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178. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН УСЛОВ 

ЗА ВРШЕЊЕ ЈАВНА ФУНКЦИЈА 
 
Се прогласува Законот за определување дополните-

лен услов за вршење јавна функција, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 22 јануари 2008 година. 
 

         Бр. 07-402/1                              Претседател 
22 јануари 2008 година          на Република Македонија,                       
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН УСЛОВ 
ЗА ВРШЕЊЕ ЈАВНА ФУНКЦИЈА 

 
I . ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој закон се определува дополнителен услов за 
лице кандидат за носител или носител на јавна функци-
ја, изборна или во државна и јавна служба или во јавна 
дејност или друго јавно овластување (во натамошниот 
текст: кандидат за носител или носител на јавна функ-
ција) и за други работи од јавен интерес и дејности на 
правни лица; се уредува основањето и надлежноста на 
Комисијата за верификација на факти (во натамошниот 
текст: Комисијата) и се уредува постапката за верифи-
кација на факти пред Комисијата и судот за утврдува-
ње несоработка со органите на државната безбедност и 
правните последици од таквата соработка. 

 
Член 2 

(1) Лицето кандидат за носител или носител на 
јавна функција  (во натамошниот текст: лице опфа-
тено со овој закон), кое во периодот од донесувањето 
на Декларацијата на Антифашистичкото собрание на 
народното ослободување на Македонија - АСНОМ за 
основните права на граѓанинот на Демократска Маке-
донија на Првото заседание на АСНОМ на 2 август 
1944 година до денот на влегувањето во сила на овој 
закон, не е евидентирано во досиејата на органите на 
државната безбедност на Република Македонија и ци-
вилните и армиските органи на државната безбедност 
на СФРЈ како таен соработник или таен информатор 
при оперативно прибирање известувања и податоци 
(во натамошниот текст: информации) што биле пред-
мет на обработка, чување и користење од органите на 
државната безбедност, во облик на автоматизирани 
или рачни збирки на податоци и досиеја, оформени и 
водени за одредени лица, со кои се кршени или ог-
раничувани основните права и слободи на граѓаните 
од политички или идеолошки причини, го исполнува 
дополнителниот услов за кандидирање или за вршење 
јавна функција. 

(2) Дополнителениот услов е исполнет кога Коми-
сијата за верификација на факти, писмената изјава за 
несоработка со органите на државната безбедност, на 
лицата опфатени со овој закон за периодот од ставот 
(1) на овој член, ќе ја верифицира.  

 
Член 3 

(1) Лицето опфатено со овој закон, кое во периодот 
од членот 2 став (1) на овој закон, не е евидентирано во 
досиејата на органите на државната безбедност како 
наредбодател или корисник на информации од таен со-
работник или таен информатор, со кои се кршени или 
ограничувани основните права и слободи на граѓаните 
од политички или идеолошки причини, го исполнува 
дополнителниот услов за кандидат или носител на јав-
на  функција. 

(2) Исполнет дополнителен услов, согласно со овој 
закон, претставува верифицирана од Комисијата пис-
мена изјава, на лице опфатено со овој закон, дека не-
мал својство на наредбодател или корисник на инфор-
мации од таен соработник или таен информатор, за 
периодот утврден во членот 2 став (1) од овој закон. 

 
Член 4 

(1) Под органи на државната безбедност со кои со-
работува Комисијата се сметаат: Управата за безбед-
ност и контраразузнавање при Министерството за вна-
трешни работи, Секторот за безбедност и контраразуз-
навање при Министерството за одбрана и Агенцијата 
за разузнавање. 

(2) Под други органи со кои соработува Комисијата 
се смета Државниот архив на Република Македонија. 

(3)  Под органи на државната безбедност на кои се 
однесува  соработката од членовите 2 и 3 на овој закон 
се сметаат: Управата за безбедност и контраразузнава-
ње при Министерството за внатрешни работи, Секто-
рот за безбедност и контраразузнавање при Мини-
стерството за одбрана и Агенцијата за разузнавање и 
нивните правни претходници во Република Македони-
ја и поранешната СФРЈ, во периодот од донесувањето 
на Декларацијата на Антифашистичкото собрание на 
народното ослободување на Македонија - АСНОМ за 
основните права на граѓанинот на Демократска Маке-
донија на Првото заседание на АСНОМ на 2 август 
1944 година до денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

 (4) Под соработка, во смисла на овој закон, се сме-
та свесна, тајна, организирана и континуирана сорабо-
тка и активност, заснована со писмен документ, со ор-
ганите на државната безбедност, во својство на таен 
соработник или таен информатор (во натамошниот 
текст: таен соработник) при оперативно прибирање на 
информации што биле предмет на обработка, чување и 
користење од органите на државната безбедност, во об-
лик на автоматизирани или рачни збирки на податоци 
и досиеја, оформени и водени за одредени лица со кои-
што се кршени или ограничувани основните права и 
слободи на граѓаните од идеолошко-политички причи-
ни и од која е остварена материјална корист или погод-
ности при вработување или напредување во службата. 

(5) Свесна, тајна, организирана и континуирана со-
работка, заснована со писмен документ со органите на 
државната безбедност, во смисла на овој закон, постои 
и тогаш кога лицето определено со овој закон постапу-
вало во службено својство во судска постапка или по-
стапка пред државен орган или организација која врши 
јавни овластувања, со која друго лице се лишува од 
одредени права, или му се ограничуваат правата или 
му се наметнуваат извесни обврски нешто да прави, не 
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прави или трпи, или му се одредува извесна казнена 
или друга принудна мерка, доколку знаело или морало 
да знае дека постапката се води исклучиво заради при-
мена на иделошко-политички ставови и мерила кои, 
отворено или прикриено се прикажуваат како правни 
правила или мерки.  

(6) За наредбодател, во смисла на овој закон, се 
смета службено лице кое вршејќи ја својата функција 
со писмен документ наредил или одобрил дејствување  
со кое се кршени или ограничувани основните слободи 
и права на граѓаните од иделошко-политички причини.  

(7) За корисник на информациите на тајниот сора-
ботник се смета лице за кое постои писмен документ 
дека се послужило со информациите од тајниот сора-
ботник заради остварување на лична  материјална ко-
рист или погодности при вработување или напредува-
ње во службата.  

 
Член 5 

Лица опфатени со овој закон се: 
1) претседател на Република Македонија; 
2) пратеник, претседател и потпретседател на Со-

бранието на Република Македонија; 
3) претседател и член на Владата на Република Ма-

кедонија; 
4) градоначалник на општина и на градот Скопје; 
5) претседавач и членови на совет на општина и на 

градот Скопје; 
6) лица кои ги избира и именува Собранието на Ре-

публика Македонија; 
7) судија во Уставниот суд на Република Македо-

нија, судија во Врховниот суд на Република Македони-
ја, апелациони судови, Управен суд и основни судови, 
член на Судскиот совет на Република Македонија, Јав-
ниот обвинител на Република Македонија, јавните об-
винители и член на Советот на јавни обвинители; 

8) народен правобранител, негови заменици и рако-
водни државни службеници во оваа институција; 

9) функционери кои раководат со самостојни орга-
ни (дирекции, агенции и комисии), органи во состав на 
министерствата (управа, биро, служба, архив, инспе-
кторат и капетанија), функционери кои раководат со 
управни организации (институти и заводи) и други ра-
ководни државни службеници кои ги именува и назна-
чува Владата на Република Македонија; 

10) јавен правобранител, негови заменици и рако-
водни државни службеници во оваа институција; 

11) гувернер, вицегувернер, членови на Советот на 
Народната банка и  раководни лица вработени во На-
родната банка; 

12) генерален секретар, заменици на генералниот 
секретар и раководни државни службенци во Собрани-
ето на Република Македонија; 

13) генерален секретар и раководни државни служ-
беници во службите на Претседателот на Република 
Македонија; 

14) генерални и државни секретари кои се именува-
ат во другите институции и органи; 

15) секретар на општина и секретар на градот Скопје; 
16) воени и цивилни лица, старешини и раководни 

лица во Армијата на Република Македонија, раководни 
(службени лица) работници во Министерството за 
внатрешни работи, во казнено-поправните и воспитно-
поправните установи, други полиции (судска, шумска 
и финансиска), лицата со посебни должности и овла-
стувања вработени во Министерството за одбрана, Ми-
нистерството за внатрешни работи и Агенцијата за раз-
узнавање, овластените државни ревизори и лица кои 
вршат работа и работни задачи на државна ревизија во 

Државниот завод за ревизија, како и лицата во Агенци-
јата за цивилно воздухопловство и во акционерското 
друштво давател на услуги во воздушниот сообраќај 
кои вршат работи и задачи на воздухопловен и стручен 
персонал од значење на безбедноста на воздушната 
пловидба; 

17) член на Македонската академија на науките и 
уметностите; 

18) одговорно лице во домашно правно лице и фи-
зичко лице кое основа високообразовна установа; лице 
избрано во научно-наставно, научно, наставно, сора-
ботничко и стручно звање во државна и приватна висо-
кообразовна установа;  

19) директори и членови на управниот одбор и над-
зорни одбори на јавно претпријатие чиј основач е Ре-
публика Македонија или локалната самоуправа; 

20) директори и членови на управниот одбор на јав-
на установа чиј основач е Република Македонија или 
локалната самоуправа; 

21) членови на управни одбори и директори  на др-
жавни фондови; 

22) членови на совет, управен одбор, извршен дире-
ктор и вработени во јавен радиодифузен сервис; 

23) раководни државни службеници согласно со За-
конот за државните службеници; 

24) функционер и раководно лице во органите и ор-
ганизациите кои не се опфатени со Законот за држав-
ните службеници; 

25) нотар, извршител, адвокат и медијатар; 
26) членови на органи на комори кои се финансира-

ат врз основа на закон; 
27) шеф на дипломатска мисија во странска држава 

и меѓународна организација, односно конзул; 
28) носители на функции во меѓународни организа-

ции и институции кандидирани од Република Македо-
нија и 

29) вршители на функции и овластувања во други 
дејности и служби од јавен карактер. 

 
II. ОБВРСКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПИСМЕНА  

ИЗЈАВА 
 

Член 6 
(1) Лицето од членот 5 на овој закон е должно, во 

моментот на давање неотповиклива писмена соглас-
ност (изјава) за кандидирање предвидена во Изборниот 
законик или пред преземање на јавна функција да под-
несе писмена изјава заверена кај нотар до Комисијата, 
со која изјавува дека не соработувал со органите на др-
жавната безбедност во периодот од членот 2 на овој за-
кон. 

 (2) Лицето од членот 5 на овој закон носител на 
јавна функција е должно, да поднесе писмена изјава за-
верена кај нотар до Комисијата со која изјавува дека не 
соработувал со органите на државната безбедност во 
периодот определен во членот 2 на овој закон. 

(3) Комисијата во рок од 30 дена од денот на нејзи-
ното конституирање објавува известување за датумот 
од кој почнува да тече рокот за поднесување заверена 
писмена изјава од ставот (2) на овој член во “Службен 
весник на Република Македонија” и најмалку во два 
дневни весници, од кои најмалку во по еден од весни-
ците што се издаваат на македонски јазик и весниците 
што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 
20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик разли-
чен од македонскиот. 

 (4) Текстот на изјавата гласи: “Јас (име и презиме) 
одговорно изјавувам дека не сум соработувал со орга-
ните на државната безбедност во периодот опфатен со 
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овој закон, како таен соработник или таен информатор 
при оперативно прибирање на информации што биле 
предмет на обработка, чување и користење од органите 
на државната безбедност, во облик на автоматизирани 
или рачни збирки на податоци и досиеја, оформени и 
водени за одредени лица, ниту сум издавал наредби, 
ниту сум бил корисник на информациите од тајниот со-
работник или тајниот информатор, со коишто се крше-
ни или ограничувани основните права и слободи на 
граѓаните од политички или идеолошки причини, ниту 
поради тоа сум стекнал материјална корист, ниту сум 
бил привилегуван при вработување или напредување 
во службата”. 

 
Член 7 

Лицата кандидати за носители и носители на јавни 
функции кои поднесуваат изјава, согласно со одредби-
те на овој закон во поглед на постапката за верифика-
ција на фактите пред Комисијата, се ослободени од об-
врската за чување државна, службена, воена или делов-
на тајна, како и строго доверлива, доверлива и интерна 
информација за која дознале во текот или по повод со-
работката со органите на државната безбедност. 

 
Член 8 

Комисијата по службена должност, веднаш и без 
расправа, со решение го утврдува неподнесувањето на 
писмената изјава на лицето кандидат за носител на јав-
на функција или носител на јавна функција и го објаву-
ва во “Службен весник на Република Македонија”. 

 
Член 9 

(1) Обврската за поднесување изјава до Комисијата 
за секоја кандидатура настапува истовремено со потпи-
шувањето неотповиклива писмена согласност (изјава) 
на кандидатот согласно со одредбите од Изборниот за-
коник.  

(2) Обврската за поднесување изјава до Комисијата 
за секоја друга кандидатура настапува со почетокот на 
постапката за кандидирање или конкурирање утврдена 
согласно со посебен закон.  

(3) Лицето од членот 5 на овој закон кандидат за 
носител на јавна функција, кое нема да поднесе изјава 
до Комисијата не ги исполнува условите за кандидира-
ње за носител на јавна функција.  

(4) Комисијата веднаш, а најдоцна во рок од 24 ча-
са, решението со кое се утврдува неподнесување на 
писмената изјава од ставовите (1) и (2) на овој член, го 
доставува до органот или телото надлежно за кандиди-
рање, или конкурирање.   

(5) Изборните органи, по приемот на решението од 
Комисијата за неисполнувањето на дополнителен ус-
лов поради неподнесување изјава на лице кандидирано 
за носител на јавна функција на поднесена листа на 
кандидат или кандидати, постапуваат како кон непра-
вилност која треба да се отстрани во постапката за кан-
дидирање предвидена во Изборниот законик.  

(6) Друг орган или тело надлежно за кандидирање, 
или функционер кој раководи со органот, по приемот 
на решението од Комисијата за неисполнување на до-
полнителен услов поради неподнесување изјава на ли-
це кандидирано за носител на јавна функција постапу-
ва како кон неисполнет дополнителен услов во постап-
ка за кандидирање или конкурирање.  

  
Член 10 

(1) Лицето од членот 5 на овој закон носител на јав-
на функција, кое нема да поднесе изјава до Комисијата 
согласно со членот 6 на овој закон, се смета дека не ги 
исполнува условите за вршење на јавна функција. 

(2) Решението за неисполнување на условите за вр-
шење на јавна функција поради неподнесување изјава, 
Комисијата е должна веднаш, а најдоцна во рок од три 
дена, да го достави до органот или телото надлежно за 
покренување постапка за разрешување.    

(3) Неисполнувањето на услов за вршење на јавна 
функција поради неподнесување изјава, на претседател 
на Републиката и на пратеник во Собранието, Комиси-
јата го утврдува со решение кое е должна веднаш, а 
најдоцна во рок од три дена, да го достави до Собрани-
ето на Република Македонија.    

(4) Неисполнувањето на услов за вршење на јавна 
функција поради неподнесување изјава на претседател 
и член на Владата, Комисијата го утврдува со решение 
кое е должна веднаш, а најдоцна во рок од три дена, да 
го достави до Собранието на Република Македонија.    

 
Член 11 

Лицето кандидат за носител на јавна функција, кое 
еднаш поднело изјава согласно со членот 4 на овој за-
кон, не е должно да поднесе нова изјава во случај на 
повторно кандидирање или преземање јавна функција. 

  
Член 12 

(1) Постапката за утврдување на вистинитоста на 
изјавата на лице носител на јавна функција Комисијата 
е должна да ја покрене во рок од 15 дена од денот на 
приемот на изјавата.   

(2) Постапката за утврдување на вистинитоста на 
изјавата на лице кандидат за носител на јавна функција 
Комисијата е должна да ја покрене веднаш, а најдоцна 
во рок од 24 часа од приемот на изјавата.  

(3) Постапката за утврдување на вистинитоста на 
изјавата на член на Комисијата за верификација на фа-
ктите, Комисијата е должна да ја покрене на својата 
конститутивна седница. 

  
Член 13 

Комисијата веднаш по завршувањето на постапката 
за верификација на фактите пред Комисијата, односно 
доколку е поведена постапка пред надлежен суд по 
правосилноста на судската одлука го објавува името, 
татковото име и презимето на лицето кое соработувало 
со органите на државната безбедност во “Службен вес-
ник на Република Македонија”. 

 
III. КОМИСИЈА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИТЕ 

 
Член 14 

(1) Комисијата за верификација на фактите се осно-
ва со овој закон. 

(2) Комисијата е самостоен и независен орган кој ја 
води постапката на утврдување на фактите од изјавата 
поднесена од лицата опфатени  согласно со членот 5 на 
овој закон. 

(3) Комисијата има својство на правно лице со се-
диште во Скопје.  

(4) Средствата за работа на Комисијата се обезбеду-
ваат во Буџетот на Република Македонија. 

 
Член 15 

(1) Комисијата е составена од претседател, заменик 
претседател и девет члена кои ги избира и разрешува 
Собранието на Република Македонија со двотретинско 
мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, од 
редот на личности со висок личен и професионален ин-
тегритет, за време од пет години. 

(2) Доколку членовите на Комисијата не се изберат, 
постапката за избор се повторува. 
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(3) Во повторената постапка за избор на членови на 
Комисијата, Собранието на Република Македонија из-
борот го врши со мнозинство гласови од вкупниот број 
пратеници. 

(4) Во повторената постапка пратеничката група на 
политичката партија во опозиција која има најмногу 
пратеници во Собранието на Република Македонија 
предлага кандидат за претседател на Комисијата за ве-
рификација на фактите во рок од два работни дена по 
завршувањето на повторениот оглас за избор на члено-
ви на Комисијата. 

(5) Доколку пратеничката група на политичката 
партија во опозиција која има најмногу пратеници во 
Собранието на Република Македонија во рокот од ста-
вот (4) на овој член не предложи кандидат, тогаш кан-
дидат за претседател на Комисијата за верификација на 
фактите предлага Комисијата за прашањата на избори-
те и именувањата. 

(6) Членовите на Комисијата се разрешуваат со 
мнозинство со кое се избрани. 

 
Член 16 

(1) Собранието на Република Македонија објавува 
оглас за избор на членови на Комисијата во “Службен 
весник на Република Македонија” и најмалку во два 
дневни весници, од кои најмалку во по еден од 
весниците што се издаваат на македонски  јазик и вес-
ниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат 
најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен ја-
зик различен од македонскиот. 

(2) Огласот од ставот (1) на овој член трае 15 дена 
од денот на неговото објавување во “Службен весник 
на Република Македонија”. 

(3) При изборот на членовите на Комисијата се 
применува начелото на соодветна и правична застапе-
ност.  

(4) Кандидатите за членови на Комисијата поднесу-
ваат писмена изјава до Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Ма-
кедонија со која свесно и одговорно тврдат дека не со-
работувале со органите на државната безбедност. 

(5) Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието на Република Македонија подго-
твува предлог на листа од толку кандидати колку што 
се избираат и ја доставува до Собранието на Република 
Македонија. 

 
Член 17 

(1) Комисијата работи на седници на кои присус-
твуваат повеќе од две третини од членовите на Коми-
сијата. 

(2) Комисијата одлуките ги донесува со мнозинство 
гласови од вкупниот број членови на Комисијата. 

(3) Седницата на Комисијата ја свикува претседате-
лот по сопствена иницијатива, или на писмен предлог 
од најмалку три члена на Комисијата.  

(4) Внатрешниот распоред на работата на Комиси-
јата, начинот на доделување на предметите и работата 
на седниците на Комисијата се уредуваат со Деловник 
на Комисијата кој го донесува Комисијата.  

(5) Членовите на Комисијата со класифицираните 
информации постапуваат согласно со закон. 

 
Член 18 

(1) Својството на член на Комисијата престанува 
пред истекот на времето за кое е избран: 

- со усвојување на писмена оставка од страна на Со-
бранието, 

- ако Собранието констатира злоупотреба при вр-
шењето на функцијата член на Комисијата, 

- ако Комисијата констатира дека членот на Коми-
сијата бил соработник на органите од членот 2 на овој 
закон, 

- со трајна загуба на работоспособноста за вршење 
на работите на член на Комисијата, 

- ако биде разрешен поради неоправдано отсуство 
на три седници едноподруго, 

- ако е осуден со правосилна судска пресуда за кри-
вично дело на безусловна казна затвор во траење од 
најмалку шест месеца, 

- ако му е изречена казна забрана на вршење профе-
сија, дејност и должност и 

- со смрт на член на Комисијата. 
(2) Својството на член на Комисијата не престанува 

со исполнување на условите за старосна пензија.  
(3) На местото на член на Комисијата чие својство 

престанало пред истекот на времето за кое е избран, се 
избира нов член чиј мандат трае до истекот на времето 
на членот на Комисијата на чие место се избира. 

(4) Претседателот на Собранието на Република Ма-
кедонија е должен да го стави на дневен ред на седни-
цата изборот на нов член на Комисијата во рок од 30 
дена од денот на завршувањето на огласот за именува-
ње на член на Комисијата.  

 
Член 19 

(1) Член на Комисијата не може да биде лице кое е 
член на орган на политичка партија, ниту лице кое е 
осудено со правосилна судска пресуда за кривично де-
ло на безусловна казна затвор во траење од најмалку 
шест месеца или ако му е изречена казна забрана на вр-
шење професија, дејност и должност. 

(2) Член на Комисијата не може да биде лице кое во 
периодот утврден во членот 2 став (1) од овој закон би-
ло претседател на државата, претседател и потпретсе-
дател на Собранието, претседател и член на Владата, 
вработен во органите за државна безбедност, или из-
брани лица кои претходно работеле или работат во ин-
ституции кои согласно со овој закон се задолжени да 
соработуваат со Комисијата.  

 
Член 20 

Постапката за разрешување на член на Комисијата, 
кој неоправдано отсуствува на три седници едноподру-
го, може да  покрене претседателот на Комисијата или 
најмалку три нејзини члена. 

 
Член 21 

Комисијата ги има следниве надлежности: 
- утврдува вистинитост на поднесена изјава, 
- покренува постапка по службена должност, по 

своја иницијатива или иницијатива на трети лица, 
- утврдува неподнесување писмена изјава, 
- ги информира надлежните органи за натмошно 

постапување,  
- донесува Деловник за работа, 
- изготвува шестмесечен извештај за својата работа 

и го доставува до Собранието на Република Македони-
ја и 

- извршува и други работи кои овозможуваат утвр-
дување на фактите, определени со овој закон. 

 
Член 22 

(1) Управата за безбедност и контраразузнавање 
при Министерството за внатрешни работи, Секторот за 
безбедност и контраразузнавање при Министерството 
за одбрана, Агенцијата за разузнавање и Државниот ар-
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хив на Македонија се должни на Комисијата да и ги 
стават на директен увид и располагање сите релевант-
ни податоци, списи и други документи (во натамошни-
от текст: податоци) согласно со условите утврдени со 
посебен закон.  

(2) Надлежните органи од ставот (1) на овој член 
постапуваат по барањата на Комисијата во рок од три 
работни дена, а кога барањата се однесуваат за канди-
дати  за носители на јавни функции во рок од 24 часа. 

(3) Податоци, иницијативи и претставки до Коми-
сијата можат да достават и трети лица. 

(4) За разгледување на одделни прашања Комисија-
та може да побара мислење од стручни домашни и 
странски експерти и други лица и да ги покани да учес-
твуваат на седница на Комисијата. 

 
Член 23 

За вршење на стручните, административните и тех-
ничките работи на Комисијата се формира Секретари-
јат како стручна служба на Комисијата со кој раководи 
генерален секретар на Комисијата за верификација на 
факти именуван од Комисијата, за време од пет години. 
 
IV. ПОСТАПКА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИТЕ 

 
Член 24 

Комисијата во постапката за верификација на фа-
ктите е должна да го почитува достоинството на лич-
носта на лицето за кое се води постапка. 

 
Член 25 

(1) Комисијата со заклучок, со кој се управува со 
постапката, го известува подносителот дека изјавата не 
е во согласност со податоците со кои располага Коми-
сијата. 

(2) Комисијата со заклучокот од ставот (1) на овој 
член го повикува подносителот на изјавата кој се про-
тиви на заклучокот, во рок од пет дена од приемот, ус-
но или писмено да се произнесе. 

 
Член 26 

(1) Седницата на Комисијата е затворена за јавност 
кога се произнесува лицето по поднесената изјава.  

(2)  Ако лицето од ставот (1) на овој член го побара 
тоа писмено, седницата на Комисијата е јавна, во делот 
во кој не се користат класифицирани информации. 

(3) Комисијата, по противењето на подносителот на 
изјавата, во рок од три дена донесува решение со кое 
утврдува дека противењето на подносителот на изјава-
та не е во согласност со податоците со кои располага 
Комисијата поради што не се исполнува условот за вр-
шење јавна функција, кое веднаш го доставува до под-
носителот на изјавата.  

 
Член 27 

(1) Лицето од членот 5 на овој закон кое и понатаму 
ги оспорува податоците доставени од надлежниот ор-
ган до Комисијата и нејзиното решение согласно со 
кои неговата изјава е невистинита, се упатува во рок од 
осум дена од денот на доставувањето на решението, 
пред надлежен суд да покрене постапка заснована на 
начелата на приоритет и итност.  

(2) Ако не се покрене постапка во рокот од ставот 
(1) на овој член, се смета дека лицето се согласува со 
податоците кои ги верифицира  Комисијата по што Ко-
мисијата донесува конечно решение. 

(3) По конечното решение на Комисијата подноси-
телот на изјавата нема право на жалба. 

Член 28 
 (1) Надлежниот суд во рок од пет дена покренува 

постапка која е итна во која одлучува по барањето за 
утврдување на вистинитоста на писмената изјава даде-
на пред Комисијата. 

(2) Додека трае постапката пред судот, Комисијата 
не презема дејства во врска со изјавата. 

(3) За покренување постапка пред надлежен суд 
подносителот на изјавата ја известува Комисијата. 

 
Член 29 

Комисијата, без расправа го констатира непроизне-
сувањето на повиканото лице во врска со податоците 
со кои располагаат надлежните државни органи соглас-
но со кои неговата изјава не е вистинита и за тоа го ин-
формира надлежниот државен орган за натамошно по-
стапување.  

 
V. ДОПОЛНИТЕЛЕН УСЛОВ ЗА РАБОТИ ОД ЈАВЕН 
ИНТЕРЕС И ДРУГИ ДЕЈНОСТИ НА ПРАВНИ ЛИЦА 

 
Член 30 

(1) Обврска за поднесување писмена изјава до Ко-
мисијата, во смисла на овој закон, имаат и основачи и 
вработени во трговско радиодифузно друштво и непро-
фитна радиодифузна установа кои имаат дозвола за вр-
шење радиодифузна дејност и основачи и вработени во 
друштва од областа на печатот, адвокат, адвокатско 
друштво и медијатор во рокот определен во членот 6 
став (3) на овој закон. 

(2) Обврската за поднесување писмена изјава до 
Комисијата, при основање и вработување во трговско 
радиодифузно друштво и непрофитна радиодифузна 
установа кои имаат дозвола за вршење радиодифузна 
дејност и при основање и вработување во друштва од 
областа на печатот, настапува со почетокот на постап-
ката за регистрација и конкурирање. 

(3) Обврската за поднесување писмена изјава до 
Комисијата, на адвокат и медијатор, настапува со под-
несувањето на барањето за запишување во Именикот 
на адвокатите во Адвокатската комора на Република 
Македонија и Комората на медијаторите. 

 
Член 31 

(1) Македонската академија на науките и уметно-
стите може да предвиди дополнителен услов, во смис-
ла на овој закон, за своите членови и за нивниот избор 
и унапредување. 

(2) Вискообразовните установи можат да предвидат 
дополнителен услов, во смисла на овој закон, за 
одговорно лице во домашно правно лице и физичко 
лице кое основа високообразовна установа, лице избра-
но во научно-наставно, научно, наставно, соработнич-
ко и стручно звање во државна и високообразовна 
установа. 

 
Член 32 

Основач на радиодифузно друштво и друштво од 
областа на печатените медиуми може да предвиди до-
полнителен услов, во смисла на овој закон, за кандида-
тите за вработување, вработените во друштвото и дру-
гите ангажирани лица во внатрешните акти за система-
тизација на работните места или соодветни новинарски 
етички кодекси. 

 
Член 33 

(1) Адвокатската комора на Република Македонија 
може да предвиди дополнителен услов во условите по-
требни за адвокат, а во смисла на овој закон, за канди-
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датите за членови и членовите на Адвокатската комора 
на Република Македонија, за адвокатите кандидати за 
запишување во Именикот на адвокатите и адвокатите 
со лиценца за работа во своите внатрешни акти, свече-
ни изјави и Кодексот на адвокатската етика. 

(2) Комората на медијаторите може да предвиди до-
полнителен услов во условите потребни за медијатор, а 
во смисла на овој закон, за кандидатите за членови и 
членовите на органите на Комората на медијатори, за 
кандидатите за запишување во Именикот на медијато-
ри и сертификуваните медијатори, во своите внатреш-
ни акти и Етичкиот кодекс на медијатори. 
 

Член 34 
(1)  Политички партии можат да предвидат допол-

нителен услов, во смисла на овој закон, за кандидатите 
за носители или носители на партиски функции, члено-
ви на органи и за вработените во стручните служби во 
своите основачки и програмски акти.   

(2) Здруженија на граѓани и фондации можат да 
предвидат дополнителен услов, во смисла на овој за-
кон, за кандидатите за носители или носители на рако-
водни функции, членови на органи и вработени во  
стручни служби во своите основачки и програмски 
акти и етички кодекси.  

(3) Верски заедници и религиозни групи можат да 
предвидат дополнителен услов, во смисла на овој за-
кон, за кандидатите за носители или носители на рако-
водни функции и членови на органи, во своите осно-
вачки и други внатрешни акти и канони.  

 
Член 35 

(1) За постапувањето по членовите 32, 33 и 34 на 
овој закон раководните лица и надлежни органи во 
субјектите ја известуваат Комисијата. 

(2) Комисијата известувањето од ставот (1) на овој 
член го објавува на својата веб страница.  

(3) Комисијата постапува по барања од раководни 
лица и надлежни органи на субјектите од членовите 32, 
33 и 34 на овој закон поврзани со верификација на фа-
кти за лица членови, членови на органи или вработени 
во нив согласно со надлежноста утврдена со овој закон. 

 
VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 36 

(1) Тој што ќе изврши прикривање, замена, брише-
ње, додавање, уништување или неовластено објавува-
ње на податоци поврзани со соработка на лицата со 
органите на државната безбедност ќе се казни со па-
рична казна или со казна затвор до една година. 

(2) Ако делото од ставот (1) на овој член го стори 
службено лице во вршење на службата ќе се казни со 
затвор од  најмалку четири години.  

 
Член 37 

(1) Тој што ќе поттикне извршување прикривање, 
замена, бришење, додавање, уништување или неовла-
стено објавување на податоци поврзани со соработка 
на лицата со органите на државната безбедност ќе се 
казни со парична казна или со затвор до една година.  

(2)  Ако делото од ставот (1) на овој член го стори 
службено лице во вршење на службата ќе се казни со 
затвор од три месеца до три години. 

 
Член 38 

За дадена лажна заверена писмена изјава од членот 
6 на овој закон, лицето сноси последици согласно со 
Кривичниот законик на Република Македонија.  

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 39 
(1) Генералниот секретар на Комисијата за верифи-

кација на факти го избира Комисијата во рок од 20 де-
на од денот на нејзиното конституирање.  

(2) Генералниот секретар до Комисијата доставува 
предлог на акти за внатрешна организација и система-
тизација на работните места во Секретаријатот во рок 
од 15 дена од денот на неговиот избор. 

(3)  Секретаријатот ќе се формира во рок од 30 дена 
од денот на донесувањето на актите за внатрешна орга-
низација и систематизација. 

 
Член 40 

(1)  Членовите на Комисијата ќе бидат избрани нај-
доцна во рок од 60 дена од денот на влегувањето во си-
ла на овој закон. 

(2) Актот за содржината и формата на писмената 
изјава од членот 6 на овој закон Комисијата ќе го доне-
се најдоцна во рок од 15 дена од денот на нејзиното 
конституирање. 

 
Член 41 

Владата на Република Македонија, најдоцна до де-
нот на изборот на членовите на Комисијата, обезбедува 
основни материјално-технички и просторни услови за 
почеток на работа на Комисијата.   

 
Член 42 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува пет години од денот на не-
говото влегување во сила. 

____________ 
 

L I G J 
PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTIT PLOTËSUES 

PËR KRYERJEN E FUNKSIONIT PUBLIK 
 

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Me këtë ligj përcaktohet kushti plotësues për personin 

kandidat për bartës ose bartës të funksionit publik, 
zgjedhor ose në shërbimin shtetëror dhe publik, ose në 
veprimtari publike ose autorizim tjetër publik (në tekstin e 
mëtejmë: kandidat për bartës ose bartës të funksionit 
publik) dhe për punë të tjera me interes publik dhe 
veprimtari të personave juridikë; rregullohet themelimi dhe 
kompetenca e Komisionit për verifikimin e fakteve (në 
tekstin e mëtejmë: Komisioni) dhe rregullohet procedura 
për verifikimin e fakteve, para Komisionit dhe gjyqit për 
përcaktimin e mosbashkëpunimit me organet e sigurimit 
shtetëror dhe pasojat juridike nga bashkëpunimi i atillë. 

 
Neni 2 

(1) Personi kandidat për bartës ose bartës të funksionit 
publik (në tekstin e mëtejmë:  personi i përfshirë me këtë 
ligj), i cili në periudhën prej miratimit të Deklaratës së 
Kuvendit Antifashist të Çlirimit Kombëtar të Maqedonisë – 
KAÇKM-së, për të drejtat themelore të qytetarit të 
Maqedonisë Demokratike në Mbledhjen e Parë të 
KAÇKM-së më 2 gusht 1944, deri në ditën e hyrjes në fuqi 
të këtij ligji, nuk është i evidentuar në dosjet e organeve të 
sigurimit shtetëror të Republikës së Maqedonisë dhe 
organet civile dhe të armatës të sigurimit shtetëror të RSFJ-
së si bashkëpunëtor i fshehtë ose informator i fshehtë gjatë 
grumbullimit operativ të njoftimeve dhe të dhënave (në 
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tekstin e mëtejmë: informatave) që kanë qenë lëndë e 
përpunimit, ruajtjes dhe shfrytëzimit nga organet e 
sigurimit shtetëror, në formë të përmbledhjeve të 
automatizuara ose me dorë të të dhënave dhe dosjeve, të 
formuara dhe të mbajtura për persona të caktuar, me të cilat 
janë shkelur ose kufizuar të drejtat dhe liritë themelore të 
qytetarëve për shkaqe politike ose ideologjike, e plotëson 
kushtin plotësues për kandidimin ose kryerjen e funksionit 
publik. 

(2) Kushti plotësues është i plotësuar kur Komisioni 
për verifikimin e fakteve do ta verifikojë deklaratën me 
shkrim për mosbashkëpunim me organet e sigurimit 
shtetëror, personave të përfshirë me këtë ligj për periudhën 
nga paragrafi (1) i këtij neni.  

 
Neni 3 

(1) Personi i përfshirë me këtë ligj, i cili në periudhën 
nga neni 2 paragrafi (1) i këtij ligji, nuk është evidentuar në 
dosjet e organeve të sigurimit shtetëror, si urdhërdhënës 
ose shfrytëzues i informatave të bashkëpunëtorit të fshehtë 
ose të informatorit të fshehtë, me të cilat janë shkelur ose 
kufizuar të drejtat dhe liritë themelore të qytetarëve për 
shkaqe politike ose ideologjike, e përmbush kushtin 
plotësues për kandidat ose bartës të funksionit publik. 

(2) Kusht të përmbushur plotësues në pajtim me këtë 
ligj, paraqet deklarata me shkrim e verifikuar nga 
Komisioni, e personit të përfshirë me këtë ligj, se nuk e ka 
pasur cilësinë e urdhërdhënësit, ose të shfrytëzuesit të 
informatave të bashkëpunëtorit të fshehtë ose të 
informatorit të fshehtë, për periudhën e përcaktuar në nenin 
2 paragrafi (1) i këtij ligji. 

 
Neni 4 

(1) Si organe të sigurimit shtetëror me të cilat 
bashkëpunon Komisioni, konsiderohen: Drejtoria e 
Sigurimit dhe Kundërzbulimit pranë Ministrisë së Punëve 
të Brendshme, Sektori i Sigurimit dhe Kundërzbulimit 
pranë Ministrisë së Mbrojtjes dhe Agjencia e Zbulimit. 

(2) Si organe të tjera me të cilat bashkëpunon 
Komisioni konsiderohet Arkivi Shtetëror i Republikës së 
Maqedonisë. 

(3) Si organe të sigurimit shtetëror me të cilat ka të bëjë 
bashkëpunimi nga nenet 2 dhe 3 të këtij ligji, 
konsiderohen:  Drejtoria e Sigurimit dhe Kundërzbulimit 
pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme, Sektori i 
Sigurimit dhe Kundërzbulimit pranë Ministrisë së 
Mbrojtjes dhe Agjencia e Zbulimit dhe paraardhësit e tyre 
juridikë në Republikën e Maqedonisë dhe në ish-RSFJ–në, 
në periudhën nga miratimi i Deklaratës së Kuvendit 
Antifashist të Çlirimit Kombëtar të Maqedonisë KAÇKM–
së për të drejtat themelore të qytetarit të Maqedonisë 
Demokratike në Mbledhjen e Parë të KAÇKM–së më 2 
gusht 1944 deri në hyrjen në fuqi të këtij ligji.   

 (4) Me bashkëpunim sipas këtij ligji, konsiderohet 
bashkëpunimi dhe aktiviteti me vetëdije, i fshehtë, i 
organizuar dhe në vazhdimësi, i bazuar me dokument me 
shkrim, me organet e sigurimit shtetëror, në cilësinë e 
bashkëpunëtorit të fshehtë ose të informatorit të fshehtë (në 
tekstin e mëtejmë: bashkëpunëtori i fshehtë) gjatë 
grumbullimit operativ të informatave që kanë qenë lëndë e 
përpunimit, ruajtjes dhe shfrytëzimit nga organet e 
sigurimit shtetëror, në formë të përmbledhjeve të 
automatizuara ose me dorë të të dhënave dhe dosjeve, të 
formuara dhe të mbajtura për persona të caktuar, me të cilat 
janë shkelur ose kufizuar të drejtat dhe liritë themelore të 
qytetarit, për shkaqe ideologjike politike, dhe nga i cili 
është realizuar leverdia materiale ose privilegje gjatë 
punësimit apo avancimit në punë. 

(5) Bashkëpunimi i vetëdijshëm, i fshehtë, i organizuar 
dhe në vazhdimësi, i bazuar në dokumentin me shkrim, me 
organet e sigurimit shtetëror sipas këtij ligji, ekziston edhe 
atëherë kur personi i përcaktuar me këtë ligj, ka vepruar me 
cilësi zyrtare në procedurën gjyqësore ose në procedurën 
para organit shtetëror ose organizatës që kryen autorizime 
publike, me të cilin personi tjetër privohet nga të drejtat e 
caktuara, ose i kufizohen liritë, ose i imponohen obligime 
të caktuara që të bëjë diçka, të mos bëjë ose të pësojë, ose i 
përcaktohet masa tjetër ndëshkuese ose detyruese, nëse e 
ka ditur ose është dashur që ta dijë se procedura udhëhiqet 
ekskluzivisht për zbatimin e qëndrimeve dhe masave 
ideologjike politike, në mënyrë të hapur ose të fshehtë 
tregohen si rregulla ose masa juridike.  

(6) Si urdhërdhënës, në kuptim të këtij ligji, 
konsiderohet personi zyrtar i cili duke ushtruar funksionin 
e tij me dokument të shkruar ka urdhëruar ose ka lejuar 
veprim me të cilin janë shkelur ose kufizuar të drejtat 
themelore dhe liritë e qytetarit për shkaqe ideologjike 
politike.  

(7) Si shfrytëzues i informatave të bashkëpunëtorit të 
fshehtë konsiderohet personi për të cilin ekziston dokument i 
shkruar se është shërbyer me informata të bashkëpunëtorit të 
fshehtë me qëllim të realizimit të dobisë materiale personale 
ose privilegje gjatë punësimit ose avancimit në punë.  

 
Neni 5 

Persona të përfshirë me këtë ligj, janë: 
1) kryetari i Republikës së Maqedonisë; 
2) deputeti, kryetari dhe nënkryetari në Kuvendin e 

Republikës së Maqedonisë; 
3) kryetari dhe anëtari i Qeverisë i Republikës së 

Maqedonisë; 
4) kryetari i komunës dhe i Qytetit të Shkupit; 
5) kryesuesi dhe anëtarët këshillit të komunës dhe të 

Qytetit të Shkupit; 
6) personat të cilët i zgjedh dhe i emëron Kuvendi i 

Republikës së Maqedonisë; 
7) gjykatësi në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së 

Maqedonisë, gjykatësi në Gjykatën Supreme të Republikës 
së Maqedonisë, gjykatat e apelit, Gjykata administrative 
dhe gjykatat themelore, anëtari i Këshillit Gjyqësor të 
Republikës së Maqedonisë, prokurori publik i Republikës 
së Maqedonisë, prokurorët publikë dhe anëtari i Këshillit të 
prokurorëve publikë; 

8) avokati i popullit, zëvendësit e tij dhe nëpunësit 
udhëheqës shtetërorë në këtë institucion; 

9) funksionarët që udhëheqin me organe të pavarura 
(drejtori, agjenci dhe komisione), organet në përbërje të 
ministrive (drejtori, byro, shërbimi, arkivi, inspektorati dhe 
kapitaneria), funksionarët që udhëheqin me organizata 
juridike (institute dhe ente) dhe nëpunësit e tjerë shtetërorë 
udhëheqës, të cilët i emëron dhe cakton Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë; 

10) avokati publik, zëvendësit e tij dhe nëpunësit 
udhëheqës shtetërorë në këtë institucion; 

11) guvernatori, viceguvernatori, anëtarët e Këshillit të 
Bankës Popullore dhe persona udhëheqës të punësuar në 
Bankën Popullore; 

12) sekretari i përgjithshëm, zëvedëssekretari i 
përgjithshëm dhe nëpunësit udhëheqës shtetërorë në 
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë;  

13) sekretari i përgjithshëm dhe nëpunësit udhëheqës 
shtetërorë në shërbimet e kryetarit të Republikës së 
Maqedonisë;  

14) sekretarët e përgjithshëm dhe sekretarët shtetërorë 
që emërohen në institucionet dhe organet e tjera; 

15) sekretari i komunës dhe sekretari i Qytetit të 
Shkupit; 
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16) personat ushtarakë dhe civilë, eprorët dhe personat 
udhëheqës në Armatën e Republikës së Maqedonisë, 
punëtorët udhëheqës (personat zyrtarë) në Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, në institucionet ndëshkuese 
përmirësuese dhe edukative përmirësuese, në policitë tjera 
(mjekësore, pyjore dhe financiare), personat me detyra dhe 
autorizime të veçanta të punësuar në Ministrinë e 
Mbrojtjes, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Agjencinë e Zbulimit, revizorët e autorizuar shtetërorë dhe 
personat që kryejnë punë dhe detyra punuese të revizionit 
shtetëror në Entin shtetëror për revizion; si dhe personat në 
Agjencinë e aviacionit civil dhe në shoqërinë aksionare, 
dhënësi i shërbimeve në komunikacionin ajror, që kryejnë 
punë dhe detyra të personelit të aviacionit dhe profesional, 
me rëndësi për sigurinë në lundrimin ajror;  

17) anëtari i Akademisë Maqedonase të Shkencave dhe 
Arteve; 

18) personi përgjegjës te personi  juridik i vendit dhe 
personi  fizik i cili themelon institucion të arsimit sipëror; 
personi i zgjedhur me titullin shkencor mësimor, shkencor, 
mësimor, të bashkëpunëtorit dhe titullin profesional në 
institucionin e arsimit sipëror shtetëror dhe privat; 

19) drejtorët dhe anëtarët e këshillit drejtues dhe 
këshillave mbikëqyrëse të ndërmarrjes publike, themelues i 
së cilës është Republika e Maqedonisë ose vetadministrimi 
lokal;  

20) drejtorët dhe anëtarët e këshillit drejtues të 
institucionit publik, themelues i të cilit është Republika e 
Maqedonisë ose vetadministrimi lokal;  

21) anëtarët e këshillave drejtuese dhe drejtorët e 
fondeve shtetërore; 

22) anëtarët e këshillit, këshillit drejtues, drejtori 
ekzekutiv dhe të punësuarit në servisin radiodifuziv publik; 

23) nëpunësit udhëheqës shtetërorë, në pajtim me 
Ligjin për nëpunësit shtetërorë; 

24) funksionari dhe personi udhëheqës në organet dhe 
organizatat, që nuk janë përfshirë me Ligjin për nëpunësit 
shtetërorë; 

25) noteri, përmbaruesi, avokati dhe ndërmjetësuesi; 
26) anëtarët e organeve të odave, të cilat financohen në 

bazë të ligjit; 
27) shefi i misionit diplomatik në shtetin e huaj dhe 

organizatën ndërkombëtare, përkatësisht konsulli; 
28) bartësit e funksioneve në organizatat dhe 

institucionet ndërkombëtare të kandiduar nga Republika e 
Maqedonisë, dhe 

29) kryerësit e funksioneve dhe autorizimeve në 
veprimtari të tjera me karakter publik. 

 
II. OBLIGIMI PËR PARAQITJEN E DEKLARATËS ME 

SHKRIM 
 

Neni 6 
(1) Personi nga neni 5 i këtij ligji, është i obliguar që në 

momentin e dhënies së pajtimit të parevokueshëm me 
shkrim (deklaratës) për kandidimin e paraparë në Kodin 
zgjedhor, ose para marrjes së funksionit publik, t’ia 
paraqesë deklaratën me shkrim të vërtetuar te noteri 
Komisionit, me të cilën deklaron se nuk ka bashkëpunuar 
me organet e sigurimit shtetëror në periudhën nga neni 2 i 
këtij ligji. 

 (2) Personi nga neni 5 i këtij ligji bartës i funksionit 
publik, është i obliguar t’ia paraqesë deklaratën me shkrim 
të vërtetuar te noteri Komisionit, me të cilën deklaron se 
nuk ka bashkëpunuar me organet e sigurimit shtetëror në 
periudhën e përcaktuar në nenin 2 të këtij ligji. 

(3) Komisioni në afatin prej 30 ditësh nga dita e 
konstituimit të tij e shpall njoftimin për datën prej kur 
fillon të rrjedhë afati për paraqitjen e deklaratës së 

vërtetuar me shkrim nga paragrafi (2) i këtij neni, në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë” dhe në së 
paku dy gazeta ditore, nga të cilat së paku nga në një 
gazetë që botohen në gjuhën maqedonase, dhe gazetat që 
botohen në gjuhën që e flasin së paku 20% të qytetarëve, 
që flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga maqedonishtja. 

 (4) Teksti i deklaratës, është si vijon: “Unë (emri dhe 
mbiemri) deklaroj me përgjegjësi se nuk kam 
bashkëpunuar me organet e sigurimit shtetëror në 
periudhën e përfshirë me këtë ligj, si bashkëpunëtor i 
fshehtë ose informator i fshehtë gjatë grumbullimit 
operativ të informatave që kanë qenë lëndë e përpunimit, 
ruajtjes dhe shfrytëzimit nga organet e sigurimit shtetëror, 
në formë të përmbledhjeve të automatizuara ose me dorë të 
të dhënave dhe dosjeve, të formuara dhe të mbajtura për 
persona të caktuar, as nuk kam dhënë urdhra, as nuk kam 
qenë shfrytëzues i informatave të bashkëpunëtorit të 
fshehtë ose informatorit të fshehtë, me të cilat janë shkelur 
ose kufizuar të drejtat dhe liritë themelore të qytetarëve për 
shkaqe politike ose ideologjike, as që për këtë kam 
realizuar leverdi materiale ose privilegje gjatë punësimit 
apo avancimit në punë”. 

 
Neni 7 

Personat kandidatë për bartës ose bartës të funksioneve 
publike, që paraqesin deklaratë në pajtim me dispozitat e 
këtij ligji në aspektin e procedurës për verifikimin e 
fakteve para Komisionit, janë të liruar nga obligimi për 
ruajtjen e fshehtësisë shtetërore, zyrtare, ushtarake ose 
afariste, si dhe të informatës tepër të besueshme, të 
besueshme dhe të brendshme, për të cilën janë njoftuar 
gjatë bashkëpunimit ose me rastin e bashkëpunimit me 
organet e sigurimit shtetëror. 

 
Neni 8 

Komisioni me detyrë zyrtare menjëherë dhe pa 
diskutim, me aktvendim e konfirmon mosparaqitjen e 
deklaratës me shkrim të personit kandidat për bartës të 
funksionit publik ose bartës të funksionit publik dhe e 
shpall në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

 
Neni 9 

(1) Obligimi për paraqitjen e deklaratës në Komision 
për secilën kandidaturë fillon njëkohësisht me nënshkrimin 
e pëlqimit të parevokueshëm me shkrim (deklaratës) të 
kandidatit në pajtim me dispozitat e Kodit zgjedhor.  

(2) Obligimi për paraqitjen e deklaratës në Komision 
për secilën kandidaturë tjetër fillon me fillimin e 
procedurës për kandidim ose konkurrim, të përcaktuar në 
pajtim me ligjin e veçantë.  

(3) Personi nga neni 5 i këtij ligji kandidat për bartës të 
funksionit publik, i cili nuk do t’ia paraqesë deklaratën 
Komisionit, nuk i plotëson kushtet e kandidimit për bartës 
të funksionit publik.  

(4) Komisioni menjëherë, e më së voni në afat prej 24 
orësh, aktvendimin me të cilin konfirmohet mosparaqitja e 
deklaratës me shkrim nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij 
neni, ia dërgon organit ose trupit kompetent për kandidim 
ose konkurrim.   

(5) Organet zgjedhore pas pranimit të aktvendimit nga 
Komisioni për mosplotësimin e kushtit plotësues, për 
shkak të mosparaqitjes së deklaratës nga personi i 
kandiduar për bartës të funksionit publik, në listën e 
paraqitur të kandidatit ose kandidatëve, veprojnë si ndaj 
parregullsisë e cila duhet të mënjanohet, në procedurën e 
kandidimit të paraparë me Kodin zgjedhor.  

(6) Organi tjetër ose trupi kompetent për kandidim, ose 
funksionari i cili udhëheq me organin, pas pranimit të 
aktvendimit nga Komisioni për mosplotësimin e kushtit 
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plotësues, për shkak të mosparaqitjes së deklaratës së 
personit të kandiduar për bartës të funksionit publik, 
vepron si ndaj kushtit plotësues të papërmbushur, në 
procedurën e kandidimit ose të konkurrimit.  

  
Neni 10 

(1) Personi nga neni 5 i këtij ligji bartës i funksionit 
publik, i cili nuk do t’ia paraqesë deklaratën Komisionit 
sipas nenit 6 të këtij ligji, konsiderohet se nuk i plotëson 
kushtet për kryerjen e funksionit publik. 

(2) Aktvendimin për mosplotësimin e kushteve për 
kryerjen e funksionit publik për shkak të mosparaqitjes së 
deklaratës, Komisioni është i obliguar që menjëherë e më 
së voni në afat prej tri ditësh, t’ia dërgojë organit ose trupit 
kompetent për ngritjen e procedurës për shkarkim.    

(3) Mosplotësimin e kushtit për kryerjen e funksionit 
publik për shkak të mosparaqitjes së deklaratës, të kryetarit 
të Republikës dhe të deputetit në Kuvend, Komisioni e 
konfirmon me aktvendim të cilin është i obliguar që 
menjëherë e më së voni në afat prej tri ditësh, t’ia dërgojë 
Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.    

(4) Mosplotësimin e kushtit për kryerjen e funksionit 
publik për shkak të mosparaqitjes së deklaratës të kryetarit 
dhe anëtarit të Qeverisë, Komisioni e konfirmon me 
aktvendim të cilin është i obliguar që menjëherë e më së 
voni në afat prej tri ditësh, t’ia dërgojë Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë.    

 
Neni 11 

Personi kandidat për bartjen e funksionit publik, i cili 
njëherë e ka paraqitur deklaratën në pajtim me nenin 4 të 
këtij ligji, nuk është i obliguar që të paraqesë deklaratë të 
re, në rast të kandidimit ose marrjes së funksionit publik të 
përsëritur. 

  
Neni 12 

(1) Procedurën për konfirmimin e vërtetësisë së 
deklaratës së personit bartës të funksionit publik, 
Komisioni është i obliguar ta ngrejë në afat prej 15 ditësh, 
nga dita e pranimit të deklaratës.   

(2) Procedurën për konfirmimin e vërtetësisë së 
deklaratë së personit kandidat për bartës të funksionit 
publik, Komisioni është i obliguar ta shqyrtojë në afat prej 
24 orësh nga pranimi i deklaratës.   

(3) Procedurën për përcaktimin e vërtetësisë së 
deklaratës së anëtarit të Komisionit për verifikimin e 
fakteve, Komisioni është i detyruar ta ngritë në mbledhjen 
e tij konstituive. 

 
Neni 13 

Komisioni menjëherë pas përfundimit të procedurës së 
verifikimit të fakteve, para Komisionit, përkatësisht nëse 
është ngritur procedurë para gjykatës kompetente pas 
plotfuqishmërisë së aktgjykimit gjyqësor e shpall emrin, 
emrin e babait dhe mbiemrin e personit që ka 
bashkëpunuar me organet e sigurimit shtetëror në “Gazetën 
zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.  

 
III.  KOMISIONI PËR VERIFIKIMIN E FAKTEVE 
 

Neni 14 
(1) Komisioni për verifikimin e fakteve themelohet me 

këtë ligj. 
(2) Komisioni është organ i mëvetësishëm dhe i 

pavarur, që e udhëheq procedurën për konfirmimin e 
fakteve nga deklarata e paraqitur nga personat e përfshirë 
në pajtim me nenin 5 të këtij ligji.  

(3) Komisioni e ka cilësinë e personit juridik, me seli 
në Shkup.  

(4) Mjetet për punën e Komisionit sigurohen nga 
Buxheti i Republikës së Maqedonisë. 

 
Neni 15 

(1) Komisioni përbëhet nga kryetari, zëvendëskryetari 
dhe nëntë anëtarë të cilët i zgjedh dhe shkarkon Kuvendi i 
Republikës së Maqedonisë me shumicë dy të tretat e 
votave nga numri i përgjithshëm i deputetëve, nga radhët e 
personaliteteve me integritet të lartë personal dhe 
profesional, në kohëzgjatje për pesë vjet.  

(2) Në qoftë se anëtarët e Komisionit nuk zgjidhen, 
procedura për zgjedhje përsëritet. 

(3) Në procedurën e përsëritur për zgjedhjen e 
anëtarëve të Komisionit, Kuvendi i Republikës së 
Maqedonisë zgjedhjen e bën me shumicë votash nga numri 
i përgjithshëm i deputetëve. 

(4) Në procedurën e përsëritur grupi parlamentar i 
partisë politike në opozitë që ka më shumë deputetë në 
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë propozon kandidat 
për kryetar të Komisionit për verifikimin e fakteve në afat 
prej dy ditësh pune pas përfundimit të shpalljes së 
përsëritur për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit. 

(5) Nëse grupi parlamentar i partisë politike në opozitë 
që ka më shumë deputetë në Kuvendin e Republikës së 
Maqedonisë në afatin nga paragrafi (4) i këtij neni nuk 
propozon kandidat, atëherë kandidat për kryetar të 
Komisionit për verifikimin e fakteve propozon Komisioni 
për çështjet e zgjedhjeve dhe emërimeve. 

(6) Anëtarët e Komisionit shkarkohen me shumicën me 
të cilën janë zgjedhur. 

 
Neni 16 

(1) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë e boton 
shpalljen për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë” dhe së 
paku në dy gazeta, prej të cilave në njërën nga gazetat që 
botohen në gjuhën maqedonase dhe gazetat që botohen në 
gjuhën që e flasin së paku 20% të qytetarëve, që flasin 
gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase. 

(2) Shpallja nga paragrafi 1 i këtij neni zgjat 15 ditë 
nga dita e botimit të saj në “Gazetën zyrtare të Republikës 
së Maqedonisë”. 

(3) Gjatë zgjedhjes së anëtarëve të Komisionit, 
zbatohet parimi i përfaqësimit përkatës dhe të drejtë.  

(4) Kandidatët për anëtarë të Komisionit i paraqesin 
deklaratë me shkrim Komisionit për çështjet e zgjedhjeve 
dhe emërimeve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, 
me të cilën me vetëdije dhe përgjegjësi vërtetojnë se nuk 
kanë bashkëpunuar me organet e sigurimit shtetëror. 

(5) Komisioni për çështjet e zgjedhjeve dhe emërimeve 
i Kuvendi të Republikës së Maqedonisë, e përgatit 
propozim-listën nga aq kandidatë sa zgjidhen, dhe ia 
dërgon Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. 

 
Neni 17 

(1) Komisioni punon në mbledhje në të cilat marrin 
pjesë më tepër se dy të tretat e anëtarëve të Komisionit. 

(2) Komisioni vendimet i miraton me shumicë votash 
nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Komisionit. 

(3) Mbledhjen e Komisionit e thirr kryetari me 
iniciativën e vet, ose me propozimin me shkrim të së paku 
tre anëtarëve të Komisionit.  

(4) Orari i brendshëm i punës së Komisionit, mënyra e 
ndarjes së lëndëve dhe puna e mbledhjeve të Komisionit, 
rregullohen me Rregulloren e Komisionit të cilën e miraton 
Komisioni. 

(5) Anëtarët e Komisionit me të dhënat e klasifikuara 
veprojnë në përputhje me ligjin.   
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Neni 18 
(1) Cilësia e anëtarit të Komisionit pushon para 

skadimit të kohës për të cilën është zgjedhur: 
- me miratimin e dorëheqjes me shkrim nga ana e 

Kuvendit, 
- nëse Kuvendi konstaton abuzim gjatë ushtrimit të 

funksionit anëtar i Komisionit, 
- Nëse Komisioni konstaton që anëtari i Komisionit ka 

qenë bashkëpunëtor i organeve nga neni 2 i këtij ligji, 
- me humbjen në mënyrë të përhershme të aftësisë 

punuese, për kryerjen e punëve të anëtarit të Komisionit, 
- nëse shkarkohet për shkak të mungesës së 

paarsyeshme në tri mbledhje të njëpasnjëshme, 
- nëse është i dënuar me aktgjykim të plotfuqishëm 

gjyqësor për vepër penale me dënim të pakusht me burgim 
në kohëzgjatje prej së paku gjashtë muajsh, 

- nëse i është kumtuar dënimi për ndalimin e kryerjes 
së profesionit, veprimtarisë ose detyrës, dhe 

- me vdekjen e anëtarit të Komisionit. 
(2) Cilësia e anëtarit të Komisionit nuk pushon me 

plotësimin e kushteve për pensionin e pleqërisë.  
(3) Në vendin e anëtarit të Komisionit, cilësia e të cilit 

ka pushuar para skadimit të kohës për të cilën është 
zgjedhur, zgjidhet anëtari i ri mandati i të cilit zgjat deri në 
skadimin e kohës së anëtarit të Komisionit, në vendin e të 
cilit zgjidhet. 

(4) Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë 
është i obliguar që ta paraqesë në rendin e ditës së 
mbledhjes zgjedhjen e anëtarit të ri të Komisionit, në afatin 
prej 30 ditësh nga dita e përfundimit të shpalljes për 
emërimin e anëtari të Komisionit.  

 
Neni 19 

(1) Anëtar i Komisionit nuk mund të bëhet personi i cili 
është anëtar i organit të partisë politike, as personi i cili 
është i dënuar me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor për 
vepër penale me dënim të pakusht me burgim, në 
kohëzgjatje prej së paku gjashtë muajsh, ose i është 
kumtuar dënimi për ndalimin e kryerjes së profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës. 

(2) Anëtar i Komisionit nuk mund të bëhet personi i cili 
në periudhën e përcaktuar në nenin 2 paragrafi (1) i këtij 
ligji, ka qenë kryetar i shtetit, kryetar dhe nënkryetar i 
Kuvendit, kryetar dhe anëtar i Qeverisë i punësuar në 
organet e sigurimit shtetëror, ose persona të zgjedhur që 
më parë kanë punuar apo punojnë në institucione të cilat në 
pajtim me këtë ligj janë të detyruara të bashkëpunojnë me 
Komisionin.  

 
Neni 20 

Procedurën për shkarkimin e anëtarit të Komisionit, i 
cili pa arsye mungon në tri mbledhje të njëpasnjëshme, 
mund ta ngrejë kryetari i Komisionit, ose së paku tre 
anëtarë të tij. 

 
Neni 21 

Komisioni i ka kompetencat si vijojnë: 
- e konfirmon vërtetësinë e deklaratës së paraqitur, 
- ngre procedurë me detyrë zyrtare me vetiniciativë ose 

iniciativë të personave të tretë, 
- e konfirmon mosparaqitjen e deklaratës me shkrim, 
- i informon organet kompetente për veprimin e 

mëtejmë,  
- e miraton Rregulloren e punës, 
- e përgatit raportin gjashtëmujor për punën e vet, dhe 

ia dërgon Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, dhe 
- kryen edhe punë të tjera të cilat mundësojnë 

konfirmimin e fakteve, të përcaktuara me këtë ligji. 

Neni 22 
(1) Drejtoria e Sigurimit dhe Kundërzbulimit pranë 

Ministrisë së Punëve të Brendshme, Sektori i Sigurimit dhe 
Kundërzbulimit pranë Ministrisë së Mbrojtjes, Agjencia e 
Zbulimit dhe Arkivi Shtetëror i Republikës së Maqedonisë, 
janë të obliguar që Komisionit t’ia paraqesin për inspektim 
të drejtpërdrejtë dhe dispozicionin, të gjitha të dhënat 
relevante, shkresat dhe dokumentet e tjera (në tekstin e 
mëtejmë:   të dhënat), në pajtim me kushtet e përcaktuara 
me ligj të veçantë.  

(2) Organet kompetente nga paragrafi (1) i këtij neni, 
procedojnë për kërkesat e Komisionit, në afat prej tri ditësh 
pune, ndërsa kur kërkesat kanë të bëjnë me kandidatët 
bartës të funksioneve publike në afat prej 24 orësh.  

(3) Të dhëna, iniciativa dhe parashtresa Komisionit 
mund t’ia dërgojnë edhe personat e tretë.  

(4) Për shqyrtimin e çështjeve të veçanta, Komisioni 
mund të kërkojë mendimin nga ekspertët profesionalë të 
vendit dhe të huaj dhe personat e tjerë, dhe t’i ftojnë që të 
marrin pjesë në mbledhjen e Komisionit. 

 
Neni 23 

Për kryerjen e punëve profesionale, administrative dhe 
teknike të Komisionit, formohet Sekretariati si shërbim 
profesional i Komisionit, me të cilin udhëheq sekretari 
përgjithshëm i Komisionit për verifikimin e fakteve, i 
emëruar nga Komisioni në kohëzgjatje prej pesë vitesh. 

 
IV. PROCEDURA PËR VERIFIKIMIN  

E FAKTEVE 
 

Neni 24 
Komisioni në procedurën për verifikimin e fakteve, 

është i obliguar që ta respektojë dinjitetin e personalitetit të 
personit, për të cilin mbahet procedura. 

 
Neni 25 

(1) Komisioni me konkluzion, me të cilin udhëhiqet me 
procedurën, e njofton paraqitësin se deklarata nuk është në 
pajtim me të dhënat me të cilat disponon Komisioni. 

(2) Komisioni me konkluzion nga paragrafi (1) i këtij 
neni, e thirr paraqitësin e deklaratës i cili e kundërshton 
konkluzion, që  të prononcohet, në afat prej  pesë ditësh 
nga pranimi, me gojë ose me shkrim. 

 
Neni 26 

(1) Mbledhja e Komisionit është e mbyllur për 
opinionin kur prononcohet personi pas deklaratës së 
paraqitur.  

(2) Nëse personi nga paragrafi (1) i këtij neni e kërkon 
këtë me shkrim, mbledhja e Komisionit është publike, në 
pjesën në të cilën nuk përdoren informata të klasifikuara. 

(3) Komisioni pas kundërshtimit të paraqitësit të 
deklaratës, në afat prej tri ditësh, miraton aktvendim me të 
cilin vërteton se kundërshtimi i paraqitësit të deklaratës 
nuk është në pajtim me të dhënat me të cilat disponon 
Komisioni, për shkak se nuk plotësohet kushti për kryerjen 
e funksionit publik, të cilin menjëherë ia dërgon paraqitësit 
të deklaratës.  

 
Neni 27 

(1) Personi nga neni 5 i këtij ligji, i cili edhe më tej i 
konteston të dhënat e dërguara nga organi kompetent 
Komisionit dhe aktvendimin e tij sipas të cilit deklarata e 
tij është e pavërtetë, dërgohet në afat prej tetë ditësh nga 
dita e dërgimit të aktvendimit gjyqit kompetent që të ngrejë 
procedurë të bazuar në parimet e prioritetit dhe urgjencës.  
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(2) Nëse nuk ngrihet procedura në afatin nga paragrafi 
(1) i këtij neni, konsiderohet se personi pajtohet me të 
dhënat të cilat i verifikon Komisioni, pastaj Komisioni e 
miraton aktvendimin përfundimtar. 

(3) Pas aktvendimit përfundimtar të Komisionit 
paraqitësi i deklaratës ka të drejtë ankese. 

 
Neni 28 

 (1) Gjyqi kompetent në afat prej pesë ditësh ngre 
procedurë e cila është urgjente, në të cilën vendos për 
kërkesën për konfirmimin e vërtetësisë së deklaratës me 
shkrim të dhënë para Komisionit.  

(2) Derisa zgjat procedura në gjyq, Komisioni nuk 
ndërmerr veprime lidhur me deklaratën. 

(3) Për ngritjen e procedurës para gjyqit kompetent, 
paraqitësi i deklaratës e njofton Komisionin. 

 
Neni 29 

Komisioni pa diskutim e konstaton mosprononcimin e 
personit të thirrur lidhur me të dhënat me të cilat 
disponojnë organet kompetente shtetërore, sipas të cilave 
deklarata e tij nuk është e vërtetë dhe për këtë e informon 
organin kompetent shtetëror për procedimin e mëtejmë.  

 
V. KUSHTI PLOTËSUES PËR PUNËT ME INTERES 

PUBLIK DHE VEPRIMTARITË E TJERA TË 
PERSONAVE JURIDIKË 

 
Neni 30 

(1) Obligimin për paraqitjen e deklaratës me shkrim 
Komisionit, sipas këtij ligji e kanë edhe themeluesit dhe të 
punësuarit në shoqërinë tregtare radiodifuzive dhe 
institucionin radiodifuziv jofitimprurës, të cilët kanë leje 
për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive dhe themeluesit 
dhe të punësuarit në shoqëri nga sfera e shtypit, avokati, 
shoqëria e avokatëve dhe ndërmjetësi, në afatin e 
përcaktuar në nenin 6 paragrafi (3) i këtij ligji.  

(2) Obligimi për paraqitjen e deklaratës me shkrim 
Komisionit, gjatë themelimit dhe punësimit në shoqërinë 
tregtare radiodifuzive dhe institucionin radiodifuziv 
jofitimprurës, të cilët kanë leje për kryerjen e veprimtarisë 
radiodifuzive, dhe gjatë themelimit dhe punësimit në 
shoqëri nga sfera e shtypit, fillon me fillimin e procedurës 
për regjistrim dhe konkurrim  

(3) Obligimi për paraqitjen e deklaratës me shkrim 
Komisionit,  avokatit dhe ndërmjetësit, fillon me paraqitjen 
e kërkesës për regjistrim në Listën emërore të  avokatëve 
në Odën e Avokatëve të Republikës së Maqedonisë dhe 
Odën e Ndërmjetësve. 

 
Neni 31 

(1) Akademia e Shkencës dhe e Arteve e Maqedonisë 
mund të parashohë kusht plotësues, në kuptim të këtij ligji, 
për anëtarët e vet dhe për zgjedhjen dhe avancimin e tyre. 

(2) Institucionet e larta arsimore mund të parashohin 
kusht plotësues, në kuptim të këtij ligji, për personin 
përgjegjës në personin juridik dhe fizik të vendit i cili 
themelon institucion të lartë arsimor, personin e zgjedhur 
në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor, 
bashkëpunëtor dhe në titull profesional në institucionin 
shtetëror dhe të lartë arsimor. 

 
Neni 32 

Themeluesi i shoqërisë radiodifuzive dhe shoqërisë nga 
sfera e mediumeve të shtypura mund ta parashohë kushtin 
plotësues sipas këtij ligji për kandidatët për punësim, të 
punësuarit në shoqëri dhe personat e tjerë të angazhuar, në 
aktet e brendshme për sistematizimin e vendeve të punës 
ose kodekset përkatëse etike të gazetarëve. 

Neni 33 
(1) Oda e Avokatëve të Republikës së Maqedonisë 

mund ta parashohë kushtin plotësues në kushtet e 
nevojshme për avokat, ndërsa sipas këtij ligji për 
kandidatët për anëtarë dhe për anëtarët e Odës së 
Avokatëve të Republikës së Maqedonisë, për avokatët 
kandidatë për regjistrim në Listën emërore të avokatëve 
dhe avokatëve me licencë për punë, në aktet e tyre të 
brendshme, deklaratën solemne dhe Kodeksin e etikës së 
avokatit.  

(2) Oda e ndërmjetësve mund ta parashohë kushtin 
plotësues në kushtet e nevojshme për ndërmjetës, ndërsa 
sipas këtij ligji, për kandidatët për anëtarë dhe për anëtarët 
e organeve të Odës së Ndërmjetësve, për kandidatë për 
regjistrim në Listën e ndërmjetësve dhe ndërmjetësve me 
certifikatë, në aktet e tyre të brendshme dhe Kodeksin e 
etikës së ndërmjetësve.  

 
Neni 34 

(1) Partitë politike mund ta parashohin kushtin 
plotësues, sipas këtij ligji, për kandidatët për bartës ose 
bartësit e funksioneve partiake, anëtarët e organeve dhe për 
të punësuarit në shërbimet profesionale, në aktet e tyre 
themeluese dhe programore.   

(2) Shoqatat e qytetarëve dhe fondacionet mund ta 
parashohin kushtin plotësues, sipas këtij ligji, për 
kandidatët për bartës ose bartësit e funksioneve 
udhëheqëse, anëtarët e organeve dhe për të punësuarit në 
shërbimet profesionale, në aktet e tyre themeluese dhe 
programore dhe kodekset e etikës.  

(3) Bashkësitë fetare dhe grupet religjioze mund ta 
parashohin kushtin plotësues, sipas këtij ligji, për 
kandidatët për bartës ose bartësit e funksioneve udhëheqëse 
dhe anëtarët e organeve, në aktet e tyre themeluese dhe 
aktet e tjera të brendshme dhe kanunet.  

 
Neni 35 

(1) Për veprimet nga nenet 32, 33 dhe 34 të këtij ligji, 
personat udhëheqës dhe organet kompetente të subjekteve 
e njoftojnë Komisionin. 

(2) Komisioni njoftimin nga paragrafi (1) i këtij neni e 
shpall në ueb faqen e vet.  

(3) Komisioni procedon për kërkesat e personave 
udhëheqës dhe organeve kompetente të subjekteve nga 
nenet 32, 33 dhe 34 të këtij ligji lidhur me verifikimin e 
fakteve për personat anëtarë, anëtarë të organeve ose të 
punësuar te ata, në pajtim me kompetencën e përcaktuar 
me këtë ligj. 

 
V. DISPOZITAT NDËSHKUESE 

 
Neni 36 

(1) Ai që do ta bëjë fshehjen, ndryshimin, fshirjen, 
shtimin, zhdukjen ose shpalljen e paautorizuar të të 
dhënave lidhur me bashkëpunimin e personave me organet 
e sigurimit shtetëror, do të dënohet me dënim me parajse 
me dënim me burg deri në një vit. 

(2) Nëse veprën nga paragrafi (1) i këtij neni e bën 
personi zyrtar në kryerjen e detyrës, do të dënohet me 
burgim prej së paku katër vjet.  

 
Neni 37 

(1) Ai që do ta nxisë kryerjen e fshehjes, ndryshimit, 
fshirjes, shtimit, zhdukjes, ose shpalljes së paautorizuar të 
të dhënave lidhur me bashkëpunimin e personave me 
organet e sigurimit shtetëror, do të dënohet me dënim me 
para ose me burgim deri në një vit.  
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(2) Nëse veprën nga paragrafi (1) i këtij neni, e kryen 
personi zyrtar në kryerjen e detyrës, do të dënohet me 
burgim prej tre muaj deri në tri vjet. 

 
Neni 38 

Për dhënien e deklaratës së rrejshme të vërtetuar me 
shkrim nga neni 6 i këtij ligji, personi bart pasoja, sipas 
Kodit penal të Republikës së Maqedonisë.  

 
VI.  DISPOZITAT KALIMTARE DHE 

PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 39 
(1) Sekretarin e përgjithshëm të Komisionit për 

verifikimin e fakteve e zgjedh Komisioni në afat prej 20 
ditësh nga dita e konstituimit të tij.  

(2) Sekretari i përgjithshëm Komisionit ia dorëzon 
propozimaktet për organizimin dhe sistematizimin e 
brendshëm të vendeve të punës në Sekretariat në afat prej 
15 ditësh nga dita e zgjedhjes së tij. 

(3) Sekretariati do të formohet në afatin prej 30 ditësh 
nga dita e miratimit të akteve për organizimin dhe 
sistematizimin e brendshëm. 

 
Neni 40 

(1) Anëtarët e Komisionit do të zgjidhen më së voni në 
afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

(2) Aktin për përmbajtjen dhe formën e deklaratës me 
shkrim nga neni 6 i këtij ligji, Komisioni do ta miratojë më 
së voni në afatin prej 15 ditësh nga dita e konstituimit të tij. 

 
Neni 41 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë, më së voni deri 
në ditën e zgjedhjes së anëtarëve të Komisionit, i siguron 
kushtet themelore materiale teknike dhe hapësinore për 
fillimin e punës së Komisionit.   

 
Neni 42 

Ky Ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa do 
të zbatohet pesë vjet prej ditës së hyrjes së tij në fuqi.  

___________ 
179. 

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003 и 58/2006), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 29 јануари 2008 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПРА-
ЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНА 
ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО БОСНА  

И ХЕРЦЕГОВИНА ЕУФОР,  АЛТЕА 
 
1. Во Одлуката за испраќање на единица на Арми-

јата на Република Македонија за учество во мировна 
операција на Европската унија во Босна и Херцеговина 
ЕУФОР, Алтеа („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 1/2008), во алинејата 3 сврзникот „и“ се 
брише и се додава нова алинеја 4, која гласи: 

„ – еден подофицер за превентивна медицина во 
Командата на ЕУФОР во Сараево,“. 

Алинејата 4 станува алинеја 5. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
         Бр. 07-483/1                       Претседател 
29 јануари 2008 година      на Собранието на Република 
              Скопје                    Македонија, 
                                Љубиша Георгиевски, с.р. 

___________ 
180. 

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003 и 58/2006), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 29 јануари 2008 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦA НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА -  МЕДИЦИНСКИ 
ТИМ ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА 

ВО АВГАНИСТАН 
 
1. За учество во состав на Меѓународните сили за 

безбедносна поддршка на Авганистан – ИСАФ, се ис-
праќа единица на Армијата на Република Македонија -  
еден медицински тим во состав од четворица припад-
ници на постојаниот состав на Армијата на Република 
Македонија (едно цивилно лице и тројца подофицери), 
во состав на здружениот медицински тим од земјите 
потписнички на Јадранската повелба за ИСАФ ми-
сијата во Авганистан – Чешка болница, за период од 
шест месеци, сметано од февруари 2008 година. 

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместу-
вање, исхрана и итна медицинска помош на учесници-
те во мировната операција од точката 1 на оваа одлука, 
ги обезбедува Република Чешка, а делумно ги обезбе-
дува Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
мировната операција ќе ги изврши Министерството за 
одбрана. 

4. По завршувањето на учеството во мировната 
операција Владата на Република Македонија поднесу-
ва извештај пред Собранието на Република Македо-
нија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
         Бр. 07-484/1                         Претседател 
29 јануари 2008 година      на Собранието на Република 
            Скопје                          Македонија, 
                                 Љубиша Георгиевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
181. 

Врз основа на член 10 став 3 и 4 од Законот за 
вршење на занаетчиска дејност („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 62/04 и 55/07), министерот 
за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТИ-
ТЕ КОИ МОЖАТ ДА ГИ  ВРШАТ ЗАНАЕТЧИИТЕ 

 
Член  1 

Во Правилникот за определување на дејностите кои 
можат да ги вршат занаетчиите (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 87/04), во “Листата   бр. 1- 
Дејности кои можат да ги вршат занаетчиите”, во делот                                     
“2  - Електромашинство” по точка 51 се додава нова 
точка 51-а која гласи: 

“51-а   ГЛ / 36.61   Производство на имитација на 
накит”. 

По точка 59 се додаваат две нови точки 59-а и 59-б 
кои гласат: 

“59-а   И  / 74.20/2     Проектирање” и 
“59-б   Љ / 92.31.1   Создавање и интерпретација на 

уметнички дела”. 
Во делот “6 - Здравје и нега на тело”, по точка 127 

се додава нова точка   127-а која гласи: 
“127-а  ГЕ / 24.51 Производство на сапуни и 

детергенти, препарати за  чистење и полирање”. 
Во делот “11 - Лични услуги”, по точка 167 се 

додаваат две нови точки 167-а и 167-б кои гласат: 
“167-а    А / 01.42   Услуги во одгледувањето 

животни освен ветеринарни услуги (нега и згрижување 
на животни)” и 

“167-б    А / 02.01   Одгледување, користење и 
заштита на шуми (сечење на дрва, столбови, колци, 
гредици, огревно дрво, шумски трупци, собирање на 
шумски плодови и сл.)”. 

Во “Листата бр. 4- Занаетчиски дејности за кои не е 
потребно соодветно образование”, по точката 1 се 
додава нова точка 1-а која гласи: 

“1-а   А / 01.42    Услуги во одгледувањето животни 
освен ветеринарни услуги (нега и згрижување на 
животни)”. 

По точка 2 се додава нова точка 2-а која гласи: 
“2-а А / 02.02 Услуги во одгледувањето и 

користењето на шумите (транспорт на трупци внатре 
во шумите)”. 

 
Член  2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
   Бр. 08-495/1  

15 јануари 2008 година                        Министер, 
        Скопје                        Вера  Рафајловска, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

182. 
Врз основа на членот 18 став 3 од Законот за вино-

то („Службен весник на Република Македонија” бр. 
69/2004), министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА КОМИЊЕТО И ВИНСКИОТ 
ТАЛОГ ЗА ДЕСТИЛАЦИЈА ИЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

НА ОЦЕТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се уредува постапката за доста-

вување на комињето и винскиот талог од производс-
твото на вино за дестилација или производство на оцет.  

 
Член 2 

Производител на вино, во смисла на овој правил-
ник, е правно или физичко лице кое преработува грозје 
или шира во вино или за чија сметка грозјето или ши-
рата се преработуваат во вино. 

Дестилатор, во смисла на овој правилник, е правно 
или физичко лице или група на лица која:  

- Дестилира вино, вино зајакнато за дестилација 
или споредни производи при производство на вино, 
вклучително и комиње и талог, и  

- Има одобрение од Министерството за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство за дестилација.   

 
Член 3 

Производителите на вино го доставуваат комињето 
и винскиот талог до дестилаторите најдоцна до 15 јули 
во текот на винската година. 

Производителите на вино кои произведуваат по-
малку од 25 хектолитри вино годишно на својот имот 
не треба да доставуваат комиње и вински талог за де-
стилација или производство на оцет. 

При доставувањето на комињето и винскиот талог до 
дестилаторите, производителите на вино доставуваат и 
потврда за доставување на комињето и винскиот талог 
за дестилација или производство на оцет на образец 
даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник. 

 Потврдата за доставување на комињето и винскиот 
талог за дестилација или производство на оцет се пот-
пишува од страна на производителот на вино и дести-
латорот.  

Производителите на вино водат евиденција за коли-
чините на комиње и вински талог доставен за дестила-
ција или производство на оцет за секоја година во влез-
ните и излезни регистри согласно член 13 од Законот 
за виното.  

 
Член 4 

Количината на алкохол на комињето и винскиот та-
лог треба да биде најмалку 10% во однос на количината 
на алкохол на виното од кое се добиени споредните 
производи, доколку виното е добиено од грозје. 

Во технички оправдани случаи, количината на ал-
кохол на комињето и винскиот талог треба да биде нај-
малку 5% доколку виното е добиено преку винифика-
ција на шира, делумно ферментирана шира или млади 
вина во ферментација.  

Доколку минималната количина на алкохол на ко-
мињето и винскиот талог не е постигната, производи-
телите на вино доставуваат и вино од своето сопствено 
производство заради остварување на количината на ал-
кохол од став 1 на овој член.  

 
Член 5 

Одредбите од овој правилник ќе престанат да важат 
по приемот на Република Македонија во Европската 
унија.  

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
        Бр. 08-16694/ 2    
27 декември 2007 година                   Министер, 

        Скопје                         Ацо Спасеноски, с.р. 



29 јануари 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 14 - Стр. 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образец број 1 



Стр. 16 - Бр. 14 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 јануари 2008 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
183. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Битола 3 – Оп-
штина Битола. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Битола 3, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-1174/1   

23 јануари 2008 година                       Директор, 
             Скопје                  Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

184. 
Врз основа на член 68 став 2, а во врска со член 13 

став 2 од Законот за Народна банка на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05, 129/06), гувернерот 
на Народна банка на Република Македонија донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА КАМАТНАТА СТАПКА КОЈА НАРОД-
НА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЈА  

ПЛАЌА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА 
 
1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

каматната стапка која Народна банка на Република Ма-
кедонија ја плаќа на задолжителната резерва („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 53/02, 64/02, 11/03, 72/03 и 
51/04). 

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија”, а ќе се применува од 11.02.2008 
година. 

 
     Бр. 616 

25 јануари 2008 година                          Гувернер, 
      Скопје                                 м-р Петар Гошев, с.р. 

___________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО 
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

185. 
Врз основа на член 8 став (4) од Правилникот за на-

доместоци (,,Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 5/2006 и 76/2007), Управниот одбор на Агенци-
јата за супервизија на капитално финасирано пензиско 
осигурување, на седницата, одржана на 25 јануари 2008 
година, донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОЧЕТОК 
НА ПРИМЕНАТА НА НАМАЛУВАЊЕ НА ПРО-
ЦЕНТОТ НА НАДОМЕСТОКОТ ОД ПРИДОНЕСИ-
ТЕ КОЈ ГО НАПЛАТУВА АКЦИОНЕРСКО ДРУШ-
ТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ  

НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД  СКОПЈЕ  
Член 1 

Акционерско друштво за управување со пензиски 
фондови НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД  Скопје, од 1 февру-
ари 2008 година, го применува намалениот процент на 
надоместокот од придонесите во износ од 6,9% од уп-
латените придонеси од секој поединечен член.   

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.  

   Бр. 02-100/3                                   Претседател 
25 јануари 2008 година                   на Управниот одбор, 

       Скопје                              Анета Димовска, с.р. 
___________ 

186. 
Врз основа на член 8 став (4) од Правилникот за на-

доместоци (,,Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 5/2006 и 76/2007), Управниот одбор на Аген-
цијата за супервизија на капитално финасирано пензис-
ко осигурување, на седницата, одржана на 25 јануари 
2008 година, донесе    

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОЧЕТОК НА 
ПРИМЕНАТА НА НАМАЛУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ 
НА НАДОМЕСТОКОТ ОД ПРИДОНЕСИТЕ КОЈ  ГО  
НАПЛАТУВА КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО 

АД СКОПЈЕ  
Член 1 

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје, од 1 февру-
ари 2008 година, го применува намалениот процент на 
надоместокот од придонесите во износ од 6,8% од 
уплатените придонеси од секој поединечен член.   

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”.  
         Бр. 02-100/4                                  Претседател 
25 јануари 2008 година                  на Управниот одбор, 
             Скопје                                Анета Димовска, с.р. 

___________ 
 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  
НА МАКЕДОНИЈА 

187. 
Врз основа на член 56, став 1, точка 14, а во врска 

со член 54 став 1, точка 8, член 63а, 63б и 63в од Зако-
нот за здравственото осигурување („Сл. весник на РМ“ 
бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 
84/2005, 37/2006, 18/2007 и 36/2007), и член 2, член 5 и 
член 18 од Правилникот за утврдување на критериуми 
и постапка за одредување на референтни цени на леко-
ви („Сл.весник на РМ“ бр. 8/2008), Управниот одбор на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на 24.01.2008 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА 
ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ 
КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРА-
ВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  НА МАКЕДОНИЈА  

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат референтни цени на 

лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар 
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.  

Член 2 
Референтни цени се утврдуваат за следните лекови: 
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на РМ“, а ќе се 

објави по добивање на согласност од Министерот за здравство.  
 
   Бр. 02- 653/9                                                      Управен одбор 

24 јануари 2008 година                                           Претседател, 
      Скопје                                Аљбон Џемаили, с.р.
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188. 
Врз основа на член 56 од Законот за здравственото 

осигурување („Сл.весник на РМ“ бр. 25/00, 34/00, 96/00, 
50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06 и 18/07 и 36/07), Уп-
равниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, на седницата одржана на 16.01.2008 
година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ОРТОПЕДСКИ 
И ДРУГИ ПОМАГАЛА ЗА КОИ ОСИГУРЕНИТЕ 
ЛИЦА МОЖАТ ДА ОСТВАРАТ ПРАВО НА ТОВАР 
НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  

НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во член 2 на Одлуката за утврдување на референт-

ни цени на ортопедски и други помагала за кои осигу-
рените лица можат да остварат право на товар на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија („Сл. 
весник на РМ“ бр.18/04, 76/04, 56/06, 61/06, 41/07, 
62/07 и 132/07), во табелата по редниот број 183/2 се 
додава: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе се 
објави по добивањето на согласност од министерот за 
здравство. 

 
    Бр. 02-314-7                              Управен одбор 

16 јануари 2008 година                       Претседател, 
      Скопје                                  Аљбон Џемаили, с.р. 

__________ 
189. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 
член 69 од Законот за здравствено осигурување („Служ-
бен весник на РМ” бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/05, 37/06, 18/07 и 36/07), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на ден 16.01.2008 
година, донесе   

                                        
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ 
И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ-
ТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ 
ВРШАТ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА  

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат критериумите за 

склучување договори и за начинот на плаќање на 
здравствените услуги кои ги пружаат здравствените 
установи на осигурените лица во специјалистичко-кон-
султативната здравствена заштита на товар на средс-
твата за задолжително здравствено осигурување. 

 
Член 2 

Како здравствени услуги во специјалистичко-кон-
султативната здравствена заштита, во смисла на овој 
правилник, се сметаат основните здравствени услуги 

од член 9 став 1 точка б) специјалистичко-консултатив-
ната здравствена заштита од Законот за здравственото 
осигурување (во натамошниот текст: Закон). 

 
Критериуми за склучување на договор 

 
Член 3 

За обезбедување на здравствени услуги на осигуре-
ните лица во специјалистичко-консултативната зашти-
та Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
(во натамошниот текст: Фонд) склучува договори со 
здравствените установи. 

Договорите од став 1 на овој член се склучуваат до-
колку здравствената установа ги исполнува следните 
критериуми: 

1) да укажува здравствени услуги што се во рамки-
те на дејноста за која е регистрирана согласно Законот 
за здравствената заштита;  

2) да постојат услови за вршење на соодветната деј-
ност (простор, опрема и кадри);  

3) да има утврден план и програма за обезбедување 
на здравствени услуги на осигурените лица; 

4) да има утврден финансиски план на потребните 
средства за обезбедување одреден вид и обем на здрав-
ствени услуги на осигурените лица; 

5) да се вклопува со потребите на населението на 
подрачјето на здравствената установа; 

6) да се платени придонесите за задолжително 
здравствено осигурување; 

7) да негува добри деловни односи. 
Договорите од став 1 и 2 на овој член Фондот ги 

склучува, доколку има утврдени средства во буџетот 
на Фондот за таа намена, по доставена понуда за склу-
чување на договор придружена со потребна документа-
ција, со важност на договорот за тековната година. 

 
II. УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ 

 
Појдовни основи за утврдување на надоместокот  

Член 4 
Надоместокот за вршење на здравствените услуги 

од член 2 на овој правилник за секоја деловна година 
се утврдува со договор склучен помеѓу Фондот и зд-
равствената установа, врз основа на планираните сред-
ства за специјалистичко-консултативната здравствена 
заштита утврдени во Буџетот на Фондот; 

Надоместокот од став 1 на овој член се утврдува 
врз основа на следните критериуми: 

1. Податоци за работењето на здравствената устано-
ва во последните три години и тоа:  

- средствата за здравствени услуги на осигурените 
лица уплатени од Фондот на здравствената установа во 
последните три години; 

- трошоците на здравствената установа за видот и 
видот и обемот на здравствените услуги на осигурени-
те лица остварени во последните три години;  

- Фактурирани износи од здравствените установи за 
извршени здравствени услуги на осигурените лица во 
последните три години; 

2. Планирани  податоци за остварување на здрав-
ствени услуги во здравствените установи за годината 
за која се утврдува надоместокот: 

- планиран вид и обем на здравствени услуги на 
осигурените лица што ќе се вршат во здравствената 
установа, во согласност со потребите на населението 
на подрачјето на здравствената установа;  

- планирани средства на здравствената установа за 
обезбедување на видот и обемот на здравствени услуги 
за осигурените лица врз основа на финансиска анализа 
за потребите и оправданоста од таквите здравствени 
услуги; 

- Број на осигурените лица кои гравитираат кон 
здравствената установа.  



Стр. 36 - Бр. 14 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 јануари 2008 
 

Годишниот надоместок за обезбедување на здравстве-
ни услуги во специјалистичко-консултативната здравстве-
на заштита се утврдува врз основа на вредносни поени за 
секој пооделен критериум од став 2 на овој член.  

Поените од став 2 точка 1 и 2 на овој член ги утвр-
дува  со Одлука Управниот одбор на Фондот.   

 
Утврдување на трошоците на здравствената устано-

ва и видот и обемот на здравствените услуги 
 

Член 5 
Како трошоци на здравствената установа за здрав-

ствени услуги, во смисла на член 4 точка 1 и 2 од овој 
правилник, се сметаат остварените трошоци во прет-
ходните три години за пружените здравствени услуги 
на осигурените лица искажани според аналитички ста-
вки и потставки за: 

- плати и надоместоци на вработените во здравстве-
ната установа кои учествувале во вршење на дејноста, 
според нивната квалификациона структура;  

- трошоци за лекови, помошен медицински матери-
јал и санитетски материјал  како што се: лекови, вакци-
ни, ортопедски справи и помагала, санитетски матери-
јали, други медицински материјали: потрошни матери-
јали за дијализа, лабораториски и фотолабораториски 
материјали, рендген филмови, контрастни средства, 
катетри и водичи, материјали за терапија и рехабилита-
ција и други медицински материјали користени врз 
основа на процедурите за лекување со медицина бази-
рана на докази; 

- трошоци за стоки и услуги патни и дневни трошо-
ци, комунални услуги, трошоци за затоплување, тро-
шоци за комуникација и транспорт,   трошоци за мате-
ријали (административни материјали, работна облека и 
обувки и други материјали), трошоци за тековно одр-
жување, договорни услуги, други оперативни трошоци.  

Капитални инвестиции во здравството (изградба, 
реновирање, набавка на мебел и канцалариска опрема 
на објектите како и набавките на медицинска опрема и 
санитетски и други моторни возила) се обезбедуваат 
преку посебни програми  и истите не се вклучени како 
дел од вкупниот надоместок  на здравствени услуги. 

 
Планирање на видот и обемот на здравствените  

услуги 
 

Член 6 
Како вид и обем на здравствени услуги, во смисла 

на член 4 точка 2 на овој правилник, се сметаат здрав-
ствени услуги кои здравствената установа ќе ги обезбе-
ди на осигурените лица според вид и обем во тековната 
година , групирани по групи на дијагнози по МКБ – 10 
со слични дијагностичко терапевски процедури ( во по-
натамошниот текст: „терапевски процедури“). 

Планирањето на видот и обемот на здравствените 
услуги за тековната година се врши врз основа на стап-
ката на морбидитетот и на бројот на населението на по-
драчјето на здравствената установа, односно на поши-
рокото подрачје од кое гравитира населението за одре-
ден вид на здравствени услуги. 

Планирањето на средствата за обезбедување на пла-
нираниот вид и обем на здравствените услуги се врши 
врз основа на трошоците на здравствената установа ос-
тварени во последните три години, корегирано со тро-
шоците на планираното зголемување односно намалу-
вање на видот и обемот на здравствените услуги, гру-
пирани по терапевски процедури.  

Во случаи кога планираниот вид и обем на здрав-
ствени услуги за тековната година е значително пого-
лем од видот и обемот на истите здравствени услуги во 
претходните години, индексот на зголемувањето на 
средствата за тековната година по тој основ се утврду-
ва од просечниот број на тој вид на услуги во Републи-
ка Македонија во минатата, во однос на планираните 
услуги во тековната година. 

Распределба на надоместокот 
 

Член 7 
Надоместокот пресметан врз основа на член 5 и 6 

од овој правилник се смета како договорен износ на на-
доместокот за тековната година. 

Надоместокот од став 1 на овој член се состои од: ос-
новен надоместок (фиксен дел); надоместок според из-
вршувањето на договорениот вид и обем на здравствени 
услуги (променлив дел) и надоместок според исполнува-
њето на целите што треба да се постигнат низ резулта-
тите од извршената работа (променлив дел). 

Структурата на надоместоците од став 2 на овој 
член се остварува на следниот начин: 

 
 2008 2009 2010 
 % % % 
1. Основен надоместок 40 20 0 
2.Надоместок според извршува-
њето на договорениот вид и 
обем на здравствени услуги 
(променлив дел) 45 65 85 
3.Надоместок според исполнува-
њето на целите што треба да се 
постигнат низ резултатите од из-
вршената работа (променлив дел) 15 15 15 

                                                                
Пресметаните износи на надоместокот врз основа 

на став 3 на овој член, за секоја деловна година, се 
утврдуваат во договорот помеѓу Фондот и здравствена-
та установа. 
 
Цели што треба да се постигнат низ резултатите од 

извршената работа 
 

Член 8 
За оценување на успешноста на работењето во 

здравствената устсанова ќе се применуваат следните 
индикатори: 

- количник (однос) на бројот на првите и повторе-
ните амбулантски  прегледи,  

-  задоволство на осигурените лица,  
- број на упати до здравствената установа. 
 

Начин на плаќање 
 

Член 9 
Договорениот надоместок за здравствени услуги на 

здравствената установа, според член 7 на овој правилник, 
за деловната година се дели на 12 еднакви месечни из-
носи, доколку со договорот не е поинаку определено. 

 
Член 10 

Износот на надоместокот според член 7 став 3 точ-
ка 2 и 3  на овој правилник се исплатува доколку здрав-
ствената установа ги извршила договорениот вид и 
обем на здравствени услуги и ги остварила договоре-
ните цели што треба да се постигнат низ резултатите 
од извршената работа. 

 
Член 11 

Износот на надоместокот според извршувањето  на 
договорениот вид и обем на здравствени услуги утвр-
ден според член 7 став 3 точка 2 на овој правилник, во 
текот на годината се намалува со индексот на вкупно 
пресметаните бодови на извршените здравствени услу-
ги во однос на планираните, пресметани според бодо-
вите во ценовникот на здравствените услуги во Репуб-
лика Македонија, по терапевски процедури, врз основа 
на остварените резултати во претходното тримесечије.  
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Член 12 
Доколку не се остварат планираните цели износот 

на надоместокот по основ на остварувањето на целите 
од член 7 став 3 точка 3 на овој правилник, се намалува 
со просечниот индекс на индикаторите за секоја од 
утврдените цели, врз основа на утврдените резултати, 
во предходните три месеци. 

Видот на индикаторите и роковите од став 1 на овој 
член, се утврдуваат со договорот помеѓу Фондот и 
здравствената установа.  

 
Склучување на договорот 

 
Член 13 

Договорот за укажување на здравствените услуги и 
за надоместокот утврден врз основа на овој правилник 
помеѓу Фондот и здравствената установа се склучува 
најдоцна до 31 декември во тековната година за след-
ната година, по извршеното усогласување. 

Составен дел на договорот се: 
- извештај за приходи и трошоците на здравствена-

та установа во последните три години;  
- извештај за видот и обемот на извршените здрав-

ствени услуги на осигурени лица во последните три 
години;  

- извештај за бројот и структурата на вработените 
во последните три години; 

- извештај за видовите, количините и износите на 
лековите, медицинските материјали и другите матери-
јали потрошени во претходната година;  

- план на приходи и трошоците на здравствената 
устнова за тековната година; 

- план и структурата на вработените за тековната 
година; 

- план за видот и обемот на здравствените услуги за 
тековната година;  

- план на цели што треба да се постигнат во работе-
њето на здравствената установа. 

 
Користење на средствата во здравствената установа 

 
Член 14 

Со средствата остварени според овој правилник и до-
говорот, здравствената установа располага самостојно. 

Остварените средства според овој правилник и дого-
ворот не можат да се пренаменат за исплата на плати и 
надоместоци на плати на вработените, ниту за други на-
мени со кои ќе се предизвика намалување на правата и 
квалитетот на здравствените услуги на осигурените лица. 

Средствата остварени од заштеди можат да се кори-
стат за унапредување на дејноста на здравствената 
установа.  

 
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 15 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за критериумите за 
склучување на договори и за начинот на плаќање на 
здравствените услуги на здравствените установи кои вр-
шат специјалистичко-консултативна и болничка здрав-
ствена заштита („Сл. весник на РМ“ бр. 54/2003, 35/2006 
и 137/2006).  

 
Член 16 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија", а ќе се објави по добивањето на соглас-
ност од министерот за здравство. 

 
  Бр. 02 - 314/4                              Управен одбор 

16 јануари 2008 година                       Претседател, 
       Скопје                               Аљбон Џемаили, с.р. 

190. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 

член 69 од Законот за здравствено осигурување („Служ-
бен весник на РМ” бр. 25/00, 34/00, 96/00, 50/01, 11/02, 
31/03, 84/05, 37/06, 18/07 и 36/07), Управниот одбор на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на ден 16.01.2008 година, донесе  

                                       
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВО-
РИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВ-
СТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТА-
НОВИ КОИ ВРШАТ БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА  

ЗАШТИТА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат критериумите за 

склучување договори и за начинот на плаќање на 
здравствените услуги кои ги пружаат здравствените 
установи на осигурените лица во болничката здрав-
ствена заштита на товар на средствата за задолжително 
здравствено осигурување. 

 
Член 2 

Како здравствени услуги во болничката здравствена 
заштита, во смисла на овој правилник, се сметаат основ-
ните здравствени услуги од член 9 став 1 точка б) специја-
листичко-консултативната здравствена заштита и точка в) 
болничката здравствена заштита од Законот за здравст-
веното осигурување (во натамошниот текст: Закон). 

 
Критериуми за склучување на договор  

Член 3 
За обезбедување на здравствени услуги на осигуре-

ните лица во болничката здравствена заштита Фондот 
за здравствено осигурување на Македонија (во ната-
мошниот текст: Фонд) склучува договори со здравстве-
ните установи. 

Договорите од став 1 на овој член се склучуваат до-
колку здравствената установа ги исполнува следните 
критериуми: 

1) да укажува здравствени услуги што се во рамки-
те на дејноста за која е регистрирана согласно со Зако-
нот за здравствената заштита; 

2) да постојат услови за вршење на соодветната деј-
ност (простор, опрема и кадри); 

3) да има утврден план и програма за обезбедување 
на здравствени услуги на осигурените лица и  

4) да има утврден финансиски план на потребните 
средства за обезбедување одреден вид и обем на здрав-
ствени услуги на осигурените лица; 

5) да се вклопува со потребите на населението на 
подрачјето на здравствената установа; 

6) да се платени придонесите за задолжително 
здравствено осигурување; 

7) да негува добри деловни односи. 
Договорите од став 1 и 2 на овој член Фондот ги 

склучува, доколку има утврдени средства во буџетот 
на Фондот за таа намена, по доставена понуда за склу-
чување на договор придружена со потребна документа-
ција, со важност на договорот за тековната година. 

 
II. УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ 

 
Појдовни основи за утврдување на надоместокот  

Член 4 
Надоместокот за вршење на здравствените услуги 

од член 2 на овој правилник за секоја деловна година 
се утврдува со договор склучен помеѓу Фондот и зд-
равствената установа, врз основа на планираните сред-
ства за болничка  здравствена заштита утврдени во Бу-
џетот на Фондот. 
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Надоместокот од став 1 на овој член се утврдува 
врз основа на следните критериуми: 

1. Податоци за работењето на здравствената устано-
ва во последните три години и тоа:  

- средствата за здравствени услуги на осигурените 
лица уплатени од Фондот на здравствената установа во 
последните три години; 

- трошоците на здравствената установа за видот и 
видот и обемот на здравствените услуги на осигурени-
те лица остварени во последните три години;  

- фактурирани износи од здравствените установи за 
извршени здравствни услуги на осигурените лица во 
последните три години; 

2. Планирани податоци за остварување на здрав-
ствени услуги во здравствената установа за годината за 
која се утврдува надоместокот: 

- планиран вид и обем на здравствени услуги на 
осигурените лица што ќе се вршат во здравствената 
установа, во согласност со потребите на населението 
на подрачјето на здравствената установа;  

- планирани средства на здравствената установа за 
обезбедување на видот и обемот на здравствени услуги 
за осигурените лица врз основа на финансиска анализа 
за потребите и оправданоста од таквите здравствени 
услуги; 

- Број на осигурените лица кои гравитираат кон 
здравствената установа.  

3. Финансиско управување: 
- Намалување на вкупните долгови; 
- Економичност во потрошувачката на лекови и ме-

дицински потрошен материјал; 
Годишниот надоместок за обезбедување на здрав-

ствени услуги во болничката здравствена заштита се 
утврдува врз основа на вредносни поени за секој поо-
делен критериум од став 2 на овој член.  

Поените од став 3 на овој член ги утврдува  со Од-
лука Управниот одбор на Фондот.   

 
Утврдување на трошоците на здравствената устано-

ва и видот и обемот на здравствените услуги 
 

Член 5 
Како трошоци на здравствената установа за здрав-

ствени услуги, во смисла на член 4 точка 1 и 2 од овој 
правилник, се сметаат остварените трошоци во прет-
ходните три години за пружените здравствени услуги 
на осигурените лица искажани според аналитички ста-
вки и потставки за: 

- плати и надоместоци на вработените во здравстве-
ната установа кои учествувале во вршење на дејноста, 
според нивната квалификациона структура;  

- трошоци за лекови, помошен медицински матери-
јал и санитетски материјал  како што се: лекови, вакци-
ни, ортопедски справи и помагала, санитетски матери-
јали, други медицински материјали: потрошни матери-
јали за дијализа, лабораториски и фотолабораториски 
материјали, рендген филмови, контрастни средства, ка-
тетри и водичи, вградени материјали - инплантанти, 
материјали за терапија и рехабилитација и други меди-
цински материјали користени врз основа на процедури-
те за лекување со медицина базирана на докази; 

- трошоци за стоки и услуги патни и дневни трошо-
ци, комунални услуги, трошоци за затоплување, тро-
шоци за комуникација и транспорт, трошоци за мате-
ријали (административни материјали, работна облека и 
обувки, постелнина, храна за болни и други материја-
ли), трошоци за тековно одржување, договорни услуги, 
други оперативни трошоци.  

Капитални инвестиции во здравството (изградба, 
реновирање, набавка на мебел и канцалариска опрема 
на објектите како и набавките на медицинска опрема и 
санитетски и други моторни возила) се обезбедуваат 
преку посебни програми  и истите не се вклучени како 
дел од вкупниот надоместок  на здравствени услуги. 

 
Планирање на видот и обемот на здравствените  

услуги 
 

Член 6 
Како вид и обем на здравствени услуги, во смисла 

на член 4 точка 2 на овој правилник, се сметаат здрав-
ствени услуги кои здравствената установа ќе ги обезбе-
ди на осигурените лица според вид и обем во тековната 
година , групирани по групи на дијагнози по МКБ – 10 
со слични дијагностичко терапевски процедури ( во по-
натамошниот текст: „терапевски процедури“), и по ди-
јагностички сродни групи - ДРГ. 

Планирањето на видот и обемот на здравствените 
услуги за тековната година се врши врз основа на стап-
ката на морбидитетот и на бројот на населението на по-
драчјето на здравствената установа, односно на поши-
рокото подрачје од кое гравитира населението за одре-
ден вид на здравствени услуги. 

Во случаи кога планираниот вид и обем на здрав-
ствени услуги за тековната година е значително пого-
лем од видот и обемот на истите здравствени услуги во 
претходните години, индексот на зголемувањето на 
средствата за тековната година по тој основ се утврду-
ва од просечниот број на тој вид на услуги во Републи-
ка Македонија во минатата, во однос на планираните 
услуги во тековната година. 

 
Финансиско управување 

 
Член 7 

Вкупниот надоместок на здравствената установа во 
тековната година може да се зголеми по основ на до-
бро финансиско управување во предходната година врз 
основа на: 

- Намалување на вкупните долгови и 
- Економичност во потрошувачката на лекови и ме-

дицински потрошни материјали.   
 

Распределба на надоместокот  
Член 8 

Вкупниот надоместокот утврден врз основа на член 
4 од овој правилник се смета како договорен износ на 
надоместокот за тековната година. 

Надоместокот од став 1 на овој член се состои од: ос-
новен надоместок (фиксен дел); надоместок според из-
вршувањето на договорениот вид и обем на здравствени 
услуги (променлив дел) и надоместок според исполнува-
њето на целите што треба да се постигнат низ резулта-
тите од извршената работа (променлив дел). 

Структурата на надоместоците од став 2 на овој 
член се остварува на следниот начин: 

  
 2008 
 % 
1. Основен надоместок 70 
2.Надоместок според извршувањето на 
договорениот вид и обем на здравствени 
услуги – ДРГ (променлив дел) 20 
3.Надоместок според исполнувањето на 
целите што треба да се постигнат низ ре-
зултатите од извршената работа (про-
менлив дел) 10 
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Висината на надоместоците од  став 3 на овој член  
за деловната година, се утврдува во договорот помеѓу 
Фондот и здравствената установа.  

 
Цели што треба да се постигнат низ резултатите од 

извршената работа 
 

Член 9 
За оценување на успешноста на работењето во 

здравствената установа ќе се применуваат следните ин-
дикатори: 

- број на хоспитализирани пациенти,   
-  просечно време на престој во болница, 
- број на лекувани пациенти во дневна болница,  
- број на повторно примени пациенти или број на 

повторни операции (реоперации) за иста дијагноза, во 
перид од еден месец по отпуштањето,  

- број на инфекции предизвикани во болница. 
  

Начин на плаќање 
 

Член 10 
Вкупниот надоместок за здравствени услуги на 

здравствената установа, според член 8 на овој правил-
ник, за деловната година се дели на 12 еднакви месеч-
ни износ. 

Месечниот надоместок од став 1 на овој член на 
здравствената установа и се исплатува во целост до 
крајот на месецот за претходниот месец. 

 
Член 11 

Износот на надоместокот според член 8 став 3 точ-
ка 2 и точка 3 на овој правилник се исплатува доколку 
здравствената установа ги извршила договорениот вид 
и обем на здравствени услуги односно услугите по ди-
јагностички сродни групи - ДРГ ги оствари договоре-
ните цели што треба да се постигнат низ резултатите 
од извршената работа. 

 
Член 12 

Износот на надоместокот  според извршувањето  на 
договорениот вид и обем на здравствени услуги утвр-
ден согласно член 8 став 3 точка 2 на овој правилник, 
во текот на годината може да  се намалува. 

Намалувањето од став 1 на овој член се врши спо-
ред индексот на вкупно пресметаните бодови на извр-
шените здравствени услуги во однос на планираните, 
пресметани според бодовите во ценовникот на здрав-
ствените услуги во Република Македонија по терапев-
ски процедури во претходното тромесечије, односно за 
неостварувањето на дијагностички сродни групи - ДРГ. 

 
Член 13 

Износот на надоместокот по основ на остварување-
то на целите од член 8 став 3 точка 3 на овој правил-
ник, се намалува со просечниот индекс на индикатори-
те за секоја од утврдените цели, врз основа на утврде-
ните резултати, во предходните три месеци. 

 
Член 14 

Од 1.07.2008 година со започнување на примена на 
системот на ДРГ, вкупниот надоместок на здравствена-
та установа може да се зголеми или намали до 20% , во 
зависност од индексот на ефикасност кој се пресметува 
со помош на Дијагностичко сродни групи, како совре-
мен систем за класификација на пациентите. 

Индексот на ефикасносте е вредноста помеѓу вкуп-
ниот обем на извршени услуги и вкупно потрошените 
средства за извршување на истите. 

Индексот на ефикасност ја отсликува реалната цена 
на здравствените услуги во една здравствена установа, 
во однос на останатите здравствени установи во Репуб-
лика Македонија. 

Истиот има за цел изедначување на чинењето на 
здравствените услуги во сите здравствени установи во 
Република Македонија. 

Индексите на ефикасност се објавуваат месечно за 
секоја здравствена установа која работи со Фондот. 

Исплатата според индексот на ефикасност ќе започ-
не да се применува од моментот на воспоставување на 
системот на ДРГ. 

 
Склучување на договорот 

 
Член 15 

Договорот за укажување на здравствените услуги и 
за надоместокот утврден врз основа на овој правилник 
помеѓу Фондот и здравствената установа се склучува 
најдоцна до 31 декември во тековната година за след-
ната година, по извршеното усогласување. 

Составен дел на договорот се: 
- извештај за приходи и трошоците на здравствена-

та установа во последните три години;  
- извештај за видот и обемот на извршените здрав-

ствени услуги на осигурени лица во последните три 
години;  

- извештај за бројот и структурата на вработените 
во последните три години; 

- извештај за видовите, количините и износите на 
лековите, медицинските материјали и другите матери-
јали потрошени во претходната година;  

- план на приходи и трошоците на здравствената 
устнова за тековната година; 

- план и структурата на вработените за тековната 
година; 

- план за видот и обемот на здравствените услуги за 
тековната година;  

- план на цели што треба да се постигнат во работе-
њето на здравствената установа. 

 
Користење на средствата во здравствената установа 

 
Член 16 

Со средствата остварени според овој правилник и до-
говорот, здравствената установа располага самостојно. 

Здравствената установа остварените средствата 
според овој правилник и договорот,  не може да ги пре-
намени  за исплата на плати и надоместоци на плати на 
вработените ниту за други намени доколку со тоа се 
предизвикува  намалување на правата и квалитетот на 
здравствените услуги на осигурените лица. 

Средствата остварени од заштеди можат да се кори-
стат за унапредување на дејноста на здравствената 
установа.  

 
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

                                                                     
Член 17 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за критериумите за 
склучување на договори и за начинот на плаќање на 
здравствените услуги на здравствените установи кои вр-
шат специјалистичко-консултативна и болничка здрав-
ствена заштита („Сл. весник на РМ“ бр. 54/2003, 35/2006 
и 137/2006).  

 
Член 18 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се објави по добивањето на соглас-
ност од министерот за здравство. 

 
   Бр. 02 - 314/5                              Управен одбор 

16 јануари 2008 година                        Претседател, 
      Скопје                                  Аљбон Џемаили, с.р. 
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