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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

2856.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Републи-
ка Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ЗАКОНОТ ЗА СТУ-

ДЕНТСКИОТ СТАНДАРД

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за студентскиот стандард,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 27 август 2013 година.

 
      Бр. 07-3251/1                               Претседател
27 август 2013 година            на Република Македонија,                      

     Скопје                                Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ЗАКОНОТ ЗА СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД

Член 1
Во Законот за студентскиот стандард („Службен 

весник на Република Македонија“ број 15/13), во чле-
нот 26 се додава нов став (1), кој гласи:

„(1) Директорот на студентскиот дом, од редот на 
вработените во студентскиот дом, определува лице/ли-
ца одговорни за сместување на примените студенти.“

Ставовите (1) и (2) стануваат ставови (2) и (3).

Член 2
Во членот 58 став (1) алинеја 3  зборовите: „49 став 

(1)“ се заменуваат со зборовите: „38 став (2) алинеја 5“.
Ставот (6) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 7.500 до 15.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице 
во правното лице, ако смести студент спротивно на чле-
нот 38 став (2) алинеја 5 од овој закон.“

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:
„(7) Глоба во износ од 5.000 до 7.000 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече на вработеното ли-
це во правното лице кое е определено за сместување на 
примените студенти, ако смести студент спротивно на 
членот 26 став (1) од овој закон.“

Член 3
Се овластува Законодавно-правната комисија на Со-

бранието на Република Македонија да утврди пречи-
стен текст на Законот за студентскиот стандард.

Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”.

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E

LIGJIT PËR STANDARDIN E STUDENTEVE

Neni 1
Në Ligjin për standardin e studenteve (“Gazeta Zyrtare 

e Republikes së Maqedonise” numer  15/13), në nenin 26 
shtohet paragrafi i ri (1), si vijon: 

“(1) Drejtori i konviktit të studenteve, nga radhet e të 
punesuarve në konviktin e studenteve, cakton person/perso-
na pergjegjes për vendosjen e studenteve të pranuar.” 

Paragrafet (1) dhe (2) behen paragrafe (2) dhe (3). 

Neni 2
Në nenin 58 paragrafi (1) alineja 3 fjalet: "49 paragrafi 

(1)” zevendesohen me fjalet: "38 paragrafi (2) alineja 5”. 
Paragrafi (6) ndryshohet si vijon: 
“Gjobe në shume prej 7 500 deri në 15 000 euro në kun-

dervlere me denare do t’i shqiptohet edhe personit pergjegjes 
në personin juridik, nese e vendos studentin në kundershtim 
me nenin 38 paragrafi (2) alineja 5 të ketij ligji.” 

Pas paragrafit (6) shtohet paragrafi i ri (7), si vijon: 
“(7) Gjobe në shume prej 5 000 deri 7 000 euro në kun-

dervlere me denare do t’i shqiptohet personit të punesuar te 
personi juridik i cili eshte i caktuar për vendosjen e studen-
teve të pranuar, nese e vendos studentin në kundershtim me 
nenin 26 paragrafi (1) të ketij ligji." 

Neni 3
Autorizohet Komisioni Juridik-Ligjvenes i Kuvendit të 

Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastru-
ar të Ligjit për standardin e studenteve. 

Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 

“Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".
___________

2857.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Републи-
ка Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БИРОТО 
ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Се прогласува Законот за дополнување на Законот 
за Бирото за развој на образованието,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 27 август 2013 година.

 
      Бр. 07-3255/1                               Претседател
27 август 2013 година            на Република Македонија,                      

     Скопје                                Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БИРОТО 

ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Член 1
Во Законот за Бирото за развој на образованието 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 
37/2006, 142/2008, 148/2009 и 69/13), во членот 7 по  
алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:
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„- му предлага на министерот за образование и нау-
ка адаптирани и преведени наставни програми на јази-
ците на кои се изведува наставата во Република Маке-
донија од Меѓународниот центар за наставни програми 
на Кембриџ (Cambridge International Examinations) за ос-
новно образование, согласно со закон;“. 

Член 2
Се овластува Законодавно-правната комисија на Со-

бранието на Република Македонија да утврди пречи-
стен текст на Законот за Бирото за развој на образовани-
ето.

Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“.

_________

L I GJ
PËR PLOTESIMIN E LIGJIT PËR BYRONE 

E ZHVILLIMIT TË ARSIMIT

Neni 1
Në Ligjin për Byrone e Zhvillimit të Arsimit ("Gazeta 

Zyrtare  e Republikes së Maqedonise" numer 37/2006, 
142/2008, 148/2009 dhe 69/13), në nenin 7 pas alinese 3 
shtohet alineja e re 4, si vijon:

"- i propozon ministrit të Arsimit dhe Shkences, progra-
me mesimore të adaptuara dhe të perkthyera në gjuhet në të 
cilat realizohet mesimi në Republiken e Maqedonise nga 
Qendra Nderkombetare për Programe Mesimore e Kem-
brixhit (Cambridge International Examinations) për arsi-
min fillor, në pajtim me ligjin;". 

Neni 2
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të 

Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastru-
ar të Ligjit për Byrone e Zhvillimit të Arsimit.

Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 

"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".
____________

2858.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Републи-
ка Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕБ-
НИЦИ  ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за учебници за основно и средно образо-
вание,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 27 август 2013 година.

 
      Бр. 07-3256/1                               Претседател
27 август 2013 година           на Република Македонија,                      

     Скопје                                Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА УЧЕБНИЦИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО 

ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1
Во Законот за учебници за основно и средно образо-

вание („Службен весник на Република Македонија“ 
број 98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12 и 
24/13), во членот 5 ставот (2) се менува и гласи:

„За наставните предмети за кои се употребуваат 
адаптирани учебници од странство, може да се одобри 
еден учебник со придружен дидактички и работен мате-
ријал кој Министерството за образование и наука (во 
натамошниот текст: Министерството) го набавува за 
употреба, согласно со закон.“

Член 2
Во членот 5-а зборовите: „од природното подрачје“ 

се бришат, а зборовите „Обединетото Кралство на Ве-
лика Британија и Северна Ирска“ се заменуваат со збо-
ровите: „Издавачката куќа на Универзитетот Кембриџ 
(Cambridge University Press)“.

Член 3
Членот 13-а се менува и гласи: 
„(1) Педагошката служба, по доставувањето од Би-

рото на донесена адаптирана и преведена наставна про-
грама од Cambridge International Examinations, доставу-
ва барање до Издавачката куќа на Универзитетот Кем-
бриџ (Cambridge University Press), за изготвување на 
адаптиран учебник од странство.

(2)  Издавачката куќа на Универзитетот Кембриџ 
(Cambridge University Press) адаптираниот учебник од 
странство го доставува во рок од 180 дена.

(3) Педагошката служба адаптираниот учебник од 
странство  го доставува до рецензентската комисија и 
до Бирото, односно Центарот за средно стручно образо-
вание и обука, во рок од седум дена од денот на добива-
њето од Издавачката куќа на Универзитетот Кембриџ ( 
Cambridge University Press).

(4) Рецензентската комисија врши стручно вредну-
вање на адаптираниот учебник од странство, во рок од 
14 дена од денот на приемот на адаптираниот учебник 
од странство  и го доставува стручното вреднување на 
адаптираниот учебник од странство  до директорот на 
Педагошката служба.

(5) Бирото, односно Центарот за средно стручно 
образование и обука, во рок од седум дена од денот на 
приемот на адаптираниот учебник од странство до ди-
ректорот на Педагошката служба доставува образложе-
но мислење за усогласеноста на адаптираниот учебник 
од странство  со наставната програма.

(6) Директорот на Педагошката служба, во рок од 
три дена од денот на приемот на стручното вреднување 
од рецензентската комисија и позитивно мислење од 
Бирото, односно Центарот за средно стручно образова-
ние и обука, донесува одобрение за употреба на адапти-
раниот учебник од странство.

(7) Одобрениот адаптиран учебник од странство 
Министерството го откупува согласно со закон.
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 (8) Министерот и Издавачката куќа на Универзите-
тот Кембриџ (Cambridge University Press) потпишуваат 
договор за откупување на адаптиран учебник од странс-
тво во кој се утврдуваат меѓусебните права и обврски.

(9) Начинот на вршењето на рецензирањето на адап-
тираниот учебник од странство го уредува министерот 
на предлог на Бирото.“

Член 4
Во членот 17 став (27) зборот „само“ и зборовите: 

на овој член „од членот 13-а став (8) од овој закон“ се 
бришат.

Член 5
Се овластува Законодавно-правната комисија на Со-

бранието на Република Македонија да утврди пречи-
стен текст на Законот за учебници за основно и средно 
образование.

Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”.

__________

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 
PËR LIBRA SHKOLLORE PËR ARSIM FILLOR 

DHE TË MESEM

Neni 1
Në Ligjin për libra shkollore për arsim fillor dhe të me-

sem ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer  
98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12 dhe 24/13) 
në nenin 5 paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 

"Për lendet mesimore për të cilat perdoren libra shkollore 
të adaptuar nga vende të huaja, mund të lejohet një liber 
shkollor me material shoqerues pune dhe didaktik të cilin Mi-
nistria e Arsimit dhe Shkences (në tekstin e metejshem:  Mi-
nistria) e blen për perdorim, në pajtim me ligjin."

Neni 2
Në nenin 5-a fjalet: "nga sfera natyrore" shlyhen, e fja-

let: "Mbreteria e Bashkuar e Britanise së Madhe dhe Irlan-
des Veriore" zevendesohen me fjalet:  "Shtepia Botuese e 
Universitetit të Kembrixhit (Cambridge University Press)".

Neni 3
Neni 13-a ndryshohet si vijon:  
"(1) Sherbimi Pedagogjik, pas dorezimit nga Byroja të 

programit mesimor të miratuar të adaptuar dhe të perkthyer 
nga Cambridge International Examinations, dorezon kerke-
se te Shtepia Botuese e Universitetit të Kembrixhit (Cam-
bridge University Press), për hartimin e librit shkollor të 
adaptuar nga vendi i huaj. 

(2) Shtepia Botuese e Universitetit të Kembrixhit (Cam-
bridge University Press) librin shkollor të adaptuar nga ven-
di i huaj e dorezon në afat prej 180 ditesh. 

(3) Sherbimi Pedagogjik, librin shkollor të adaptuar 
nga vendi i huaj e dorezon te Komisioni i Recensenteve 
dhe te Byroja, perkatesisht Qendra për Arsim dhe Trajnim 
të Mesem Profesional, në afat prej shtate ditesh nga dita e 
marrjes nga Shtepia Botuese e Universitetit të Kembrixhit 
(Cambridge University Press).  

(4) Komisioni i Recensenteve kryen vleresim profesio-
nal të librit shkollor të adaptuar nga vendi i huaj, në afat 
prej 14 ditesh nga dita e pranimit të librit shkollor të adaptu-
ar nga vendi i huaj dhe e dorezon vleresimin profesional të 
librit shkollor të adaptuar nga vendi i huaj te drejtori i Sher-
bimit Pedagogjik. 

(5) Byroja, perkatesisht Qendra për Arsim dhe Trajnim 
të Mesem Profesional, në afat prej shtate ditesh nga dita e 
pranimit të librit shkollor të adaptuar nga vendi i huaj, te 
drejtori i Sherbimit Pedagogjik dorezon mendim të arsyetu-
ar për harmonizimin e librit shkollor të adaptuar nga vendi 
i huaj me programin mesimor. 

(6) Drejtori i Sherbimit Pedagogjik në afat prej tri di-
tesh nga dita e pranimit të vleresimit profesional nga Komi-
sioni i Recensenteve dhe mendimit pozitiv nga Byroja, per-
katesisht Qendra për Arsim dhe Trajnim të Mesem Profesi-
onal, miraton leje për perdorimin e librit shkollor të adaptu-
ar nga vendi i huaj. 

(7) Librin shkollor të adaptuar të lejuar nga vendi i huaj 
Ministria e blen në pajtim me ligjin.  

(8) Ministri dhe Shtepia Botuese e Universitetit të Kem-
brixhit (Cambridge University Press) nenshkruajne marrevesh-
je për blerjen e librit shkollor të adaptuar nga vendi i huaj në të 
cilin percaktohen të drejtat dhe obligimet e ndersjella. 

(9) Menyren e kryerjes së recensimit të librit shkollor të 
adaptuar nga vendi i huaj e rregullon ministri me propozim 
të Byrose."  

Neni 4
Në nenin 17 paragrafi (27) fjala "vetem" dhe fjalet: të ketij 

neni "nga neni 13-a paragrafi (8) të ketij ligji" shlyhen. 

Neni 5
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të 

Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastruar 
të Ligjit për libra shkollore për arsim fillor dhe të mesem.  

Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 

"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise". 
__________

2859.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Републи-
ка Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за трговските друштва,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 27 август 2013 година.

 
      Бр. 07-3257/1                               Претседател
27 август 2013 година            на Република Македонија,                      

     Скопје                                Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

Член 1
Во Законот за трговските друштва („Службен вес-

ник на Република Македонија“ број 28/2004, 84/2005, 
25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12 и 70/13), во 
членот 552-а став (1) зборовите: „30 дена“ се заменува-
ат со зборовите: „една година“. 

Во ставот (3) зборовите: „120 дена“ се заменуваат 
со зборовите: „една година“.

Член 2
Одредбата од членот 1 на овој закон се однесува и 

на започнатите постапки на предлозите за стечај соглас-
но со Законот за  стечај и бришење на субјектот од Цен-
тралниот регистар на Република Македонија.

Член 3
 Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија”.
__________

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SHOQERI 

TREGTARE

Neni 1
Në Ligjin për shoqeri tregtare ("Gazeta Zyrtare e Re-

publikes së Maqedonise" numer 28/2004, 84/2005, 
25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12 dhe 70/13), 
në nenin 552-a paragrafi (1) fjalet: "30 ditesh" zevendeso-
hen me fjalet: "një viti".

Në paragrafin (3) fjalet: "120 ditesh", zevendesohen me 
fjalet: "një viti".

Neni 2
Dispozita nga neni 1 i ketij ligji ka të beje edhe me pro-

cedurat e filluara të propozimeve për falimentim në pajtim 
me Ligjin për falimentim dhe shlyerjen e subjektit nga Reg-
jistri Qendror i Republikes së Maqedonise.

Neni 3
 Ky ligj hyn në fuqi në diten e botimit në "Gazeten Zyr-

tare të Republikes së Maqedonise".
__________

2860.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Републи-
ка Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ 
ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот 
за превоз во патниот сообраќај,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 27 август 2013 година.

 
      Бр. 07-3258/1                               Претседател
27 август 2013 година            на Република Македонија,                      

     Скопје                                Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ 

ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

Член  1
Во Законот за превоз во патниот сообраќај („Служ-

бен весник на Република Македонија“ број 68/2004, 
127/2006, 114/2009, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12 и 
23/13), во членот 24-а став 6 по алинејата 3 се додава 
нова алинеја 4, која гласи:

„- при електронско барање за одобрување на возен 
ред за нови линии, доколку на трасата на линијата за ве-
ќе одобрен возен ред има две заеднички станици, за по-
аѓање од Велес, Куманово и Тетово кон Скопје во пери-
од од 6,00 до 8,00 часот секој ден и за поаѓање од Скоп-
је кон Велес, Куманово и Тетово во периодот од 15,30 
и 17,30 часот секој ден, временскиот интервал од едно 
до друго поаѓање изнесува 10 минути.“

Член 2
 Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија”.
__________

L I G J
PËR PLOTESIMIN E LIGJIT PËR TRANSPORT NË 

KOMUNIKACIONIN RRUGOR

Neni 1
Në Ligjin për transport në komunikacionin rrugor ("Ga-

zeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise numer 68/2004, 
127/2006, 114/2009, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12 dhe 
23/13), në nenin 24-a paragrafi 6 pas alinese 3 shtohet aline-
ja e re 4, si vijon:

"-gjate kerkeses elektronike për miratim të orarit të udhe-
timeve për linja të reja, nese në trasene e linjes për orar të ud-
hetimit tanime të miratuar ka dy stacione të perbashketa, për 
nisje nga Velesi, Kumanova dhe Tetova drejt Shkupit në peri-
udhen prej ores 06,00 deri në oren 08,00 çdo dite dhe për nis-
je nga Shkupi drejt Velesit, Kumanoves dhe Tetoves në peri-
udhen prej ores 15,30 dhe 17,30 çdo dite, intervali kohor nga 
njera nisje deri në nisjen tjeter eshte 10 minuta".

Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në diten e botimit në "Gazeten Zyr-

tare të Republikes së Maqedonise".
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2861.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Републи-
ка Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖУВАЊЕ НА М-НАВ АД СКОПЈЕ СО ЗАЕМ КАЈ 
ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ПО 
ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ПО ПРОЕКТОТ ЗА НАД-
ГРАДБА НА МАКЕДОНСКИОТ СИСТЕМ ЗА ВОЗ-
ДУХОПЛОВНА  НАВИГАЦИЈА - ВТОРА ФАЗА БЕЗ 

ДРЖАВНА ГАРАНЦИЈА

Се прогласува Законот за задолжување на М-НАВ 
АД Скопје со заем кај Европската банка за обнова и раз-
вој по Договорот за заем по Проектот за надградба на 
македонскиот систем за воздухопловна навигација - 
втора фаза без државна гаранција,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 27 август 2013 година.

 
      Бр. 07-3259/1                               Претседател
27 август 2013 година            на Република Македонија,                      

     Скопје                                Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА М-НАВ АД СКОПЈЕ СО 
ЗАЕМ КАЈ ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И 
РАЗВОЈ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ПО ПРОЕКТОТ 
ЗА НАДГРАДБА НА МАКЕДОНСКИОТ СИСТЕМ ЗА 
ВОЗДУХОПЛОВНА  НАВИГАЦИЈА - ВТОРА ФАЗА

БЕЗ ДРЖАВНА ГАРАНЦИЈА

Член 1
М-НАВ АД Скопје се задолжува кај Европската банка 

за обнова и развој со заем во износ од 11.150.000 евра, наме-
нет за реализација на Проектот за надградба на македонски-
от систем за воздухопловна навигација - втора фаза.

Член 2
Условите и начинот на користење на заемот од членот 

1 од овој закон се утврдуваат со Договор за заем за Прое-
ктот за надградба на македонскиот систем за воздухоплов-
на навигација - втора фаза, кој ќе се склучи меѓу М-НАВ 
АД Скопје и Европската банка за обнова и развој.

Во име на М-НАВ АД Скопје Договорот за заем од 
ставот 1 на овој член ќе го потпише Управниот одбор 
на М-НАВ АД Скопје.

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

е 12 години, со вклучен грејс период од три години. 
Каматната стапка е еднаква на тримесечен ЕУРИ-

БОР зголемен за 3,75 % на годишно ниво.
Заемот ќе се отплаќа девет години на секој 15 март, 

15 јуни, 15 септември и 15 декември. Отплатата почну-
ва три години по денот на потпишување на Договорот 
за заем од членот 2 став 1 од овој закон. 

М-НАВ АД Скопје ñ плаќа на Европската банка за 
обнова и развој еднократна провизија во висина од 
1,25% од износот на заемот. 

За износот на неповлечените средства од заемот од 
членот 1 од овој закон, на Европската банка за обнова и 
развој се плаќа провизија на годишно ниво во висина од 
0,5% од износот на неповлечените средства од заемот. 

На обврските поврзани со заемот од членот 1 од 
овој закон кои нема да се платат во предвидените роко-
ви, ќе се плаќа казнена камата во висина на годишната 
каматна стапка од ставот 2 на овој член, зголемена за 
2% на годишно ниво. 

Член 4
М-НАВ АД Скопје заемот од членот 1 од овој закон 

ќе го отплаќа од сопствени средства.

Член 5
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.
_________

L I GJ
PËR HUAMARRJE TË M-NAV SHA-SHKUP TE 
BANKA EVROPIANE PËR RINDERTIM DHE 
ZHVILLIM SIPAS MARREVESHJES PËR HUA PËR 
PROJEKTIN PËR MBINDERTIMIN E SISTEMIT 
MAQEDONAS PËR NAVIGACION TË AVIACIONIT 

- FAZA E DYTE PA GARANCI SHTETERORE

Neni 1
M-NAV SHA-Shkup merr hua te Banka Evropiane për 

Rindertim dhe Zhvillim në shume prej 11 150 000 euro, të de-
dikuar për realizimin e Projektin për mbindertimin e sistemit 
maqedonas për navigacion të aviacionit - faza e dyte. 

Neni 2
Kushtet dhe menyra e shfrytezimit të huas nga neni 1 i ke-

tij ligji, percaktohen me Marreveshjen për hua për Projektin 
për mbindertimin e sistemit maqedonas për navigacion të avia-
cionit - faza e dyte, që do të lidhet ndermjet M-NAV SHA-
Shkup dhe Bankes Evropiane për Rindertim dhe Zhvillim. 

Në emer të M-NAV SHA-Shkup Marreveshjen për hua 
nga paragrafi 1 i ketij neni, do ta nenshkruaje Keshilli Drej-
tues i M-NAV SHA-Shkup.

Neni 3
Afati i pageses së huas nga neni 1 i ketij ligji eshte 12 

vite, me grejs periudhe të perfshire prej tre vitesh.
Shkalla e kamates eshte e barabarte me EURIBOR të 

zmadhuar për 3,75 % në nivel vjetor. 
Huaja do të paguhet nente vite në çdo 15 mars, 15, qers-

hor 15 shtator dhe 15 dhjetor. Pagesa fillon tre vite pas di-
tes së nenshkrimit të Marreveshjen për hua nga neni 2 para-
grafi 1 të ketij ligji.

M-NAV SHA-Shkup i paguan Bankes Evropiane për 
Rindertim dhe Zhvillim provizion të njehershem në lartesi 
prej 1,25% nga shuma e huas.

Për shumen e mjeteve të paterhequra të huas nga neni 1 
i ketij ligji, Bankes Evropiane për Rindertim dhe Zhvillim i 
paguhet provizion në nivel vjetor në lartesi prej 0,5% nga 
shuma e mjeteve të paterhequra të huas.
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Për obligimet lidhur me huan nga neni 1 i ketij ligji që nuk 
do të paguhen në afatet e parapara, do të paguhet kamate 
ndeshkuese në lartesi të shkalles së kamates vjetore nga para-
grafi 2 i ketij neni, të zmadhuar për 2% në nivel vjetor. 

Neni 4
M-NAV SHA-Shkup huan nga neni 1 i ketij ligji do ta 

paguaje nga mjetet e veta.

Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në diten e botimit në "Gazeten Zyr-

tare të Republikes së Maqedonise".
__________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2862.

Врз основа на член 17-а од Законот за користење и  
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.08/05, 150/07, 
35/11 и 166/12), Владата на Република  Македонија на 
седницата одржана на  27.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Член 1
Со оваа одлука на oпштина Ѓорче Петров се даваат 

на трајно користење, без надомест недвижни ствари, 
сопственост на Република Македонија, лоцирани на 
улица „В. Драшковиќ“ бб, на КП бр.8530, КО Ѓорче Пе-
тров 6, запишани во Имотен лист бр.9180, и тоа:

- двор со површина од 2618 м2;
- земјиште под зграда со површина од 166 м2;
- земјиште под зграда со површина од 54 м2;
- земјиште под зграда со површина од 219 м2; 
- земјиште под зграда со површина од 39 м2; 
- земјиште под зграда со површина од 8 м2; 
- зграда бр. 1, влез 1, приземје, во површина од 134,47 м2;
- зграда бр. 3, влез 1, приземје, во површина од 183,18 м2;
- зграда бр.3, влез 1, кат К1, во површина од 176,02 м2;
- зграда бр. 2, влез 1, приземје, во површина од 50,81 м2; 
- зграда бр. 4, влез 1, приземје, во површина од 

36,46 м2; и
- зграда бр. 5, влез 1, приземје, во површина од 7,23 м2.

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

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”.  

Бр.41-5969/1 Претседател на Владата
27 август 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2863.
Врз основа на член 46 став 4 од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 
69/2013 и 106/2013), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 27.8.2013 година, донесе 

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ 
НА МЕРКА ЗА ЗАШТИТА НА ПАЗАРОТ НА ПЧЕНИ-
ЦА И БРАШНО, СО ВРЗУВАЊЕ НА КОЛИЧИНИТЕ 
НА УВОЗ НА ПЧЕНИЦА И БРАШНО СО ОТКУП НА

ПЧЕНИЦА ПРОИЗВЕДЕНА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 1
Во Одлуката за воведување на мерка за заштита на 

пазарот на пченица и брашно, со врзување на количини-
те на увоз на пченица и брашно со откуп на пченица 
произведена во Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.92/13 и 93/13),  во 
членот 3 зборовите „член 2 став 1 на оваа одлука ќе се 
применуваат до 31 декември 2013 година“ се заменува-
ат со зборовите „член 2 став 1 на оваа одлука ќе се при-
менуваат до 2 септември 2013 година “.

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

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

Бр.41-6150/1 Претседател на Владата
27 август 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2864.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), а во врска со член 10 и член 11 од Законот за 
Македонска банка за поддршка на развојот („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 105/2009), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
20.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НA ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИ-

ТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РЕПЛАСИРАЊЕ НA 
СРЕДСТВАТА ОД КОМПЕНЗАЦИОНИТЕ ФОН-

ДОВИ ОД СТРАНСКА ПОМОШ

Член 1
Во Одлуката за условите и критериумите за репла-

сирање на средствата од компензационите фондови од 
странска помош („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 76/2012, 91/2012 и 5/2013), во член 4, по 
став 1 се додава нов став 2,  кој гласи:

„По исклучок од став 1 на овој член кредито-барате-
ли можат да бидат:

- новоосновани претпријатија чии што основачи се 
правни лица со позитивен финансиски резултат во пос-
ледната фискална година и

- претпријатија кои во последната фискална година 
оствариле негативен финансиски резултат, доколку 
обезбедат банкарска гаранција за одобрениот кредит.“.

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

то во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5643/1 Заменик на претседателот
20 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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Врз основа на член 49 став 1 од Законот за научно-истражувачка дејност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012 и 24/2013) и член 40 став 4 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/2012) 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА 

РАБОТА, ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИОТ РАЗВОЈ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА 2013 ГОДИНА

1. Во Програмата за  остварување на научно-истражувачката работа, технолошко-техничкиот развој во Ре-
публика Македонија за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/2013), Табелата 1 - Прег-
лед на распределените средства за научно-истражувачка работа за 2013 година, се заменува со нова табе-ла, ко-
ја гласи:

2865.
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 41-5973/1                                                                                                                   Претседател на Владата
27 август 2013 година                                                                                                         на Република Македонија,

   Скопје                                                                                                                         м-р Никола Груевски, с.р.

_________________________

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
2866.

О Б Ј А В А

Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Хрватска за полициска соработка, 
потпишан во Скопје, на 28 мај 2012 година, ратификуван од Собранието на Република Македонија со Закон за 
ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Хрватска за 
полициска соработка (објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/2012), влезен е во сила на 
19 август 2013 година. 

20 август 2013 година                           Министер,
           Скопје                                     Никола Попоски, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ
2867.

Врз основа на член 8 став (1) од Уредбата за условите, критериумите и начинот на доделување на категори-
ја спортист – Спортска надеж („Службен весник на Република Македонија“ бр. 127/08 и 107/12), директорот на 
Агенцијата за млади и спорт, на ден 27 август 2013 година, донесе

Л И С Т А
НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ 

– СПОРТСКА НАДЕЖ
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       Бр. 08-1624/3
27 август 2013 година                                                                                                                       Директор,
           Скопје                                                                                                                        Александар Пујовски, с.р.

    

   

Спорт за лица со телесен инвалидитет
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www.slvesnik.com.mk                           contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51.
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
 Телефон:  +389-2-55 12 400.  
 Телефакс: +389-2-55 12 401.  
 Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари. 
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба. 
 Рок за рекламации: 15 дена.
 Жиро-сметка: 300000000188798.  
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје. 
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА
2868.

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ” 
бр.16/2011,  136/2011, 79/2013), член 11 и член 15, став 
3 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на 
тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ” 
бр.94/2005, 43/2010, 9/12 и 13/12), постапувајќи по бара-
њето на Дирекцијата за Технолошки Индустриски Раз-
војни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, за определување на про-
дажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи 
приклучени на системот за дистрибуција на природен 
гас во ТИРЗ – Скопје, за месец август 2013 година, на 
седницата одржана на 29 август 2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 
ПРИРОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ 
ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУ-
ЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-
ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА - СКОПЈЕ ЗА 

МЕСЕЦ АВГУСТ 2013 ГОДИНА

Член 1
1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Раз-

војни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енергет-
ските дејности дистрибуција на природен гас, управува-
ње со системот за дистрибуција на природен гас и снаб-
дување со природен гас на тарифните потрошувачи 
приклучени на системот за дистрибуција на природен 
гас, продажната цена на природниот гас за месец 
август 2013 година, се утврдува да изнесува 27,8760 
ден/nm3.

2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 
на овој член, содржани се:

2.1. Трошоци за набавка на природниот гас за месец 
август 2013 година, во износ од 23,2552 ден/nm3, утвр-
дени со Одлуката за определување продажна цена на 
природен гас за месец август 2013 година („Службен 
весник” бр. 117/13) и цена за услугата снабдување на 
тарифните потрошувачи непосредно приклучени на си-
стемот за пренос на природен гас, во износ од 0,2958 
ден/nm3;

2.2. Цената за услугата пренос и управување со си-
стемот за пренос на природен гас, во износ од 1,2465 
ден/nm3;

2.3. Цената за вршење на дејностите дистрибуција 
на природен гас, управување со системот за дистрибу-
ција на природен гас и снабдување со природен гас на 
тарифните потрошувачи приклучени на системот за ди-
стрибуција на природен гас, во износ од 3,0785 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за изменување и допол-
нување на Одлуката за одобрување на тарифа за врше-
ње на дејноста дистрибуција на природен гас и снабду-
вање со природен гас на тарифните потрошувачи прик-
лучени на системот за дистрибуција на природен гас 
(„Службен весник на РМ“ бр. 11/13). 

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа Одлука, е прес-
метена без данок на додадена вредност.

Член 2
Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 

нејзиното извршување.

Член 3
Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”.        

УП1 Бр. 08-186/13
29 август 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

