim për
përpunimin e lëndës, shpenzimet për veprimet e ndërmarra
dhe shpërblimi për dokumentet përmbaruese të
realizuara.”.
Neni 16
Në nenin 62 në pikën v) fjalët: "500 deri 5.000"
zëvendësohen me fjalët: "250 deri 2.500".
Neni 17
Në nenin 64 alineja 9 ndryshohet si vijon:
"- mospërgjigjja e parashtresave nga palët, gjykatat
dhe organet shtetërore.".
Alinetë 10 dhe 11 shlyhen.
Neni 18
Në nenin 65 paragrafi (1), në alinenë 19 lidhëza "dhe"
zëvendësohet me presje.
Në alinenë 20 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me
presje.
Pas alinesë 20 shtohen dy aline të reja 21 dhe 22, si
vijojnë:
"- jo në kohë të duhur ose të pasakta i dorëzon raportet
për punën e tij të përcaktuara me këtë ligj dhe
- me kërkesë të palës nuk përpilon apo përpilon
përllogaritje të pasaktë për arkëtim të kërkesës, kamatës,
çmimit për administrim, çmimit për veprimet përmbaruese,
shpërblimit të përmbaruesit si dhe shpenzimeve dhe
taksave reale që janë krijuar gjatë realizimit të
përmbarimit.".
Neni 19
Në nenin 66 në alinenë 4 fjalët: "ose arkëtim jashtë
gjyqësor të borxheve" shlyhen.
Neni 20
Në nenin 73 paragrafi 1 në pikën zh) lidhëza "dhe" në
fund të fjalisë zëvendësohet me pikë.
Pika z) shlyhet.
Neni 21
Në nenin 74 paragrafin (1) fjala "menjëherë" shlyhet.
Fjalia e tretë ndryshohet si vijon: "Zëvendëspërmbaruesi
vazhdon të veprojë sipas lëndëve të përmbaruesit detyra e
të cilit ka pushuar, deri në momentin e dorëzimit të
evidencës së përmbaruesit të emëruar respektivisht të
përcaktuar".
Në fjalinë e parë në paragrafin (2) fjalët: "mendim i
marrë" zëvendësohen me fjalët "propozim të". Pas fjalisë
së parë shtohet fjali e re si vijon: "Oda propozimin e
përcakton me anë të shortit ndërmjet përmbaruesve nga
rajoni i gjykatave themelore nga ku ka qenë përmbaruesi
detyra e të cilit ka përfunduar." Fjalia e dytë bëhet e tretë.
Në paragrafin (6) pas fjalëve: "shkresat", shtohen fjalët:
"lëndët e përfunduara të arkivuara,".
Neni 22
Në nenin 75 në paragrafin (1) pas pikës shtohet fjali e
re, si vijon: "Zëvendëspërmbaruesit nuk kanë të drejtë
vote në Kuvendin e Odës".
Neni 23
Në nenin 87 në paragrafin (7) fjala "ndërpritet,"
shlyhet.
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Neni 24
Në nenin 93 paragrafi (1) në alinenë 3 presja
zëvendësohet me pikë.
Alineja 4 shlyhet.
Pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe
(4), si vijojnë:
"(3) Nëse debitori para përmbaruesit paraqet dëshmi
për kërkesën e paguar në tërësi para ose pas paraqitjes së
kërkesës për përmbarim, përmbaruesi është i detyruar të
kërkojë që kreditori të prononcohet me shkrim për rrjedhën
e mëtejshme të veprimit për kërkesën për përmbarim. Nëse
kreditori nuk prononcohet në afat prej tetë ditësh nga dita e
pranimit të kërkesës së përmbaruesit, përmbaruesi me
konkluzion e ndërpret përmbarimin.
(4) Nëse debitori ka prezantuar dëshmi për kërkesën e
paguar në tërësi para pranimit të urdhrit për përmbarim,
ose kreditori nuk prononcohet për rrjedhën e përmbarimit
në afat të përcaktuar prej 8 ditësh të përcaktuar në
paragrafin (3) të këtij neni, shpenzimet e përmbarimit i bart
kreditori.".
Neni 25
Titulli para nenit 95 dhe neni 95 shlyhen.
Neni 26
Në nenin 103, para fjalës "Njëkohësisht" shtohet numri
"(1)".
Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:
"(2) Me propozimin e ndonjërës nga palët te
përmbaruesi, të vlerësuar nga paragrafi (1) i këtij neni do të
pranohet edhe në rast të ndërprerjes së përmbarimit dhe
fillimit të një përmbarimi të ri me kërkesë të kreditorit,
nëse vlerësimi në përmbarimin tjetër kryhet në periudhë të
vlerësimit të vlefshëm të vlerës.".
Neni 27
Në nenin 116 në pikën 9) lidhëza "dhe" zëvendësohet
me pikëpresje.
Pas pikës 9) shtohet pikë e re 10), si vijon:
"10) mjete të paguara si ndihmë humanitare ose
kompensim dëmi në situatat e shkaktuara nga fatkeqësitë
elementare në kushtet e një vendimi të miratuar për
ekzistencën e një situate krize nga Qeveria e Republikës së
Maqedonisë ose Kuvendi i Republikës së Maqedonisë
dhe".
Pika 10) bëhet pikë 11).
Neni 28
Në nenin 149 pas paragrafit (5) shtohet paragrafi i ri
(6), si vijon:
"(6) Nëse pas urdhrit të përmbaruesit bartësi i
qarkullimit pagesor i ka bllokuar të ardhurat dhe
kompensimet që janë të përjashtuara nga përmbarimi në
pajtim me nenin 116 ose e ka bllokuar llogarinë e
transaksionit të personit fizik në tërësi duke mos mbajtur
llogari për kufizimet nga neni 117 paragrafi 1, zhbllokimi i
llogarisë kryhet në shpenzim të bartësit të qarkullimit
pagesor e në rastin e veprimeve të marra në kundërshtim
me nenet 116 dhe 117 paragrafi 1 të këtij ligji, përmbaruesi
nuk ka të drejtë për kompensim të shpenzimeve për
veprimet e ndërmarra për bllokimin, përkatësisht
zhbllokimin e llogarisë (hartimin e urdhrit për përmbarim e
ngjashëm).".
Paragrafi (6) bëhet paragraf (7).
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Neni 29
Në nenin 169 paragrafi (1) shlyhet.
Paragrafët (2) dhe (3) bëhen paragrafë (1) dhe (2).
Pas paragrafit (4), i cili bëhet paragraf (3), shtohet
paragraf i ri (4), si vijon:
"(4) Kreditori për të kërkesën e të cilit më vonë
kërkohet urdhëresë për qasje në përmbarim mbi
patundshmërinë e njëjtë, për maturimin e kërkesave të veta
mund të japë propozim që të realizohet përmbarimi i
patundshmërisë duke e mbajtur renditjen e maturimit sipas
të cilës urdhëresat janë të regjistruara në regjistrin publik".
Neni 30
Në nenin 176 pas paragrafit (4), shtohet paragraf i ri
(5), si vijon:
"(5) Me propozim të cilësdo palë për përmbaruesin,
vlerësimi nga paragrafi (1) i këtij neni do të pranohet edhe
në rast të ndërprerjes së përmbarimit dhe fillimin e
përmbarimit të ri me kërkesë të kreditorit, nëse vlerësimi i
patundshmërisë në përmbarimin tjetër kryhet në periudhën
e vlerësimit të vlefshëm të vlerës.".
Neni 31
Në nenin 177 para fjalëve "Pas pranimit" shtohet numri
"(1)".
Pas paragrafit (1), shtohet paragraf i ri (2), si vijon:
"(2) Vlera e përcaktuar e patundshmërisë me
konkluzionin e përmbaruesit nga paragrafi (1) i këtij neni
është me vlefshmëri deri në përfundimin e procedurës për
përmbarim.".
Neni 32
Në nenin 179 në paragrafin (4) pika zëvendësohet me
presje dhe shtohen fjalët: "për shkak të sigurimit të të
dhënave për tatimin mbi pronë të arritur për vitin e
kaluar.".
Neni 33
Në nenin 185 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"(2) Nëse patundshmëria nuk ka mundur të shitet në
ankandin e parë përmbaruesi do të caktojë ankand të dytë
në të cilin mundet, me propozim të kreditorit, çmimin
fillestar ta përcaktojë të zvogëluar së paku për një të tretën
nga vlera e përcaktuar.".
Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:
„(4) Nëse patundshmëria nuk shitet pas kalimit të
afateve nga paragrafi (3) i këtij neni, përmbaruesi do të
caktojë shitje të re, vetëm me propozim të kreditorit.
Çmimi fillestar nuk mund të zvogëlohet më shumë se një e
treta e vlerës së përcaktuar".
Pas paragrafit (4), shtohet paragraf i ri (5), si vijon:
"(5) Propozimin për përcaktimin e shitjes së re,
kreditori nuk mund ta vë para kalimit të tre muajve nga dita
e ankandit të dytë as pas kalimit të një viti nga ajo ditë.".
Neni 34
Në nenin 186 pas paragrafit (6), shtohet paragraf i ri
(7), si vijon:
"(7) Përmbaruesi, me kërkesë dhe në barë të blerësit, do
ta bëjë ndryshimin e pronësisë pasi që të paguhet tatimi
mbi qarkullim pagesor dhe harxhimet tjera të cilat dalin
nga ndryshimi i pronësisë."
Neni 35
Pas nenit 205 shtohet pikë e re 9. dhe neni i ri 205-a, si
vijojnë:
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"9. Zbatimi i përmbarimit mbi pronën e patundshme i
përshkruar në fletën e parashënimit të ndërtimit
Neni 205-a
(1) Përmbaruesi me konkluzion do ta përcaktojë
vlerësuesin që ta vlerësojë pronën e cila është e regjistruar
për parashënimin e ndërtimit në pajtim me gjendjen faktike
dhe fazën e realizimit të ndërtimit të ardhshëm të
përcaktuar me elaboratin gjeodezik për dedikim të veçantë
për gjendjen e përcaktuar faktike të ndërtimit të ardhshëm.
(2) Konkluzioni për shitjen e kryer të pjesës së ndërtuar
nga pjesa e ardhshme së bashku me të drejtën e ndërtimit,
paraqet bazë juridike për arritjen e të drejtës për ndërtim
me të gjitha të drejtat dhe obligimet e lidhura me ndërtimin
e radhës që paraqet bazë juridike për arritjen e të drejtës së
pronësisë mbi bazën e ndërtimit që kryhet. E drejta e
ndërtimit bartet te blerësi së bashku me ndërtimin e
ardhshëm, në gjendje përkatësisht në fazën e barazimit të
ndërtimit të ardhshëm.
(3) Konkluzioni nga paragrafi (2) i këtij neni paraqet
bazë juridike për zbatimin e të gjitha ndryshimeve nga
dokumentacioni i plotë ndërtimor-teknik, juridik-pronësor
etj që ka qenë në emër të debitorit, si dhe baza juridike për
regjistrimin e investitorit me të drejtë ndërtimi para organit
kompetent.
(4) Gjatë zbatimit të përmbarimit të një pjese të veçantë
të pronës së patundshme (banesë, hapësirë afariste, garazh
dhe lokal ndihmës si dhe pronë e cila paraqet pjesë të
ndërtimit të ardhshëm në listën e shënimit të ndërtimit), në
cilën pjesë është regjistruar vepra juridike për qarkullim të
së drejtës së shënuar të pronësisë, blerësi arrin të drejtën
juridike për arritjen e pronësisë së asaj pjese të pronës që
është në përmbarim.
(5) Konkluzioni i përmbaruesit për shitje në pjesën e
ndërtimit të ardhshëm nga paragrafi (4) i këtij neni paraqet
bazë juridike për arritjen e të drejtës së pronësisë mbi
pjesën e ndërtimit të ardhshëm.
(6) Konkluzioni nga paragrafi (5) i këtij neni paraqet
bazë juridike i cili shënohet në listën e parashënimit si
vepër juridike për qarkullim të të drejtës së parashënuar të
pronësisë.
(7) Me parashënimin e konkluzionit nga paragrafi (5) i
këtij neni në listën për shënimin e ndërtimit, shlyhet vepra
juridike e parashënuar për qarkullimin e të drejtës së
parashënuar të pronësisë.
(8) Për zbatimin e përmbarimit mbi pronën e
përshkruar në listën e parashënimit të ndërtimit që nuk
është e rregulluar në këtë nen, në mënyrë përkatëse
zbatohen dispozitat nga neni 166 deri 205 të këtij ligji.".
Neni 36
Në nenin 214 para fjalës "Nëse" shtohet numri "(1)".
Pas paragrafit (1) shtohen tre paragrafë të rinj (2), (3)
dhe (4), si vijojnë:
"(2) Në rastet e paragrafit (1) të këtij neni, përmbaruesi
siguron informata nga bartësit tjerë të qarkullimit pagesor
për gjendjen e mjeteve të llogarive të debitorit.
(3) Në bazë të dëshmisë së siguruar për prioritet në
përmbarim, përmbaruesi me konkluzion mund t'ia
imponojë cilitdo bartës të qarkullimit pagesor të bartë një
shumë të caktuar nga llogaria e debitorit, në llogarinë e
debitorit e cila mbahet te bartësi i qarkullimit pagesor i cili
e ka pranuar urdhëresën për përmbarim.
(4) Dispozitat e këtij neni në mënyrë përkatëse
zbatohen edhe gjatë zbatimit të përmbarimit kur debitori
është person fizik.".
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Neni 37
Në nenin 221 në paragrafin (1) fjalët: "paragrafi (2)"
shlyhen.
Neni 38
Titulli i Kreut njëzet e gjashtë ndryshohet si vijon:
"REGJISTRIMI I TË DREJTËS NË REGJISTRIN
PUBLIK".
Neni 39
Pas titullit në Kreun e njëzetegjashtë shtohen dy nene të
reja 239-a, dhe 239-b, si vijojnë:
"Marrja e veprimeve përmbaruese ndaj pronës së
patundshme që ka mbetur me të drejta të paregjistruara
pronësore
Neni 239-a
(1) Nëse prona e patundshme ose pjesa e pronës së
patundshme, ndërtimeve plotësuese, mbindërtimeve ose
objekteve ndaj të cilave kryhet përmbarimi nuk janë të
regjistruara në librin publik, përmbaruesi kryen regjistrim
të patundshmërisë në fjalë ose të asaj pjese të
patundshmërisë, për çfarë përpilohet procesverbal të cilit i
bashkëngjitet elaborati gjeodezik për dedikime të veçantaidentifikim të terrenit.
(2) Në regjistrimin e pronës së patundshme nga
paragrafi (1) të këtij neni, përmbaruesi do t'i thirr palët dhe
bartësin e të drejtës së pronësisë së tokës në të cilën gjendet
prona e patundshme nga paragrafi (1) të këtij neni.
(3) Kur bëhet fjalë për tokë bujqësore përmbaruese
krahas palëve, në regjistrim do t'i thirr edhe personat me
patundshmëritë e të cilëve kufizohet ajo patundshmëri dhe
personat me të drejtën e përparësisë së blerjes.
(4) Procesverbali shënohet në aktzotërimin e parcelës
kadastrale të regjistruar me të drejtë pronësie, në të cilën
parcelë kadastrale gjendet objekti nga paragrafi (1) të këtij
neni, përkatësisht në aktzotërim ku është regjistruar objekti
ekzistues nëse bëhet fjalë për regjistrim të pjesës së
patundshmërisë-ndërtimit plotësues ose mbindërtimit.
(5) Me shënimin e procesverbalit për regjistrim në
aktzotërim sipas paragrafit (4) të këtij neni, nuk kufizohet e
drejta e pronësisë e personit tjetër të ndryshëm nga
debitori.
(6) Procesverbalin për regjistrim nga paragrafi (1) të
këtij neni, përmbaruesi e dorëzon te bartësi i të drejtës së
pronësisë të regjistruar në Agjencinë për Kadastër të
Patundshmërive.
(7) Shënimi nga paragrafi (4) të këtij neni shlyhet pas
regjistrimit të së drejtës së pronësisë së pronës së
patundshme nga paragrafi (1) të këtij neni, me dorëzimin e
fletëparaqitjes ose me detyrë zyrtare sipas Ligjit për
Kadastër të Patundshmërive.
Mënyra e realizimit të regjistrimit të të drejtave në librin
publik kur debitori nuk është regjistruar si pronar
Neni 239-b
(1) Përmbarimi i dokumentit përmbarues për
themelimin e së drejtës së patundshmërisë me regjistrimin
në regjistrin publik, si dhe bartje, kufizim ose heqje të së
drejtës të regjistruar në librin publik, realizohet ashtu që
përmbaruesi me urdhëresë urdhëron që në librin publik të
kryhet regjistrimi përkatës.
(2) Kur debitori nuk është i regjistruar si pronar i
patundshmërisë, e drejta e kreditorit mbi pronësinë e asaj
patundshmërie mund të realizohet nëse kreditori, së bashku
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me kërkesën për përmbarim para përmbaruesit parashtron
dëshmi se paraardhësi juridik i debitorit është personi i cili
është i regjistruar si pronar.
(3) Kur sipas dokumentit përmbarues kreditori është i
autorizuar ndaj debitorit që të kërkojë regjistrimin e të
drejtës së pengut ose ndonjë të drejte tjetër të
patundshmërisë, përveç të drejtës së pronësisë, e debitori
nuk është i regjistruar si pronar i asaj patundshmërie,
kreditori mundet me kërkesë për përmbarim te përmbaruesi
të kërkojë që e drejta e pronësisë t'i regjistrohet debitorit,
ndërsa përmbaruesi të kryejë regjistrimin e të drejtës së
kreditorit, nëse paraqet dëshmi se debitori e ka arritur të
drejtën e pronësisë mbi atë patundshmëri.".
Neni 40
Titulli i kreut njëzet e shtatë ndryshohet si vijon
"Provimi për përmbarues".
Neni 41
Neni 245 ndryshohet si vijon:
"(1) Provimi për përmbarues mund ta japin juristë të
diplomuar me arsim të përfunduar katërvjeçar të studimeve
juridike VII/1 ose 300 kredi sipas sistemit evropian kredit
transfer (SETK) në Republikën e Maqedonisë të cilët kanë
së paku pesë vjet përvojë pune në punë juridike.
(2) Kandidatët duhet të dorëzojnë dëshmi për shumën e
paguar të mjeteve të parapara për dhënien e provimit.
(3) Ministri e përcakton shumën e harxhimeve të
shkaktuara reale për dhënien e provimit të përmbaruesit, të
domosdoshme për zbatimin e pjesës së parë dhe të dytë të
provimit, përgatitjen e materialit dhe ftesave, vërtetimeve
dhe kompensimeve për punën e anëtarëve dhe sekretarit të
Komisionit i cili e mban provimin për përgatitjen e
vërtetimeve.
(4) Harxhimet për dhënien e provimit paguhen në
llogarinë e të hyrave personale të Ministrisë.
(5) Nëse harxhimet nuk paguhen në llogarinë përkatëse
të Ministrisë, më së voni shtatë ditë para ditës së përcaktuar
për dhënien e provimit, kandidatit nuk do t'i lejohet dhënia
e provimit.
(6) Nëse kandidati në afat prej një viti nga dita e
pagimit të mjeteve nuk e jep provimin, mjetet e paguara i
kthehen në pajtim me ligjin.".
Neni 42
Titulli para nenit 246 dhe neni 246 ndryshohen si
vijojnë:
"Programi për dhënien e provimit
Neni 246
Provimi për përmbarues jepet sipas programit dhe me
të kontrollohet njohja e dispozitave juridike, që i
rregullojnë:
1)Përmbarimin, procedurën kontestimore, procedurën
jashtëkontetimore dhe noterinë;
2) Të drejtën penale (pjesa e përgjithshme dhe e
veçantë);
3) Të drejtën reale dhe kadastrën;
4) Të drejtën tregtare dhe falimentimin.".
Neni 43
Titulli para neneve 247 dhe 248 dhe nenet 247 dhe 248
shlyhen.
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Neni 44
Neni 249 ndryshohet si vijon:
"(1) Provimi është gojor dhe me shkrim.
(2) Me pjesën me shkrim të provimit kontrollohet
aftësia për zbatimin e ligjeve në praktikë. I njëjti përbëhet
nga zbatimi praktik i Ligji për përmbarim në dy lëndë
reale.
(3) Për provimin e dhënë Komisioni lëshon vërtetim në
afat prej 15 ditëve nga dita e përfundimit të provimit.
(4) Programin për dhënien e provimit për përmbarues
në të cilin janë të përmbajtur ndërtimi, dispozitat dhe
mënyra e organizimit dhe dhënies së provimit për
përmbarues, si dhe formën dhe përmbajtjen e vërtetimit
nga paragrafi 4 i këtij neni i përcakton ministri.“.
Neni 45
Titulli para nenit 250 dhe neni 250 shlyhen.
Neni 46
Titulli para nenit 251 dhe neni 251 ndryshohen si
vijojnë:
"Komisioni për dhënien e provimit
Neni 251
(1) Provimi për përmbarues jepet para komisionit të
formuar nga ministri i Drejtësisë i përbërë nga pesë
anëtarë, zëvendës së tyre dhe sekretari.
(2) Anëtarët e Komisionit dhe zëvendësit e tyre i
emëron ministri i Drejtësisë, dhe atë një nga radhët e
përmbaruesve, noterëve, gjykatësve, profesorëve të
fakulteteve juridike të akredituar në Republikën e
Maqedonisë dhe nga radhët e të punësuarve në Ministrinë e
Drejtësisë të cilët punojnë në sferën përkatëse.
(3) Sekretarin e Komisionit, ministri i Drejtësisë e
emëron nga radhët e të punësuarave në Ministrinë e
Drejtësisë.
(4) Anëtarët e Komisionit, zëvendësit e tyre dhe
sekretari kanë të drejtë në kompensim për punën e tyre për
çdo sesion të realizuar të provimeve, të cilin e përcakton
ministri i Drejtësisë, varësisht nga pjesëmarrja veçmas për
secilin nga anëtarët ose zëvendësit e sesioneve të
provimeve të organizuara mbi bazën e procesverbalit të
provimit të mbajtur. Anëtarit të Komisionit vendi i punës i
të cilit nuk është në Shkup, për pjesëmarrje në provim i
pranohen harxhimet rrugore në afërsi të vlerës së biletës
kthyese për shfrytëzimin e transportit të rregullt ndërurban
me autobus.".
Neni 47
Titulli para nenit 252 dhe neni 252 shlyhen.
Neni 48
Në nenin 253 në paragrafin (1) fjalët: "1.000 deri
1.500" zëvendësohen me fjalët: "500 deri 750."
Në paragrafin (2) fjalët: "500 deri 1.000" zëvendësohen
me fjalët "250 deri 500", ndërsa numri "(11)" zëvendësohet
me numrin "(9)".
Neni 49
Neni 254 shlyhet.
Neni 50
Në nenin 255 në paragrafin (1) numri "3.000"
zëvendësohet me fjalët: "750 deri 1.500".
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Neni 51
Nenet 256, 257, 258, 259 dhe 260 shlyhen.
Neni 52
Përmbarimet e filluara në pajtim me dispozitat e Ligjit
për përmbarim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008,
83/2009, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10, 148/11 dhe 187/13),
dhe Ligjit për përmbarim (Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 72/16 dhe 142/16), si dhe
përmbarimet e filluara deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij
ligji, në pajtim me dispozitat e Ligjit për përmbarim
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
72/16 dhe 142/16) do të vazhdojnë në pajtim me dispozitat
e këtij ligji. Për veprimet e ndërmarra përmbaruese deri në
ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, përmbaruesit e zbatojnë
Tarifën që ka qenë në fuqi në momentin e marrjes së
veprimeve përmbaruese, ndërsa për veprimet e marra
përmbaruese pas ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji,
zbatohet Tarifa e miratuar në pajtim me dispozitat e këtij
ligji, me ç'rast nuk mund të kërkohet kthim i
kompensimeve ose shpërblimeve të paguara.
Neni 53
Procedurat të filluara disiplinore deri në ditën e hyrjes
në fuqi të këtij ligji, do të përfundohen në pajtim me
dispozitat e këtij ligji.
Neni 54
(1) Përmbaruesit të emëruar deri në ditën e hyrjes në
fuqi të këtij ligji në pajtim me dispozitat e Ligjit për
përmbarim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
numër 35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008, 83/2009,
50/10, 83/10, 88/10, 171/10, 148/11 dhe 187/13) vazhdojnë
me punë në pajtim me dispozitat e këtij ligji.
(2) Zëvendëspërmbaruesit të emëruar deri në ditën e
hyrjes në fuqi të këtij ligji në pajtim me dispozitat e Ligjit
për përmbarim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008,
83/2009, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10, 148/11 dhe 187/13)
vazhdojnë me punë në pajtim me dispozitat e këtij ligji.
(3) Vërtetimet për provimin e dhënë për përmbarues të
lëshuara në pajtim me dispozitat e Ligjit për përmbarim
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008, 83/2009, 50/10,
83/10, 88/10, 171/10, 148/11 dhe 187/13), pranohen si
vërtetime për provim të dhënë për përmbarues në pajtim
me nenin 44 të këtij ligji, me të cilin ndryshohet neni 249
të Ligjit për përmbarim („Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë“ numër 72/16 dhe 142/16).
Neni 55
Aktet nënligjore të përcaktuara në këtë ligj do të
miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi
të këtij ligji.
Neni 56
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
4368.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
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УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТА И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ НА ИЗБРАНИ И ИМЕНУВАНИ
ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 декември 2018 година.
Бр. 08-7291/1
18 декември 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 НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТА И
ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ НА ИЗБРАНИ И ИМЕНУВАНИ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија
(„Службен весник на СРМ“ број 36/1990 и „Службен
весник на Република Македонија“ број 38/1991,
23/1997, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009,
42/10, 97/10, 162/10, 11/12, 145/12, 170/13 и 139/14), во
членот 27 точката 2) се менува и гласи:
„2) надоместок за користење на автомобил во лична
сопственост за службени цели, во висина до 20% од
продажната цена на еден литар гориво, според изминатиот километар за возилото кое се користи,“.
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR RROGË DHE
KOMPENSIME TJERA TË PERSONAVE TË
ZGJEDHUR DHE TË EMËRUAR NË REPUBLIKËN E
MAQEDONISË
Neni 1
Në Ligjin për rrogë dhe kompensime tjera të personave
të zgjedhur dhe të emëruar në Republikën e Maqedonisë
(“Gazeta Zyrtare e RSM” numër 39/1990 dhe “Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 38/1991,
23/1997, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009,
42/10, 97/10, 162/10, 11/12, 145/12, 170/13 dhe 139/14),
në nenin 27 pika 2) ndryshohet si vijon:
"2) kompensimi për shfrytëzimin e automobilit në
pronësi personale për qëllime zyrtare, në lartësi prej 20% të
çmimit shitës të një litri karburanti, sipas kilometrit të
kaluar për automjetin që shfrytëzohet,".
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
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4369.
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
АМНЕСТИЈА
Се прогласува Законот за амнестија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 декември 2018 година.
Бр. 08-7305/1
18 декември 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 АМНЕСТИЈА
Член 1
(1) Со овој закон се ослободуваат од кривично гонење, се запираат поведените кривични постапки и целосно се ослободуваат од издржување на казната затвор (во натамошниот текст: „амнестија”) лицата за кои
постои основано сомневање дека сториле кривично дело поврзано со настаните во Собранието на Република
Македонија од 27 април 2017 година.
(2) Со амнестија од ставот (1) на овој член се:
- ослободуваат од кривично гонење според Кривичниот законик и друг закон на Република Македонија
лицата за кои постои основано сомневање дека сториле
кривично дело поврзано со собраниските настани од 27
април 2017 година,
- запираат кривичните постапки за кривични дела
според Кривичниот законик и друг закон на Република
Македонија против лица осомничени и обвинети, а во
врска со настаните во Собранието на Република Македонија од 27 април 2017 година за кои постои основано
сомневање дека сториле кривично дело до денот на
влегувањето во сила на овој закон,
- ослободуваат од извршување на казна условна
осуда и се ослободуваат од издржување на казната затвор лицата кои сториле кривични дела според Кривичниот законик и друг закон на Република Македонија, а
во врска со настаните од Собранието на Република Македонија од 27 април 2017 година, а кои на денот на
влегувањето во сила на овој закон започнале со извршување на казната условна осуда или издржување на
казната затвор во казнено-поправните установи во Република Македонија.
(3) Одредбите од ставот (2) алинеи 1, 2 и 3 на овој
член не се однесуваат за лица осомничени, обвинети,
правосилно осудени како и лица кои издржуваат казна
затвор за настаните поврзани и во врска со настаните
во Собранието на Република Македонија од 27 април
2017 година за кои постои основано сомнение дека
учествувале во подготвување или организирање на настаните во Собранието на Република Македонија или се

правосилно осудени, а кои до денот на влегувањето во
сила на овој закон сториле кривично дело „Здружување
заради непријателска дејност” од членот 324 став 1 од
Кривичниот законик, лица со прикриен идентитет кои
употребиле физичка сила, лица кои сториле насилство,
лица кои неовластено носеле оружје или распрскувачки материјали и лица кои постапиле спротивно на
службените овластувања при вршење на кривичното
дело „Терористичко загрозување на уставниот поредок
и безбедноста” од членот 313 од Кривичниот законик,
кривичното дело „Убиство” од членот 123 од Кривичниот законик, кривичното дело „Насилство” од членот
386 од Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија” број 37/1996, 80/1999, 4/2002,
43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008,
139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12,
166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 41/14, 115/14,
132/14, 160/14, 199/14, 196/15, 226/15 и 97/17).
(4) Овој исклучок не се однесува на сторители на
кривичното дело „Насилство” од членот 386 од Кривичниот законик, како и сторители на кривичното дело
„Здружување заради непријателска дејност” од членот
324 од Кривичниот законик во врска со членовите 18,
19, 23 и 24 од Кривичниот законик.
(5) Се определува бришење на осудата и се укинува
правната последица на осудата заклучно со денот на
влегувањето во сила на овој закон.
Член 2
(1) Постапката за примена на овој закон за лицата
против кои е во тек кривична постапка, се поведува по
барање на осомниченото, обвинетото и осуденото
лице.
(2) Барањето од ставот (1) на овој член се поднесува
во рок од 5 (пет) дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон, до првостепениот суд пред кој се води
постапката, кој го носи решението во рок од 5 (пет) дена по приемот на барањето доколку се исполнети условите од овој закон, а по претходно прибавено мислење
од надлежен јавен обвинител.
(3) Постапката за примена на овој закон за лицата
кои се правосилно осудени, а кои не отпочнале со издржување на казната затвор, по службена должност ја
поведува надлежниот првостепен суд што ја донел пресудата, по барање на надлежниот јавен обвинител, по
барање на осуденото лице или лице кое во корист на
обвинетиот може да изјави жалба.
(4) Постапката за примена на овој закон за лицата
кои се правосилно осудени и се на издржување на казната затвор, по службена должност ја поведува казнено- поправната установа во која осуденото лице ја
издржува казната затвор.
(5) Решението за амнестија според одредбите од
овој закон го донесува судот што ја донел првостепената одлука, во рок од пет (5) дена од денот на приемот
на барањето.
Член 3
(1) Против решенијата од членот 2 од овој закон
жалба можат да поднесат лицата на кои се однесува
амнестијата и лицата кои во нивна корист можат да изјават жалба во рок од три (3) дена.
(2) По жалбата против решението на првостепениот
суд одлучува непосредно повисокиот суд, во рок од
три (3) дена.
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Член 4
Доколку со овој закон не е поинаку определено, во
постапката за спроведување на овој закон се применуваат одредбите од Законот за кривична постапка и Законот за извршување на санкциите.
Член 5
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
L I GJ
PËR AMNISTI
Neni 1
(1) Me këtë ligj lirohen nga ndjekja penale, ndërpriten
procedurat e ngritura penale dhe tërësisht lirohen nga
mbajtja e dënimit me burg (në tekstin e mëtejmë:
"amnisti") personat për të cilët ekziston dyshim i bazuar se
kanë kryer vepër penale lidhur me ngjarjet në Kuvendin e
Republikës së Maqedonisë më 27 prill 2017.
(2) Me amnistinë nga paragrafi (1) i këtij neni:
- lirohen nga ndjekja penale sipas Kodit penal dhe ligj
tjetër të Republikës së Maqedonisë personat për të cilët
ekziston dyshim i bazuar se kanë kryer vepër penale lidhur
me ngjarjet në Kuvend më 27 prill 2017,
- ndërpriten procedurat penale për vepra penale sipas
Kodit penal dhe ligj tjetër të Republikës së Maqedonisë
kundër personave të dyshuar dhe të akuzuar, e në lidhje me
ngjarjet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë më 27
prill 2017 për të cilët ekziston dyshim i bazuar se kanë
kryer vepër penale deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij
ligji,
- lirohen nga ekzekutimi i dënimit gjykim me kusht dhe
lirohen nga mbajtja e dënimit me burg personat që kanë
kryer vepra penale sipas Kodit penal dhe ligj tjetër të
Republikës së Maqedonisë, e në lidhje me ngjarjet në
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë më 27 prill 2017, e
të cilët në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji kanë filluar me
ekzekutimin e dënimit gjykim me kusht ose mbajtje e
dënimit me burg në institucionet ndëshkuese-përmirësuese
në Republikën e Maqedonisë.
(3) Dispozitat nga paragrafi (2) alinetë 1, 2 dhe 3 të
këtij neni, nuk kanë të bëjnë me persona të dyshuar, të
akuzuar, të dënuar në mënyrë të plotfuqishme, si dhe
persona që e mbajnë dënimin me burg për ngjarjet lidhur
dhe në lidhje me ngjarjet në Kuvendin e Republikës së
Maqedonisë më 27 prill 2017, për të cilët ekziston dyshim i
bazuar se kanë marrë pjesë në përgatitjen ose organizimin e
ngjarjeve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë ose
janë të dënuar në mënyrë të plotfuqishme, e të cilët deri në
ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji kanë kryer vepër penale
"Bashkim për veprimtari armiqësore" nga neni 324
paragrafi 1 i Kodit penal, persona me identitet të fshehtë që
kanë përdorur forcë fizike, persona që kanë kryer dhunë,
persona që kanë mbajtur në mënyrë të paautorizuar armë
ose materiale shpërthyese dhe persona që kanë vepruar në
kundërshtim me autorizimet zyrtare gjatë kryerjes së
veprës penale "Rrezikim terrorist i rendit kushtetues dhe
sigurisë" nga neni 313 i Kodit penal, vepër penale
"Vrasje", nga neni 123 i Kodit penal, vepër penale
"Dhunë" nga neni 386 i Kodit penal ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 37/1996, 80/1999,

4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006,
7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11, 185/11,
142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 41/14,
115/14, 132/14, 160/14, 199/14, 196/15, 226/15 dhe
97/17).
(4) Ky përjashtim nuk ka të bëjë me kryerësit e veprës
penale "Dhunë" nga neni 386 i Kodit penal, si dhe kryerësit
e veprës penale "Bashkim për veprimtari armiqësore" nga
neni 324 i Kodit penal në lidhje me nenet 18, 19, 23 dhe 24
të Kodit penal.
(5) Caktohet shlyerja e dënimit dhe ndërpritet pasoja
juridike e dënimit përfundimisht me ditën e hyrjes në fuqi
të këtij ligji.
Neni 2
(1) Procedura për zbatimin e këtij ligji për personat
kundër të cilëve në rrjedhë është procedurë penale, ngrihet
me kërkesë të personit të dyshuar, të akuzuar dhe të
dënuar.
(2) Kërkesa nga paragrafi (1) i këtij neni parashtrohet
në afat prej 5 (pesë) ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij
ligji, në gjykatën e shkallës së parë në të cilën mbahet
procedura, e cila e miraton aktvendimin në afat prej 5
(pesë) ditësh pas pranimit të kërkesës nëse janë
përmbushur kushtet e këtij ligji, pas mendimit të marrë
paraprakisht nga prokurori publik kompetent.
(3) Procedurën për zbatimin e këtij ligji për personat që
janë të dënuar në mënyrë të plotfuqishme, e të cilët nuk
kanë filluar me mbajtjen e dënimit me burg, me detyrë
zyrtare e ngre gjykata kompetente e shkallës së parë që e
ka miratuar aktgjykimin, me kërkesë të prokurorit publik
kompetent, me kërkesë të personit të dënuar, ose personit i
cili në dobi të të akuzuarit mund të parashtrojë ankesë.
(4) Procedurën për zbatimin e këtij ligji për personat që
janë të dënuar në mënyrë të plotfuqishme dhe janë në
mbajtjen e dënimit me burg, me detyrë zyrtare e ngre
institucioni ndëshkues-përmirësues në të cilin personi i
dënuar e mban dënimin me burg.
(5) Aktvendimin për amnisti sipas dispozitave të këtij
ligji e miraton gjykata që e ka miratuar vendimin e shkallës
së parë, në afat prej pesë (5) ditësh nga dita e pranimit të
kërkesës.
Neni 3
(1) Kundër aktvendimeve nga neni 2 i këtij ligji ankesë
mund të parashtrojnë personat me të cilët ka të bëjë
amnistia dhe personat që në dobinë e tyre mund të
paraqesin ankesë në afat prej tri (3) ditësh.
(2) Për ankesën kundër aktvendimit të gjykatës së
shkallës së parë vendosë gjykata më e lartë e drejtpërdrejtë,
në afat prej tri (3) ditësh.
Neni 4
Nëse me këtë ligj nuk është përcaktuar ndryshe, në
procedurën për zbatimin e këtij ligji zbatohen dispozitat e
Ligjit për procedurë penale dhe Ligjit për zbatimin e
sanksioneve.
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4370.
Врз основа на член 257 од Царинскиот закон
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05,
04/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13,
15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16, 181/17 и 144/18),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ
ЗАКОН*
Член 1
Во Уредбата за спроведување на Царинскиот закон
(„Службен весник на Република Македонија“ број
66/05, 73/06, 40/07, 62/07, 42/09, 48/09, 38/10, 46/10,
61/10, 141/11, 147/11, 158/11, 14/12, 2/13, 92/13, 177/13,
62/15, 111/15, 215/15, 192/16 и 21/17) во член 1 став (1)
во точката 1) зборот „Истамбулска“ се заменува со зборот „Истанбулска“, во точката 7) зборот „Истамбулска“ се заменува со зборот „Истанбулска“, а зборот
„Истамбул“ се заменува со зборот „Истанбул“.
Во точката 8) зборот „правно“ се брише.
Член 2
Поглавјето 2А се менува и гласи:
„ПОГЛАВЈЕ 2А
ОВЛАСТЕН ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОР
Глава 1
Поблиски критериуми за одобрување на статусот на
овластен економски оператор
Член 10-а
(1) Кога барателот е физичко лице, критериумот
утврден со член 6-б точката а) од Царинскиот закон е
исполнет ако во последните три години, барателот и
вработениот одговорен за царински прашања доколку
таков постои, не се сторители на тешка повреда или
повеќекратни повреди на царинските и даночните прописи и не се сторители на тешко кривично дело во
врска со нивната економска дејност.
(2) Кога барателот е правно лице, критериумот утврден со член 6-б точката а) од Царинскиот закон е исполнет кога во последните три години, следниве лица


Со оваа уредба се врши усогласување со Регулатива ЕУ бр.
952/2013 на Европскиот Парламент и на Советот од 9 октомври
2013 година за утврдување на Царинскиот закон на Унијата
CELEX бр. 32103R0952, Делегирана Регулатива ЕУ бр. 2015/2446
на Комисијата од 28 јули 2015 година за дополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 952/2013 на Европскиот парламент и на Советот во
однос на деталните правила за одредени одредби на Царинскиот
закон на Унијата CELEX бр.32016R2446, Регулатива за спроведување ЕУ 2015/2447 на Комисијата од 24 ноември 2015 година за
утврдување на детални правила за спроведување на одредени одредби од Регулатива (ЕУ) бр. 952/2013 на Европскиот парламент
и на Советот во однос за утврдување на Царинскиот закон на
Унијат. CELEX бр.32015R2447 и Делегирана Регулатива ЕУ бр.
2016/341 на Комисијата од 17 декември 2015 година за дополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 952/2013 на Европскиот парламент и
на Советот во врска со преодни правила за одредени одредби на
Царинскиот закон на Унијата каде соодветните електронски системи се уште не се во функција и за изменување на Делегираната
регулатива (ЕУ) 2015/2446 CELEX бр.32016R0341
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не се сторители на тешка повреда или повеќекратни
повреди на царинските и даночните прописи и не се
сторители на тешко кривично дело во врска со неговата економска дејност:
а) барателот;
б) одговорното лице кај барателот или лицето кое
има контрола над управувањето со правното лице;
в) одговорното лице кај барателот за царински прашања.
(3) Критериумот од членот 6-б точка а) од Царинскиот закон е исполнет кога повредата е од занемарлива важност во споредба со бројот или обемот на поврзаните операции и царинскиот орган нема сомнеж во
добрата намера на барателот.
(4) Кога лицето од став (1) точката б) на овој член е
основано или има живеалиште во друга земја, се врши
проценка на исполнувањето на критериумот од член 6б точката а) од Царинскиот закон врз основа на податоците и информациите кои му се достапни.
(5) Ако барателот е основан пред помалку од три
години од поднесување на барањето, проценката на исполнувањето на критериумот од член 6-б точка а) од
Царинскиот закон се врши врз основа на податоците и
информациите за временскиот период за кој истите се
достапни.
Член 10-б
(1) Критериумот утврден во член 6-б точката б) од
Царинскиот закон е исполнет кога:
а) барателот води сметководствен систем кој соодветствува со општо прифатените сметководствени
принципи кои се применуваат во Република Македонија, кој овозможува спроведување на царинска контрола заснована на ревизија и води историски податоци кои овозможуваат ревизорска трага од моментот кога тие податоци се внесени во евиденцијата;
б) евиденцијата која ја води барателот за царински
цели е вклучена во неговиот сметководствен систем
или овозможува спроведување на вкрстени проверки
на информациите со сметководствениот систем;
в) барателот му дозволува на царинскиот орган физички пристап до неговиот сметководствен систем, а
кога е применливо до неговата трговска и транспортна
евиденција;
г) барателот му дозволува на царинскиот орган
електронски пристап до неговиот сметководствен систем, а кога е применливо до неговата трговска и транспортна евиденција кога тие системи или евиденции се
чуваат електронски;
д) барателот има логистички систем кој препознава
домашна од странска стока и ја означува,а кога е применливо нејзината локација;
ѓ) барателот има административна организација која соодветствува со видот и обемот на деловните активности и е погодна за управувањето со движењето на
стока, и има внатрешни контроли соодветни за спречување, откривање и исправка на грешки и спречување и
откривање на нелегални и неправилни трансакции;
е) барателот има воспоставено задоволителни процедури за управување со дозволи и одобренија издадени во согласност со мерките на трговска политика;
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ж) барателот има воспоставено задоволителни процедури за архивирање на својата евиденција и информации, како и процедури за заштита од губење на информации;
з) барателот обезбедува дека соодветните вработени се упатени да ги информираат царинските органи
секогаш кога ќе се откријат потешкотии со усогласеноста и има воспоставено процедури за информирање
на царинските органи за таквите потешкотии;
ѕ) барателот има воспоставено соодветни безбедносни мерки за заштита на неговиот компјутерски систем од неовластен влез како и обезбедување на неговата документација и
и) барателот има воспоставено задоволителни процедури за управување со увозните и извозните дозволи
и одобренија поврзани со забрани и ограничувања,
вклучувајќи и мерки за разликување на стоката која е
предмет на забрани или ограничувања од другата стока
и мерки за обезбедување на усогласеност со тие забрани и ограничувања.
(2) Кога барателот има поднесено барање за одобрение за овластен економски оператор за безбедност и
сигурност (во понатамошниот текст: ОЕОС) од член 6а став (2) точка б) од Царинскиот закон, поблискиот
критериум утврден во ставот (1) точка д) од овој член
не се применува.
Член 10-в
(1) Критериумот утврден во член 6-б точката в) од
Царинскиот закон е исполнет кога:
а) барателот не е предмет на постапка на ликвидација;
б) во последните три години пред поднесување на барањето, барателот ги исполнил своите финансиски обврски поврзани со плаќање на царинските давачки и сите
други давачки, даноци или трошоци кои се наплатуваат
при или во врска со увозот или извозот на стоката и
в) барателот докажува врз основа на евиденцијата и
информациите достапни за последните три години
пред поднесување на барањето, дека има добра финансиска состојба за исполнување на обврските и задолженијата поврзани со видот и обемот на неговата деловна
активност, вклучувајќи и непостоење на негативни нето средства освен ако истите можат да бидат обезбедени.
(2) Ако барателот е основан пред помалку од три
години, финансиската солвентност од член 6-б ставот
в) од Царинскиот закон се проверува врз основа на евиденцијата и информациите за временскиот период за
кој истите се достапни.
Член 10-г
(1) Критериумот утврден во член 6-б точката г) од
Царинскиот закон е исполнет кога:
а) барателот или одговорното лице за царински прашања кај барателот исполнува еден од следните практични стандарди за компетенции:
- докажано практично искуство од најмалку три години во царински прашања;
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- стандард за квалитет во врска со царинските прашања усвоен од Европско тело за стандардизација; или
б) барателот или одговорното лице за царински
прашања кај барателот успешно завршил обука што
опфаќа царински прописи, сразмерно и соодветно на
степенот на неговата вклученост во царински поврзаните активности, потврдена од кој било од следниве:
- царинскиот орган;
- образовна институција признаена, за целите на
обезбедување на таква квалификација, од страна на царинскиот орган;
- професионално или трговско здружение, признаено од царинскиот орган, одговорно за давање на таква
квалификација.
(2) Кога одговорното лице за царински прашања кај
барателот е договорно лице, критериумот утврден со
член 6-б точка г) од Царинскиот закон се смета за исполнет доколку договорното лице е овластен економски оператор за царински поедноставувања (во понатамошниот текст: ОЕОЦ) согласно член 6-а став (2) точката а) од Царинскиот закон.
Член 10-д
(1) Критериумот утврден во член 6-б точката д) од
Царинскиот закон е исполнет кога:
а) градбите што се употребуваат во врска со операциите поврзани со одобрението ОЕОС обезбедуваат
заштита против незаконски пристап и се изградени од
материјали кои се отпорни на незаконско влегување;
б) воспоставени се соодветни мерки за спречување
од неодобрен пристап до канцелариите, местата за испорака, натовар, подрачјата за товар и други соодветни
места;
в) преземени се мерки за ракување со стоката кои
вклучуваат заштита од неодобрено внесување или замена, неправилно ракување со стока и мерки против
оштетување и менување на товарните единици;
г) барателот презел мерки кои овозможуваат јасна
идентификација на неговите деловни партнери и да
обезбеди, преку спроведување на соодветни договорни
аранжмани или други соодветни мерки во согласност
со неговиот деловен модел, дека тие деловни партнери
ја гарантираат безбедноста на нивниот дел од меѓународниот синџир на снабдување;
д) барателот спроведува, во рамките на прописите,
безбедносни проверки на можни идни вработени кои
ќе работат на безбедносно чувствителни позиции и
спроведува дополнителни проверки на веќе вработените на такви позиции периодично и кога околностите
тоа го бараат;
ѓ) барателот има воспоставено соодветни безбедносни процедури за кои било склучени договори со
надворешни даватели на услуги;
е) барателот обезбедува дека неговите вработени со
надлежности поврзани со безбедносни прашања редовно учествуваат во програми за зголемување на свесноста за тие безбедносни прашања и
ж) барателот има назначено лице за контакт надлежно
за прашања поврзани со безбедноста и сигурноста.
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(2) Кога барателот е имател на сертификат за безбедност и сигурност издаден врз основа на меѓународна конвенција или меѓународниот стандард од Меѓународната
организација за стандардизација или европскиот стандард
од Европското тело за стандардизација, тие сертификати
се земаат предвид кога се проверува исполнувањето на
критериумот утврден во членот 6-б точка д) од Царинскиот закон.Критериумите од ставот (1) на овој член се сметаат за исполнети доколку се утврди дека критериумите
за издавање на сертификатите се идентични или еднакви
на тие утврдени во член 6-б точка д) од Царинскиот закон. Критериумите од став (1) на овој член се сметаат за
исполнети кога барателот е имател на сертификат за безбедност и сигурност издаден од друга земја со која Република Македонија има склучено договор кој овозможува
признавање на тој сертификат.
(3) Кога барателот е регулиран агент или познат испраќач дефиниран во Уредбата за обезбедување од дејствија на незаконско постапување (Aviation Security) и
ги исполнува пропишаните барања од истата, критериумите утврдени во ставот (1) на овој член се сметаат за
исполнети во однос на местата и операциите за кои барателот има статус на регулиран агент или познат испраќач доколку издавањето на статусот регулиран агент или
познат испраќач се идентични или еднакви на тие утврдени во член 6-б точката д) од Царинскиот закон.
Глава 2
Начин на остварување на правото за поповолен третман
Член 10-ѓ
(1) Кога ОЕОС поднесува царинска декларација
согласно член 111 став (2) од оваа уредба пред заминување на стоката, во свое име, не се бараат други податоци освен оние наведени во таа декларација.
(2) Кога ОЕОС поднесува царинска декларација
согласно член 111 став (2) од оваа уредба пред заминување на стоката, во име на друго лице, кое исто така е
ОЕОС, не се бараат други податоци освен оние наведени во таа декларација.
Член 10-е
(1) Овластениот економски оператор (во понатамошниот текст: ОЕО), подлежи на намалени физички
контроли и намалени контроли на документи во однос
на другите економски оператори.
(2) Кога ОЕОС поднесува збирна декларација, царинска декларација или збирна декларација за привремено чување, царинската испостава на прв влез каде
што пратката е селектирана за физичка контрола го известува ОЕОС за тоа. Известувањето се дава пред
пристигнување на стоката во царинското подрачје на
Република Македонија. Известувањето се дава и до
превозникот доколку е различен од ОЕОС, под услов
превозникот да е ОЕОС и да е поврзан со електронскиот систем за декларации на ОЕОС. Известувањето не
се дава кога со него може да се загрозат контролите
кои треба да се спроведат или резултатите од нив.
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(3) Кога ОЕО поднесува збирна декларација или царинска декларација согласно членот 111 став (2) од
оваа уредба, надлежната царинска испостава за прием
на тие декларации, кога пратката е селектирана за физичка контрола, го известува ОЕО за тоа. Известувањето се дава пред ставањето на увид на стоката кај царинскиот орган. Известувањето не се дава кога со него може да се загрозат контролите кои треба да се спроведат
или резултатите од нив.
(4) Кога пратките декларирани од страна на ОЕО се
селектирани за физичка контрола или контрола на документи, тие контроли се спроведуваат со приоритет.
На барање на ОЕО контролите може да се вршат на
место различно од местото каде стоката треба да биде
ставена на увид кај царинскиот орган.
(5) Известувањата од ставовите (2) и (3) од овој
член не се однесуваат на царинските контроли за збирна декларација за привремено чување или за царинска
декларација по ставањето на стоката на увид.
Член 10-ж
(1) За царински контроли поврзани со специфични
повисоки нивоа на закана или задолжителни контроли
пропишани со други прописи, не се применува начинот
на остварување на правото на поповолен третман утврден во член 10-е на оваа уредба.
(2) Царинските органи со приоритет ги спроведуваат неопходните обработки, формалности и контроли на
пратките декларирани од ОЕОС.
Глава 3
Одобрение за ОЕО
Член 10-з
(1) Барањето за издавање на одобрение за ОЕО се
поднесува на образец даден во Прилог 3-а кој е составен дел од оваа уредба.
(2) Одобрението за ОЕО од став (1) на овој член се
издава на образец даден во Прилог 3-б кој е составен
дел на оваа уредба.
Член 10-ѕ
(1) Барањето за ОЕО се прифаќа доколку:
а) барателот е основан во царинското подрачје;
б) барањето е поднесено кај надлежен царински орган и
в) на барателот не му е укинато или поништено
одобрение за овластен економски оператор во последните три години пред поднесување на барањето за
ОЕО.
(2) Кон барањето за ОЕО од член 10-з став (1) од
оваа уредба се поднесува и прашалник за самооценување.
(3) Барањето за ОЕО ги опфаќа сите деловни единици на барателот во царинското подрачје.
Член 10-и
(1) Барателот на статус овластен економски оператор ги обезбедува сите неопходни информации на надлежниот царински орган за издавање на одобрението.
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(2) Врз основа на поднесено барање од член 10-з
став (1) од оваа уредба, а најдоцна во рок од 30 дена од
приемот на барањето за одобрение, надлежниот царински орган за издавање на одобрението потврдува дали
се исполнети поблиските критериуми за прифаќање на
барањето од член 10-ѕ ставови (1) и (2) од оваа уредба,
и за истото го известува барателот.
(3) Одобрението ОЕО се издава и за тоа се известува барателот во рок од 120 дена од датумот на прифаќање на барањето.
(4) Кога не може да се запази рокот за издавање на
одобрението од страна на надлежниот царински орган,
се информира барателот пред истекот на тој рок, со наведување на причините за продолжувањето и со назначување на дополнителен рок за издавање на одобрението. Рокот може да се продолжи за уште 60 дена.
(5) Рокот за издавање на одобрението од ставот (3)
на овој член може да се продолжи по поднесено барање од барателот за да спроведе прилагодувања за исполнување на пропишаните критериуми. За прилагодувањата и потребниот дополнителен рок за нивно спроведување, барателот го известува надлежниот царински орган кој одлучува за продолжувањето.
(6) Во случај кога се во тек кривични постапки кои
доведуваат до сомнеж дали барателот ги исполнува
критериумите од член 6-б точка а) од Царинскиот закон, времето за издавање на одобрението може да се
продолжи за времето потребно за завршување на тие
постапки.
Член 10-ј
(1) Проверката на критериумите пропишани во член
6-б точки б) и д) од Царинскиот закон, се врши на сите
простории кои се поврзани со спроведувањето на царинските активности на барателот. Кога барателот има голем број на простории и пропишаниот рок за издавање
на одобрение не дозволува проверка на сите, може да се
изврши проверка само на репрезентативен дел од тие
простории, доколку нема сомнеж дека барателот ги применува истите безбедносни и сигурносни стандарди во
сите простории и применува исти стандарди и процедури за водење на евиденцијата во истите.
(2) Резултатите од проценки и ревизии спроведени
согласно други прописи може да се земат предвид до
онаа мера до која тие се однесуваат на проверка на
критериумите пропишани во членот 6-б од Царинскиот
закон.
(3) Мислењата од експерти обезбедени од барателот, а поврзани со критериумите пропишани со член 6б точките б), в) и д) од Царинскиот закон, може да се
земат предвид, доколку експертот кој ги изготвил не е
поврзан со барателот согласно членот 63 од оваа
уредба.
(4) Посебните карактеристики на економските оператори, особено на малите и средните трговски друштва, царинскиот орган ги зема предвид кога ги проверува критериумите пропишани со членот 6-б од Царинскиот закон.
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(5) Проверката на критериумите од членот 6-б од
Царинскиот закон, како и резултатите од проверката,
се документираат од страна на надлежниот царински
орган за издавање на одобрението.
Член 10-к
Одбивањето на барањето за ОЕО не влијае на други
одобренија на барателот издадени согласно царинските
прописи, освен ако издавањето на тие одобренија не се
заснова на исполнување на некој од ОЕО критериумите
кој не е исполнет при проверка на барањето.
Член 10-л
Кога барателот има право на двата вида на одобренија
ОЕОЦ и ОЕОС, се издава едно комбинирано одобрение.
Глава 4
Правни дејствија на одобрението
Член 10-љ
(1) Одобрението ОЕО има правно дејство петтиот
ден од датумот на неговото издавање.
(2) Одобрението ОЕО е со неограничен рок на важење.
Член 10-м
(1) Имателот на одобрението го известува царинскиот орган без одложување за сите промени што ќе
настанат по издавање на одобрението, а кои може да
влијаат на неговата важност или содржина.
(2) Царинскиот орган го следи придржувањето на
критериумите кои треба да бидат исполнети од страна
на имателот на одобрението, како и исполнувањето на
обврските од издаденото одобрение. Кога имателот на
одобрението е основан помалку од три години, царинскиот орган внимателно го следи придржувањето на
критериумите кои треба да ги исполни во првата година од издавањето на одобрението.
Член 10-н
(1) Повторна проценка на одобрението се спроведува во следниве случаи:
а) при поголеми промени во царинските прописи
кои се однесуваат на одобрението;
б) кога е неопходно, како резултат на следењето на
исполнетоста на критериумите на одобрението;
в) кога е неопходно, како резултат на добиени информации од имателот на одобрението согласно член
10-м ставот (1) од оваа уредба или од други органи.
(2) За резултатите од повторната проценка се известува имателот на одобрението.
Член 10-њ
Во случаите од член 6-в став (1) точките б) и в) од
Царинскиот закон, имателот на одобрението го известува надлежниот царински орган за издавање на одобрението за мерките кои ќе ги преземе за исполнување
на критериумите од одобрението или усогласување со
обврските, како и потребниот рок во кој ќе ги преземе
тие мерки.
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Член 10-о
(1) Во случаите од членот член 6-в став (1) точка а)
од Царинскиот закон рокот на суспензија треба да соодветствува со потребниот рок во кој се утврдува дали
критериумите за поништување, укинување или измена
се исполнети. Тој рок не може да биде подолг од 30
дена. Кога царинскиот орган смета дека постои можност имателот на одобрение да не го исполни критериумот пропишан со член 6-б точката а) од Царинскиот
закон, одобрението се суспендира додека се утврди дали е сторена тешка повреда или повеќекратни повреди
од некое од следниве лица:
а) имателот на одобрението;
б) одговорното лице кај имателот на одобрението
или лицето кое има контрола над управувањето;
в) одговорното лице кај имателот на одобрението за
царински прашања.
(2) Во случаите од членот 6-в став (1) точките б) и
в) од Царинскиот закон, рокот на суспензија соодветствува со рокот даден од имателот на одобрението во
согласност со членот 10-њ од оваа уредба. Рокот на
суспензија може дополнително да се продолжи на барање на имателот на одобрение. Рокот на суспензија
може дополнително да се продолжи за рок потребен на
надлежниот царински орган за проверка на мерките со
кои се обезбедува исполнувањето на критериумите или
усогласеноста со обврските од одобрението. Тој рок не
може да биде подолг од 30 дена.
(3) Кога по суспензијата на одобрението надлежниот царински орган има намера да го поништи, укине
или измени одобрението, рокот за суспензија утврден
со ставовите (1) и (2) од овој член се продолжува до
влегувањето во сила на одлуката за поништување, укинување или измена на одобрението.
Член 10-п
(1) Суспензијата на одобрението завршува во рокот
за суспензија освен доколку пред истекот на рокот не
настане некоја од следниве ситуации:
а) суспензијата е повлечена, во случаите од член 6-в
став (1) точката а) од Царинскиот закон кога не постојат основи за поништување, укинување или измена
на одобрението, во тој случај суспензијата завршува на
датумот на повлекувањето;
б) суспензијата е повлечена, во случаите од член 6в став (1) точките б) и в) од Царинскиот закон кога
имателот на одобрението за исполнување на барањата
на надлежниот царински орган, ги презел сите неопходни мерки за обезбедување на исполнувањето на
критериумите од одобрението или усогласеност со обврските од одобрението, во тој случај суспензијата завршува на датумот на повлекувањето;
в) суспендираното одобрение е поништено, укинато
или изменето, во тој случај суспензијата завршува на
датумот на поништување, укинување или изменување
на одобрението.
(2) Имателот на одобрение се известува за завршување на суспензијата.
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Член 10-р
(1) Кога ОЕО одобрението е суспендирано заради
неусогласеност со некој од критериумите од членот 6-б
од Царинскиот закон, секое одобрение донесено врз основа на тоа ОЕО одобрение или врз основа на посебен
критериум кој довел до суспендирањето на одобрението ОЕО, се суспендира.
(2) Суспензијата на кое било одобрение поврзано со
примена на царинските прописи, а донесено врз основа
на ОЕО, не доведува до суспензија на ОЕО одобрението по автоматизам.
(3) Кога одобрението кое се однесува на лице кое е
истовремено ОЕОС и ОЕОЦ е суспендирано согласно
член 6-в ставот (1) од Царинскиот закон, заради неисполнување на критериумите утврдени со член 6-б став
(1) точка г) од Царинскиот закон, неговото ОЕОЦ
одобрение се суспендира додека неговото ОЕОС одобрение останува во важност. Кога одобрението кое се
однесува на лице кое е истовремено ОЕОС и ОЕОЦ е
суспендирано согласно член 6-в став (1) од Царинскиот
закон, заради неисполнување на критериумите утврдени со член 6-б став (1) точка д) од Царинскиот закон,
неговото ОЕОС одобрение се суспендира додека неговото ОЕОЦ одобрение останува во важност.
Член 10-с
(1) Укинувањето на одобрението ОЕО не влијае на
други издадени одобренија за исто лице освен ако ОЕО
статусот е услов за тоа одобрение или тоа одобрение е
засновано на критериум од членот 6-б од Царинскиот
закон кој веќе не е исполнет.
(2) Укинувањето или измената на друго претходно
издадено одобрение за имателот на одобрението не
влијае на ОЕО одобрението по автоматизам.
(3) Кога исто лице истовремено е ОЕОЦ и ОЕОС и
се применува член 6-в ставот (2) од Царинскиот закон
и имателот не ги исполнува критериумите утврдени со
член 6-б точка г) од Царинскиот закон, во тој случај се
укинува одобрението ОЕОЦ додека одобрението ОЕОС останува во важност. Кога исто лице истовремено е
ОЕОС и ОЕОЦ и се применува член 6-в ставот (2) од
Царинскиот закон и имателот не ги исполнува критериумите утврдени со членот 6-б точка д) од Царинскиот закон, во тој случај се укинува одобрението ОЕОС
додека одобрението ОЕОЦ останува во важност.
Глава 5
Соработка и размена на информации
Член 10-т
(1) Надлежниот царински орган ги прави достапни
сите релевантни информации на располагање на царинските органи од други земји во кои ОЕО спроведува
царински поврзани активности и со кои Република Македонија има склучено договор за взаемно признавање.
(2) Кога ОЕОС е регулиран агент или познат испраќач согласно Уредбата за обезбедување од дејствија на
незаконско постапување (Aviation Security), надлежниот царински орган за издавање на одобрението без од-
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ложување ги прави достапни на Агенцијата за цивилно
воздухопловство следните минимални информации
поврзани со статусот ОЕО кои му се на располагање:
а) ОЕОС одобренија, вклучувајќи го името/називот
на имателот на одобрение и кога е соодветно, измените, укинувањето и суспендирањето на статусот овластен економски оператор и причините за тоа;
б) информации дали засегнатите места се посетени
од царинските органи, датумот на последната посета и
дали предмет на посетата е проверка при процесот на
давање на одобрение, повторна проценка или надзор;
в) секоја повторна проценка на одобренијата ОЕОС
и резултатите од неа.
(3) Царинскиот орган во договор со Агенцијата за
цивилно воздухопловство воспоставува начин за размена на секоја информација која не е обезбедена со
електронскиот систем.
(4) Добиените информации, Агенцијата за цивилно
воздухопловство може да ги употребува само за цели
на соодветните програми за регулиран агент или познат испраќач и воспоставува соодветни технички и организациски мерки за обезбедување на сигурноста на
тие информации.
Член 10-ќ
(1) За размена и чување на информации поврзани со
барања за одобренија за ОЕО, издадени ОЕО одобренија и секој иден настан или дејствие кое може да влијае на даденото одобрение, вклучувајќи поништување,
суспензија, укинување или измена, или резултати од
следење или повторна проценка, се воспоставува електронски систем, во кој информациите се достапни без
одложување, а најдоцна во рок од седум дена.
(2) Кога е применливо, особено кога ОЕО статусот
е основа за издавање одобренија или поволности согласно други прописи, може да се одобри пристап до
електронскиот систем од ставот (1) на овој член на
Агенцијата за цивилно воздухопловство. Пристапот е
поврзан со следниве информации:
а) ОЕОС одобренија, вклучувајќи име/назив на имателот на одобрение и кога е применливо, нивната измена, укинување или суспендирање на статусот овластен економски оператор и причините за тоа;
б) секоја повторна проценка на ОЕОС одобренијата
и резултатите од неа.
(3) Добиените информации, Агенцијата за цивилно
воздухопловство може да ги употреби само за цели на
соодветните програми за регулиран агент или познат
испраќач и ги спроведува соодветните технички и организациски мерки за безбедност на тие информации.
Член 10-у
(1) За издавање на одобрението надлежниот царински орган може да оствари соработка со царински орган од друга земја која е надлежна според местото каде
се наоѓаат неопходните информации или каде се спроведуваат контролите за целите на проверка на еден или
повеќе критериуми пропишани со членот 6-б од Царинскиот закон, согласно склучен договор за взаемно
признавање.
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(2) Соработката од ставот (1) на овој член е задолжителна кога:
а) дел од евиденцијата и релевантната документација за барањето за издавање на одобрение се чува во
друга земја со која Република Македонија има склучено договор за взаемно признавање;
б) барателот има простории за складирање или има
други царински поврзани активности во друга земја.
(3) Процесот на соработка завршува во рок од 80
дена од датумот кога надлежниот царински орган за
издавање на одобрението ја почнува комуникацијата за
проверка на потребните критериуми кои треба да се
проверат од консултираниот царински орган.
(4) Кога царинскиот орган од друга земја со која Република Македонија има склучено договор за взаемно
признавање, има информации од значење за одобрување на статусот ОЕО ги доставува тие информации до
надлежниот царински орган за издавање на одобрението во рок од 30 дена почнувајќи од датумот на почеток
на комуникацијата.“
Член 3
Во членот 100 зборовите во втората реченица „или
на прописот за продажба на стока од страна на царинскиот орган согласно“ се заменуваат со сврзникот „и“.
Член 4
Во член 164 ставот (3) зборот „продажба“ во првата
реченица се заменува со зборот „одземање“, а зборот
„продава“ во втората реченица се заменува со зборот
„одзема“.
Член 5
Членот 221 се брише.
Член 6
Во член 226 во ставот (1) вториот потстав се брише.
Во ставот (3) бројот „7.000“ се заменува со бројот
„10.000“.
Член 7
Во член 228 ставот (5) се брише.
Во ставот (6) кој станува став (5) бројот „7.000“ се
заменува со бројот „10.000“.
Член 8
Во член 232 став (2) зборовите „За стока која што
се наоѓа на списокот во прилогот 28 од оваа Уредба,
или кога“ се заменуваат со зборот „Кога“ и реченицата
„Одредбите од овој став не ја исклучуваат примената
на член 264 од оваа уредба“ се брише.
Член 9
Во член 233-а став (2) зборовите „и на негов трошок,“ се бришат.
Член 10
Во член 234 во став (2) се додава нов потстав кој
гласи:
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„Кога од страна на надлежно тело е потврдено дека
пломбите се во согласност со меѓународниот стандард
ISO 17712:2013 „Контејнери за превоз – механички
пломби“, ќе се смета дека пломбите ги исполнуваат барањата наведени во Прилог 35 од оваа уредба“.
По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
„Пломбите треба да ги носат следниве ознаки: зборот „ЦАРИНА“ и ознаката „МК“.“
Ставот (3) станува став (4).
Член 11
Во член 236 став (1) се додава нов потстав кој
гласи:
„За пуштањето на стоката појдовната испостава го
известува главниот обврзник со употреба на пораката
„Ослободено за транзит“.
Член 12
Во член 238 став (1) по зборовите „транзитниот
придружен документ - транзитниот придружен документ/документ за сигурност и“ се додаваат зборовите
„без непотребно одложување по незгодата“.
Во точката д) зборовите „каков инцидент или“ се
заменуваат со зборот „каква“
По точката д) се додава нова точка ѓ) која гласи:
„ѓ) кога е изменет кој било елемент од кој зависи
добивањето на статус на „едно транспортно средство“
согласно член 230 став (1) од ова уредба.“
По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
„(3) Превозникот е изземен од обврската да ја стави
стоката на увид и на транзитниот придружен документ
со внесените потребни податоци кај царинскиот орган
од став (1) од овој член во следниве случаи:
- Незгода од став (1) точка в) од овој член, доколку
стоката се претовара од превозно средство кое не е
пломбирано;
- Незгода од став (1) точка ѓ) од овој член, кога поради технички проблеми едно или повеќе железнички
возила или вагони се отстранети од композиција на
поврзани железнички возила или вагони;
- Незгода од став (1) точка ѓ), кога доаѓа до промена
на влекачот на едно патно возило без притоа да се променат неговите приколки или полуприколки.“
Член 13
Во член 249 точката в) се брише.
Член 14
Членот 250 се менува и гласи:
„(1) Одобрението од член 249 точка а) од оваа
уредба, се дава доколку:
a) барателот е регистриран во Република Македонија;
б) барателот не сторил тешка повреда или повеќекратни повреди на царинските и даночните прописи и
не сторил тешко кривично дело во врска со неговата
економска дејност и
в) барателот редовно користи транзитна постапка
или поседува практични стандарди за компетенции или
професионални квалификации директно поврзани активностите кои се извршуваат.
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(2) Одобренијата од член 249 точки б), г) и д) од
оваа уредба се даваат доколку:
a) барателот е регистриран во Република Македонија;
б) барателот изјавува дека редовно ќе користи транзитни постапки;
в) барателот не сторил тешка повреда или повеќекратни повреди на царинските и даночните прописи и
не сторил тешко кривично дело во врска со неговата
економска дејност;
г) барателот покажува висок степен на контрола на
неговите операции и на протокот на стока преку систем за управување со комерцијалната и, кога тоа е соодветно, на транспортната евиденција, кој овозможува
соодветни царински контроли и
д) барателот поседува практични стандарди за компетенции или професионални квалификации директно
поврзани со активностите кои се извршуваат.
(3) Одобренијата од член 249 точка ѓ) од оваа уредба се даваат доколку:
а) барателот е регистриран на царинското подрачје
на Република Македонија, и е железничко претпријатие за одобренија од точка (и) или авиокомпанија за
одобренијата од точка (ии);
б) барателот редовно користи транзитни постапки
или надлежниот царински орган знае дека е во можност да ги исполни обврските кои произлегуваат од тие
постапки и
в) барателот не сторил тешка повреда или повеќекратни повреди на царинските или даночните прописи.
(4) Одобренијата се даваат само доколку царинскиот орган смета дека ќе биде во можност да врши
надзор над заедничката транзитна постапка и да извршува контроли без административни оптоварувања непропорционални со барањата на засегнатото
лице.“
Член 15
По член 251 се додава нов член 251-а кој гласи:
„251-а
Без исклучување на можната примена на казнените
одредби, лицата кои бараат поедноставувања се одговорни за:
(а) точноста и целосноста на информациите наведени во барањето и
(б) веродостојноста, точноста и валидноста на документите приложени кон барањето.“
Член 16
Во членот 252 пред првиот став се додава ознаката
„(1)“ и се додава нов став (2) кој гласи:
„(2) Доколку барањето се одбива, одлуката за одбивање на барањето треба да ги содржи причините за одбивањето.“
Член 17
По член 254 се додаваат четири нови члена 254-а,
254-б, 254-в и 254-г, кои гласат:
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„Член 254-а
(1) Повторна проценка на одобренијата од член 249
од оваа уредба се спроведува во следниве случаи:
а) доколку настанале поголеми промени во царинските прописи кои се однесуваат на одобрението;
б) кога е неопходно, како резултат на следењето на
исполнетоста на критериумите на одобрението или
в) кога е неопходно, како резултат на добиени информации од имателот на одобрението согласно член
254 став (1) од оваа уредба или од други органи.
(2) За резултататите од повторната проценка се известува имателот на одобрението.
Член 254-б
(1) Одобрението се суспендира, наместо да се поништи, укине или измени, во следниве случаи:
а) кога постојат доволно основи за поништување,
укинување или измена на одобрението, но ги нема сите
неопходни елементи за да одлучи за поништувањето,
укинувањето или измената;
б) кога не се исполнети критериумите за одобрението или кога имателот на одобрението не се придржува
до обврските кои произлегуваат од истото и кога е соодветно да се дозволи имателот на одобрението да преземе мерки за да обезбеди исполнување на критериумите или придржување кон обврските или
в) имателот на одобрението бара суспендирање, затоа што привремено е во неможност да ги исполни
критериумите пропишани за одобрението или да се
придржува кон обврските кои произлегуваат од одобрението.
(2) Во случаите од точките (б) и (в) од ставот (1) од
овој член, имателот на одобрението го известува царинскиот орган надлежен за издавање на одобрението
за мерките за кои презема обврска да ги спроведе за да
обезбеди исполнување на критериумите или придржување кон обврските, како и временскиот период кој му
е потребен за да ги спроведе тие мерки.
Член 254-в
(1) Периодот на суспендирање определен од надлежниот царински орган соодветствува со временскиот
период што му е потребен на царинскиот орган да утврди дали се исполнети критериумите за поништување,
укинување или измена. Доколку, имателот на одобрение не може да ги исполни критериумите утврдени во
член 250 став (1) точка б) од оваа уредба, одобрението
се суспендира сè додека не се утврди дали биле сторени тешки или повеќекратни повреди од страна на кое
било од следниве лица:
а) имателот на одобрението;
б) одговорното лице кај имателот на одобрението
или лицето кое има контрола над управувањето;
в) одговорното лице кај имателот на одобрението за
царински прашања.
(2) Во случаите од член 254-б став (1) точки (б) и
(в) од оваа уредба, периодот на суспендирање соодветствува со временскиот период за кој имателот на одобрението известил во согласност со член 254-б став (2)
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од оваа уредба. Периодот на суспендирање може, доколку е соодветно, дополнително да се продолжи на
барање на имателот на одобрението. Периодот на суспендирање може дополнително да се продолжи за временскиот период што му е потребен на надлежниот царински орган за да провери дека мерките обезбедуваат
исполнување на условите или придржување кон обврските, а тој временски период не смее да биде подолг
од 30 дена.
(3) Кога по суспендирањето на одобрението, надлежениот царински орган има намера да го поништи,
укине или измени одобрението во согласност со член
254 од оваа уредба, рокот за суспензија утврден со ставовите (1) и (2) од овој член се продолжува, до влегување во сила на одлуката за поништување, укинување
или измена на одобрението.
Член 254-г
(1) Суспензијата на одобрението завршува во рокот
за суспензија освен доколку пред истекот на рокот не
настане некоја од следниве ситуации:
а) суспензијата е повлечена во случаите од член
254-б став (1) точка а) од оваа уредба, кога не постојат
основи за поништување, укинување или измена на
одобрението согласно член 254 од оваа уредба, во тој
случај суспензијата завршува на датумот на повлекувањето;
б) суспензијата е повлечена во случаите од член
254-б став (1) точки б) и в) од оваа уредба, кога имателот на одобрението за исполнување на барањата на
надлежнито царински орган, ги презел сите неопходни
мерки за обезбедување на исполнувањето на критериумите од одобрението или усогласеност со обврските
од одобрението, во тој случај суспензијата завршува на
датумот на повлекувањето;
в) суспендираното одобрение е поништено, укинато
или изменето, во тој случај суспензијта завршува на датумот на поништување, укинување или изменување на
одобрението.
(2) Имателот на одобрението се известува за завршување на суспензијата.“
Член 18
Членот 256 се менува и гласи:
„(1)Главниот обврзник може да употребува општа
гаранција, односно изземање од обврската за поднесување на општа гаранција, во натамошниот текст „изземање на гаранција”, до висина на одредениот износ.
(2) Освен доколку не е поинаку пропишано во член
257 од оваа уредба, износот на општата гаранција е еднаков на одредениот износ определен од надлежниот
царински орган.
(3) Одредениот износ на општата гаранција соодветствува со износот на царинскиот долг и друг долг
кој може да настане за стоката која главниот обврзник
ја става во транзитна постапка, во периодот помеѓу
ставањето на стоката во транзитна постапка и моментот кога таа постапка се раздолжува. За целите на таа
пресметка, во предвид се земаат највисоките увозни да-
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вачки и други давачки кои може да се применат на стоката, а домашната стока која се превезува во согласност со оваа уредба ќе се третира како стока која нема
статус на домашна стока. Доколку информациите потребни за определување на износот на царинскиот долг
и друг долг кој може да настане за некоја транзитна
операција не му се достапни на надлежниот царински
орган, тогаш тој износ се утврдува на 10.000 евра во
денарска противвредност за секоја транзитна операција.
(4) Надлежниот царински орган го утврдува одредениот износ во соработка со главниот обврзник. При определување на одредениот износ, надлежниот царински орган го утврдува тој износ врз основа на информациите за стока ставена во транзитна постапка во претходните 12 месеци и врз основа на процена на обемот
на планираните операции како што е наведено, меѓу
другото, во комерцијалната документација и евиденцијата на главниот обврзник.
(5) Надлежниот царински орган го преиспитува одредениот износ на сопствена иницијатива или на барање на главниот обврзник и по потреба, истиот го прилагодува.
(6) Секој главен обврзник презема обврска износот
кој треба да се плати или можеби ќе треба да се плати
да не го надминува одредениот износ, земајќи ги предвид сите транзитни операции за кои постапката сé уште
не е завршена. Главниот обврзник го известува надлежниот царински орган кога одредениот износ повеќе не
е на ниво доволно за да ги покрие неговите операции.
(7) Надгледувањето на одредениот износ кој го покрива износот на долгот кој може да настане во однос на
стоката ставена во транзитна постапка се обезбедува со
помош на компјутерскиот систем на царинскиот орган,
со следење на секоја транзитна операција од моментот
на ставање на стоката во транзитна постапка.“.
Член 19
Членот 257 се менува и гласи:
„(1) На главниот обврзник може да му се одобри
користење на општа гаранција со намален износ или
изземање од обврската за поднесување на гаранција, во
натамошниот текст „изземање на гаранција“.
(2) Износот на општата гаранција може да се намали:
1) на 50% од одредениот износ определен согласно
член 256 од оваа уредба кога:
(а) барателот користи сметководствен систем кој е
во согласност со општоприфатените сметководствени
начела, овозможува ревизорска царинска контрола и
води архивска евиденција на податоци која обезбедува
следливост за потреби на контрола од моментот на внесување на податоците во досието;
(б) барателот има административна организација
која соодветствува со видот и обемот на деловните активности и која е соодветна за управување со протокот
на стоки, а има воспоставено и внатрешни контроли
кои овозможуваат спречување, откривање и исправка
на грешки или спречување и откривање на незаконски
или неправилни трансакции;

Бр. 233 - Стр. 35

(в) против барателот не се води стечајна постапка;
(г) во текот на последните три години пред поднесувањето на барањето, барателот ги исполнувал своите
финансиски обврски во однос на плаќање на долгот кој
се наплаќа за или во врска со увозот или извозот на
стока и
(д) врз основа на расположливата евиденција и информации за претходните три години пред поднесувањето на барањето барателот докажува дека е доволно
финансиски солвентен и дека ги исполнува своите обврски, имајќи ги предвид видот и обемот на деловните
активности, вклучувајќи да нема загуби, освен доколку
истите можат да се покријат.
2) на 30% од одредениот износ определен согласно
член 256 од оваа уредба кога:
(а) барателот користи сметководствен систем кој е
во склад со општоприфатените сметководствени начела, овозможува ревизорска царинска контрола и води
архивска евиденција на податоци која обезбедува следливост за потребите на контрола од моментот на внесување на податоците во досието;
(б) барателот има административна организација
која соодветствува со видот и обемот на деловните активности и која е соодветна за управување со протокот
на стоки, а има воспоставено и внатрешни контроли
кои овозможуваат спречување, откривање и исправка
на грешки или спречување и откривање на незаконски
или неправилни трансакции;
(в) барателот обезбедува дека надлежните вработени се запознаени со потребата да ги информираат царинските органи секогаш кога ќе се откријат потешкотии околу исполнувањето на царинските барања и воспоставува постапки за информирање на царинските органи за такви потешкотии;
(г) против барателот не се води стечајна постапка;
(д) во текот на последните три години пред поднесувањето на барањето, барателот ги исполнувал своите
финансиски обврски во однос на плаќање на долгот кој
се наплаќа за или во врска со увозот или извозот на
стока и
(ѓ) врз основа на расположливата евиденција и информации за претходните три години пред поднесувањето на барањето барателот докажува дека е доволно
финансиски солвентен и дека ги исполнува своите обврски, имајќи ги предвид видот и обемот на деловните
активности, вклучувајќи да нема загуби, освен доколку
истите можат да се покријат.
3) на 0% од одредениот износ, согласно член 256 од
оваа уредба кога:
(а) барателот користи сметководствен систем кој е
во склад со општо прифатените сметководствени начела, овозможува ревизорска царинска контрола и води
архивска евиденција на податоци која обезбедува следливост за потребите на контрола од моментот на внесување на податоците во досието;
(б) барателот му дозволува на царинскиот орган
физички пристап до неговиот сметководствен систем и
доколку е применливо, до неговата комерцијална и
транспортна евиденција;
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(в) барателот има логистички систем кој ја идентификува стоката како домашна стока или како странска стока
и ја наведува, кога е соодветно, и нејзината локација;
(г) барателот има административна организација
која соодветствува со видот и обемот на деловните активности и која е соодветна за управување со протокот
на стоки, а има воспоставено и внатрешни контроли
кои овозможуваат спречување, откривање и исправка
на грешки или спречување и откривање на незаконски
или неправилни трансакции;
(д) кога е применливо, барателот има воспоставено
задоволителни постапки за управување со дозволи и
одобренија кои се издадени во согласност со мерките
на трговската политика или кои се однесуваат на трговијата со земјоделски производи;
(ѓ) барателот има воспоставено задоволителни постапки за архивирање на својата евиденција и податоци, како и за заштита од губење на податоците;
(е) барателот обезбедува дека надлежните вработени се запознаени со потребата да ги информираат царинските органи секогаш кога ќе се откријат потешкотии околу исполнувањето на царинските барања и воспоставува постапки за информирање на царинските органи за такви потешкотии;
(ж) барателот има воспоставено соодветни сигурносни мерки за заштита на својот компјутерски систем
од неовластен пристап како и да ја обезбеди својата документација;
(з) против барателот не се води стечајна постапка;
(ѕ) во текот на последните три години пред поднесувањето на барањето, барателот ги исполнувал своите финансиски обврски во однос на плаќање на долгот кој се
наплаќа за или во врска со увозот или извозот на стока и
(и) врз основа на расположливата евиденција и информации за претходните три години пред поднесувањето на барањето барателот докажува дека е доволно
финансиски солвентен и дека ги исполнува своите обврски, имајќи ги предвид видот и обемот на деловните
активности, вклучувајќи да нема загуби, освен доколку
истите можат да се покријат.
(3) Кога се проверува дали барателот е доволно финансиски солвентен за целите на издавање на одобрение
за употреба на општа гаранција со намален износ или за
изземање од употреба на гаранција, согласно став (2)
точка 1) алинеја (д), точка 2) алинеја (ѓ) и точка 3) алинеја (и) од овој член, царинскиот орган ја зема предвид
способноста на барателот да ги исполни своите обврски
за плаќање на долгот што може да настане, а кој што не
е покриен со таа гаранција. Доколку е оправдано, царинскиот орган може да го земе предвид и ризикот за настанување на тој долг, имајќи го предвид видот и обемот
на царинските деловни активности на барателот и видот
на стоката за која е потребна гаранцијата.
(4) Доколку барателот е регистриран пред помалку
од три години, барањата од став (2) точка 1), алинеја
(д), точка 2) алинеја (д) и точка 3) алинеја (ѕ) од овој
член, се проверуваат врз основа на расположливата
евиденција и податоци.“
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Член 20
Во член 257-а последната реченица се менува и
гласи:
„На барање на лицето кое ја обезбедило гаранцијата, гарантната царинска испостава доделува една или
повеќе дополнителни шифри за пристап кон оваа гаранција, кои ќе ги користи тоа лице или неговите застапници.“
Член 21
Членот 258 се брише.
Член 22
Во членот 263 по ставот (2) се додава нов став (3)
кој гласи:
„(3) Надлежниот царински орган ја надгледува
употребата на пломбите од посебен вид од страна на
лица одобрени во согласност со став (1) од овој член.“
Член 23
Во Дел 2, Поглавје 2, Глава 1, Оддел 3, Пододделот 5 и членот 264 се бришат.
Член 24
Во член 266 во точка г) точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка и се додава нова
точка д) која гласи:
„д) оперативните и контролните мерки кон кои овластениот испраќач мора да се придржува и доколку е
применливо, кои било посебни услови поврзани со
транзитните постапки спроведени по истекот на вообичаеното работно време на појдовната испостава.“
Член 25
Во член 273 во точка в) точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка и се додава нова
точка г) која гласи:
„г) оперативните и контролните мерки кон кои овластениот примач мора да се придржува и доколку е
применливо, кои било посебни услови поврзани со
транзитните постапки спроведени по истекот на вообичаеното работно време на одредишната испостава.“
Член 26
Во Дел 2, Поглавје 2, Глава 1, Оддел 3, насловот
на Пододделот 8 се менува и гласи „Поедноставени постапки за стока која се превезува со железница“
Член 27
Во член 279 пред првиот став се додава број „(1)“ и
се додаваат два нови става (2) и (3) кои гласат:
„(2) Царинскиот орган треба да има пристап до податоците во книговодствените простории на изведувачот на железничките транспортни операции.
(3) За целите на спроведување царинска контрола,
изведувачот на железничките транспортни операции
треба да ги стави на располагање на царинскиот орган
сите товарни листови ЦИМ, кои се употребени како
транзитна декларација за стока превезувана со железница.“
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Член 28
Во член 284 став (2) втората реченица се брише.
Ставот (3) се брише.
Во став (4) кој станува став (3) втората реченица се
брише.
Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (4) и (5).
Член 29
Во член 285 во ставот (1) зборовите „став (5)“ се заменуваат со зборовите „став (4).
Ставот (3) се брише.
Член 30
Во член 286 ставовите (3) и (4) се бришат.
Ставот (5) станува став (3).
Ставот (6) се брише.
Член 31
Во член 287 ставот (2) се брише.
Во став (3) кој станува став (2) втората реченица се
брише.
Во став (4) кој станува став (3) третата реченица се
брише.
Ставовите (5), (6) и (7) стануваат ставови (4), (5) и
(6).
Член 32
Во член 288 ставот (3) се брише.
Во став (4) кој станува став (3) втората реченица се
брише.
Ставот (5) се брише.
Член 33
Во Дел 2, Поглавје 2, Глава 1, Оддел 3, Пододделот 8 , делот Б. Одредби кои се однесуваат на стока
превезувана со големи контејнери и членовите 290,
291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 297-а, 298, 299, 300 и
301, се бришат.
Член 34
Во член 302 став (1) во првата реченица зборовите
„или предавниот лист ТР“ и во втората реченица зборовите „или предавниот лист ТР, во зависност од случајот“, се бришат.
Во став (2) зборовите „или предавниот лист ТР
преставуваат нивен“ се заменуваат со зборот „претставуваат“.
Член 35
Во член 303 ставот (1) зборовите „или 293 или 296“
се бришат.
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Во ставот (2) во првиот потстав во првата реченица
зборовите „или предавниот лист ТР“ се бришат.
Во ставот (2) во вториот потстав зборовите „или
листовите 1 и 2 од предавниот лист ТР“ се бришат.
Ставот (3) се брише.
Член 36
Во член 304 став (1) зборовите„277 до 303“ се заменуваат со зборовите „277 до 289, 302 и 303“, а зборовите „или предавен лист ТР“ и зборовите „или копиите
број 1, број 2, број 3А и број 3Б од предавниот лист
ТР“, се бришат.
Во став (2) зборовите „или број 1, број 2 и број 3А
од Предавниот лист ТР“ се бришат.
Член 37
Членот 325 се брише.
Член 38
Во членот 464 ставовите (2) и (3) се бришат.
Член 39
Прилозите 28 и 37 се бришат.
Член 40
Прилозите 31, 32, 35 и 42 се заменуваат со нови
прилози 31, 32, 35 и 42 кои се составен дел на оваа
уредба.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 41
Царинските пломби од член 234 и пломбите од посебен вид од член 263 кои се во согласност со Прилог
35, може да продолжат да се употребуваат до исцрпувањето на залихите, а најдоцна до 1 мај 2019 година.
Член 42
Во Уредбата за изменување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 181/17) во членот 1 зборовите
„31 декември 2018 година“ се заменуваат со зборовите
„30 јуни 2019 година“.
Член 43
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-10973/1
Заменик на претседателот
11 декември 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4371.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и
член 42 од Законот за енергетика („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 96/18), како и член 31 од
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр.
143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-146/18 од 15.10.2018 година на Друштвото за производство, трговија и услуги
ИВЕРПЛАСТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на седницата одржана на 14.12.2018
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
ИВЕРПЛАСТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп му се издава
привремена лиценца за вршење на енергетска дејност
производство на електрична енергија од фотонапонска
електроцентрала ФЕЦ “ИВЕРПЛАСТ ”.
2. Привремената лиценца за производство на електрична енергија е Прилог 1 на оваа Одлука.
3. Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Македонија согласно член 44 од
Законот за енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности, ќе донесе одлука за издавање на лиценца, откако инвеститорот од
ставот 1 на овој член ќе достави потребна документација со кој овој енергетски објект ќе биде ставен во
употреба.
4. Оваа Одлука е конечна во управната постапка.
5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 12-146/18
14 декември 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1
ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на привремената лиценца
Друштво за производство, трговија и услуги ИВЕРПЛАСТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул.
Мице Козар бр.45 Прилеп,

2. Енергетската дејност за која се издава привремена лиценца
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на привремената лиценца
ЕЕ - 347.01.1/18
4. Единствен матичен број 5373247
5. Единствен даночен број 4021000126022
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, се смета производство на електрична енергија што носителот ќе го врши од обновлив извор, во
фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
Техничките карактеристики на производниот капацитет се наведени во Прилог 2 кој е составен дел од
оваа привремена лиценца.
7. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на привремената лиценца, енергетската
дејност производство на електрична енергија ќе ја
врши во фотонапонска електроцентрала “ИВЕРПЛАСТ” со локација на КП 162/3 и КП 163/5, КО Инче
општина Македонски Брод.
8. Право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија
Носителот на привремената лиценцата има право на
приклучување и пристап на системот за дистрибуција
на електрична енергија заради исполнување на условите за издавање на лиценца за вршење на енергетската
дејност производство на електрична енергија во согласност со Законот за енергетика, друг пропис и општ
акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
9. Права, обврски и одговорности на носителот
на привремена лиценца
Правата, обврските и одговорностите на носителот
на привремената лиценцата во врска со вршењето на
енергетската дејност, неговото учество на пазарот на
електрична енергија, начинот и постапката за доставување на извештаи за финансиското работење и начинот
на извршување на дејноста, како и начинот и постапката за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење на функционирањето
на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со
лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.
Прилог 2
Податоци за фотонапонска електроцентрала
1. име на фотоволтаичен систем – ИВЕРПЛАСТ со
планирана моќност 999,9kW;
2. општи податоци – изјавата ќе биде корегирана и
дополнително доставена во однос на роковите за изградба согласно на доставеното одобрение за градење:
- година на почеток на градба - 2018 година,
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- година на завршеток на градба - 2019 година,
- година на почеток на работа - 2019 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 35 години.
3. податоци за опрема:
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – CHINALAND SOLAR
ENERGY 300 W Поликристални панели 300W;
- број на фотоволтаични модули – 3333 x 300,
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- Моќнoст на модул: 300 W,
- Напон на модул: 37,30 V,
- Струја на модул: 8,85 A,
- Вкупна инсталирана моќност: 1 kW.
4. тип, производител и номинални податоци на инвертор; – CMA TL 25000 W
- број на инвертори - 40 x 25000 W
5. годишно сончево зрачење на таа локација –
1670kWh/m2;
6. очекувано производство на електрична енергија –
1670 MWh;
__________
4372.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и
член 42 од Законот за енергетика („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 96/18), како и член 31 од
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр.
143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-150/18 од 19.10.2018 година на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица издавачка дејност, производство, трговија и
услуги ПРОПОИНТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје,
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Македонија на седницата одржана на
14.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Трговското друштво за вработување на инвалидни лица издавачка дејност, производство, трговија
и услуги ПРОПОИНТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
му се издава привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од
фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПРОПОИНТ ”.
2. Привремената лиценца за производство на електрична енергија е Прилог 1 на оваа Одлука.
3. Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Македонија согласно член 44 од
Законот за енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности, ќе донесе одлука за издавање на лиценца, откако инвеститорот од
ставот 1 на овој член ќе достави потребна документација со кој овој енергетски објект ќе биде ставен во
употреба.
4. Оваа Одлука е конечна во управната постапка.
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5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 12-150/18
14 декември 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1
ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на привремената лиценца
Трговско друштво за вработување на инвалидни лица издавачка дејност, производство, трговија и услуги
ПРОПОИНТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. 1520 бр.12А, Кисела Вода,
2. Енергетската дејност за која се издава привремена лиценца
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на привремената лиценца
ЕЕ - 346.01.1/18
4. Единствен матичен број 4321936
5. Единствен даночен број 4030992133660
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, се смета производство на електрична енергија што носителот ќе го врши од обновлив извор, во
фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
Техничките карактеристики на производниот капацитет се наведени во Прилог 2 кој е составен дел од
оваа привремена лиценца.
7. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на привремената лиценца, енергетската
дејност производство на електрична енергија ќе ја
врши во фотонапонска електроцентрала “ПРОПОИНТ”
со локација на КП 2294, КО Горно Лисиче општина
Кисела Вода.
8. Право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија
Носителот на привремената лиценцата има право на
приклучување и пристап на системот за дистрибуција
на електрична енергија заради исполнување на условите за издавање на лиценца за вршење на енергетската
дејност производство на електрична енергија во согласност со Законот за енергетика, друг пропис и општ
акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
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9. Права, обврски и одговорности на носителот
на привремена лиценца
Правата, обврските и одговорностите на носителот
на привремената лиценцата во врска со вршењето на
енергетската дејност, неговото учество на пазарот на
електрична енергија, начинот и постапката за доставување на извештаи за финансиското работење и начинот
на извршување на дејноста, како и начинот и постапката за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење на функционирањето
на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со
лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.
Прилог 2
Податоци за фотонапонска електроцентрала
1. име на мала хидроелектрична централа – ПРОПОИНТ СОЛАР со планирана моќност 400,5 kW;
2. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2018 година,
- година на завршеток на градба - 2019 година,
- година на почеток на работа - 2019 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 35 години.
3. податоци за опрема:
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – LONGI SOLAR LR6-60 PE 300,
- број на фотоволтаични модули – 1335 x 300,
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- Моќнoст на модул: 300 W,
- Напон на модул: 39,10 V,
- Струја на модул: 9,96 A,
- Вкупна инсталирана моќност: 400,5 kW.
4. тип, производител и номинални податоци на инвертор; – Refusol 40 K - број на инвертори - 8 x 40000 W
5. годишно сончево зрачење на таа локација –
1290kWh/m2;
6. очекувано производство на електрична енергија –
491,368 MWh;

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА
КОНКУРЕНЦИЈАТА
4373.
Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот
за контрола на државната помош (,,Службен весник на
Република Македонија,, бр. 145/2010), а постапувајќи
по Известувањето за планирано доделување на помош
бр. 10-6 од 12.01.2018 година, согласно Програмата за
инвестирање во животна средина за 2018 година поднесено од Министерството за животна средина и просторно паланирање бр. 08-173/1 од 5.1.2018 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата
одржана на 23.1.2018 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување
на помош бр. 10-6 од 12.1.2018 година, поднесено од

страна на Министерството за животна средина и просторно планирање како давател на државната помош,
утврди дека мерките:
1.1 Мерката содржана во Член 4 точка 1 од Програмата за инвестирање во животна средина за 2018 година под наслов Изработка на техничка документација и
изградба на канализациони системи и системи за одведување и прочистување на отпадни води во износ од
45.000.000,00 денари не претставува државна помош во
смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош;
1.2 Мерката содржана во Член 4 точка 2 од Програмата за инвестирање во животна средина за 2018 година под наслов Реализирање на проекти и активности за
заштита на природата и биолошката разновидност во
износ од 4.000.000,00 денари не претставува државна
помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош;
1.3 Мерката содржана во Член 4 точка 3 од Програмата за инвестирање во животна средина за 2018 година под наслов Реализирање на проекти и активности за
подигање на јавната свест, едукација и обука во областа на животната средина во износ од 8.000.000,00 денари, не претставува државна помош во смисла на член
5 став (1) од Законот за контрола на државната помош;
1.4 Мерката содржана во Член 4 точка 4 од Програмата за инвестирање во животна средина за 2018 година под наслов Поттикнување на образовни, истражувачки и развојни студии, програми и проекти за заштита и унапредување на животната средина и природата
во износ од 6.000.000,00 денари претставува државна
помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, која како хоризонтална помош во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот
за контрола на државната помош и како шема на помош во смисла на член 4 став (1) точка 1) од Законот за
контрола на државната помош ја доделува Министерството за животна средина и просторно планирање,
при што доделувањето на истата е дозволено како помош за заштита на животната средина согласно член 8
став (2) точка д) од Законот за контрола на државната
помош и член 15 и член 22 од Уредбата за условите и
постапката за доделување на хоризонтална помош
(„Службен весник на РМ„ бр. 03/14), само во случаевите кога станува збор за финансирање на студии, програми, проекти и други слични активности за користење
на обновливи извори на енергија;
1.5 Мерката содржана во Член 4 точка 5 од Програмата за инвестирање во животна средина за 2018 година под наслов Кофинансирање на Проект за Развивање
на капацитети за обезбедување на одржливост на Дојранското Езеро во износ од 2.000.000,00 денари не
претставува државна помош во смисла на член 5 став
(1) од Законот за контрола на државната помош;
1.6 Мерката содржана во Член 4 точка 6 од Програмата за инвестирање во животна средина за 2018 година под наслов Кофинансирање на Проект за подготовка
на техничка документација за приоритетна комунална
инфраструктура во Општина Сарај во висина од
2.000.000,00 денари не претставува државна помош во
смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош;
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1.7 Мерката содржана во Член 4 точка 7 од Програмата за инвестирање во животна средина за 2018 година под наслов Поддршка на мерки и активности за намалување на загадувањето на воздухот во Република
Македонија во износ од 10.000.000,00 денари не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од
Законот за контрола на државната помош
1.8 Мерката содржана во Член 4 точка 8 од Програмата за инвестирање во животна средина за 2018 година под наслов Реализација на проекти и активности
одобрени согласно Програмата за инвестирање за 2015,
2016 и 2017 година во износ од 18.000.000,00 денари е
оценета со Решение на Комисијата за заштита на конкуренцијата бр.10-190 од 24.12.2014 ,_10-77_од
28.12.2015 и 10-8 од 9.2.2017 година;
1.9 Мерката содржана во Член 4 точка 9 од Програмата за инвестирање во животна средина за 2018 година под наслов Трошоци за спроведување на програмата
во износ од 3.000.000,00 денари, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за
контрола на државната помош.
Уп. бр. 10-6
23 јануари 2018 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4374.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на
државната помош (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 145/2010), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-12 од
5.2.2018 година, согласно Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година
поднесено од Министерството за економија бр. 18817/1 од 26.1.2018 година, на седницата одржана на
13.2.2018 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош бр. 10-12 од 5.2.2018 година, поднесено од страна на Министерството за економија, како давател на
државна помош, за планирано доделување на помош
преку Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година, утврди дека:
Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година претставува шема на помош
согласно член 4 став (1) точка 1 од Законот за контрола
на државната помош.
1. Мерката 1 од дел II, област А. Поддршка и развој
на мали и средни прептпријатија од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година под наслов Поддршка на занаетчиството во Република Македонија во вкупен износ од 3.410.000,00
денари која ќе се реализира преку следниве активности:
1.1 Субвенционирање на трошоци на занаетчии и
вршители на занаетчиска дејност во вкупен износ од
2.200.000,00 денари при што предмет на мерката е субвенционирање на занаетчии и вршители на занаетчиска

дејност, преку кофинансирање до 70% од докажаните
трошоци но не повеќе од 150.000,00 денари, направени
за активностите: набавка на опрема и алати; уредување
и подобрување на деловниот простор; изработка на визуелен идентитет на производот/услугата (веб страна,
дизајн на логотип, рекламен материјал); дизајн на производ; надоместување на трошоци за здобивање со титула мајстор и стручно оспособување на занаетчиите.
1.2 Кофинансирање на проекти на занаетчиските
комори и фондации и здруженија на граѓани за развој и
промоција на занаетчиството во Република Македонија
во вкупен износ од 1.210.000,00 денари при што предмет на мерката е кофинансирање на проекти на занаетчиските комори и фондации и здруженија на граѓани
кои се однесуваат на развој и промоција на занаетчиството во Република Македонија. Максималниот износ
на кофинансирање на трошоците по проект изнесува
150.000,00 денари при што финансиската поддршка се
однесува за следните видови на проекти: организиарање на обуки, организирање на форуми, консултантски
услуги и промотивни активности (организирање на саеми и манифестации)
претставува помош од мало значење (de minimis) во
смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало
значење (de minimis) (,,Службен весник на Република
Македонија,, бр. 141/2011) и истата не претставува
државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за
контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши
во согласност со Уредбата за условите и постапката за
доделување на помош од мало значење (de minimis).
2. Мерката 2 од дел II, област А. Поддршка и развој на мали и средни прептпријатија од Програмата за
конкурентност, иновации и претприемништво за 2018
година под наслов Финансиска поддршка за микро,
мали и средни претпријатија во вкупен износ од
20.000.000,00 денари при што предмет на мерката е
субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија основани од државјани на Република Македонија,
кои вработуваат над три лица преку субвенционирање
на 70% од докажаните трошоци но не повеќе од
300.000,00 денари, направени за следните намени: набавка на опрема и алати; дизајн на поризвод и изработка на визуелен идентитет на производот/услугата, веб
страна, дизајн на логотип, рекламен материјал (70% од
докажаните трошоци, но не повеќе од 60.000,00 денари); и учество на домашни саеми во текот на 2017 година (70% од докажаните трошоци, но не повеќе од
60.000,00 денари)
претставува помош од мало значење (de minimis) во
смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало
значење (de minimis) (,,Службен весник на Република
Македонија,, бр. 141/2011) и истата не претставува
државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за
контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши
во согласност со Уредбата за условите и постапката за
доделување на помош од мало значење (de minimis).
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3. Мерката 3 од дел II, област А. Поддршка и развој
на мали и средни прептпријатија од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година под наслов Финансиска поддршка за женско претприемништво во вкупен износ од 2.000.000,00 денари
при што предмет на мерката е субвенционирање на
претпријатија во сопственост на жени (над 50%) и управувани од жени, државјани на Република Македонија, преку кофинансирање на 70% од докажаните трошоци но не повеќе од 150.000,00 денари, направени за
следниве намени:
- набавка на опрема и алати ;
- уредување / подобрување на деловниот простор и
- дизајн на производ и изработка на визуелен идентитет на производот/услугата, веб страна, дизајн на логотип, рекламен материјал (70% од докажаните трошоци, но не повеќе од 60.000,00 денари)
претставува помош од мало значење (de minimis) во
смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало
значење (de minimis) (,,Службен весник на Република
Македонија,, бр. 141/2011) и истата не претставува
државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за
контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши
во согласност со Уредбата за условите и постапката за
доделување на помош од мало значење (de minimis).
4. Мерката 4 од од дел II, област А. Поддршка и
развој на мали и средни прептпријатија од Програмата
за конкурентност, иновации и претприемништво за
2018 година под наслов Надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди во вкупен износ од 800.000,00 денари при што предмет на мерката е
надомесување на дел од трошоците на деловните субјекти за сертификација на системи за квалитет според
ISO стандарди и тоа 70% од докажаните трошоци на
деловните субјекти, но не повеќе од 100.000,00 денари
поединечно за секој деловен субјект – барател на средствата претставува државна помош во смисла на член
5 став (1) од Законот за контрола на државната помош,
која како хоризонтална помош во смисла на член 4 став
(1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош и како шема на помош во смисла на член 4 став
(1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош ја доделува Министерството за економија, при
што доделувањето на истата е дозволено како помош
за иновативни советодавни услуги и за услуги за иновативна поддршка согласно член 8 став (2) точка д) од
Законот за контрола на државната помош и член 11 од
Уредбата за условите и постапката за доделување на
хоризонтална помош (,,Службен весник на Република
Македонија,, бр. 03/14).
5. Мерката 5 од дел II, област А. Поддршка и развој
на мали и средни прептпријатија од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година под наслов Финансиска поддршка за воведување
и сертифицирање на ХАЛАЛ систем во вкупен износ
од 2.200.000,00 денари при што предмет на мерката е
финансиска поддршка за воведување и сертифицирање
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на ХАЛАЛ систем, и тоа 70% од докажаните трошоци
на деловните субјекти, но не повеќе од 200.000,00 денари поединечно за секој деловен субјект- барател на
средствата е државна помош на која не се применува
Законот за контрола на државната помош согласно
член 3 став (2) од истиот бидејќи се доделува во областа на земјоделството и рибарството.
6. Мерката 6 од дел II, област А. Поддршка и развој
на мали и средни прептпријатија од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година под наслов Кофинансирање на проекти за развој и
поддршка на МСП и промоција на претприемништвото
во Република Македонија во вкупен износ од
2.000.000,00 денари при што предмет на мерката е кофинансирање на проекти на фонадации и здруженија
на граѓани кои се однесуваат на развој и поддршка на
МСП како и проекти за промоција на претприемништвото во Република Македонија. Максималниот износ
на кофинансирање на трошоците по проект изнесува
200.000,00 денари, при што финансиската поддршка се
однесува за следните видови на проекти:
- промоција и обуки за алтернативни извори на финансирање на МСП;
- промоција, обуки и форуми за женско претприемништво;
- Б2Б средби;
- вмрежување и
- промотивни активности (организирање на саеми и
манифестации)
претставува помош од мало значење (de minimis) во
смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало
значење (de minimis) (,,Службен весник на Република
Македонија,, бр. 141/2011) и истата не претставува
државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за
контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши
во согласност со Уредбата за условите и постапката за
доделување на помош од мало значење (de minimis).
7. Мерката 7 од дел II, област А. Поддршка и развој
на мали и средни прептпријатија од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година под наслов Кофинансирање на проекти за програмски активности на мрежите на бизнис ангели во вкупен износ од 1.000.000,00 денари, при што предмет на
мерката е кофинансирање на активности на мрежите на
бизнис ангели во Република Македонија кои се во насока на промовирање на концептот на бизнис ангели
како алтернативен инструмент за финансирање на малите и средните претпријатија и тоа 70% од докажаните трошоци, но не повеќе од 500.000,00 денари поединечно за секој барател
претставува помош од мало значење (de minimis) во
смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало
значење (de minimis) (,,Службен весник на Република
Македонија,, бр. 141/2011) и истата не претставува
државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за
контрола на државната помош. Доделувањето на по-
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мошта од мало значење (de minimis) треба да се врши
во согласност со Уредбата за условите и постапката за
доделување на помош од мало значење (de minimis).
8. Мерката 8 од дел II, област А. Поддршка и развој
на мали и средни прептпријатија од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година под наслов Финансиска поддршка за основање на
1 (еден) нов технолошки парк во рамките на универзитетите во Република Македонија во вкупен износ од
1.500.000,00 денари, при што предмет на мерката е кофинансирање на трошоци за основање на технолошки
парк во рамките на универзитетите и тоа 75% од потребните средства но не повеќе од 1.500.000,00 денари
претставува помош од мало значење (de minimis) во
смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало
значење (de minimis) (,,Службен весник на Република
Македонија,, бр. 141/2011) и истата не претставува
државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за
контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши
во согласност со Уредбата за условите и постапката за
доделување на помош од мало значење (de minimis).
9. Мерката 9 од дел II, област А. Поддршка и развој
на мали и средни прептпријатија од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година под наслов Кофинансирање на дел од трошоците
за одобрени проекти по ЕУ програмите COSME во вкупен износ од 1.000.000,00 денари, при што предмет на
мерката е кофинансирање на конзорциуми/компании
кои аплицираат или аплицирале во ЕУ Програмата
COSME на проекти за поддршка на мали и средни
претпријатија и тоа во висина до 20% од средствата
потребни за кофинансирање на проектот од страна на
апликантот но не повеќе од 1.000.000,00 денари
претставува помош од мало значење (de minimis) во
смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало
значење (de minimis) (,,Службен весник на Република
Македонија,, бр. 141/2011) и истата не претставува
државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за
контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши
во согласност со Уредбата за условите и постапката за
доделување на помош од мало значење (de minimis).
10. Мерката 10 од дел II, област А. Поддршка и развој на мали и средни прептпријатија од Програмата за
конкурентност, иновации и претприемништво за 2018
година под наслов Финансиска поддршка за МСП за
користење на консултантски услуги во вкупен износ од
1.200.000,00 денари, при што предмет на мерката е
поддршка на консултантски услуги за решавање на
,,тесни грла” во производниот процес како и за подготовка на апликации, проекти врзани со развојот на малите и средните претпријатија или економскиот развој,
во износ од 600.000,00 денари и тоа 70% од докажаните средства но не повеќе од 60.000 денари
претставува помош од мало значење (de minimis) во
смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало
значење (de minimis) (,,Службен весник на Република
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Македонија,, бр. 141/2011) и истата не претставува
државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за
контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши
во согласност со Уредбата за условите и постапката за
доделување на помош од мало значење (de minimis).
11. Мерката 11 од дел II, област А. Поддршка и развој на мали и средни прептпријатија од Програмата за
конкурентност, иновации и претприемништво за 2018
година под наслов Кофинансирање на претпријатија за
дел од трошоците за купување на опрема, инструменти, алат кои ќе послужат и ќе се користат исклучиво за обука, настава на лица за стекнување на занимања
во вкупен износ од 2.400.000,00 денари, при што предмет на финансиската поддршка е кофинансирање на
претпријатија за дел од трошоците за купување на опрема, инструменти, алати кои ќе послужат и ќе се користат исклучиво за обука, настава на лица за стекнување на занимања и тоа до 50% од докажаните средства но не повеќе од 1.200.000,00 денари поединечно
претставува помош од мало значење (de minimis) во
смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало
значење (de minimis) (,,Службен весник на Република
Македонија,, бр. 141/2011) и истата не претставува
државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за
контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши
во согласност со Уредбата за условите и постапката за
доделување на помош од мало значење (de minimis).
12. Мерката 12 од дел II, област А. Поддршка и развој на мали и средни прептпријатија од Програмата за
конкурентност, иновации и претприемништво за 2018
година под наслов Кофинансирање на дел од трошоците за едукација на вработени лица кои ќе посетат обуки
значајни за нивната професионална надградба но и
важна за развојот на претпријатието во вкупен износ од
600.000 денари, при што со мерката ќе се кофинансираат трошоци во висина од 50% од докажаните трошоци
но не повеќе од 12.000,00 денари поединечно
претставува државна помош во смисла на член 5
став (1) од Законот за контрола на државната помош,
која како хоризонтална помош е дозволена како помош за обука согласно член 8 став (2) точка д) од Законот за контрола на државната помош и член 35 од
Уредбата за условите и постапката за доделување на
хоризонтална помош (,,Службен весник на Република
Македонија,, бр. 03/14).
13. Мерката 13 од дел II, област А. Поддршка и развој на мали и средни прептпријатија од Програмата за
конкурентност, иновации и претприемништво за 2018
година под наслов Промотивни активности во вкупен
износ од 280.000,00 денари, при што предмет на мерката е промовирање на оваа програма преку организирање презентации во осумте плански региони, не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 10-12
13 февруари 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
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4375.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на
државната помош (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 145/2010), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-12 од
5.2.2018 година, согласно Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година
поднесено од Министерството за економија бр. 18817/1 од 26.1.2018 година, на седницата одржана на
13.2.2018 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош бр. 10-12 од 5.2.2018 година, поднесено од страна на Министерството за економија, како давател на
државна помош, за планирано доделување на помош
преку Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година, утврди дека:
Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година претставува шема на помош
согласно член 4 став (1) точка 1 од Законот за контрола
на државната помош.
1. Мерката 1 од дел II, област Б. Имплементација
на индустриската политика од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година
под наслов Поддршка за зголемување на конкурентноста на деловните субјекти од преработувачката индустрија во вкупен износ од 2.500.000,00 денари која ќе
се реализира преку следниве мерки:
1.1 Надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за развој на деловниот субјект, развој на
производ и развој на пазар во вкупен износ од
2.500.000,00 денари, при што предмет на мерката е надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти во износ од 75% од докажаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе од 180.000,00 денари поединечно за секој деловен субјект – барател на средствата за следните активности:
1.1.1 изработка на техничка документација за нов
производ односно за подобрување на постојниот производ и/или изработка на индустриски дизајн/редизајн
на производ;
1.1.2 изработка на идејно решение и/или печатење
на: нова амбалажа, етикетирање, лого на производ и
промотивни печатени материјали;
1.1.3 изработка на студии за истражување на пазарот и/или маркетинг стратегија и/или активности за
развој на бренд;
1.1.4 изработка на проекти за енергетска ефикасност и/или воведување на стандард за енергетски менаџмент ISO 50001;
1.1.5 набавка на специфичен софтвер од значење за
унапредување на деловните активности на претпријатието;
1.1.6 кофинансирање на дел од трошоци за обезбедување на сертификат за сообразност на производ ;

1.1.7 изработка на техничка-проектна документацаија или студија за техничка изводливост за: планирани
инвестициски проекти, подготовка на претпријатието
за зголемување на енергетската ефикасност, воспоставување внатрешен систем за управување со отпад и
систем за заштита на животната средина
претставува државна помош на која не се применува Законот за контрола на државната помош согласно
член 3 став (2) од истиот закон бидејќи таквата помош
се доделува во областа на земјоделството и рибарството т.е. преработувачката индустрија
1.2 Кофинансирање за организирање на специјализирани обуки – длабински и детални технолошки обуки во следните сектори: автомобилскa, текстилна,
прехрамбена и металопреработувачка индустрија во
вкупен износ од 600.000,00 денари при што Министерството за економија кофинансира и ги надоместува
трошоците на организаторите и реализаторите на обуките во висина од 75% од докажаните трошоци за организирање и реализација на обуките
претставува помош од мало значење (de minimis) во
смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало
значење (de minimis) (,,Службен весник на Република
Македонија,, бр. 141/2011) и истата не претставува
државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за
контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши
во согласност со Уредбата за условите и постапката за
доделување на помош од мало значење (de minimis).
2. Мерката 2 од дел II, област Б. Имплементација
на индустриската политика од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година
под наслов Изработка на стратешки документи и анализи за потребите на индустријата, во вкупен износ од
700.000,00 денари, при што мерката вклучува ангажирање на консултанти за изработка на потребните стратешки документи и анализи во постапка која ќе се реализира преку процедура за јавни набавки
не претставува државна помош во смисла на член 5
став (1) од Законот за контрола на државната помош,
бидејќи истата претставува мерка од општ карактер.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 10-12
13 февруари 2018 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4376.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа
на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната
помош (,,Службен весник на Република Македонија,, бр.
145/2010), а постапувајќи по Известувањето за планирано
доделување на помош бр. 10-12 од 5.2.2018 година, согласно Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година поднесено од Министерството
за економија бр. 18-817/1 од 26.1.2018 година, на седницата одржана на 13.2.2018 година го донесе следното
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РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош бр. 10-12 од 5.2.2018 година, поднесено од страна на Министерството за економија, како давател на
државна помош, за планирано доделување на помош
преку Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година, утврди дека:
Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година претставува шема на помош
согласно член 4 став (1) точка 1 од Законот за контрола
на државната помош.
1. Мерката 1 од дел II, област В. Поддршка и развој на кластерското здружување од Програмата за
конкурентност, иновации и претприемништво за
2018 година под наслов Поддршка на проекти од
кластерските здруженија ,,Кластери за иновативни и
меѓународно ориентирани бизниси,, во износ од
5.000.000,00 денари при што Министерството за економија надоместува дел од трошоците во висина од
75% од проект, но не повеќе од 1.000.000,00 денари
поединечно за секој барател на апликација, направени за следниве намени:
- развој на заеднички услуги на кластерите;
- набавка на специфична опрема која ќе се користи
од членките на кластерите;
- соработка на кластерите со универзитетите;
- развој на брендирани производи во рамките на
кластерот (географско потекло);
- изработка или реализација на заеднички иновативни проекти кои се однесуваат на развој на нови или подобрени производи, процеси или услуги;
- усовршување на кластерите и нивните членки преку организирање на специјализирани обуки, работилници и семинари за поттикнување и размена на знаење
и
- промотивни активности на кластерите
претставува помош од мало значење (de minimis)
во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за
контрола на државната помош и член 4 од Уредбата
за условите и постапката за доделување на помош од
мало значење (de minimis) (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 141/2011) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од
Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба
да се врши во согласност со Уредбата за условите и
постапката за доделување на помош од мало значење
(de minimis).
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 10-12
13 февруари 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

4377.
Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот
за контрола на државната помош (“Службен весник на
Република Македонија” бр. 145/2010), Комисијата за
заштита на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-13 од 8.10.2018
поднесено од страна на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош од страна на министерот без ресор задолжен за привлекување на
странски инвестиции Зорица Апостолска, за доделување на дополнителна планирана регионална помош на
Друштвото за производство,трговија и услуги ВИК
Македонија ДООЕЛ с. Алинци, Прилеп, на седницата
одржана на 9.10.2018 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош и Известувањето за дополнителни информации
за формата за известување за регионална помош бр. 1013 од 8.10.2018, поднесено од страна на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош
од страна на министерот без ресор задолжен за привлекување на странски инвестиции Зорица Апостолска, за
доделување на дополнителна планирана регионална
помош на Друштвото за производство,трговија и услугу ВИК Македонија ДООЕЛ с.Алинци,Прилеп со седиште на Адреса Технолошко-индустриска развојна зона бб-с.Алинци, Прилеп како корисник на државната
помош, утврди дека дополнителните мерки:
-исплата на финансиска поддршка во износ до
10%, но не повеќе од 1.000.000 евра во денарска противвредност од износот за реализирани почетни или
дополнителни инвестициски вложувања за набавка на
нови машини и опрема или за инвестиции во објекти и
земјиште неопходни за дејноста на корисникот на
државната помош, во период од 5 години сметано од
датумот на почетокот на инвестицискиот проект и
-исплата на финансиска поддршка во износ до 10%
од износот на реализираните оправдани инвестициски
трошоци, но не повеќе од 1.000.000 евра (еден милион
евра) во денарска противвредност, во период од 5 години од датумот на почеток на инвестицискиот проект
претставуваат државна помош во смисла на член 5
од Законот за контрола на државната помош. Ваквите
мерки се наменети за поддржување на реализација на
инвестицискиот проект за производство на електрични
апарати за домаќинство и претставуваат регионална
помош како индивидуална помош согласно член 4 став
(1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено.
Уп. бр. 10-13
9 октомври 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
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4378.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на
државната помош (,,Службен весник на Република
Македонија,, бр. 145/2010), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на државна помош
бр. 10-14 од 13.2.2018 година, согласно Програмата за
развој на туризмот за 2018 година поднесено од страна
на Министерството за економија бр. 13-1296/1 од
12.2.2018 година, на седницата одржана на 23.2.2018
година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Мерката содржана во дел II точка 1 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов Меѓународна и билатерална соработка во туризмот во износ од 2.500.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош.
2. Мерката содржана во дел II точка 2 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов
Едукација и тренинг обуки во туризмот и угостителството во вкупен износ од 1.000.000,00 денари претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла
на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на
државната помош и член 4 од Уредбата за условите и
постапката за доделување на помош од мало значење
(de minimis) и истата не претставува државна помош
согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на
државната помош. Доделувањето на помошта од мало
значење (de minimis) треба да се врши во согласност со
Уредбата за условите и постапката за доделување на
помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник
на Република Македонија,, бр. 141/2011).
3. Мерката содржана во дел II точка 3 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов
Продолжување на Проектот за уредување на излозите
и рекламите во Старата Скопска чаршија, Охридска,
Битолска и Струшка чаршија во вкупен износ од
16.500.000,00 денари претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4)
од Законот за контрола на државната помош и член 4
од Уредбата за условите и постапката за доделување на
помош од мало значење (de minimis) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето
на помошта од мало значење (de minimis) треба да се
врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de
minimis) (,,Службен весник на Република Македонија,,
бр. 141/2011).
4. Мерката содржана во дел II точка 4 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов Организирање на Меѓународна конферекција за Спа, велнес и бањски туризам, Винскиот туризам како и поддршка на зимскиот туризам преку организирање на регионална конференција во вкупен износ од

1.500.000,00 денари не претставува државна помош
согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош.
5. Мерката содржана во дел II точка 5 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов
Субвенции за разни туристички проекти, манифестации и форуми во вкупен износ од 3.000.000,00 денари
претставува помош од мало значење (de minimis) во
смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало
значење (de minimis) и истата не претставува државна
помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола
на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност
со Уредбата за условите и постапката за доделување на
помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник
на Република Македонија,, бр. 141/2011).
6. Мерката содржана во дел II точка 6 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов Изготвување на Студија за Пештерите во Република Македонија како туристичка атракција во вкупен износ од
500.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.
7. Мерката содржана во дел II точка 7 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов
Поставување на унифицирана Туристичка сигнализација низ целата држава во купен износ од 1.500.000,00
денари не претставува државна помош согласно член 5
став (1) од Законот за контрола на државната помош.
8. Мерката содржана во дел II точка 8 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов
Субвенции за туристички цели на селски домаќинства
во вкупен износ од 1.500.000,00 денари претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4
став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната
помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката
за доделување на помош од мало значење (de minimis)
и истата не претставува државна помош согласно член
9 став (1) од Законот за контрола на државната помош.
Доделувањето на помошта од мало значење (de
minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за
условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 141/2011).
9. Мерката содржана во дел II точка 9 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов Финансиска поддршка за бизнис идеи за туризам креирани од студенти на факултетите за туризам во вкупен
износ од 500.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош.
10. Мерката содржана во дел II точка 10 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов
Субвенционирање на седум општини за изработка на
локални стратегии за развој на туризмот во вкупен износ од 1.700.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош.
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11. Мерката содржана во дел II точка 11 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов
Проект ,,Планински велосипедски патеки” во вкупен
износ од 2.000.000,00 денари не претставува државна
помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола
на државната помош.
12. Мерката содржана во дел II точка 12 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов
Надградба на системот за електронско следење на регистрите во вкупен износ од 500.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.
13. Мерката содржана во дел II точка 13 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов
Одбележување на Светскиот ден на туризмот со доделување на признанија за најуспешните од областа на
туризмот во вкупен износ од 500.000,00 денари не
претставува државна помош согласно член 5 став (1)
од Законот за контрола на државната помош.
14. Мерката содржана во дел II точка 14 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов
Печатење на промотивни материјали од областа на туризмот во вкупен износ од 1.000.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.
15. Мерката содржана во дел II точка 15 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов
Подготовка на Гастрономски водич за Македонија во
вкупен износ од 500.000,00 денари не претставува
државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за
контрола на државната помош.
16. Мерката содржана во дел II точка 16 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов
Набавка на Дигитални инфо пунктови во вкупен износ
од 2.500.000,00 денари не претставува државна помош
согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош.
17. Мерката содржана во дел II точка 17 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов
Набавка на мобилна апликација ,,Visit Macedonia” во
вкупен износ од 1.500.000,00 денари не претставува
државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за
контрола на државната помош.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 10-14
23 февруари 2018 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4379.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола
на државната помош (,,Службен весник на Република
Македонија,, бр. 145/2010), постапувајќи по известувањето за планирано доделување на државна помош бр.
08-3739/1 од 15.3.2018 година на Министерството за
труд и социјална политика, на седницата одржана на
29.3.2018 година го донесе следното
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РЕШЕНИЕ
Оперативниот план за активни програми и мерки за
вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година претставува шема на помош согласно член 4 став
(1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош.
I. Програми и мерки за вработување
1. Претприемништво
1.1. Програма Поддршка за самовработување (претприемништво) содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на
пазарот на трудот за 2018 година, со која се планира
доделување на средства во вкупен износ од 382.415.418
денари, од кои 364.143.783 денари од Буџетот на
Агенцијата за вработување на Република Македонија
(АВРМ) – Потсметка активни програми и мерки, кон
УНДП и 18.271.635 денари од УНДП (нереализирани
средства од ОП 2017 година), наменета за вработување
на 1.176 невработени лица евидентирани во Агенцијата
за вработување на Република Македонија (АВРМ) за
целта поддршка за невработените да започнат сопствен
бизнис, и која мерка ќе се реализира во следните
форми:
- финансиска поддршка од 246.000 до 307.500 денари или до 615.000 денари (доколку се основа правен
субјект од два содружника) не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема
односно не може да има влијание врз конкуренцијата и
трговијата
- финансиската поддршка кои правните субјекти основани преку програмата за Самовработување ќе го добиваат за дополнително вработување на едно лице, односно за дополнителни вработувања до две лица за
фирмите основани од инвалидни лица, се додека опфатот на лицата да достигне до планирани 156 вработувања, претставува помош од мало значење (de minimis)
во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало
значење (de minimis) и истата не е државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност
со Уредбата за условите и постапката за доделување на
помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник
на Република Македонија,, бр. 141/2011).
2. Поддршка за креирање нови работни места
2.1 Субвенционирање на плати содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, со која
се планира доделување на средства во вкупен износ од
59.964.000 денари од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија (АВРМ) – Потсметка активни програми и мерки и 5.000.000 денари од буџетот
на Министерство за труд и социјална политика (МТСП)
- кредит од Светска банка, која има за цел поддршка за
вработување на невработени лица кои потешко се вклу-
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чуваат на пазарот на трудот1 , и тоа 570 невработени лица евидентирани во Агенцијата за вработување на Република Македонија (АВРМ), при што на микро, мали и
средни фирми, социјални претпријатија и граѓански
(непрофитни) организации што се занимаваат со економска активност при вршење на својата дејност ќе им
се доделува финансиска поддршка во висина од 18.000
денари како субвенција на платата на вработеното лице
и 1.000 денари за направените трошоци за подготовка на
лицето во работниот процес за следниот период на времетраење на работниот однос:
- од 3 месеци, финансиската поддршка ќе изнесува
57.000 денари, со обврска работодавачот да го задржи
лицето во работен однос по завршување на периодот за
субвенционирање за дополнителни 6 месеци (вкупен
период на вработување 9 месеци)
- од 6 месеци, финансиската поддршка ќе изнесува
114.000 денари, со обврска работодавачот да го задржи
лицето во работен однос по завршување на периодот за
субвенционирање за дополнителни 12 месеци (вкупен
период на вработување 18 месеци)
- од 12 месеци, финансиската поддршка ќе изнесува
228.000 денари, со обврска работодавачот да го задржи
лицето во работен однос по завршување на периодот за
субвенционирање за дополнителни 18 месеци (вкупен
период на вработување 30 месеци)
претставува државна помош во смисла на член 5 став
(1) од Законот за контрола на државната помош, како хоризонтална помош која се доделува за вработување во смисла
на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на
државната помош, и истата е помош за вработување на лица кои активно бараат работа во форма на субвенции на
плата согласно член 30 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош (,,Службен
весник на Република Македонија,, бр. 03/14) при што доделувањето на истата е дозволено. Доделувањето на помошта
за вработување во форма на субвенции на плата треба да се
врши во согласност со глава IV од Уредбата за условите и
постапката за доделување на хоризонтална помош.
2.2. Вработување и раст на правни субјекти содржана
во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, во
вкупен износ од 36.862.500 денари од буџетот на АВРМ –
Потсметка активни програми и мерки, која има за цел поддршка во креирање нови работни места во микро, мали и
средни претпријатија, социјални претпријатија и граѓански
организации за вкупно 300 невработени лица евидентирани во АВРМ, со предност на млади лица до 29 години, при
што во зависност од возраста и од бројот на одобрени вработувања (кој максимално може да биде до 5 вработени)
висината на грантот за имплементација на мерката ќе се реализира на следниот начин:
-  долгорочно невработени лица (над 12 месеци во евиденција, со
предност на невработени лица над 5 години); млади лица до 29 години ; лица постари од 50 години; лица корисници на социјална помош или на паричен надоместок по основ на невработеност; лица
што биле корисници на Програмата условен паричен надоместок за
средно образование; лица што имале статус на деца без родители и
родителска грижа; жртви на семејно насилство; инвалидни лица;
жени припадници на помалите етнички заедници; лица припадници
на ромската етничка заедница; самохрани родители; родители на
деца со пречки во развојот; родители на 3 и повеќе деца; родители
на деца на улица; осудени лица по отпуштање од казнено поправна
установа; бездомни лица; поранешни корисници на дрога; лица со
незавршено средно или пониско образование
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- грантот за вработување на едно лице на возраст
над 29 години ќе изнесува 92.000 денари
- грантот за вработување на едно лице на возраст до
29 години ќе изнесува 153.750 денари
претставува помош од мало значење (de minimis) во
смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало
значење (de minimis) и истата не е државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност
со Уредбата за условите и постапката за доделување на
помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник
на Република Македонија,, бр. 141/2011).
2.3 Поддршка за вработување на инвалидни лица содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018
година, во вкупен износ од 231.200.000 денари од буџетот
на АВРМ – Потсметка на Посебниот фонд за лицата со
инвалидност, која има за цел зголемување на вработливоста и можностите за вработување на евидентираните
невработени лица со инвалидност за вкупно 260 невработени лица евидентирани во АВРМ, при што висината на
финансиските средства ќе се доделува согласно Законот
за вработување инвалидни лица („Службен весник на
РМ„ бр. 44/2000, 16/2004, 62/2005, 113/2005, 29/2007,
88/2008, 161/2008, 99/2009, 136/2011, 129/2015, 147/2015,
27/2016) и Правилникот за критериумите и начинот на доделување неповратни средства од Посебниот фонд
(,,Службен весник на Република Македонија,, бр.
156/2008 и 163/2015) на следниот начин:
- вработување на инвалидно лице на неопределено
време за што се доделуваат 20 просечни нето плати исплатени во РМ за претходната година пред вработувањето, односно 40 просечни нето-плати исплатени во
РМ за претходната година пред вработувањето доколку
станува збор за слепо лице или за инвалидно лице што
се движи со помош на инвалидска количка;
- адаптација на работното место за што се доделуваат средства во висина до 100.000 денари;
- набавка на опрема за што се доделуваат средства
во висина до 200 просечни нето-плати исплатени во
РМ во претходната година, при што основен критериум за висината на доделените средства е бројот на вработени инвалидни лица;
- работно оспособување вработени и невработени
инвалидни лица
претставува државна помош во смисла на член 5
став (1) од Законот за контрола на државната помош,
како хоризонтална помош која се доделува за вработување во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот
за контрола на државната помош, и истата е помош за
вработување на инвалидизирани лица согласно член 29
и член 31 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош (,,Службен весник на
Република Македонија,, бр. 03/14) при што доделувањето на истата е дозволено. Доделувањето на помошта
за вработување на инвалидизирани лица во форма на
субвенции на плата и за надоместување на дополнителните трошоци за вработување на инвалидизирани лица
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треба да се врши во согласност со глава IV од Уредбата
за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош.
3. Обуки
3.1 Обука на работното место за познат работодавач
содржана во Оперативниот план за активни програми и
мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за
2018 година, во вкупен износ од 3.000.000 денари од буџетот на АВРМ – Потсметка активни програми и мерки,
која има за цел стекнување вештини на невработените
лица за извршување на работните задачи во согласност
со потребите на работодавачот за вкупно 100 невработени лица евидентирани во АВРМ, при што:
- на лицата кои ќе посетуваат обука ќе им се додели
месечен надоместок во висина од 9.000 денари со вклучено осигурување во случај на несреќа на работното
место и персонален данок на доход за времетраењето
на обуката од 3 месеци;
- на работодавачот ќе му биде исплатен еднократен
износ од 3.000 денари по обучувано лице по завршена
обука, со обврска истиот да вработи најмалку 50% од
лицата вклучени во обуката со полно работно време и
да не го намали вкупниот број на вработени лица на
неопределено време во период од 6 месеци од денот на
вработувањето, освен ако причините за престанокот на
работниот однос е по вина и волја на работникот, остварување на право на пензија, смрт, неспособност за
работа, а не како резултат на деловни причини
претставува помош од мало значење (de minimis) во
смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало
значење (de minimis) и истата не претставува државна
помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола
на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност
со Уредбата за условите и постапката за доделување на
помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник
на Република Македонија,, бр. 141/2011).
3.2 Обука за стручни квалификации според барање
на работодавачот содржана во Оперативниот план за
активни програми и мерки за вработување и услуги на
пазарот на трудот за 2018 година, во вкупен износ од
5.985.000 денари од буџетот на АВРМ – Потсметка активни програми и мерки, кон УНДП, која има за цел
обезбедување обука за стручни квалификации според
барањата на работодавачите (сo oбврcкa работодавачoт
да вработува минимум 50% од лицата што успешно ја
завршиле обуката) за вкупно 100 невработени лица
евидентирани во АВРМ, при што:
- на лицата кои ќе посетуваат обука ќе им се додели месечен надоместок во висина од 9.000 денари со
вклучено осигурување во случај на несреќа на работното место и персонален данок на доход за времетраењето на обуката;
- на спроведувачите на обука (центри за стручна
обука и/или средните стручни училишта и други спроведувачи) ќе добијат надоместок во висина од 30.000
денари за лице на обука
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претставува помош од мало значење (de minimis) во
смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало
значење (de minimis) и истата не претставува државна
помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола
на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност
со Уредбата за условите и постапката за доделување на
помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник
на Република Македонија,, бр. 141/2011).
3.3 Обуки за побарувани занимања и занаети содржана во Оперативниот план за активни програми и
мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за
2018 година, во вкупен износ од 21.600.000 денари од
буџетот на АВРМ – Потсметка активни програми и
мерки и 3.000.000 денари од буџетот на Министерството за труд и социјална политкка/УПН Проект (Светска
банка), која има за цел преку обука да се задоволат
потребите од побарувани занимања и занаети, персонална асистенција за инвалидни лица, квалификации
што водат до ,,зелени работни места,, (пр. занимања и
занаети од областа на енергетската ефикасност, зачувување на животната средина и справување со отпад и
други побарувања за соодветната квалификувана работна сила) за вкупно 400 невработени лица од евиденцијата на АВРМ, при што:
- на лицата кои ќе посетуваат обука ќе им се додели
месечен надоместок во висина од 9.000 денари со вклучено осигурување во случај на несреќа на работното
место и персонален данок на доход за времетраењето
на обуката;
- спроведувачите на обука ќе добијат надоместок за
обука во времетраење не помало од 3 месеци во висина
од 30.000 денари по обучено лице
не претставува државна помош во смисла на член 5
став (1) од Законот за контрола на државната помош
заради фактот што истата нема односно не може да има
влијание врз конкуренцијата и трговијата.
3.4 Обуки за стекнување на вештини содржана во
Оперативниот план за активни програми и мерки за
вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, во вкупен износ од 21.750.000 денари од буџетот
на МТСП/ УПН Проект (Светска банка), која има за
цел невработените лица да се стекнат со вештини во
согласност со утврдените потреби од профилирањето и
индивидуалниот план за вработување, при што обуките
може да бидат на основно и напредно ниво и да се однесуваат на: компјутерски вештини, односно дигитална
писменост, странски јазици, банкарство и др, за вкупно
850 невработени лица евидентирани во АВРМ
не претставува државна помош во смисла на член 5
став (1) од Законот за контрола на државната помош
заради фактот што истата нема односно не може да има
влијание врз конкуренцијата и трговијата.
Во случај обуката да се спроведе по барање на работодавач, при што:
- истиот се обврзува да вработи најмалку 50% од
обучените лица на неопределено работно време и да ги
задржи во период од најмалку 6 месеци (освен ако при-
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чините за престанокот на работниот однос е по вина и
волја на работникот, остварување на право на пензија,
смрт, неспособност за работа, а не како резултат на деловни причини), тогаш таквата помош за спроведување
обука по барање на работодавач претставува помош од
мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1)
точка 4) од Законот за контрола на државната помош и
член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата
не претставува државна помош согласно член 9 став (1)
од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба
да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de
minimis) (,,Службен весник на Република Македонија,,
бр. 141/2011).
3.5 Практиканство содржана во Оперативниот план
за активни програми и мерки за вработување и услуги
на пазарот на трудот за 2018 година, во вкупен износ
од 44.064.000 денари од буџетот на Министерството за
труд и социјална политика (кредит од СБ), која има за
цел стекнување практични знаења и вештини потребни
за извршување работни задачи на одредени работни
места за вкупно 1.088 невработени лица евидентирани
во АВРМ, и тоа невработени млади лица до 29 години
и невработени лица до 34 години со минимум завршено средно образование, при што на истите ќе им се доделува месечен надоместок во висина од 9.000 денари
со вклучено осигурување во случај на несреќа на работното место и персонален данок на доход за времетраењето на практичната за период од 3 до 6 месеци, не
претставува државна помош во смисла на член 5 став
(1) од Законот за контрола на државната помош заради
фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.
4. Програма за работно ангажирање
4.1 Општинско-корисна работа содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, во
вкупен износ од 35.752.500 денари од буџетот на
АВРМ – Потсметка активни програми и мерки, кон
УНДП и 567.000 денари од УНДП, која има за цел зголемување на вработливоста преку работно ангажирање
невработени лица, насочени кон обезбедување социјални услуги на локално ниво, за вкупно 500 невработени
лица евидентирани во АВРМ, и на истите ќе им се доделува по 9.000 денари месечно за секое работно ангажирано лице во период од 6 до 9 месеци за 20 работни
часа неделен ангажман (со вклучен персонален данок
на доход и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување), при што максималниот број поддржани лица по општина е 20, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот
што истата нема односно не може да има влијание врз
конкуренцијата и трговијата.
4.2 Јавни работи содржана во Оперативниот план за
активни програми и мерки за вработување и услуги на
пазарот на трудот за 2018 година, во вкупен износ од
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4.400.000 денари од буџетот на АВРМ – Потсметка активни програми и мерки, која има за цел вклучување на
невработени лица со ниски квалификации во проекти
од инфраструктура и заштита на животната средина на
локално ниво, за вкупно 500 невработени лица евидентирани во АВРМ и на истите ќе им се доделува по 400
денари дневно за секое работно ангажирано лице (со
вклучен персонален данок на доход и осигурување во
случај на несреќа при работа и професионално заболување), при што максималниот број поддржани лица по
општина е 50, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не
може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.
II. Услуги за вработување
Услуги за вработување содржана во Оперативниот
план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, кои се планират да се реализират преку следниве категори:
- помош при барање работа во вкупен износ од
3.360.000 денари од буџетот на АВРМ за 10.000 лица,
кој опфаќа подготовка на Индивидуален план за вработување, советување за вработување, обезбедување информации за состојбите и барањата на пазарот на трудот, односно слободните работни места, како и информации за активните програми и мерки за вработување и
услугите што ги обезбедува АВРМ
- мотивациски обуки во вкупен износ од 1.344.000
денари од буџетот на АВРМ за 4.000 лица, кој опфаќа
организирање еднодневни групни обуки во центрите за
вработување, co цел поголема информираност, како и
мотивираност за вклучување во активните програми и
мерки за вработување
- обуки ,,подготовка за вработување и за работа,, во
вкупен износ од 336.000 денари од буџетот на АВРМ
за 1.000 лица, кој опфаќа спроведување на повеќедневни обуки за млади невработени лица до 29 години според програмата „Подготовка за вработување и за работа“ за следните модули: воведен модул, личен развој,
вештини за барање работа, комуникациски вештини,
соодветно однесување на работното место, тимска работа и лидерство, безбедност, права и обврски на работа и финансиски вештини
- професионална ориентација и кариерно советување во вкупен износ од 403.200 денари од буџетот на
АВРМ за 1.200 лица, која опфаќа активности за информирање, групно и индивидуално кариерно советување
и др., при што невработените лица можат да бидат
вклучени во повеќе активности во рамките на услугата,
во согласност со нивните интереси и потреби
- активација на невработени Роми во вкупен износ
од 1.575.000 денари од нереализирани средства од ОП
2017 година за 500 лица, насочена кон сите невработени Роми, при што невработените лица ќе имаат пристап до тимот на ментори, кои ќе бидат ангажирани во
локалните заедници
- посредување при вработување во вкупен износ
од 1.008.000 денари од буџетот на АВРМ за 3.000 лица,
која опфаќа советување и помош на работодавачите
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преку пребарување кандидати за слободни работни
места од евиденцијата на невработени лица на АВРМ,
спроведување на претселекција, упатување на невработените лица кај работодавачите на интервју за вработување и др
- услуги за работодавачи во вкупен износ од
1.680.000 денари од буџетот на АВРМ за 5.000 работодавачи, која опфаќа информирање, советување и обезбедување можности за користење на услугите и активните програми и мерки за вработување и други можности за вработување на невработени лица што се достапни преку АВРМ, едукација за користење на онлајн
услугите на АВРМ, информации и совети од областа на
трудовото законодавство, учество во заеднички настани како што се форумите за работодавачи и др.
- анкета за потреба од вештини на пазарот на трудот
во вкупен износ од 180.000 денари од буџетот на АВРМ –
Потсметка активни програми и мерки, за 20 лица, која опфаќа анкетирање на работодавачите од приватниот сектор
за да се обезбедат информации за нивните потреби од нови вработувања во период од 6 до 12 месеци.
не претставува државна помош во смисла на член 5
став (1) од Законот за контрола на државната помош
заради фактот што истата нема односно не може да има
влијание врз конкуренцијата и трговијата.
III. Гаранција за млади (ГМ)
Гаранција за млади (ГМ) содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и
услуги на пазарот на трудот за 2018 година, како пилот
програма која има за цел да им обезбеди на младите
лица (15-29) во период од четири месеци понуда за вработување, континуирано образование и обука не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од
Законот за контрола на државната помош заради фактот што за реализација на ваквите активности во рамките на ГМ не се планирани финансиски средства.
Се задолжува Министерството за труд и социјална
политика и другите државни органи надлежни за имплементирање на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на
трудот за 2018 година да водат сметка истиот корисник
на државна помош за иста намена да не добива државна помош од два различни извори поради фактот што
таквата помош не е дозволена.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 10-24
29 март 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4380.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола
на државната помош (,,Службен весник на Република
Македонија,, бр. 145/2010), а постапувајќи по известувањето за планирано доделување на помош поднесено
од страна на Агенцијата за промоција и поддршка на
туризмот, на седницата одржана на 29.3.2018 година го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
Средствата доделени од страна на Агенцијата за
промоција и поддршка на туризмот во вкупен износ
од 116.500.000,00 денари од Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2018 година (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 21/18) за
субвенционирање на странскиот организиран туристички промет врз основа на Правилникот за начинот,
видот и висината на субвенциите (,,Службен весник
на Република Македонија,, бр. 53/13, 147/14, 50/15 и
32/16) за остварување на субвенции за туроператори
и туристички агенции за престој на странски туристи во РМ, и тоа за:
- престој во Македонија со најмалку остварени три
ноќевања со доручек, во сместувачки капацитети кои
имаат важечко решение за категоризација ;
- организиран групен превоз, со посебно закупени автобуси, авиони и возови, или закупени минимум десет места во наведените превозни средства,
од местото на поаѓање на групата до местото на користење на услугата во сместувачкиот објект и враќање на групата на иста релација (возењето со автобус, авион, или воз, за време на престојот во Македонија не се вклучени);
- организиран групен превоз на редовни авионски
линии или редовен железнички и автобуски сообраќај
со доаѓање и враќање на групата (најмалку десет лица
во група) ;
- комбинирана тура – организиран групен превоз
во комбинација со две превозни средства како главни превозни средства (авион, автобус или воз) при
што, превозното средство во доаѓање на одредената
дестинација се смета за главно и за него се поднесува барање и
- кружни тури (со минимум едно ноќевање во трета
земја) кои се организираат во земјите од регионот (најмалку десет лица во група) со организиран превоз при
поаѓање и заминување на авион, автобус или воз доколку се остварат најмалку две ноќевања со услуга, ноќевање со доручек во Република Македонија
претставуваат државна помош во смисла на член 5
став (1) од Законот за контрола на државната помош,
која како шема на помош во смисла на член 4 став (1)
точка 1) од Законот за контрола на државната помош ја
доделува Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и чие доделување е дозволено согласно член 8
став (2) точка б) од Законот за контрола на државната
помош бидејќи се работи за помош наменета за унапредување на остварувањето на проекти од значаен економски интерес за Република Македонија.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 10-28
29 март 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
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4381.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
145/10, 136/11, 41/14 и 53/16) и член 124 од Законот за
општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15) постапувајќи по предлогот за огласување на решение за ништовно доставен од
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони,
на седница одржана на ден 4.4.2018 година, го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
1. Предлогот Уп.бр.10-30 од 28.3.2018 година (бр.
13-399/10 од 28.03.2018 година) на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за огласување за
ништовно на Решението на Комисијата за заштита на
конкуренцијата Уп.бр.10-64 од 29.12.2016 година, СЕ
ПРИФАЌА.
2. Решението на Комисијата за заштита на конкуренцијата Уп. бр. 10-64 од 29.12.2016 година, СЕ ОГЛАСУВА ЗА НИШТОВНО БИДЕЈЌИ НЕГОВОТО ИЗВРШУВАЊЕ ВООПШТО НЕ Е МОЖНО.
Уп. бр. 10-30
4 април 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4382.
Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот
за контрола на државната помош (“Службен весник на
Република Македонија” бр.145/2010), Комисијата за
заштита на конкуренцијата постапувајќи по известувањето за планирано доделување на помош и известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр.10-34 од 10.4.2018, поднесено од страна на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош од страна на Дирекцијата
за Технолошки индустриски развојни зони, застапувана
и претставувана од страна на директорот Александар
Младеновски, за доделување на планирана регионална
помош на друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид, на седницата одржана на 17.4.2018 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на известувањето за планирано доделување на
помош и известувањето за дополнителни информации за
формата за известување за регионална помош бр. 10-34
од 10.4.2018, поднесено од страна на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош од
страна на Дирекцијата за Технолошки индустриски развојни зони, застапувана и претставувана од страна на директорот Александар Младеновски, за доделување на
планирана регионална помош на друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ

Охрид со седиште на Адреса „Населено место без уличен систем Косел“ Охрид, Република Македонија, како
корисник на државната помош, утврди дека мерките:
- готовински грант во износ до 10% од износот на
оправданите инвестициски трошоци реализирани до
датумот на завршувањето но не повеќе од 1.000.000
ЕУР (еден милион евра) во денарска противвредност;
- дополнителна помош во износ до 10% од износот
на оправданите инвестициски трошоци но не повеќе од
1.000.000 ЕУР годишно која ќе биде исплаќана во три
годишни транши по исполнување на условите предвидени во Договорот;
- помош за креирање на нови работни места за вработените кои се вработени на неопределено време со полно
работно време, со основна нето месечна плата од најмалку 18.000 денари (осумнаесет илјади денари) во максимален износ од 750.000 ЕУР (седумстотини и педесет илјади
евра) во денарска противвредност за 350 вработени, при
што државната помош за едно работно место за првите
300 (триста) вработени ќе биде 2.000 ЕУР (две илјади
евра) во денарска противвредност, а државната помош за
следните 50 (педесет) вработени ќе биде 3.000 ЕУР (три
илјади евра) во денарска противвредност;
- плаќање на корисникот на државната помош во износ на персоналниот данок на доход по основ на плата
на вработените, пресметан и платен од корисникот на
државната помош согласно Законот за персоналниот данок на доход на Република Македонија, во период до 10
(десет) години, почнувајќи од 1 јануари 2019 година и
- плаќање на корисникот на државната помош во
износ на данокот на добивка, платен од корисникот на
државната помош согласно Законот за данокот на добивка на Република Македонија, во период до 10 (десет) години,почнувајќи од 1 јануари 2019 година
претставуваат државна помош во смисла на член 5
од Законот за контрола на државната помош. Ваквите
мерки се наменети за поддржување на реализација на
инвестицискиот проект за производство на електрична
и електронска опрема за моторни возила и претставува
регионална помош како индивидуална помош согласно
член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено.
Уп. бр. 10-34
17 април 2018 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4383.
Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот
за контрола на државната помош (“Службен весник на
Република Македонија” бр.145/2010), Комисијата за
заштита на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-42 од
15.5.2018, поднесено од страна на Фондот за иновации и
технолошки развој како давател на државна помош за
доделување на планирана државна помош преку Правилникот за инструментот за поддршка –Кофинансирани грантови за подобрување на иновативноста, на седницата одржана на 23.5.2018 година, го донесе следното
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РЕШЕНИЕ
Правилникот за инструментот за поддршка –Кофинансирани грантови за подобрување на иновативноста
со кој се планира финансиска поддршка за развој и
примена на иновативни претпријатија претставува шема на државна помош во смисла на член 4 став (1) точка 1 и член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош како хоризонтална помош во смисла на
член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на
државната помош, и истата е помош за истражувачки и
развојни проекти согласно член 6 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош (,,Службен весник на Република Македонија,, бр.
03/14) при што доделувањето на истата е дозволено.
Уп. бр. 10-42
23 мај 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4384.
Врз основа на член 10, член 13 став (1) и член 15
став (3) од Законот за контрола на државната помош
(,,Службен весник на Република Македонија,, бр.
145/2010) и член 2 став (1) од Уредбата за начинот и
постапката за поднесување на известување за доделување на државна помош, како и постапката за вршење
надзор на постојната државна помош (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 142/2011), Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на
Известувањето за доделување на државна помош поднесено од Министерство за економија бр. 10-45 од
22.5.2018 година на седницата одржана на 14.6.2018 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека мерките содржани во Известувањето за доделување на државна помош поднесено од
Министерството за економија бр. 18-3436/1 од
21.5.2018 година претставуваат државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната
помош, кои ќе се доделуваат врз основа на Законот за
финансиска поддршка на инвестиции како шема на помош согласно член 4 став (1) точка 1) од Законот за
контрола на државната помош, и доделувањето на истите е дозволено само ако се доделуваат во согласност
со законодавството за државна помош.
2. Се задолжува Министерството за економија да
подготви извештаи за доделената државна помош во
тековната година и истите да ги достави до Комисијата
за заштита на конкуренцијата во законски предвидениот рок.
3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 10-45
14 јуни 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

4385.
Комисијата за заштита на конкуренциајта врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола
на државната помош (,,Службен весник на Република
Македонија,, бр. 145/2010), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош и дополнителните информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-50 од 13.06.2018 година, поднесено во име на Владата на Република Македонија, како
давател на државна помош од страна на Дирекцијата за
Технолошки индустриски развојни зони, застапувана и
претставувана од страна на директорот Александар
Младеновски, за доделување на планирана регионална
помош на Друштвото за производство,трговија и услуги Баумер ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на
16.7.2018 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош и дополнителните информации за формата за
известување за регионална помош бр. 10-50 од
13.6.2018 година, поднесено во име на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош
од страна на Дирекцијата за Технолошки индустриски
развојни зони, застапувана и претставувана од страна
на директорот Александар Младеновски, за планирано
доделување на регионална помош на Друштвото за
производство,трговија и услуги Баумер ДООЕЛ
Скопје, со седиште ул. „Филип Втори Македонски“
бр.3-Соравиа Ц./7-ми кат, Скопје-Центар,Република
Македонија како корисник на државната помош, утврди дека мерките:
1. Ослободување од плаќање на данок на добивка за
период до 10 години;
2. Ослободување од плаќање на персонален данок
на доход по основ на исплатени плати на вработените
за период до 10 години;
3. Ослободување од плаќање на данок на додадена
вредност на увозот на добра во ТИРЗ, под услов добрата да не се пуштени во слободен промет, односно да не
се наменети за крајна потрошувачка;
4. Царински ослободувања и олеснувања;
5. Ослободување од плаќање на надоместокот за
уредување на градежно земјиште;
6. Изземање од обврската за поднесување на гаранција како инструмент за обезбедување на царински
долг кој настанал или може да настане по утврдувањето на царинските дозволените активности или употреба
на добрата за време на вршењето на дејност во зоната
претставуваат доделување на државна помош преку
шема на помош предвидена во Законот за технолошко индустриски развојни зони за чие доделување не е потребно дополнително одобрување од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со оглед на фактот
дека со Одлука бр. 10-413/2 од 4.11.2008 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата го одобрила Законот за технолошки – индустриски развојни зони како
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шема на помош за доделување на државна помош на
корисниците на технолошко – индустриските развојни
зони основани од Владата на Република Македонија.
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош и дополнителните информации за формата за
известување за регионална помош бр. 10-50 од
13.6.2018 година, поднесено во име на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош
од страна на Дирекцијата за Технолошки индустриски
развојни зони, застапувана и претставувана од страна
на директорот Александар Младеновски, за планирано
доделување на регионална помош на Друштвото за
производство,трговија и услуги Баумер ДООЕЛ
Скопје, со седиште ул. „Филип Втори Македонски“
бр.3-Соравиа Ц./7-ми кат, Скопје-Центар,Република
Македонија, како корисник на државната помош, утврди дека мерката:
- Помош во висина до 10% од потрошениот износ
на оправдани инвестициски трошоци за набавка на нови машини и/или за изградба на зграда во зоната направени до датумот на завршувањето на инвестицискиот
проект, но не повеќе од 1.000.000 евра (еден милион
евра) во денарска противвредност
претставува државна помош во смисла на член 5
став (1) од Законот за контрола на државната помош.
Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на инструменти и апарати за мерење, испитување и навигација претставува регионална помош како индивидуална помош согласно
член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на
државната помош при што доделувањето на истата е
дозволено.
Уп. бр. 10-50
16 јули 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4386.
Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот
за контрола на државната помош (“Службен весник на
Република Македонија” бр.145/2010), Комисијата за
заштита на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр.10-53 од 22.6.2018
година поднесено од страна на Владата на Република
Македонија како давател на државна помош, застапувана од страна на министерот без ресор задолжена за
привлекување на странски инвестиции Зорица Апостолска за доделување на планирана регионална помош на друштвото за производство и трговија ТЕЛАМОН ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана
на 2.7.2018 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош и Известувањето за дополнителни информации

за формата за известување за регионална помош бр. 1053 од 22.6.2018 година поднесено од страна на Владата
на Република Македонија, како давател на државна помош, застапувана од страна на министерот без ресор
задолжена за привлекување на странски инвестиции
Зорица Апостолска за доделување на планирана регионална помош на друштвото за производство и трговија
ТЕЛАМОН ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса Булевар 8-ми Септември бр.16-кат 2, Скопје, Карпош, како корисник на државната помош, утврди дека
мерките:
-плаќање во износ на персонален данок на доход
по основ на плати на вработените за период од десет
години;
-плаќање во износ на данок на добивка за период од
десет години;
-плаќање во форма на готовински грант во износ до
10% од износот на оправданите инвестициски трошоци, но не повеќе од 1.000.000 евра во денарска противвредност;
- плаќање во форма на готовински грант за креирање на нови работни места, по вработен, за кој се плаќа
месечна нето плата повисока за најмалку 50% од висината на минималната нето плата пропишана со Законот
за минимална плата, во период од 4 години од Датумот
на почеток
- дополнителна државна помош во износ до 10% од
износот на оправданите инвестициски трошоци реализирана до датумот на завршување но не повеќе од 1.000.000
евра ( еден милион евра) во денарска противвредност, во
период од 5 години од Датумот на почеток
претставуваат државна помош во смисла на член 5
од Законот за контрола на државната помош. Ваквите
мерки се наменети за поддржување на реализација на
инвестицискиот проект за производство на електрични
кабли за автомобилска индустрија и претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член
4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на
државната помош, при што доделувањето на истата е
дозволено.
Уп. бр. 10-53
2 јули 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4387.
Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот
за контрола на државната помош (“Службен весник на
Република Македонија” бр.145/2010), Комисијата за
заштита на конкуренцијата постапувајќи по поедноставеното известување бр.10-60 од 26.7.2018, поднесено
од страна на Владата на Република Македонија, како
давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на министерот без ресор задолжен за
привлекување на странски инвестиции Зорица Апостолска, за доделување на дополнителна планирана регионална помош на компанијата Кранфилд Фаундри
ДООЕЛ - Скопје, на седницата одржана на 09.8.2018
година, го донесе следното
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РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на поедноставеното известување бр. 10-60 од
26.7.2018 поднесено од страна на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на министерот без
ресор задолжен за привлекување на странски инвестиции Зорица Апостолска, за доделување на дополнителна планирана регионална помош на компанијата Кранфилд Фаундри ДООЕЛ - Скопје со седиште на Булевар
„8-ми септември“ бр. 16 – Хипериум Бизнис Центар 2
кат, Скопје, Р.Македонија, како корисник на државна
помош, утврди дека дополнителните мерки:
- Исплата на кеш грант за креирање на нови работни места, по вработен, за кој се исплаќа месечна нето
плата повисока за најмалку 50% од висината на минималната нето плата пропишана со Законот за минимална плата, и тоа во висина од 2.000 евра по работно место во период од 4 години од датумот на почеток;
- Исплата на кеш грант во износ до 10% од износот
на оправданите трошоци реализирани од страна на корнискот на државната помош, но не повеќе од 1.000.000
евра (еден милион евра) во денарска противвредност и
- Дополнителна државна помош во износ до 10% од
износот на оправданите инвестициски трошоци реализирани до Датумот на завршување, но не повеќе од
1.000.000 евра (еден милион евра) во денарска противвредност, во период од 5 години од Датумот на почеток, независно од друга државна помош добиена согласно постоечкиот Договор.
претставуваат државна помош во смисла на член 5
став (1) од Законот за контрола на државната помош.
Ваквите мерки се наменети за поддржување на реализација на инвестицискиот проект кој опфаќа изградба на
современа леарница која ќе биде лоцирана во индустриската зона Пробиштип вон опфат на технолошко –
индустриска развојна зона претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1)
точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државната
помош при што доделувањето на истата е дозволено.

Правилникот за инструментот за поддршка-кофинансирани грантови за воспоставување, работење и инвестиции на деловно-технолошки акцелератори со кој
се планира воспоставување и работење на акцелератор,
имплементација на пред-инвестициска програма и инвестиции од страна на Фондот за иновации и технолошки развој, со цел обезбедување финансиска поддршка за воспоставување, работење и инвестирање на
деловно-технолошките акцелератори во согласност со
одредбите на Законот за иновациска дејност, од кои деловно-технолошки акцелератори се очекува да ја играат клучната улога во националниот систем за иновации
преку обезбедување на ресурси кои ќе придонесат за
забрзан и одржлив раст и развој на новооснованите
старт-ап претпријатија претставува шема на државна
помош во смисла на член 4 став (1) точка 1 и член 5
став (1) од Законот за контрола на државната помош
како помош за унапредување на остварувањето на проекти од значаен економски интерес за Република Македонија, согласно член 8 став (2) точка б) од Законот за
контрола на државната помош, при што доделувањето
на истата е дозволено.

Уп. бр. 10-60
9 август 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4388.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа
на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната
помош (“Службен весник на Република Македонија”
бр.145/2010), постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-63 од 1.8.2018 година
поднесено од страна на Фондот за иновации и технолошки развој како давател на државна помош, за доделување
на планирана државна помош преку Правилникот за
инструментот за поддршка-кофинансирани грантови за
воспоставување, работење и инвестиции на деловно-технолошки акцелератори, на седницата одржана на
31.8.2018 година, го донесе следното

Уп. бр. 10-63
31 август 2018 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4389.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола
на државната помош (,,Службен весник на Република
Македонија,, бр. 145/2010), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош поднесено
од страна на Министерството за труд и социјална политика врз основа на Законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2018 година го
донесе следното
РЕШЕНИЕ
Законот за изменување и дополнување на Законот
за минимална плата во Република Македонија (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 140/2018)
претставува шема на помош и истиот се одобрува.
Финансиската поддршка за раст на платите во повисок износ од минималната плата која ќе му се доделува на работодавачот по работник во висина од:
- 30% од разликата помеѓу бруто платата на работникот во тековниот месец и просечната бруто плата на
работникот исплатена во месеците октомври, ноември
и декември 2017 година, а најмногу до 1.200 денари по
работник месечно
претставува државна помош чие доделување може
да се дозволи бидејќи се работи за помош наменета за
отстранување на потешкотиите во домашното стопанство согласно член 8 став (2) точка б) од Законот за
контрола на државната помош.
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Се задолжува Министерството за труд и социјална
политика на Република Македонија да подготви извештаи за доделената државна помош за планираниот период на спроведувањето на мерката за раст на платите
во повисок износ од минималната плата и истите да ги
достави до Комисијата за заштита на конкуренцијата
во законски предвидениот рок.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 10-67
18 септември 2018 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4390.
Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот
за контрола на државната помош (“Службен весник на
Република Македонија” бр. 145/2010), Комисијата за
заштита на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-69 од 14.9.2018
година поднесено од страна на Владата на Република
Македонија како давател на државна помош, застапувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, преку директорот Александар
Младеновски за доделување на планирана регионална
помош на друштвото за производство на електрична и
електронска опрема за моторни возила ОДВ - Електрик
ДООЕЛ с. Мислешево Струга, на седницата одржана
на 27.9.2018 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош и Известувањето за дополнителни информации
за формата за известување за регионална помош бр. 1069 од 14.9.2018 година поднесено од страна на Владата
на Република Македонија, како давател на државна помош, застапувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, преку диекторот
Александар Младеновски за доделување на планирана
регионална помош на друштвото за производство на
електрична и електронска опрема за моторни возила
ОДВ - Електрик ДООЕЛ с. Мислешево Струга со седиште на адреса Населено место без уличен систем бр.
ТИРЗ, Мислешево, Струга, како корисник на државната помош, утврди дека мерките:
1. Ослободување од плаќање на данок на добивка за
период до 10 години;
2. Ослободување од плаќање на персонален данок
на доход по основ на исплатени плати на вработените
за период до 10 години;
3. Ослободување од плаќање на данок на додадена
вредност на увозот на добра во ТИРЗ, под услов добрата да не се пуштени во слободен промет, односно да не
се наменети за крајна потрошувачка;

4. Царински ослободувања и олеснувања;
5. Ослободување од плаќање на надоместокот за
уредување на градежно земјиште и
6. Изземање од обврската за поднесување на гаранција како инструмент за обезбедување на царинскиот
долг кој настанал или може да настане по утврдувањето
на царински дозволените активности или употреба на
добрата за време на вршењето на дејност во зоната
претставуваат доделување на државна помош преку
шема на помош предвидена во Законот за технолошко индустриски развојни зони за чие доделување не е потребно дополнително одобрување од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со оглед на фактот
дека со Одлука бр. 10-413/2 од 4.11.2008 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата го одобрила Законот за технолошки – индустриски развојни зони како
шема на помош за доделување на државна помош на
корисниците на технолошко – индустриските развојни
зони основани од Владата на Република Македонија.
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош и Известувањето за дополнителните информации
за формата за известување за регионална помош бр. 1069 од 14.9.2018 година, поднесено во име на Владата на
Република Македонија, застапувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони преку
директорот Александар Младеновски за доделување на
планирана регионална помош на друштвото за производство на електрична и електронска опрема за моторни
возила ОДВ - Електрик ДООЕЛ, с. Мислешево Струга
со седиште на адреса Населено место без уличен систем
бр. ТИРЗ, Мислешево, Струга, како корисник на државната помош, утврди дека мерката:
- Помош во висина до 10% од потрошениот износ
на оправдани инвестициски трошоци за набавка на нови машини и/или за изградба на зграда во зоната направени до датумот на завршувањето на инвестицискиот
проект, но не повеќе од 1.000.000 евра (еден милион
евра) во денарска противвредност и
- Дополнителна државна помош во висина до 10%
од инвестираниот износ како Оправдани инвестициски
трошоци потребни за вториот инвестициски проект
направени од Датумот на завршување до 01.06.2023 година, по исполнување на посебни услови, но не повеќе
од 1.000.000 евра (еден милион евра) во денарска противвредност
претставува државна помош во смисла на член 5 став
(1) од Законот за контрола на државната помош. Ваквата
мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект
за производство на инструменти и апарати за мерење, испитување и навигација претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 11
од Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено.
Уп. бр. 10-69
27 септември 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
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4391.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола
на државната помош (,,Службен весник на Република
Македонија,, бр. 145/2010), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош и дополнителните информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-72 од 21.9.2018 година, поднесено во име на Владата на Република Македонија, како
давател на државна помош од страна на Дирекцијата за
Технолошки индустриски развојни зони, застапувана и
претставувана од страна на директорот Александар
Младеновски, за доделување на планирана регионална
помош на Друштвото за производство и трговија ДУРА АУТОМОТИВЕ ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 4.10.2018 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош и дополнителните информации за формата за
известување за регионална помош бр. 10-72 од
21.9.2018 година, поднесено во име на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош
од страна на Дирекцијата за Технолошки индустриски
развојни зони, застапувана и претставувана од страна
на директорот Александар Младеновски, за планирано
доделување на регионална помош на Друштвото за
производство и трговија ДУРА АУТОМОТИВЕ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Орце Николов“ бр.98,
Скопје, Република Македонија како корисник на
државната помош, утврди дека мерките:
1. Ослободување од плаќање на данок на добивка за
период од 10 (десет) години;
2. Ослободување од плаќање на персонален данок
на доход врз основа на плати на вработените за период
од 10 (десет) години;
3. Ослободување од плаќање на данок на додадена
вредност на увозот на стоки во Зоната, под услов стоката да не е ставена во слободен промет, односно да не
е наменета за крајна употреба во Република Македонија;
4. Царински ослободувања и олеснувања;
5. Ослободување од плаќање на надоместокот за
уредување на градежно земјиште;
6. Изземање од обврската за поднесување на гаранција како инструмент за обезбедување на царински
долг кој настанал или може да настане по одредувањето на царински дозволено постапување или употреба
на стоката додека работи во Зоната

претставуваат доделување на државна помош преку
шема на помош предвидена во Законот за технолошко индустриски развојни зони за чие доделување не е потребно дополнително одобрување од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со оглед на фактот
дека со Одлука бр. 10-413/2 од 4.11.2008 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата го одобрила Законот за технолошки – индустриски развојни зони како
шема на помош за доделување на државна помош на
корисниците на технолошко – индустриските развојни
зони основани од Владата на Република Македонија.
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош и дополнителните информации за формата за
известување за регионална помош бр. 10-72 од
21.9.2018 година, поднесено во име на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош
од страна на Дирекцијата за Технолошки индустриски
развојни зони, застапувана и претставувана од страна
на директорот Александар Младеновски, за планирано
доделување на регионална помош на Друштвото за
производство и трговија ДУРА АУТОМОТИВЕ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Орце Николов“ бр.98,
Скопје, Република Македонија, како корисник на
државната помош, утврди дека мерките:
- Државна помош во висина од 10% од износот на
оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување, но не повеќе од 1.000.000 евра
(еден милион евра) во денарска противвредност;
- Државна помош за создвање нови работни места,
за вработените за кои месечната нето плата ќе биде најмалку 50% повисока од износот на минималната нето
плата пропишана согласно Законот за минимална плата
во Република Македонија на датумот на Договорот и
- Дополнителна државна помош во висина од 10%
од износот на оправданите инвестициски трошоци остварени до датумот на завршување, но не повеќе од
1.800.000 евра (еден милион и осумстотини илјади
евра) во денарска противвредност, под посебни услови
предвидени во Договорот.
претставува државна помош во смисла на член 5
став (1) од Законот за контрола на државната помош.
Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на други делови и дополнителен прибор за моторни возила претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член
4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено.
Уп. бр. 10-72
4 октомври 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
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