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Бр. 138 - Стр. 3

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
4270.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ПРЕВЕНЦИЈА, СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА
ОД СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО
Се прогласува Законот за превенција, спречување и
заштита од семејно насилство,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 септември 2014 година.
Бр. 07- 3478/1
15 септември 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА
ОД СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО
ПРВ ДЕЛ
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Предмет на закон
Член 1
Со овој закон се уредува одговорното и должно постапување на институциите и здруженијата, нивната
меѓусебна координација и соработка, заради превенирање и спречување на семејното насилство и обезбедување на заштита на жртвите.
Цел на закон
Член 2
Цел на законот е преземање на мерки насочени кон
превенција и заштита на жртвите на семејно насилство,
почитување на основните човекови слободи и права,
живот, личен интегритет, недискриминација и родова
еднаквост, со должно внимание на интересите и потребите на жртвата.
Дефиниција
Член 3
Под семејно насилство се подразбира малтретирање, навредување, загрозување на сигурноста, телесно
повредување, полово или друго психолошко, физичко
или економско насилство со кое се предизвикува чувство на несигурност, загрозување или страв, вклучувајќи и закани за такви дејствија, спрема брачен другар,
родителите или децата или други лица кои живеат во

брачна или вонбрачна заедница или заедничко домаќинство, како и спрема сегашен или поранешен брачен
другар, вонбрачен партнер или лица кои имаат заедничко дете или се наоѓаат во блиски лични односи, без
оглед дали сторителот го дели или го делел истото живеалиште со жртвата или не.
Поимник
Член 4
Одделни изрази употребени во овој закон, го имаат
следново значење:
- сторител на семејно насилство е секое лице кое
врши дејствие на насилство од член 3 од овој закон;
- жртва на семејно насилство (во натамошниот
текст: жртва) е секое лице кое на територија на Република Македонија трпи насилство од член 3 од овој закон;
- блиски лични односи, се лични односи меѓу лица
кои се или биле во партнерски односи;
- дете е секое лице на возраст до 18 години;
- телесно/физичко насилство, е секое дејствие на
примена на физичка сила или дејствие со кое се нарушува здравјето на жртвата;
- психичко насилство, е секое дејствие кое предизвикува чувство на страв, загрозеност, вознемиреност
или повреда на достоинството и итегритетот на жртвата;
- демнење, е намерно повторено заканување кон
жртвата, кое предизвикува истата да се плаши за својата безбедност;
- сексуално насилство, е секое дејствие на сексуален акт и сексуално вознемирување врз лице без дадена согласност;
- економско насилство, е секое дејствие на ограничување или спречување во располагање со лични приходи и финансиски средства, за одржување на заедничкото домаќинство и за грижа на детето, со што се предизвикува економска зависност на жртвата;
- родово засновано насилство врз жените означува
насилство насочено против жената затоа што е жена
или коешто несразмерно ја погаѓа;
- изразите, употребени во овој закон се однесуваат
на лица од машки и женски пол.
Надлежни органи и
институции
Член 5
Министерството за труд и социјална политика, Министерството за внатрешни работи, Министерството за
здравство, Министерството за образование и наука,
Министерството за правда, единиците на локалната самоуправа, институциите кои вршат дејност од областа
на социјалната заштита, детската заштита, внатрешните работи, здравството, вработувањето и образованието, преземаат мерки за заштита на жртвата и спречување на насилство, остваруваат меѓусебна соработка и
координација.
Институциите од став 1 на овој член, се должни да
обезбедат работите од својата надлежност да ја вршат
стручни лица, обучени за спроведување на работите
определени со овој закон и родово засновано насилство.
Надлежниот суд изрекува привремени мерки за
заштита на жртвите, согласно овој закон.
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Институциите од став 1 на овој член и надлежниот
суд воспоставуваат посебна евиденција за семејно насилство, согласно со прописите за заштита на личните
податоци.
Формата и содржината на образецот за размена на
податоците од надлежните институции за белезите,
потребни за следење на состојбите со семејно насилство, како и начинот на размена на податоците од институциите ги пропишува министерот за труд и социјална политика.

Кон дете сторител на семејно насилство не се применуваат привремените мерки за заштита од овој закон, а се применуваат одредбите од Законот за правда
на децата и одредбите од Закон за семејството кои се
однесуваат на уредување на односите на родителите и
децата, надзор над вршењето на родителското право и
старателството.

Член 6
Заштитата на жртвите на семејно насилство може
да ја обезбедат и здруженија, кои се регистрирани за
давање на вакви услуги, согласно со Законот за социјалната заштита.

Член 11
Во постапките за обезбедување на заштита и спречување на семејно насилство, на лица кои не се во состојба да се грижат за себе, покрај мерките утврдени со
овој закон се обезбедува остварување на права и услуги од социјална заштита, а по потреба се спроведува
постапка за ставање под старателство и назначување на
старател, согласно со Законот за семејството.

Итност на постапување

Помош и заштита на лица кои не се во состојба
да се грижат за себе

Член 7
Службените лица во институциите кои вршат дејност од областа на социјалната заштита, внатрешните
работи, здравството, детската заштита и образованието, како и надлежните судови во постапките за семејно насилство должни се да постапуваат итно, со должно внимание на интересите и потребите на жртвата, а
особено кога жртвата е дете, старо лице, лице кое не е
во состојба да се грижи за себе и лице со ограничена
или одземена деловна способност.

Член 12
Секој граѓанин е должен да пријави сознание за семејно насилство до полициска станица, центар за социјална работа, здружение или на националната СОС
линија.
Надлежните институции од став 1 на овој член се
должни да постапат и по анонимна пријава.

Помош и заштита на жртвите

Пријавување од службени лица

Член 8
Жртвата има право на помош, поддршка и заштита
од семејно насилство.
Жртвата има право да биде информирана од службените лица за своите права, мерките за заштита и постапките за остварување на истите, како и за достапните услуги за помош и заштита.

Член 13
Одговорното лице и раководното лице од институцијата кои вршат дејност од областа на социјалната и
детската заштита, вработувањето, внатрешните работи,
здравството и образованието, се должни да пријават
сознание за семејно насилство до полициската станица
или центарот за социјална работа.
Секое одговорно и раководно лице во правно лице
е должно да пријави сознание за семејно насилство до
полициска станица или центар за социјална работа.

Придружник
Член 9
Жртвата има право да избере лице кое ќе ја придружува во постапките.
Придружникот може да биде било кое возрасно
лице, освен лицето кое е сторител на семејното насилство во постапката.
Придружникот и помага на жртвата во заштитата
на нејзиниот интегритет во постапките пред службените лица и институциите, и помага да се најде решение
за нејзиниот случај и обезбедува поддршка на жртвата.
Службеното лице кое ја спроведува постапката, ќе
му забрани на придружникот да ја придружува жртвата, во случај кога не ги исполнува условите од став 2
на овој член, како и доколку процени дека придружникот не може да даде поддршка на жртвата од став 3 на
овој член, поради роднински односи или други односи
со жртвата или сторителот на семејното насилство.
Децата и лицата со ограничена или одземена деловна способност, во постапките пред надлежните институции се придружуваат од родителот или старателот.
Помош и заштита на децата
Член 10
Дете е жртва кога трпи директно насилство, кога е
присутно на насилни односи помеѓу членовите на неговото семејство или кога живее во средина во која има
насилни односи.

Пријавување од граѓани

Член 14
Информациите за жртвата или сторителот на насилството, врз основа на кои жртвата или членовите на
нејзиното семејство можат да бидат идентификувани,
не смеат јавно да се објавуваат, освен ако жртвата се
согласи на тоа.
Институциите, родителите, старателите, згрижувачите или посвоителите се должни да го заштитат детето од изложување во јавност, во рамките на нивната
грижа за детето.
Интегрирани политики
Член 15
Владата на Република Македонија донесува Национална стратегија за превенција, спречување и заштита
од семејно насилство, за период од пет години.
Националната стратегија од став 1 на овој член ја
подготвува Министерството за труд и социјална политика во соработка со министерства и институции од
член 5 став 1 од овој закон која се однесува на:
- анализа на состојбата и утврдување на целите и
задачите за спречување и заштита од семејно насилство,
- утврдување на политиките на полето на семејното
насилство,
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- проширување на достапноста на мерките за превенција, заштита, помош и поддршка на жртвите, како
и мерките за третман на сторителите,
- утврдување на мерки, активности и носители за
реализација,
- воспоставување на база на податоци во секое ресорно министерство,
- континуирана едукација и тренинг на стручните
лица,
- потребни финансиски средства за спроведување
на стратегијата и извори на средства.
Национално координативно тело против семејно
насилство
Член 16
Владата на Република Македонија формира Национално координативно тело против семејно насилство
со мандат од пет години.
Националното координативно тело од став 1 на овој
член, е составено од:
- двајца претставници од Министерството за труд и
социјална политика, од кои еден член и еден заменик
член,
- двајца претставници од Министерството за внатрешни работи, од кои еден член и еден заменик член,
- двајца претставници од Министерството здравство, од кои еден член и еден заменик член,
- двајца претставници од Министерството за
правда, од кои еден член и еден заменик член,
- двајца претставници од Министерството за образование и наука, од кои еден член и еден заменик
член,
- двајца претставници од Собранието на Република
Македонија,
- двајца претставници од правосудниот систем од
кои еден судија на основен суд на предлог на Судскиот совет на Република Македонија и еден јавен обвинител на предлог на Советот на Јавните Обвинители на
Република Македонија,
- претставник на Народниот правобранител на Република Македонија и
- двајца претставници од здруженија, кои се регистрирани за работа со семејно насилство.
Националното координативно тело против семејното насилство во својата работа, по потреба ќе вклучи и
други институции, бизнис заедница, локални самоуправи, академски професори, културни и научни работници, здруженија и медиуми.
Со Националното координативно тело против семејното насилство претседава Министерот за труд и
социјална политика.
Административните работи за потребите на Националното координативно тело против семејното насилство ги врши Министерството за труд и социјална политика.
Националното координативно тело против семејното насилство ќе ги врши следниве работи:
- следење и анализирање на состојбите со семејното насилство,
- координирање на активностите на надлежните
институции и здруженија,
- предлагање мерки за унапредување на националните политики и мерки за имплементација на националните политики.
Националното координативно тело против семејното насилство носи деловник за својата работа.
Националното координативно тело против семејното насилство за својата работа ја информира Владата
на Република Македонија, преку доставување на годишен извештај во месец јануари во тековната за претходната година.
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I. ПРЕВЕНЦИЈА
Член 17
Министерството за труд и социјална политика, Министерството за внатрешни работи, Министерството за
здравство, Министерството за образование и наука,
Министерството за правда, единиците на локалната самоуправа и здруженијата преземаат превентивни мерки
за спречување и намалување на семејното насилство,
согласно со надлежностите утврдени со закон.
Превентивните мерки се преземаат преку:
- промовирање на општествени и културни вредности на однесување, кои се засноваат врз еднаквост
на жените и мажите,
- воведување на програми за ненасилно однесување
од најрана возраст во предучилишните установи,
- воведување на програми за ненасилно однесување
и разбирање на родовата еднаквост во основните училишта,
- воведување на програми за развивање на способности за мирно решавање на конфликти, разбирање и
вреднување на принципот за еднаквите можности помеѓу жените и мажите, во средните училишта,
- воведување на програми за развивање на способности за мирно решавање на конфликти, почитување
на дигнитетот и достоинството на личноста, недискриминација и еднаквоста помеѓу мажите и жените во високо образовните институции,
- обезбедување на стручна советодавна и советувалишна работа во советувалишта за брак и семејство,
центрите за социјална работа и други институции,
- спроведување на кампањи или програми за подигнување на свеста и разбирањето на општата јавност за
препознавање и последиците од семејното насилство,
- воведување на контунуирани обуки за стручните
лица за извршување на работите од својата надлежност
и родово засновано насилство,
- подигнување на нивото на одговорност на печатените и електронските медиуми за објективно известување за случаите на семејно насилство, при што да не
се наведуваат околности кои можат да значат повреда
на човековите права, дигнитетот на личноста и избегнување на секаква дискриминација на мажите и жените.
II.МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА
Центар за социјална работа
Член 18
Центарот за социјална работа ги презема следниве
мерки за заштита на жртвите:
1) сместување во центар за лица - жртви на семејно
насилство;
2) соодветна здравствена заштита;
3) соодветна психо - социјална интервенција и третман;
4) психо - социјален третман во советувалиште;
5) помош на семејството за редовно школување на
дете;
6) правна помош и застапување, и
7) економско јакнење на жртвата преку нејзино активно вклучување на пазарот на трудот.
Член 19
Центарот за социјална работа е должен да започне
постапка веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа од добиеното сознание да преземе мерки за заштита на
жртвата.
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Центарот за социјална работа, постапката ја започнува по добиено сознание дека над лице е сторено семејно насилство, по службена должност, по барање на
жртвата, по пријава од физичко лице, службено лице,
институција и здружение.
Центарот за социјална работа, во случаи кога како
жртва се јавува дете или лице кое не е во состојба да се
грижи за себе или лице со ограничена или одземена деловна способност, презема мерки за заштита, без оглед
дали постои согласност на родителот или старателот.
Член 20
Центарот за социјална работа, кога како жртва се
јавува дете или лице кое не е во состојба да се грижи за
себе или лице на кое му е ограничена или одземена
деловната способност, покрај мерките од член 18, презема и мерки согласно со Законот за семејството кои се
однесуваат на уредување на односите на родителите и
децата, надзор над вршењето на родителското право и
старателството и согласно со Законот за правда на децата.
Во постапките за доверување на детето кај еден од
родителите, центарот за социјална работа го зема во
предвид интересот на детето -жртва на семејно насилство.
Центарот за социјална работа може времено да ги
ограничи или забрани личните односи и непосредните
контакти на детето со родителот со кого не живее заедно, во случај кога тоа е во интерес на детето -жртва
на семејно насилство, но не повеќе од една година.
Член 21
Службеното и раководното лице на институцијата
од член 5 став 1 од овој закон, кои преземаат одредени
дејствија во случаи на семејното насилство, должни се
веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа од преземеното
дејствие, службената документација и известувањето
за преземените дејствија, да ги достават до надлежниот
центар за социјална работа.
Член 22
Центар за социјална работа мерките за заштита ги
врши преку стручна, советодавна, советувалишна и
интердисциплинарна тимска работа.
Центарот за социјална работа врши проценка на
потреби за заштита на жртвата, според видот, интензитетот, контекстот на случување на насилството, здравствениот и семејниот статус на жртвата, нејзината возраст и други околности во постапката за преземање на
потребните мерки за заштита.
Центарот за социјална работа, за работите од став 1
на овој член, изготвува план за индивидуална работа
со корисник и наод и мислење на стручен тим.
Член 23
Во случаи кога постои сознание за загрозување на
животот и здравјето на жртвата и членовите на семејството, како и кога дете е жртва на семејно насилство,
се изготвува безбедносен план за помош, од страна на
мултисекторски стручен тим.
Мултисекторскиот стручен тим од став 1 на овој
член, е составен од стручни лица, од центар за социјална работа, полиција и здравствена установа од подрачјето за кое е надлежен центарот.
Во работата на мултисекторскиот стручен тим учествуваат претставници на здруженија, кои работат на
полето на семејното насилство, кои можат да предлагаат и спроведуваат мерки и активности од безбедносниот план за помош на жртвата.
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Мултисекторски стручен тим од став 2 на овој член,
се формира во центарот за социјална работа надлежен
според живеалиштето, односно престојувалиштето на
жртвата, заради координација на активностите во обезбедување на помош на жртвата во согласност со нејзините потреби.
Член 24
Сместување на жртва во центарот за лица - жртви
на семејно насилство се врши кога постои сознание за
реална закана по животот и здравјето на жртвата и во
отсуство на други ресурси за згрижување, кое може да
трае најмногу три месеца со можност за продолжување
за уште три месеца.
Во исклучителни случаи по процена на центарот за
социјална работа, сместувањето во центарот за лица жртви на семејно насилство може да продолжи најмногу за уште шест месеца.
Центарот за лица - жртви на семејно насилство може да обезбеди психо -социјална интервенција и третман.
Центарот за лица - жртви на семејно насилство се
формира како посебна установа за социјална заштита
или како организациона единица на установа или друго
правно лице, од здруженија и единици на локална самоуправа, согласно со Законот за социјалната заштита.
Член 25
Центарот за социјална работа, обезбедува жртвата
да оствари право од социјална и здравствена заштита,
согласно закон.
Член 26
Психо-социјална интервенција, советување и третман обезбедуваат стручни лица во центарот за социјална работа, здружение, советувалиште за жртви на семејно насилство, советувалиште за сторители на семејно насилство или советувалиште за родители и деца, во
согласност со Законот за социјалната заштита.
Член 27
Правната помош ја обезбедуваат стручните лица во
центарот за социјална работа и во здруженијата.
Правото на бесплатна правна помош, жртвата го остварува согласно со Законот за бесплатна правна помош.
Член 28
Центарот за социјална работа, во соработка со
Агенцијата за вработување на Република Македонија надлежниот центар за вработување, презема меки за
економско јакнење на жртвата преку нејзино активно
вклучување на пазарот на трудот.
Центарот за социјална работа, во рок од седум дена
од отпочнување на постапката, ја известува Агенцијата
за вработување на Република Македонија - надлежниот
центар за вработување, за потребата за вклучување на
лицата - жртви во активните мерки за вработување.
Центарот за вработување е должен во рок од три
дена по добиеното известување од став 2 на овој член,
да ја повика жртвата за отпочнување на постапка за
вклучување во активни мерки и политики за вработување, обуки, посредување при вработување, мотивација, стекнување на основни вештини, да изготви индивидуален план за вработување за жртвата, да и овозможи достапност на информации за слободни работни
места, а се до нејзиното вработување.
Одговорното лице од Центарот за вработување е
должен најмалку еднаш месечно да оствари контакт со
жртвата заради спроведување на индивидуалниот план
за вработување, се до нејзиното вработување.
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Центарот за вработување во рок од три дена го известува надлежниот центар за социјална работа за
вклучувањето на жртвата во програмата за активните
мерки за вработување.
Центарот за вработување во рок од три дена го известува надлежниот центар за социјална работа ако
жртвата засновала работен однос или ако работниот
однос престанал.

Здравствениот работник и здравствената установа
се должни да извршат преглед и друг медицински
третман, да издаде соодветна медицинска документација за констатираната повреда, секогаш кога како
жртвата се јавува дете.
За работите од став 1 на овој член, жртвите се ослободени од плаќање на трошоци за извршената медицинска услуга и документација.

Министерство за внатрешни работи

Здруженија

Член 29
Полициски службеник, секогаш кога има пријава за
семејно насилство, а заради отстранување на непосредна и сериозна опасност по животот и физичкиот интегритет на жртвата и членовите на нејзиното семејство, должен е да излезе на местото на настанот и да
изготви полициски извештај веднаш, а најдоцна во рок
од 12 часа од интервенцијата на настанот.
Полицискиот службеник во случаи на семејно насилство, при преземањето на полициските работи и
примената на полициските овластувања, оперативно технички и превентивни мерки утврдени со Законот за
полиција, секогаш прави проценка на ризикот по животот и телесниот интегритет на жртвата и на ризикот од
повторување на насилството, со цел за заштита на жртвата, преку соодветно управување со ризикот.
Полицискиот службеник, обезбедува жртвата веднаш да добие соодветна здравствена заштита од член
31 од овој закон.
Полицискиот службеник, при постапување од став 1
на овој член, привремено го одзема оружјето од сторителот и покренува постапка предвидена со закон за одземање на дозволата за оружје, дозволата за колекционерско
оружје односно дозволата за носење на оружје.
Полицискиот службеник е должен во рокот утврден
во став 1 на овој член до надлежниот суд да достави
предлог за изрекување на привремена мерка за заштита
- отстранување на сторителот од домот и забрана за
приближување до домот и полициски извештај, изготвен од полицискиот службеник.
Полицискиот службеник е должен во рокот утврден
во став 1 на овој член, да го извести надлежниот центар за социјална работа заради преземање на мерки за
заштита на жртвата.
Начинот на проценка на ризикот по животот и телесниот интегритет на жртвата и на ризикот од повторување на насилството, соодветното управување со
ризикот, образецот на полицискиот извештај и предлогот за изрекување на привремена мерка за заштита - отстранување на сторителот од домот и забрана за приближување до домот ги пропишува министерот за внатрешни работи.

Член 32
Здружение, рeгистрирано за остварување на цели и
задачи од областа на социјалната заштита, согласно
своите програми може да презема мерки за заштита
утврдени во член 18 од овој закон, самостојно или во
соработка со центарот за социјална работа,
Здружението е должно за преземените мерки од
став 1 на овој член во рок од 24 часа да го извести центарот за социјална работа, надлежен според местото на
живеење на лицето жртва на семејно насилство.

Член 30
Полициски службеник ја придружува жртвата во
станот или друг простор каде жртвата живее, кога е
потребно да ги земе личните работи кои се неопходни
за секојдневниот живот.
Работите од став 1 на овој член може да се спроведат и кога жртвата е сместена во Центар за лица - жртви на семејно насилство.
Здравствени установи
Член 31
Здравствениот работник и здравствената установа
се должни веднаш да извршат преглед и друг медицински третман на жртвата и за истото да и издадат соодветна медицинска документација за констатираната
повреда.

Единици на локална самоуправа
Член 33
Единиците на локалната самоуправа, во доменот на
превенција и спречување на семејното насилство обезбедуваат заштита на жртвите во заедницата, воспоставуваат центри за згрижување, советувалишта за жртви
и советувалишта за сторители на семејно насилство,
советувалиште за родители и деца, советувалиште за
брак и семејство и други форми за згрижување и помош на жртвите, како и локални СОС линии.
Единиците на локалната самоуправа преземаат мерки за воспоставување на меѓусебна и координирана соработка на локално или регионално ниво помеѓу центрите за социјална работа, полициските станици, здравствени, предучилишни и образовни установи и здруженија.
III. ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА
Член 34
Заради отстранување на непосредна и сериозна
опасност по животот и физичкиот интегритет на жртвата и членовите на нејзиното семејство, се изрекува
привремена мерка за заштита - отстранување на сторителот од домот и забрана за приближување до домот на
предлог на Министерството за внатрешни работи од
член 29 став 4 од овој закон, без согласност на жртвата.
Привремена мерка за заштита - отстранување на
сторителот од домот и забрана за приближување до домот се изрекува во траење од најмалку 10 а најмногу
до 30 дена.
Член 35
Заради запирање на насилството, отстранување на
последиците од извршеното насилство и преземање на
ефикасни мерки кон сторителот на насилството, заради
елиминирање на причините за вршење на натамошно
семејно насилството, на сторителот на семејното насилство може да му се изречат следниве привремени
мерки за заштита:
1) забрана да се заканува дека ќе стори семејно насилство;
2) забрана да малтретира, вознемирува, телефонира,
контактира или на друг начин комуницира со член на
семејството, директно или индиректно;
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3) забрана да се приближува на растојание помало
од 100 метри до живеалиштето, училиштето, работното
место или определено место кое редовно го посетува
друг член на семејството;
4) отстранување од домот без оглед на сопственоста,
5) забрана да поседува огнено или друго оружје или
истото да му биде одземено;
6) задолжително да ги врати предметите кои се потребни за задоволување на секојдневните потреби на семејството;
7) задолжително законско издржување на семејството;
8) задолжително да посетува соодветно советувалиште;
9) задолжително лекување на сторителот, доколку
злоупотребува, алкохол, дрога и други психотропни
супстанции или има психичко заболување;
10) задолжително да ги надомести медицинските и
другите трошоци настанати од семејното насилство и
11) изрекување на која било друга мерка која судот
ќе ја смета за неопходна за да се обезбеди сигурност и
добросостојба на другите членови на семејството.
Член 36
Министерството за внатрешни работи е должно да
поднесе предлог за изрекување на привремена мерка за
заштита од член 34 од овој закон до надлежниот суд заради отстранување на непосредна и сериозна опасност
по животот и физичкиот интегритет на жртвата и членовите на нејзиното семејство.
Жртвата може да поднесе предлог за изрекување на
привремена мерка за заштита од член 35 од овој закон,
до надлежниот суд непосредно или преку центарот за
социјална работа, на нејзино барање.
Центарот за социјална работа може да поднесе
предлог за изрекување на привремена мерка за заштита
од член 35 од овој закон до надлежниот суд, со согласност на жртвата .
Родителот или старател може да поднесе предлог за
изрекување на привремена мерка за заштита од член 35
од овој закон во име на малолетно дете и лице со ограничена или одземена деловна способност, како и за лице над кое е продолжено родителското право.
Центарот за социјална работа задолжително ќе поднесе до Судот предлог за изрекување на привремена
мерка за заштита од член 35 од овој закон во име на
деца и деловно неспособни лица секогаш кога родителот, старателот или законскиот застапник тоа нема да
го сторат и без нивна согласност.
Центарот за социјална работа, во предлогот до судот за изрекување на привремена мерка за заштита од
член 35 од овој закон за дете, може да предложи привремената мерка за заштита да се однесува и за родителот со кого детето живее, во случаи кога тоа го бараат
интересите на детето за негова заштита и безбедност.
Член 37
Центарот за социјална работа кон предлогот за изрекување на привремена мерка за заштита од член 35
од овој закон, доставува наод и мислење на стручен
тим, во кој дава и предлог за изрекување на привремена мерка/ки, во зависност од утврдените потреби за
заштита на жртвата.
Член 38
Предлог за изрекување на привремена мерка може
да се поднесе без оглед дали се води кривична постапка.
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Член 39
Привремената мерка за заштита од член 35 од овој
закон може да трае најмалку три месеца, а најмногу до
една година.
Доколку семејното насилство продолжи по истекот
на периодот за кој е изречена во рамките на рокот од
една година од став 1 на овој член, жртвата или центарот за социјална работа можат да поднесат барање за
продолжување на мерката/ите.
По истекот на една година од изречената привремена мерка за заштита од став 1 на овој член, во случај
кога семејното насилство повторно ќе се случи, жртвата или центарот за социјална работа доставува нов
предлог до судот.
Член 40
Жртвата или центарот за социјална работа можат да
поднесат предлог до надлежниот суд за укинување на
изречената привремена мерка за заштита од член 35 од
овој закон и пред истекот на рокот за кој е изречена
мерката, доколку се оцени дека истата ја постигнала
целта заради која е изречена.
Жртвата или центарот за социјална работа, можат
да поднесат предлог за измена на изречената привремена мерка за заштита од член 35 од овој закон или за
нејзино продолжување, доколку изречената мерка не
обезбедила соодветна заштита на жртвата или настанале изменети околности.
Член 41
Министерот за труд и социјална политика го пропишува начинот на спроведувањето и следењето на мерките за заштита на жртвата преземени од центарот за
социјална работа и начинот на следење на изречените
привремени мерки за заштита од член 35 од овој закон.
IV. ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ
ЗА ЗАШТИТА
Член 42
Во постапките во кои судот одлучува за привремени мерки за заштита се применуваат одредбите на Закон за парнична постапка, ако со овој закон не е поинаку определено.
Член 43
Во постапките за изрекување на привремените мерки за заштита од семејно насилство одлучува судија
поединец.
Во постапките од член 43 од овој закон, јавноста е
исклучена на рочиштето.
По исклучок од став 2 на овој член, судијата може
да дозволи на рочиштето да присуствуваат научни и
јавни работници, кои се занимаваат со проблемите на
бракот и семејството, како и лица кои странките ќе ги
предложат.
Член 44
Судот, веднаш а најдоцна во рок од 24 часа по приемот на предлогот од Министерството за внатрешни
работи и полицискиот извештај, без да одржи рочиште
ќе одлучи за изрекување на привремена мерка за заштита - отстранување на сторителот од домот и забрана
за приближување до домот од член 34 од овој закон.
Судот по предлогот на жртвата или центарот за социјална работа за изрекување на привремена мерка за
заштита од член 35 од овој закон, ќе постапи веднаш, а
најдоцна во рок од седум дена од денот на приемот на
барањето ќе донесе одлука.

17 септември 2014

Судот во рок од 24 часа без да одржи рочиште ќе
одлучи за изрекување на привремена мерка за заштита
од член 35 од овој закон кога постои основано сомнение за сериозна опасност по животот и здравјето на
жртвата или на член од семејството, врз основа на
стручен наод и мислење на центарот за социјална работа.
Член 45
Рочиштето се одржува во присуство на жртвата на
семејното насилство, противникот (сторителот на семејно насилство) и претставник од центарот за социјална работа, кога е подносител на предлогот за изрекување на привремена мерка за заштита од член 35 од овој
закон.
Кога жртва на семејно насилство е дете и лице со
ограничена или одземена деловна способност, на рочиштето се застапува од родителот кој не противник
во постапката или старателот.
Поканата за одржување на рочиште, судот му ја
доставува на противникот во рок од два дена.
По оцена на судот, може да бидат повикани и други
лица.
По исклучок од став 1 на овој член, кога постои основано сомнение за сериозна опасност по животот и
здравјето на жртвата или на член од семејството судот
може да изрече привремена мерка за заштита од член
35 од овој закон во отсуство на противникот и врз основа на стручен наод и мислење на центарот за социјална работа, ако не се прибавени други докази.
Член 46
Судот по предлог на центарот за социјална работа
односно на жртвата на семејното насилство, може да ја
продолжи, укине или измени изречената привремена
мерка/ки за заштита од член 35 од овој закон.
Член 47
Во одлуката со која е изречена привремената
мерка/ки за заштита од членовите 34 и 35 од овој закон, судот ќе го задолжи сторителот на семејно насилство да ја почитува судската одлука.
Член 48
Одлуката за изречена привремена мерка за заштита
– отстранување на сторителот од домот и забрана за
приближување до домот од член 34 од овој закон, судот во рок од 6 часа од одржаното рочиште ја доставува до надлежната полициска станица по местото на извршување, која веднаш а најдоцна во рок од 12 часа по
приемот на одлуката, ја доставува до сторителот на семејното насилство.
Во случај кога доставата не може да се изврши во
рокот од став 1 на овој член, судот по добиеното известување од Министерството за внатрешни работи, одлуката ја објавува на огласна табла на судот, со што се
смета дека доставата е уредна.
Министерството за внатрешни работи е должно да
го отстрани сторителот од домот во рок од два часа,
сметано од моментот кога му е врачена одлуката за изречената привремена мерка за заштита - отстранување
на сторителот од домот и забрана за приближување до
домот од член 34 од овој закон, во случај кога не сака
доброволно да го напушти домот.
Член 49
Примерок од одлуката за привремена мерка за заштита - отстранување на сторителот од домот и забрана
за приближување до домот од член 34 од овој закон,
судот ја доставува до јавниот обвинител и центарот за
социјална работа.
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Примерок од одлуката за изрекување на привремена мерка за заштита од член 35 од овој закон, судот ја
доставува до странките, центарот за социјална работа и
институцијата, надлежна за извршување на привремената мерка за заштита.
Член 50
Жалбата против одлука на основниот суд за изречена привремена мерка за заштита - отстранување на сторителот од домот и забрана за приближување до домот
од член 34 од овој закон или привремена мерка/ки за
заштита од член 35 од овој закон, може да се изјави во
рок од три дена од денот на приемот на одлуката.
Жалбата изјавена против одлуката на судот не го
задржува нејзиното извршување.
V. ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ
ЗА ЗАШТИТА
Член 51
Министерството за внатрешни работи ја извршува
изречената привремена мерка за заштита - отстранување на сторителот од домот и забрана за приближување
до домот од член 34 од овој закон и привремена мерка
на заштита од член 35 став 2 точките 1, 2, 3, 4 и 5 од
овој закон, Министерството за здравство ја извршува
изречената привремена мерка за заштита од член 35
став 2 точка 9 од овој закон, советувалиште за сторители на семејно насилство ја извршува изречената
привремена мерка за заштита од членот 35 став 2 точка
8 од овој закон, а извршувањето на изречените привремени мерки за заштита од член 35 став 2 точките 6, 7,
10 и 11 од овој закон, се спроведува согласно со закон.
Советувалиштето за сторители на семејно насилство, извршува судска одлука за заштитен надзор во
делот на определената обврска за осуденото лице за
кривично дело при семејно насилство за посетување на
програма за работа со осуденици за кривични дела сторени при вршење на семејно насилство и го известува
судот за исполнувањето на обврската.
Член 52
Начинот на извршување на изречената привремена
мерка за заштита- отстранување на сторителот од домот и забрана за приближување до домот од член 34 од
овој закон и привремена мерка на заштита од член 35
став 2 точките 1, 2, 3, 4 и 5 од овој закон го пропишува
министерот за внатрешни работи.
Начинот на извршување на привремената мерка за
заштита од членот 35 став 2 точка 9 од овој закон го
пропишува министерот за здравство.
Начинот на извршување на изречената привремена мерка за заштита од членот 35 став 2 точка 8 од овој
закон го пропишува министерот за труд и социјална
политика.
Член 53
Центарот за социјална работа го следи извршувањето на изречената привремена мерка/ки за заштита од
член 35 од овој закон.
За следењето на привремените мерки за заштита од
став 1 на овој член, центарот за социјална работа соработува со граѓани, правни лица, институции и здруженија.
Центарот за социјална работа го известува судот за
текот и ефектите од извршувањето на изречената
привремена мерка/ки за заштита од став 1 на овој член.
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Член 54
Судот може да побара известување од Министерството за внатрешни работи за начинот на спроведување и почитување на изречената привремена мерка
за заштита-отстранување на сторителот од домот и
забрана за приближување до домот од член 34 од
овој закон.
Судот може да побара известување од центарот за
социјална работа за спроведување на изречената привремена мерка за заштита од член 35 од овој закон, во
текот на периодот за следење.
Член 55
Жртвата го известува центарот за социјална работа
за непочитување и/или прекршување на изречената
привремена мерка/ки за заштита од член 35 од овој закон, во постапка по нејзин предлог.
Член 56
Министерството за внатрешни работи е должно
веднаш да го извести судот за непочитување или прекршување на изречената привремена мерка за заштита
од член 34 од овој закон.Центарот за социјална работа
е должен веднаш да го извести судот за непочитување
или прекршување на изречената привремена мерка за
заштита од член 35 од овој закон.
Член 57
Министерството за внатрешни работи, кога е прекршена привремената мерка за заштита од член 34 од
овој закон во делот на забраната за приближување до
домот, ќе достави предлог до јавниот обвинител за определување на мерки на претпазливост, согласно Законот за кривичната постапка.
Член 58
Центарот е должен да поднесе кривична пријава
против сторителот за непочитување на судската одлука
за изречена привремена мерка за заштита од член 35 од
овој закон.
Центарот е должен да поднесе кривична пријава
против сторителот за непочитување на судската одлука
за изречена привремена мерка за заштита од член 35 од
овој закон, секогаш кога насилството е сторено врз дете или во присуство на дете.
Јавниот обвинител е должен писмено да го извести
центарот за социјална работа за иницираната кривична
постапка, по кривичната пријава од ставовите 1 и 2 на
овој член.
VI. МУЛТИСЕКТОРСКА СОРАБОТКА
Член 59
Мултисекторската соработка на надлежните институции и здруженија од член 5 и 6 од овој закон се утврдува со Протокол за меѓусебна соработка.
Протоколот од став 1 на овој член го донесува Владата на Република Македонија, на предлог на Министерството за труд и социјална политика.
Член 60
Единиците на локалната самоуправа со институциите и здруженијата, кои работат во полето на семејното насилство, изготвуваат протокол за меѓусебна соработка за преземање на мерки за превенција,
спречување и заштита од семејното насилство во локалната заедница.
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VII. НАДЗОР НАД СПРОВЕДУВАЊЕ
НА ОВОЈ ЗАКОН
Член 61
Надзор над спроведување на одредбите од членовите 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28 од овој закон
и подзаконските акти донесени врз основа на членовите 41 и 52 став 3 од овој закон врши Министерството
за труд и социјална политика.
Надзор над спроведување на одредбите од членовите 29 и 30 од овој закон и подзаконските акти донесени врз основа на членовите 29 став 6 и 52 став 1 од
овој закон врши Министерството за внатрешни работи.
Надзор над спроведување на одредбите од член 31
од овој закон и подзаконскиот акт донесен врз основа
на член 52 став 2 од овој закон врши Министерството
за здравство.
VIII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ
Член 62
Глоба во износ од 2500 до 5.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на сторителот на семејното насилство, кој нема да ја почитува или ќе ја прекрши изречената привремена мерка за заштита - отстранување на сторителот од домот и забрана за приближување до домот од член 34 од овој закон и изречената
привремена мерка/ки за заштита од член 35 од овој закон.
Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице што нема да постапи согласно со член 13, 19
став 1, 21 , 28 став 3 и 31 од овој закон.
Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска
противвредност ќе се изрече за прекршок на одговорното службено лице и на раководното лице што нема
да постапи согласно со членот 13 од овој закон.
Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на службеното лице и на раководното лице во центарот за социјална работа што нема да постапи согласно со рокот
предвиден во член 19 став 1 од овој закон.
Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното службено лице и на раководното лице во институција што нема да постапи согласно со рокот предвиден во членовите 21, 28 ставовите 2 и 3 и 31 од овој
закон.
Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска
противвредност ќе се изрече за прекршок на граѓанин
што нема да постапи согласно со членот 12 од овој закон.
Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на здружение за непочитување на рокот утврден во член 32 став 2 од овој
закон.
Член 63
Надлежен орган за водење на прекршочна постапка
и изрекување на прекршочните санкции од членот 62
од овој закон е надлежениот суд.
Член 64
Пред поднесување на барање за прекршочна постапка, за прекршоците утврдени со овој закон, Министерството води постапка за порамнување, согласно со
Законот за прекршоците.

17 септември 2014

Бр. 138 - Стр. 11

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Lista e nocioneve

Член 65
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се
донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето
во сила на овој закон.

Neni 4
Shprehje të caktuara të përdorura në këtë ligj, e kanë
këtë kuptim:
- kryerës i dhunës në familje është çdo person i cili
kryen veprim të dhunës nga neni 3 i këtij ligji;
- viktimë e dhunës në familje (në tekstin e mëtejmë:
viktimë) është çdo person, i cili në territorin e Republikës
së Maqedonisë pëson dhunë nga neni 3 i këtij ligji;
- marrëdhënie të afërta personale, janë marrëdhënie
personave ndërmjet personave të cilët janë ose kanë qenë
në marrëdhënie partneri;
- fëmijë është çdo person në moshën deri 18 vjet;
- dhunë trupore/fizike, është çdo veprim i aplikimit të
forcës fizike ose veprim me të cilin rrezikohet shëndeti i
viktimës;
- dhunë psikike, është çdo veprim që shkakton ndjenjë
të frikës, rrezikimit, shqetësimit ose cenimit të dinjitetit
dhe integritetit të viktimës;
- përgjim, është kërcënimi i qëllimshëm i përsëritur
ndaj viktimës, që shkakton që ajo të frikësohet për sigurinë
e vet;
- dhunë seksuale, është çdo veprim i aktit seksual dhe
shqetësimit seksual mbi person pa pëlqim të dhënë;
- dhunë ekonomike, është çdo veprim i kufizimit ose
pengimit në menaxhim me të hyrat personale dhe mjetet
financiare, për mirëmbajtje të ekonomisë së përbashkët
familjare dhe për kujdes të fëmijës, me çka shkaktohet
varësi ekonomike e viktimës;
- dhunë në bazë gjinore mbi femrat do të thotë dhunë e
drejtuar kundër femrës për arsye se është femër ose që e
godet në mënyrë joproporcionale;
- shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë të bëjnë me
persona të gjinisë mashkullore dhe femërore.

Член 66
Со влегување во сила на овој закон престануваат да
важат насловот на главата „VI-а семејно насилство“ и
членовите 94-б, 94-в, 94-г, 94-д, 94-ѓ, 94-е, 94-ж, 94-ѕ,
94-и, 94-ј, насловот на главата „V-а Постапка за изречување на привремена мерка за заштита од семејно насилство“ и членовите 279-а, 279-б, 279-в, 279-г, 279-д,
279-ѓ, 279-е и 279-ж од Законот за семејството
(,,Службен весник на Рeпублика Македонија“ број
80/92, 9/96, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/10, 156/10,
39/12, 44/12 и 38/14) .
Член 67
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари
2015 година.
__________
L I GJ
PËR PARANDALIM, PENGIM DHE MBROTJE
NGA DHUNA NË FAMILJE
PJESA E PARË
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
Lënda e ligjit
Neni 1
Me këtë ligj rregullohet veprimi i përgjegjshëm dhe i
domosdoshëm i institucioneve dhe shoqatave, koordinimi
dhe bashkëpunimi i tyre i ndërsjellë, për parandalim dhe
pengim të dhunës në familje dhe sigurim të mbrojtjes së
viktimave.
Qëllimi i ligjit
Neni 2
Qëllimi i ligjit është ndërmarrja e masave të orientuara
në parandalimin dhe mbrojtjen e viktimave të dhunës në
familje, respektimi i lirive dhe të drejtave themelore të
njeriut, jetës, integritetit personal, mosdiskriminimit dhe
barazisë gjinore, me kujdes të plotë mbi interesat dhe
nevojat e viktimës.
Përkufizim
Neni 3
Me nocionin dhunë në familje nënkuptohet keqtrajtimi,
ofendimi, rrezikimi i sigurisë, lëndimi trupor, dhuna
gjinore apo dhuna tjetër psikologjike, fizike ose ekonomike
me të cilën shkaktohet ndjenja e pasigurisë, rrezikimit ose
frikës, duke përfshirë edhe kërcënime për veprime të tilla,
ndaj bashkëshortit, prindërve ose fëmijëve ose personave
tjerë që jetojnë në bashkësi martesore ose jashtëmartesore
ose ekonomi të përbashkët familjare, si dhe ndaj
bashkëshortit të tanishëm apo të mëparshëm, partnerit
jashtëmartesor ose personave që kanë fëmijë të përbashkët
ose janë në marrëdhënie të afërta personale, pa marrë
parasysh nëse kryerësi e ndan ose e ka ndarë vendbanimin
e njëjtë me viktimën ose jo.

Organe dhe institucione
kompetente
Neni 5
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, Ministria e
Punëve të Brendshme, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e
Arsimit dhe Shkencës, Ministria e Drejtësisë, njësitë e
vetëqeverisjes lokale, institucionet të cilat kryejnë
veprimtari nga sfera e mbrojtjes sociale, mbrojtjes së
fëmijëve, punëve të brendshme, shëndetësisë, punësimit
dhe arsimit, ndërmarrin masa për mbrojtjen e viktimës dhe
pengimin e dhunës, realizojnë bashkëpunim të ndërsjellë
dhe koordinim.
Institucionet nga paragrafi 1 i këtij neni, detyrohena të
sigurojnë që punët nga kompetencat e tyre t’i kryejnë
persona profesionalë, të trajnuar për zbatimin e punëve të
caktuara me këtë ligj dhe dhunë në bazë gjinore.
Gjykata kompetente shqipton masa të përkohshme për
mbrojtjen e viktimave, në pajtim me këtë ligj.
Institucionet nga paragrafi 1 i këtij neni dhe gjykata
kompetente themelojnë evidencë të veçantë për dhunë në
familje, në pajtim me dispozitat për mbrojtjen e të dhënave
personale.
Formën dhe përmbajtjen e formularit për këmbim të të
dhënave nga institucionet për shënimet, të nevojshme për
ndjekjen e gjendjeve me dhunën në familje, si dhe mënyrën
e këmbimit të të dhënave nga institucionet i përcakton
ministri i Punës dhe Politikës Sociale.
Neni 6
Mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje mund ta
sigurojnë edhe shoqatat, të cilat janë të regjistruara për
dhënie të shërbimeve të këtilla, në pajtim me Ligjin për
mbrojtje sociale.
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Urgjenca e veprimit
Neni 7
Personat zyrtarë në institucionet të cilat kryejnë
veprimtari nga sfera e mbrojtjes sociale, punëve të
brendshme, shëndetësisë, mbrojtjes së fëmijëve dhe
arsimit, si dhe gjykatat kompetente në procedurat për
dhunë në familje detyrohen të veprojnë urgjentisht, me
kujdes të plotë mbi interesat dhe nevojat e viktimës, e
veçanërisht kur viktima është fëmijë, person i moshuar,
person i cili nuk është në gjendje të kujdeset për vetveten
dhe person me aftësi pune të kufizuar ose të hequr.

nga mbrojtja sociale, kurse sipas nevojës zbatohet
procedurë për vënie nën kujdestari dhe caktim të
kujdestarit, në pajtim me Ligjin për familje.
Paraqitja nga qytetarët
Neni 12
Secili qytetar detyrohet të paraqetë njohuri për dhunë
në familje në stacionin policor, qendrën për punë sociale,
shoqatën ose në linjën nacionale SOS.
Institucionet kompetente nga paragrafi 1 i këtij neni,
detyrohen të veprojnë edhe pas paraqitjes anonime.

Ndihmë dhe mbrojtje të viktimave

Paraqitja nga personat zyrtarë

Neni 8
Viktima ka të drejtë për ndihmë, përkrahje dhe mbrojtje
nga dhuna në familje.
Viktima ka të drejtë të informohet nga personat zyrtarë
për të drejtat e veta, masat për mbrojtje dhe procedurat për
realizimin e të njëjtave, si dhe për shërbimet e arritshme
për ndihmë dhe mbrojtje.

Neni 13
Personi përgjegjës dhe personi udhëheqës nga
institucioni, të cilët kryejnë veprimtari nga sfera e
mbrojtjes sociale dhe fëmijërore, punësimit, punëve të
brendshme, shëndetësisë dhe arsimit, detyrohen të
paraqesin njohuri për dhunë në familje në stacionin policor
ose qendrën për punë sociale.
Çdo person përgjegjës dhe udhëheqës në person juridik
detyrohet të paraqetë njohuri për dhunë në familje në
stacionin policor ose qendrën për punë sociale.

Shoqërues
Neni 9
Viktima ka të drejtë të zgjedh person i cili do ta
shoqërojë në procedura.
Shoqëruesi mund të jetë cilido person në moshë
madhore, përveç personit i cili është kryerës i dhunës në
familje në procedurë.
Shoqëruesi i ndihmon viktimës në mbrojtjen e
integritetit të saj në procedurat para personave zyrtarë dhe
institucioneve, dhe ndihmon që të gjendet zgjidhje për
rastin e saj dhe siguron përkrahje të viktimës.
Personi zyrtar i cili e zbaton procedurën, do t’ia ndalojë
shoqëruesit që ta shoqërojë viktimën, në rast kur nuk i
plotëson kushtet nga paragrafi 2 i këtij neni, si dhe nëse
vlerëson se shoqëruesi nuk mund t’i japë përkrahje
viktimës nga paragrafi 3 i këtij neni, për shkak të
marrëdhënieve farefisnore ose marrëdhënieve tjera me
viktimën ose kryerësin e dhunës në familje.
Fëmijët dhe personat me aftësi pune të kufizuar ose të
hequr, në procedurat para institucioneve kompetente
shoqërohen nga prindi ose kujdestari.
Ndihmë dhe mbrojtje të fëmijëve
Neni 10
Fëmija është viktimë kur pëson dhunë të drejtpërdrejtë,
kur është i pranishëm në marrëdhënie të dhunshme
ndërmjet anëtarëve të familjes së tij ose kur jeton në mjedis
në të cilin ka marrëdhënie të dhunshme.
Ndaj fëmijës kryerës të dhunës në familje nuk
aplikohen masat e përkohshme për mbrojtje nga ky ligj,
kurse aplikohen dispozitat e Ligjit për drejtësi të fëmijëve
dhe dispozitat e Ligjit për familje të cilat kanë të bëjnë me
rregullimin e marrëdhënieve të prindërve dhe fëmijëve,
mbikëqyrjen mbi realizimin e të drejtës prindërore dhe
kujdestarisë.

Neni 14
Informatat për viktimën ose kryerësin e dhunës, në
bazë të të cilave viktima ose anëtarët e familjes së vet
mund të identifikohen, nuk guxojnë publikisht të shpallen,
përveç nëse viktima pajtohet në atë.
Institucionet, prindërit, kujdestarët, përkujdesësit ose
adoptuesit janë të detyruar ta mbrojnë fëmijën nga
ekspozimi në publik, në suazat e kujdesit të tyre për
fëmijën.
Politika të integruara
Neni 15
Qeveria e Republikës së Maqedonisë miraton Strategji
nacionale për parandalim, pengim dhe mbrotje nga dhuna
në familje, për periudhë prej pesë viteve.
Strategjinë nacionale nga paragrafi 1 i këtij neni e
përpilon Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në
bashkëpunim me ministritë dhe institucionet nga neni 5
paragrafi 1 i këtij ligji, e cila ka të bëjë me:
- analizë të gjendjes dhe përcaktim të qëllimeve dhe
detyrave për pengim dhe mbrojtje nga dhuna në familje,
- përcaktim të politikave në fushën e dhunës në familje,
- zgjerim të arritshmërisë së masave për parandalim,
mbrojtje, ndihmë dhe përkrahje të viktimave, si dhe
masave për trajtim të kryerësve,
- përcaktim të masave, aktiviteteve dhe bartësve për
realizim,
- themelim të bazës së të dhënave në çdo ministri të
resorit,
- edukim të vazhdueshëm dhe trajnim të personave
profesionalë dhe
- mjete të nevojshme financiare për zbatim të
strategjisë dhe burime të mjeteve.

Ndihmë dhe mbrojtje të personave të cilët nuk janë në
gjendje të kujdesen për vetveten

Trup nacional koordinativ kundër dhunës në familje

Neni 11
Në procedurat për sigurim të mbrojtjes dhe pengimit të
dhunës në familje, të personave të cilët nuk janë në gjendje
të kujdesen për vetveten, krahas masave të përcaktuara me
këtë ligj sigurohet realizim i të drejtave dhe shërbimeve

Neni 16
Qeveria e Republiikës së Maqedonisë formon Trup
nacional koordinativ kundër dhunës në familje me mandat
prej pesë viteve.
Trupi nacional koordinativ nga paragrafi 1 i këtij neni,
përbëhet nga:
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- dy përfaqësuesve nga Ministria e Punës dhe Politikës
Sociale, prej të cilëve një anëtar dhe një zëvendësanëtar,
- dy përfaqësues nga Ministria e Punëve të Brendshme,
prej të cilëve një anëtar dhe një zëvendësanëtar,
- dy përfaqësues nga Ministria e Shëndetësisë, prej të
cilëve një anëtar dhe një zëvendësanëtar,
- dy përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, prej të
cilëve një anëtar dhe një zëvendësanëtar,
- dy përfaqësues nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës,
prej të cilëve një anëtar dhe një zëvendësanëtar,
- dy përfaqësues nga Kuvendi i Republikës së
Maqedonisë,
- dy përfaqësues nga sistemi i jurisprudencës nga të
cilit një gjykatës i gjykatës themelore me propozim të
Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë dhe një
prokuror publik me propozim të Këshillit të prokurorëve
Publikë të Republikës së Maqedonisë,
- përfaqësuesi i Avokatit të Popullit të Republikës së
Maqedonisë dhe
- dy përfaqësues nga shoqatat, të cilat janë të
regjistruara për punë me dhunë në familje.
Trupi nacional koordinativ kundër dhunës në familje në
punën e vet, sipas nevojës do të inkuadrojë edhe
institucione tjera, komunitet të biznesit, vetëqeverisje
lokale, profesorë akademikë, punonjës kulturorë dhe
shkencorë, shoqata dhe media.
Me Trupin nacional koordinativ kundër dhunës në
familje kryeson ministri i Punës dhe Politikës Sociale.
Punët administrative për nevojat e Trupit nacional
Koordinativ kundër dhunës në familje i kryen Ministria e
Punës dhe Politikës Sociale.
Trupi nacional koordinativ kundër dhunës në familje do
t’i kryejë punët në vijim:
- ndjekje dhe analizim të gjendjeve me dhunën në
familje,
- koordinim të aktiviteteve të institucioneve
kompetente dhe shoqatave dhe
- propozim të masave për avancim të politikave
nacionale dhe masave për implementim të politikave
nacionale.
Trupi nacional koordinativ kundër dhunës në familje
miraton rregullore për punën e vet.
Trupi nacional koordinativ kundër dhunës në familje
për punën e vet e informon Qeverinë e Republikës së
Maqedonisë, nëpërmjet parashtrimit të raportit vjetor në
muajin janar të vitit rrjedhës për vitin paraprak.
I. PARANDALIMI
Neni 17
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, Ministria e
Punëve të Brendshme, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e
Arsimit dhe Shkencës, Ministria e Drejtësisë, njësitë e
vetëqeverisjes lokale dhe shoqatat ndërmarrin masa
parandaluese për pengim dhe zvogëlim të dhunës në
familje, në pajtim me kompetencat e përcaktuara me ligj.
Masat parandaluese ndërmerren nëpërmjet:
- promovimit të vlerave shoqërore dhe kulturore të
sjelljes, të cilat bazohen mbi barazinë e femrave dhe
meshkujve,
- vendosjes së programeve për sjellje të padhunshme
nga mosha më e hershme në institucionet parashkollore,
- vendosjes të programeve për sjellje të padhunshme
dhe kuptim të barazisë gjinore në shkollat fillore,
- vendosjes së programeve për zhvillimin e aftësive për
zgjidhje paqësore të konflikteve, kuptim dhe vlerësim të
parimit për mundësi të barabarta ndërmjet femrave dhe
meshkujve, në shkollat e mesme,

- vendosjes së programit për zhvillimin e aftësive për
zgjidhje paqësore të konflikteve, respektim të dinjitetit dhe
prestigjit të personalitetit, mosdiskrimin dhe barazi
ndërmjet meshkujve dhe femrave në institucionet e arsimit
të lartë,
- sigurimit të punës profesionale këshilldhënëse dhe të
këshillimores në këshillimore për martesë dhe familje,
qendrat për punë sociale dhe institucionet tjera,
- realizimit të fushatave ose programeve për ngritjen e
vetëdijes dhe kuptimit të publikut të përgjithshëm për
identifikimin dhe pasojat nga dhuna në familje,
- vendosjes së trajnimeve të vazhdueshme për persona
profesionalë për kryerjen e punëve në kompetencë të tyre
dhe dhunës në bazë gjinore dhe
- ngritjes së nivelit të përgjegjësisë së medieve të
shtypura dhe elektronike për njoftim objektiv për rastet e
dhunës në familje, me ç’rast nuk theksohen rrethanat të
cilat mund të shënojnë shkelje të të drejtave të njeriut,
dinjitetit të personit dhe shmangie të çdo lloj të
diskriminimit të meshkujve dhe femrave.
II. MASA PËR MBROJTJE
Qendra për punë sociale
Neni 18
Qendra për punë sociale i ndërmerr masat për
mbrojtjen e viktimave, si vijojnë:
1) vendosje në qendër për persona – viktima të dhunës
në familje;
2) mbrojtje shëndetësore përkatëse;
3) intervenim përkatës psikik-social dhe trajtim;
4) trajtim psikik-social në këshillimore;
5) ndihmë të familjes për shkollimin e rregullt të
fëmijës;
6) ndihmë juridike dhe përfaqësim dhe
7) përforcim ekonomik të viktimës përmes përfshirjes
së saj aktive në tregun e punës.
Neni 19
Qendra për punë sociale detyrohet të fillojë procedurë
menjëherë, e më së voni në afat prej 24 orëve nga njoftimi i
marrë, që të marrë masa për mbrojtjen e viktmës.
Qendra për punë sociale, procedurën e fillon pas
njohurisë së marrë se mbi personin është kryer dhunë në
familje, me detyrë zyrtare, me këkresë të viktimës, pas
paraqitjes nga person fizik, person zyrtar, institucion ose
shoqatë.
Qendra për punë sociale, në rastet kur si viktimë
paraqitet fëmijë ose person i cili nuk është në gjendje të
kujdeset për vetveten ose person me aftësi pune të kufizuar
ose të hequr, ndërmerr masa për mbrojtje, pa marrë
parasysh nëse ekziston pëlqimi i prindit ose kujdestarit.
Neni 20
Qendra për punë sociale, kur si viktimë paraqitet fëmijë
ose person i cili nuk është në gjendje të kujdeset për
vetveten ose person të cilit i është kufizuar ose hequr
aftësia për punë, përveç masave nga neni 18, ndërmerr
edhe masa në pajtim me Ligjin për familje të cilat kanë të
bëjnë me rregullimin e raporteve të prindërve me fëmijët,
mbikëqyrje mbi ushtrimin e të drejtës prindërore dhe
kujdestarisë dhe në pajtim me Ligjin për drejtësi të
fëmijëve.
Gjarë procedurave për besimin e fëmijës tek njëri prej
prindërve, qendra për punë sociale e merr parasysh
interesin e fëmijës – viktimë të dhunës në familje.
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Qendra për punë sociale pëkohësisht mund t’i kufizojë
ose ndalojë marrëshëniet personale dhe kontaktet e
drejtpërdrejta të fëmijës me prindin me të cilin nuk jeton
bashkë, në rast kur kjo është në interes të fëmijës-vktimë të
dhunës në familje, por jo më gjatë se një vit.
Neni 21
Personi zyrtar dhe udhëheqës i institucionit nga neni 5
paragrafi 1 të këtij ligji, të cilët ndërmarrin veprime të
caktuara në rastet e dhunës në familje, detyrohen që
menjëherë, e më së voni në afat prej 24 orëve nga veprimi i
marrë, dokumentacionin zyrtar dhe njoftimin për aktivitetet
e ndërmarra, t’i dorëzojnë te qendra kompetente për punë
sociale.
Neni 22
Qendra për punë sociale masat për mbrojtje i realizon
përmes
punës
profesionale,
këshillëdhënëse,
të
këshillimores dhe punës ekipore ndërdisiplinore .
Qendra për punë sociale kryen vlerësim të nevojës për
mbrojtjen e viktimës, sipas llojit, intensitetit, kontekstit të
ndodhjes së dhunës, statusit shëndetësor dhe familjar të
viktimës, moshës së saj dhe rrethanave tjera në procedurën
për ndërmarrjen e masave të nevojshme për mbrojtje.
Qendra për punë sociale, për punët nga paragrafi 1 i
këtij neni, përpilon plan për punë individuale me
shfrytëzues dhe konstatim dhe mendim të ekipit
profesional.
Neni 23
Në rastet kur ekziston njohuri për rrezikimin e jetës dhe
shëndetit të viktimës dhe anëtarëve të familjes, si dhe kur
fëmija është viktimë e dhunës në familje, përpilohet plan i
sigurisë për ndihmë, nga ekipi profesional multisektorial.
Ekipi profesional multisektorial nga paragrafi 1 i këtij
neni, përbëhet nga persona profesionalë, nga qendra për
punë sociale, poilicia dhe institucioni shëndetësor nga
rajoni për të cilin është kompetent qendra.
Në punën e ekipit profesional multisektorial marrin
pjesë përfaqësues të shoqatave, që punojnë në sferën e
dhunës në familje, që mund të propozojnë dhe zbatojnë
masa dhe aktivitete nga plani i sigurisë për ndihmë të
viktimës.
Ekipi profesional multisektorial nga paragrafi 2 i këtij
neni, formohet në qendrën për punë sociale kompetente
sipas vendbanimit, respektivisht vendqëndrimit të viktimës,
për koordinim të aktiviteteve në sigurimin e ndihmës së
viktimës në pajtim me nevojat e saj.
Neni 24
Vendosja e viktimës në qendrën për persona – viktima
të dhunës në familje kryhet kur ekziston njohuri për
kërcënim real për jetën dhe shëndetin e viktimës dhe në
mungesë të resurseve tjera për përkujdesje, që mund të
zgjatë më së shumti tre muaj me mundësi për vazhdim
edhe për tre muaj.
Në raste të jashtëzakonshme sipas vlerësimit të qendrës
për punë sociale, vendosja në qendër për persona – viktima
të dhunës në familje mund të vazhdojë më së shumti edhe
për gjashtë muaj.
Qendra për persona – viktima të dhunës në familje
mund të sigurojë intervenim psikik-social dhe trajtim.
Qendra për persona – viktima të dhunës në familje
formohet si institucion i veçantë për mbrojtje sociale ose si
njësi organizative në institucion ose person tjetër juridik,
nga shoqata dhe njësi të vetëqeverisjes lokale, në pajtim
me Ligjin për mbrojtje sociale.
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Neni 25
Qendra për punë sociale, siguron që viktima të realizojë
të drejtë nga mbrojtja sociale dhe shëndetësore, në pajtim
me ligj.
Neni 26
Intervenim psikik-social, këshillim dhe trajtim
sigurojnë persona profesionalë në qendrën për punë
sociale, shoqatë, këshillimore për viktima të dhunës në
familje, këshillimore për kryerës të dhunës në familje ose
këshillimore për prindër dhe fëmijë, në pajtim me Ligjin
për mbrojtje sociale.
Neni 27
Ndihmën juridike e sigurojnë personat profesionalë në
qendrën për punë sociale dhe në shoqatat.
Të drejtën për ndihmë juridike falas, viktima e realizon
në pajtim me Ligjin për ndihmë juridike falas.
Neni 28
Qendra për punë sociale në bashkëpunim me Agjencinë
për Punësim të Republikës së Maqedonisë – qendrën
kompetente për punësim, ndërmerr masa për prëforcim
ekonomik të viktimës përmes përfshirjes së saj aktive në
tregun e punës.
Qendra për punë sociale, në afat prej shtatë ditësh nga
fillimi i procedurës e njofton Agjencinë për Punësim të
Republikës së Maqedonisë – qendrën kompetente për
punësim, për nevojën e përfshirjes së personave viktima,
në masat aktive për punësim.
Qendra për punësim, detyrohet që në afat prej tri ditësh
pas njoftimit të marrë nga paragrafi 2 i këtij neni, ta
thërrasë viktimën për fillimin e procedurës për përfshirje
në masat aktive dhe politikat për punësim, trajnime,
ndërmjetësim gjatë punësimit, motivim, fitim të
shkathtësive themelore, të përpilojë plan individual për
punësimin e viktimës, t’i mundësojë qasje në informata për
vende të lira të punës, deri në punësimin e saj.
Personi përgjegjës i Qendrës për punësim detyrohet së
paku një herë në muaj të realizojë kontakt me viktimën për
zbatim të planit individual për punësim, deri në punësimin
e saj.
Qendra për punësim në afat prej tri ditëve, e njofton
qendrën kompetente për punë sociale për përfshirjen e
viktimës në programin për masat aktive për punësim.
Qendra për punësim në afat prej tri ditëve e njofton
qendrën kompetente për punë sociale nëse viktima ka
themeluar marrëdhënie pune ose nëse marrëdhënia e punës
i ka pushuar.
Ministria e Punëve të Brendshme
Neni 29
Nëpunësi policor, gjithmonë kur ka paraqitje për dhunë
në familje, e për shkak të mënjanimit të rrezikut të
drejtpëdrejtë dhe serioz për jetën dhe integritetin fizik të
viktimës dhe anëtarëve të familjes së saj, detyrohet të dalë
në vendin e ngjarjes dhe të përpilojë raport policor
menjëherë, e më së voni në afat prej 12 orë nga intervenimi
në ngjarje.
Nëpunësi policor në raste të dhunës në familje, gjatë
ndërmarrjes së punëve policore dhe zbatimit të
autorizimeve policore, masave operative - teknike dhe
parandaluese të përcaktuara me Ligjin për polici,
gjithmonë bën vlerësim të rrezikut mbi jetën dhe
integritetin trupor të viktimës dhe të rrezikut nga përsëritja
e dhunës, me qëllim të mbrojtjes së viktimës, përmes
menaxhimit përkatës me rrezikun.
Nëpunësi policor, siguron që viktima menjëherë të
marrë mbrojtje shëndetësore përkatëse nga neni 31 i këtij
ligji.
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Nëpunësi policor detyrohet që në afatin e përcaktuar në
paragrafin 1 të ktëij neni te gjykata kompetente të paraqesë
propozim për shqiptimin e masës së përkohshme për
mbrojtje-largimin e kryerësit nga shtëpia dhe ndalim për
t’iu afruar shtëpisë dhe raport policor, të përpiluar nga
nëpunësi policor.
Nëpunësi policor detyrohet që në afatin e përcaktuar
nga paragrafi 1 të këtij neni, ta njoftojë qendrën përkatëse
për punë sociale për ndërmarrje të masave për mbrotjen e
viktimës.
Mënyrën e vlerësimit të rrezikut për jetën dhe
integritetin trupor të viktimës dhe rrezikun nga përsëritja e
dhunës, menaxhimin përkatës me rrezikun, formularin e
raportit policor dhe propozimin për shqiptimin e masës së
përkohshme për mbrojtje – largim të kryerësit nga shtëpia
dhe ndalim për t’iu afruar shtëpisë, i përcakton ministri i
Punëve të Brendshme.
Neni 30
Nëpunësi policor e shoqëron viktimën në banesë ose në
hapësirë tjetër ku jeton viktima, kur është e nevojshme që
t’i marrë sendet personale të cilat janë të domosdoshme për
jetën e përditshme.
Punët nga paragrafi 1 i këtij neni, mund të kryhen edhe
kur viktima është e vendosur në Qendrën për persona viktima të dhunës në familje.
Institucionet shëndetësore
Neni 31
Punëtori shëndetësor dhe institucioni shëndetësor
detyrohen menjëherë të kryejnë kontroll dhe trajtim tjetër
mjekësor mbi viktimën dhe për këtë, t’i japin
dokumentacion mjekësor përkatës për lëndim të konstatuar.
Punëtori shëndetësor dhe institucioni shëdnetësor
detyrohen të kryejnë kontroll dhe trajtim tjetër mjekësor, të
lëshojë dokumentacion mjekësor përkatës për lëndim të
konstatuar, gjithmonë kur si viktimë paraqitet fëmijë.
Për punët nga paragrafi 1 i këtij neni, viktimat janë të
liruara nga pagesa e shpenzimeve për shërbim të kryer
mjekësor dhe dokumentacion.
Shoqatat
Neni 32
Shoqata, e regjistruar për realizimin e qëllimeve dhe
detyrave nga sfera e mbrojtjes sociale, në pajtim me
programet e veta mund të ndërmarrë masa për mbrojtje të
përcaktuara, në nenin 18 të këtij ligji, në mënyrë të pavarur
ose në bashkëpunim me qendrën për punë sociale,
Shoqata detyrohet që për masat e ndërmarra nga
paragrafi 1 i këtij neni në afat prej 24 orëve ta njoftojë
qendrën për punë sociale, kompetente sipas vendit të
jetesës së personit viktimë e dhunës në familje.
Njësitë e vetëqeverisjes lokale
Neni 33
Njësitë e vetëqeverisjes lokale, në fushën e parandalimit dhe
pengimit të dhunës në familje sigurojnë mbrojtje të viktimave
në bashkësi, themelojnë qendra për përkujdesje, këshillimore
për viktima dhe këshillimore për kryerës të dhunës në familje,
këshillimore për prindër dhe fëmijë, këshillimore për martesë
dhe familje dhe forma tjera të përkujdesjes dhe ndihmës së
viktimave, si dhe SOS linja lokale.
Njësitë e vetëqeverisjes lokale ndërmarrin masa për
vendosjen e bashkëpunimit të ndërsjellë dhe të koordinuar
në nivel lokal ose rajonal ndërmjet qendrave për punë
sociale, stacioneve policore, institucioneve shëndetësore,
parashkollore dhe arsimore dhe shoqatave.

III. MASA TË PËRKOHSHME PËR MBROJTJE
Neni 34
Për mënjanim të rrezikut të drejtpërdrejtë dhe serioz
mbi jetën dhe integritetin fizik të viktimës dhe anëtarëve të
familjes së saj, shqiptohet masë për mbrojtje e
përkohshme-largim i kryerësit nga shtëpia dhe ndalim për
t’iu afruar shtëpisë me propozim të Ministrisë së Punëve të
Brendshme nga neni 29 paragrafi 4 i këtij ligji, pa pëlqim
të viktimës.
Masa e përkohshme për mbrojtje – largim i kryerësit
nga shtëpia dhe ndalim për t'iu afruar shtëpisë shqiptohet
në kohëzgjatje prej së paku 10 e më së shumti deri 30 ditë.
Neni 35
Për ndërprerje të dhunës, mënjanim të pasojave nga
dhuna e kryer dhe ndërmarrje të masave efikase ndaj
kryerësit të dhunës, për eliminim të shkaqeve për kryerje të
dhunës së mëtutjeshme në familje, kryerësit të dhunës në
familje mund t’i shqiptohen masat e përkohshme për
mbrojtje, si vijojnë:
1) ndalim që të kërcënohet se do të kryejë dhunë në
familje;
2) ndalim që të keqtrajtojë, shqetësojë, telefonojë,
kontaktojë ose në mënyrë tjetër të komunikojë me anëtar të
familjes, drejtpërdrejtë ose tërthorazi;
3) ndalim që të afrohet në distancë më të vogël se 100
metra deri te vendbanimi, shkolla, vendi i punës ose vendi i
caktuar të cilin rregullisht e viziton anëtar tjetër i familjes;
4) largim nga shtëpia pa marrë parasysh pronësinë,
5) ndalim që të posedojë armëzjarri ose armë tjetër ose
e njëjta t'i merret;
6) detyrimisht t’i kthejë sendet të cilat janë të
nevojshme për plotësimin e nevojave të përditshme të
familjes;
7) mbajtje e detyrueshme ligjore e familjes;
8) detyrimisht të ndjekë këshillimore përkatëse;
9) mjekim i detyrueshëm i kryerësit, nëse keqpërdor
alkool, drogë dhe substanca tjera psikotrope ose ka
sëmundje psikike;
10) detyrimisht t’i kompensojë shpenzimet mjekësore
dhe shpenzimet tjera të shkaktuara nga dhuna në familje
dhe
11) shqiptim të cilësdo mase tjetër të cilën gjykata do ta
konsiderojë si të domosdoshme që të garantohet siguria
dhe mirëqenia e anëtarëve tjerë të familjes.
Neni 36
Ministria e Punëve të Brendshme mund të parashtrojë
propozim për shqiptim të masës së përkohshme për
mbrojtje nga neni 34 i këtij ligji te gjykata kompetente për
mënjanimin e rrezikut të drejtpërdrejtë dhe serioz për jetën
dhe integritetin fizik të viktimës dhe anëtarëve të familjes
së tij.
Viktima mund të parashtrojë propozim për shqiptim të
masës së përkohshme për mbrojtje nga neni 35 i këtij ligji,
në gjykatën kompetente drejtpërdrejt ose nëpërmjet
qendrës për punë sociale, me kërkesë të saj.
Qendra për punë sociale mund të parashtrojë propozim
për shqiptim të masës së përkohshme për mbrojtje nga neni
35 i këtij ligji, në gjykatën kompetente, me pëlqim të
viktimës.
Prindi ose kujdestari mund të parashtrojë propozim për
shqiptim të masës së përkohshme për mbrojtje nga neni 35
i këtij ligji në emër të fëmijës së mitur dhe personit me
aftësi pune të kufizuar ose të hequr, si dhe për person mbi
të cilin është vazhduar e drejta prindërore.
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Qendra për punë sociale detyrimisht do të parashtrojë
në Gjykatë propozim për shqiptim të masës së përkohshme
për mbrojtje nga neni 35 i këtij ligji në emër të fëmijëve
edhe personave të paaftë për veprim gjithmonë kur prindi,
kujdestari ose përfaqësuesi ligjor nuk do ta bëjnë atë dhe
pa pëlqimin e tyre.
Qendra për punë sociale, në propozimin në gjykatë për
shqiptim të masës së përkohshme për mbrojtje nga neni 35
i këtij ligji për fëmijë, mund të propozojë që masa e
përkohshme për mbrojtje të ketë të bëjë edhe për prindin
me të cilin jeton fëmija, në raste kur këtë e kërkojnë
interesat e fëmijës për mbrojtjen e tij dhe sigurinë.
Neni 37
Qendra për punë sociale me propozimin për shqiptim të
masës së përkohshme për mbrojtje nga neni 35 i këtij ligji,
parashtron konstatim dhe mendim të ekipit profesional, në
të cilin jep edhe propozim për shqiptim të masës/ave të
përkohshme, varësisht nga nevojat e konstatuara për
mbrojtjen e viktimës.
Neni 38
Propozim për shqiptim të masës së përkohshme mund
të parashtrohet pa marrë parasysh nëse mbahet procedurë
penale.
Neni 39
Masa e përkohshme për mbrojtje nga neni 35 i këtij
ligji mund të zgjatë së paku tre muaj, kurse më së shumti
deri në një vit.
Nëse dhuna në familje vazhdon pas skadimit të
periudhës për të cilën është shqiptuar në suazat e afatit prej
një viti nga paragrafi 1 i këtij neni, viktima ose qendra për
punë sociale mund të parashtrojnë kërkesë për vazhdim të
masës/ave.
Pas kalimit të një viti nga masa e shqiptuar
përkohësisht për mbrojtje nga paragrafi 1 i këtij neni, në
rast kur dhuna në familje përsëri do të ndodhë, viktima ose
qendra për punë sociale parashtron propozim të ri në
gjykatë.
Neni 40
Viktima ose qendra për punë sociale mund të
parashtrojnë propozim në gjykatën kompetente për
anulimin e masës së përkohshme të shqiptuar për mbrojtje
nga neni 35 i këtij ligji edhe para skadimit të afatit për të
cilin është shqiptuar masa, nëse vlerësohet se e njëjta e ka
arritur qëllimin për të cilin është shqiptuar.
Viktima ose qendra për punë sociale, mund të
parashtrojnë propozim për ndryshim të masës së shqiptuar
përkohësisht për mbrojtje nga neni 35 i këtij ligji ose për
vazhdimin e të njëjtës, nëse masa e kumtuar nuk ka
siguruar mbrojtje adekuate të viktimës ose janë paraqitur
rrethana të ndryshuara.
Neni 41
Ministri i Punës dhe Politikës Sociale e përcakton
mënyrën e zbatimit dhe përcjelljes së masave për mbrojtje
të viktimës të ndërmarra nga qendra për punë sociale dhe
mënyrën e përcjelljes së masave të shqiptuara të
përkohshme për mbrojtje nga neni 35 i këtij ligji.
IV. SHQIPTIMI I MASAVE TË PËRKOHSHME PËR
MBROJTJE
Neni 42
Në procedurat në të cilat gjykata vendos për masa të
përkohshme për mbrojtje zbatohen dispozitat e Ligjit për
procedurë kontestimore, nëse me këtë ligj nuk është
përcaktuar ndryshe.
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Neni 43
Në procedurat për shqiptim të masave të përkohshme
për mbrotje nga dhuna në familje vendos gjykatës individ.
Në procedurat nga neni 43 i këtij ligji, publiku është i
përjashtuar në seancën gjyqësore.
Me përjashtim të paragrafit 2 të këtij neni, gjykatësi
mund të lejojë që në seancën gjyqësore të jenë të praishëm
punonjës shkencorë dhe publikë, të cilët merren me
problemet e martesës dhe familjes, si dhe persona të cilët
palët do t'i propozojnë.
Neni 44
Gjykata, menjëherë e më së voni në afat prej 24 orësh
pas pranimit të propozimit nga Ministria e Punëve të
Brendshme dhe raportit policor, pa mbajtur seancë
gjyqësore do të vendosë për shqiptim të masës së
përkohshme për mbrojtje-largim të kryerësit nga shtëpia
dhe ndalim për t’iu afruar shtëpisë nga neni 34 i këtij ligji.
Gjykata sipas propozimit të viktimës ose qendrës për
punë sociale për shqiptim të masës së përkohshme për
mbrojtje nga neni 35 i këtij ligji, do të veprojë menjëherë,
kurse më së voni në afat prej shtatë ditëve nga dita e
pranimit të kërkesës do të miratojë vendim.
Gjykata në afat prej 24 orëve pa mbajtur seancë
gjyqësore do të vendosë për shqiptimin e masës së
përkohshme për mbrojtje nga neni 35 i këtij ligji kur
ekziston dyshim i bazuar për rrezik serioz për jetën dhe
shëndetin e viktimës ose të anëtarit të familjes, në bazë të
konstatimit profesional dhe mendimit të qendrës për punë
sociale.
Neni 45
Seanca gjyqësore mbahet në prezencë të viktimës së
dhunës në familje, kundërshtarit (kryerësit të dhunës në
familje) dhe përfaqësuesit nga qendra për punë sociale, kur
është parashtrues i propozimit për shqiptim të masës së
përkohshme për mbrojtje nga neni 35 i këtij ligji.
Kur viktima e dhunës në familje është fëmijë dhe
person me aftësi pune të kufizuar ose të hequr, në seancën
gjyqësore përfaqësohet nga prindi i cili nuk është
kundërshtar në procedurën ose kujdestari.
Ftesën për mbajtje të seancës gjyqësore, gjykata ia
parashtron kundërshtarit në afat prej dy ditëve.
Sipas vlerësimit të gjykatës, mund të thirren edhe
persona tjerë.
Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, kur ekziston
dyshim i bazuar për rrezikim serioz të jetës dhe shëndetit të
viktimës ose të anëtarit të familjes, gjykata mund të
shqiptojë masë të përkohshme për mbrojtje nga neni 35 i
këtij ligji në mungesë të kundërshtarit dhe në bazë të
konstatimit profesional dhe mendimit të qendrës për punë
sociale, nëse nuk janë siguruar dëshmi tjera.
Neni 46
Gjykata me propozim të qendrës për punë sociale
përkatësisht viktimës së dhunës në familje, mund ta
vazhdojë, anulojë ose ndryshojë masën/at e shqiptuara të
përkohshme për mbrojtje nga neni 35 i këtij ligji.
Neni 47
Në vendimin me të cilin është shqiptuar masa/at e
përkohshme për mbrojtje nga nenet 34 dhe 35 të këtij ligji,
gjykata do ta ngarkojë kryerësin e dhunës në familje ta
respektojë vendimin gjyqësor.
Neni 48
Vendimin për masën e përkohshme të kumtuar për
mbrojtje – largim të kryerësit nga shtëpia dhe ndalim për
t’iu afruar shtëpisë nga neni 34 i këtij ligji, gjykata në afat
prej gjashtë orësh nga seanca e mbajtur gjyqësore e
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parashtron te stacioni kompetent policor, e cila menjëherë e
më së voni në afat prej 12 orësh pas pranimit të vendimit, e
parashtron te kryerësi i dhunës në familje.
Në rast kur dërgimi nuk mund të bëhet në afatin nga
paragrafi 1 i këtij neni, gjykata sipas njoftimit të pranuar
nga Ministria e Punëve të Brendshme, vendimin e publikon
në tabelën e shpalljeve në gjykatë, me çka konsiderohet se
dërgesa është e rregullt.
Ministria e Punëve të Brendshme detyrohet ta largojë
kryerësin nga shtëpia në afat prej dy orëve, duke llogaritur
nga momenti kur i është dorëzuar vendimi për masën për
mbrojtje të shqiptuar përkohësisht– largim të kryerësit nga
shtëpia dhe ndalim për t’iu afruar shtëpisë nga neni 34 i
këtij ligji, në rast kur nuk dëshiron vullnetarisht ta lëshojë
shtëpinë.
Neni 49
Ekzemplarin e vendimit për masë të përkohshme për
mbrojtje – largim të kryerësit nga shtëpia dhe ndalim për
t’iu afruar shtëpisë nga neni 34 i këtij ligji, gjykata e
parashtron te prokurori publik dhe qendra për punë sociale.
Ekzemplarin nga vendimi për shqiptim të masës së
përkohshme për mbrojtje nga neni 35 i këtij ligji, gjykata e
parashtron te palët, qendra për punë sociale dhe institucioni
kompetent për zbatimin e masës së përkohshme për
mbrojtje.
Neni 50
Ankesë kundër vendimit të gjykatës themelore për
masë për mbrojtje të shqiptuar përkohësisht - largim të
kryerësit nga shtëpia dhe ndalim për t'iu afruar shtëpisë nga
neni 34 i këtij ligji ose masë/sa të përkohshme nga neni 35
i këtij ligji, mund të paraqitet në afat prej tri ditëve nga dita
e pranimit të vendimit.
Ankesa e parashtruar kundër vendimit të gjykatës nuk e
prolongon zbatimin e tij.
V. ZBATIMI I MASAVE TË PËRKOHSHME PËR
MBROJTJE
Neni 51
Ministria e Punëve të Brendshme e zbaton masën e
shqiptuar të përkohshme për mbrojtje – largim i kryerësit
nga shtëpia dhe ndalim për t’iu afruar shtëpisë nga neni 34 i
këtij ligji dhe masën e përkohshme të mbrojtjes nga neni 35
paragrafi 2 pikat 1, 2, 3, 4 dhe 5 të këtij ligji, Ministria e
Shëndetësisë e zbaton masën e shqiptuar përkohësisht për
mbrojtje nga neni 35 paragrafi 2 pika 9 e këtij ligji,
këshillimorja për kryerës të dhunës në familje e zbaton
masën e shqiptuar përkohësisht për mbrojtje nga 35 paragrafi
2 pika 8 e këtij ligji, kurse zbatimi i masave të shqiptuara
përkohësisht për mbrojtje nga neni 35 paragrafi 2 pikat 6, 7,
10 dhe 11 të këtij ligji, realizohet në pajtim me ligj.
Këshillimorja për kryerës të dhunës në familje, zbaton
vendim gjyqësor për mbikëqyrje mbrojtëse në pjesën e
obligimit të caktuar për personin e gjykuar për vepër
penale gjatë dhunës në familje për ndjekje të programit për
punë me persona të gjykuar për vepra penale të kryera
gjatë ushtrimit të dhunës në familje dhe e njofton gjykatën
për përmbushjen e obligimit.
Neni 52
Mënyrën e zbatimit të masës të shqiptuar përkohësisht
për mbrojtje – largim të kryerësit nga shtëpia dhe ndalim
për t’iu afruar shtëpisë nga neni 34 i këtij ligji dhe masës së
përkohshme të mbrojtjes nga neni 35 paragrafi 2 pikat 1, 2,
3, 4 dhe 5 të këtij ligji, i përcakton ministri i Punëve të
Brendshme.
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Mënyrën e zbatimit të masës së përkohshme për
mbrojtje nga neni 35 paragrafi 2 pika 9 e këtij ligji e
përcakton ministri i Shëndetësisë.
Mënyrën e zbatimit të masës të shqiptuar përkohësisht
për mbrojtje nga neni 35 paragrafi 2 pika 8 e këtij ligji e
përcakton ministri i Punës dhe Politikës Sociale.
Neni 53
Qendra për punë sociale e ndjek zbatimin e masës/ave
të shqiptuara përkohësisht për mbrojtje nga neni 35 i këtij
ligji.
Për ndjekjen e masave të përkohshme për mbrojtje nga
paragrafi 1 i këtij neni, qendra për punë sociale
bashkëpunon me qytetarë, persona juridikë, institucione
dhe shoqata.
Qendra për punë sociale e njofton gjykatën për rrjedhën
dhe efektet nga zbatimi i masës/ave të shqiptuara të
përkohshme për mbrojtje nga paragrafi 1 i këtij neni.
Neni 54
Gjykata mund të kërkojë njoftim nga organi Ministria e
Punëve të Brendshme për mënyrën e zbatimit dhe
respektimit të masës së shqiptuar të përkohshme për
mbrojtje-largim të kryerësit nga shtëpia dhe ndalim për t'iu
afruar shtëpisë nga neni 34 i këtij ligji.
Gjykata mund të kërkojë njoftim nga qendra për punë
sociale për zbatim të masës së shqiptuar të përkohshme për
mbrojtje nga neni 35 i këtij ligji, gjatë periudhës për
ndjekje.
Neni 55
Viktima e njofton qendrën për punë sociale për
mosrespektimin dhe/ose shkeljen e masës/ave të
përkohshme të kumtuara për mbrojtje nga neni 35 i këtij
ligji, në procedurë me propozim të saj.
Neni 56
Ministria e Punëve të Brendshme detyrohet që
menjëherë ta njoftojë gjykatën për mosrespektim ose
shkelje të masës së përkohshme të shqiptuar për mbrojtje
nga neni 34 i këtij ligji. Qendra për punë sociale detyrohet
menjëherë ta njoftojë gjykatën për mosrespektim ose
shkelje të masës së përkohshme të shqiptuar për mbrojtje
nga neni 35 i këtij ligji.
Neni 57
Ministria e Punëve të Brendshme, kur është shkelur
masa e përkohshme për mbrojtje nga neni 34 i këtij ligji në
pjesën e ndalimit për t’iu afruar shtëpisë, do të parashtrojë
propozim te prokurori publik për përcaktim të masave
parakujdesëse, në pajtim me Ligjin për procedurë penale.
Neni 58
Qendra detyrohet të parashtrojë kallëzim penal kundër
kryerësit për mosrespektim të vendimit gjyqësor për masë
për mbrojtje të shqiptuar përkohësisht nga neni 35 i këtij
ligji.
Qendra detyrohet të parashtrojë kallëzim penal kundër
kryerësit për mosrespektim të vendimit gjyqësor për masë
për mbrojtje të shqiptuar përkohësisht nga neni 35 i këtij
ligji, gjithmonë kur dhuna është kryer mbi fëmijë ose në
prezencë të fëmiut.
Prokurori publik detyrohet ta njoftojë me shkrim
qendrën për punë sociale për procedurën e iniciuar penale,
sipas kallëzimit penal nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni.
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VI. BASHKËPUNIMI MULTISEKTORIAL
Neni 59
Bashkëpunimi
multisektorial
i
institucioneve
kompetente dhe shoqatave nga nenet 5 dhe 6 të këtij ligji
përcaktohet me Protokoll për bashkëpunim të ndërsjellë.
Protokolli nga paragrafi 1 i këtij neni miratohet nga
Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të
Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale.
Neni 60
Njësitë e vetëqeverisjes lokale me institucionet dhe
shoqatat, të cilat punojnë në fushën e dhunës në familje,
përpilojnë protokoll për bashkëpunim të ndërsjellë për
ndërmarrje të masave për parandalim, pengim dhe mbrotje
nga dhuna në familje në bashkësinë lokale.
VII. MBIKËQYRJE MBI ZBATIMIN E KËTIJ LIGJI
Neni 61
Mbikëqyrje mbi zbatimin e dispozitave nga nenet 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dhe 28 të këtij ligji dhe
akteve nënligjore të miratuara në bazë të neneve 41 dhe 52
paragrafi 3 të këtij ligji, kryen Ministria e Punës dhe
Politikës Sociale.
Mbikëqyrje mbi zbatimin e dispozitave nga nenet 29
dhe 30 të këtij ligji dhe akteve nënligjore të miratuara në
bazë të neneve 29 paragrafi 6 dhe 52 paragrafi 1 të këtij
ligji, kryen Ministria e Punëve të Brendshme.
Mbikëqyrje mbi zbatimin e dispozitave nga neni 31 i
këtij ligji dhe akteve nënligjore të miratuara në bazë të
nenit 52 paragrafi 2 këtij ligji, kryen Ministria e
Shëndetësisë.
VIII. DISPOZITA PËR KUNDËRVAJTJE
Neni 62
Gjobë në shumë prej 2 500 deri në 5 000 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet kryerësit të dhunës
në familje, i cili nuk do ta respektojë ose do ta shkelë
masën për mbrotje të shqiptuar përkohësisht – largim të
kryerësit nga shtëpia dhe ndalim për t’iu afruar shtëpisë
nga neni 34 i këtij ligji dhe masën/at për mbrotje të
shqiptuara përkohësisht nga neni 35 i këtij ligji.
Gjobë në shumë prej 3 000 deri në 5 000 euro në
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje
personit juridik i cili nuk do të veprojë në pajtim me nenet
13, 19 paragrafi 1, 21, 28 paragrafi 3 dhe 31 të këtij ligji.
Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje
personit përgjegjës zyrtar dhe personit udhëheqës i cili nuk
do të veprojë në pajtim me nenin 13 të këtij ligji.
Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 1 500 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
personit zyrtar dhe personit udhëheqës në qendrën për punë
sociale i cili nuk do të veprojë në pajtim me afatin e
paraparë në nenin 19 paragrafi 1 të këtij ligji.
Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 1 500 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
personit zyrtar përgjegjës dhe personit udhëheqës në
institucion i cili nuk do të veprojë në pajtim me afatin e
paraparë në nenet 21, 28 paragrafët 2 dhe 3 dhe 31 të këtij
ligji.
Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje
qytetarit i cili nuk do të veprojë në pajtim me nenin 12 të
këtij ligji.
Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 1 500 euro në
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet shoqatës për
mosrespektim të afatit të caktuar në nenin 32 paragrafi 2 të
këtij ligji.
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Neni 63
Organ kompetent për mbajtje të procedurës për
kundërvajtje dhe shqiptim të sanksioneve për kundërvajtje
nga neni 62 të këtij ligji është gjykata kompetente.
Neni 64
Para parashtrimit të kërkesës për procedurë për
kundërvajtje, për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj,
Ministria mban procedurë për barazim, në pajtim me Ligjin
për kundërvajtje.
IX. DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT
Neni 65
Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të
miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi
të këtij ligji.
Neni 66
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohen titulli i
kapitullit "VI-a dhuna në familje” dhe nenet 94-b, 94-v,
94-g, 94-d, 94-gj, 94-e, 94-zh, 94-x, 94-i, 94-j, titulli i
kapitullit “V-a Procedura për shqiptim të masës së
përkohshme për mbrojtje nga dhuna në familje” dhe nenet
279-a, 279-b, 279-v, 279-g, 279-d, 279-gj, 279-e dhe 279zh të Ligjit për familje (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 80/92, 9/96, 38/2004, 33/2006,
84/2008, 67/10, 156/10, 39/12, 44/12 dhe 38/14).
Neni 67
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa do
të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2015.
__________
4271.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување
на Законот за трговските друштва,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 септември 2014 година.
Бр. 07- 3479/1
15 септември 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА
Член 1
Во Законот за трговските друштва (“Службен весник на Република Македонија” брoj 28/2004, 84/2005,
25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13,
119/13, 120/13, 187/13, 38/14 и 41/14 ), во членот
215 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
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„ (2) Собирот на содружници во случај кога Владата на Република Македонија е единствен содружник
во друштвото со ограничена одговорност покрај работите од став (2) на овој член дава согласност на актот
за утврдување на висината на бодот за пресметување
на платите на вработените во друштвото со ограничена одговорност . “
Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).
Член 2
Во членот 383 по ставот (1) се додава нов став (2),
кој гласи:
„ (2) Собранието во случај кога Владата на Република Македонија е основач на друштвото , покрај прашањата од став (1) на овој член дава согласност на
актот за утврдување на висината на бодот за пресметување на платите на вработените во акционерското
друштво . “
Ставовите (2), (3) и (4) станувааат ставови (3), (4)
и (5) .
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4272.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ВОЗИЛА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за возила,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 септември 2014 година.
Бр. 07-3481/1
15 септември 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Член 3
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за трговските друштва.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗИЛА

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SHOQËRI TREGTARE
Neni 1
Në Ligjin për shoqëri tregtare (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 28/2004, 84/2005,
25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13,
119/13, 120/13, 187/13, 38/14 dhe 41/14), në nenin 215
pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:
"(2) Tubimi i bashkëpronarëve, në rast kur Qeveria e
Republikës së Maqedonisë është bashkëpronar i vetëm në
shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar, krahas punëve nga
paragrafi (2) i këtij neni jep pëlqim për aktin për përcaktim
të lartësisë së pikës për përllogaritje të rrogave të të
punësuarve në shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar.”
Paragrafët (2) dhe (3) bëhen paragrafë (3) dhe (4).
Neni 2
Në nenin 383 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2),
si vijon:
“(2) Kuvendi, në rast kur Qeveria e Republikës së
Maqedonisë është themelues i shoqërisë, krahas çështjeve
nga paragrafi (1) i këtij neni jep pëlqim për aktin për
përcaktim të lartësisë së pikës për përllogaritje të rrogave të
të punësuarve në shoqërinë aksionare."
Paragrafët (2), (3) dhe (4) bëhen paragrafë (3), (4) dhe
(5).
Neni 3
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të
spastruar të Ligjit për shoqëri tregtare.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Член 1
Во Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ број 140/2008, 53/11, 123/12, 70/13
и 165/13), во членoт 21 во став (1) зборовите: „регистарот на податоци на возила“ се заменуваат со зборовите: „регистарот на типски и единечно одобрени возила, системи, составни делови и самостојни технички
единици и опрема за возила на Бирото за метрологија.“
Член 2
Во членот 65 во став (2) по алинејата 2 се додава
нова алинеја 3 која гласи:
„- на дневна основа не ги внесува сите податоци во
електронскиот софтвер пропишан во член 73-а на овој
закон,“
Член 3
По членот 73 се додава нов поднаслов и три нови
члена 73-а, 73-б и 73-в кои гласат:
„Регистар на возила кои поминале технички преглед и
за следење на уплати и надоместоци кои се уплаќаат
при технички преглед
Член 73-а
(1) Министерството за транспорт и врски преку
електронски софтвер води регистар на возилата кои поминале технички преглед и за следење на уплати и надоместоци кои се уплаќаат при технички преглед, кој
содржи податоци од евиденцијата на овластените правни лица за технички преглед за:
- возила кои поминале технички преглед,
- личниот картон на секое возило одделно,
- уплати и надоместоци кои се уплаќаат при технички преглед и
- други податоци кои се однесуваат на евиденција
на возилата и следење на уплатите и надоместоците.
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(2) Овластените правни лица за технички преглед
се должни дневно да внесуваат податоци од став (1) на
овој член во регистарот на возила кои поминале технички преглед и за следење на уплати и надоместоци
кои се уплаќаат при технички преглед.
Член 73-б
(1) Заради ажурирање на податоците во регистарот
од член 73-а на овој закон, Министерството за транспорт и врски може да користи податоци од евиденцијата на Министерството за внатрешни работи и Бирото
за метрологија.
(2) За постапување согласно законски утврдените
надлежности, пристап до податоците во регистарот од
член 73-а на овој закон може да имаат Министерството
за внатрешни работи, Министерството за економија,
Министерството за животната средина и просторно
планирање, Бирото за метрологија, Управата за јавни
приходи на Република Македонија, Управата за финансиска полиција, Царинската управа на Република Македонија и Државниот инспекторат за транспорт.
Член 73-в
Министерството за внатрешни работи и Министерството за транспорт и врски по потреба може да разменуваат податоци и информации од евиденцијата од
регистрите од член 73 и член 73-а на овој закон.“
Член 4
Физички и правни лица кои не поднеле барање за
регистрација на трактори и тракторски приколки во рокот утврден во членот 52 став (2) од Законот за изменување и дополнување на Законот за возила („Службен
весник на Република Македонија“ број 123/12 и 70/13),
можат да поднесат барање за регистрација во период
од влегување во сила на овој закон до 30 јуни 2015 година.
Член 5
Предлозите за легализација на трактори и тракторски приколки кои не се поднесени согласно рокот утврден во членот 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ број 70/13) може да се поднесат
во периодот од денот на влегување во сила на овој закон до 31 декември 2014 година.
Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR AUTOMJETE
Neni 1
Në ligjin për automjete ("Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë" numër 140/2008, 53/11, 123/12, 70/13
dhe 165/13), në nenin 21 në paragrafin (1) fjalët: "regjistri i
të dhënave të automjeteve" zëvendësohet me fjalët:
"regjistri i automjeteve të lejuara të tipeve dhe të veçanta,
sistemeve, pjesëve përbërëse dhe njësive të pavarura
teknike dhe pajisjeve të automjeteve në Byronë e
Metrologjisë."
Neni 2
Në nenin 65 në paragrafin (2) pas alinesë 2 shtohet
aline e re 3, si vijon:
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" - në bazë ditore nuk i fut të gjitha të dhënat në
softuerin elektronik të përcaktuar në nenin 73-a të këtij
ligji,"
Neni 3
Pas nenit 73 shtohen nëntitulli i ri dhe tri nene reja 73a, 73-b dhe 73-v, si vijojnë:
"Regjistri i automjeteve që e kanë kaluar kontrollin teknik
dhe për ndjekjen e pagimeve dhe kompensimeve të cilat
paguhen gjatë kontrollit teknik
Neni 73-a
(1) Ministria e Transportit dhe Lidhjeve përmes
softuerit elektronik mban regjistër të automjeteve që e kanë
kaluar kontrollin teknik dhe për ndjekjen e pagimeve dhe
kompensimeve të cilat paguhen gjatë kontrollit teknik, i cili
përmban të dhëna nga evidenca e personave juridikë të
autorizuar për kontroll teknik për:
- automjete të cilat e kanë kaluar kontrollin teknik,
- kartonin personal të çdo automjeti veç e veç,
- pagesa dhe kompensime të cilat paguhen gjatë
kontrollit teknik dhe
- kompensime tjera të cilat kanë të bëjnë me evidencën
e automjeteve dhe ndjekjen e pagesave dhe kompensimeve.
(2) Personat e autorizuar juridikë për kontroll teknik
janë të obliguar çdo që ditë të fusin të dhëna nga paragrafi
(1) i këtij neni në regjistrin e automjeteve që e kanë kaluar
kontrollin teknik dhe për ndjekjen e pagimeve dhe
kompensimeve të cilat paguhen gjatë kontrollit teknik.
Neni 73-b
(1) Për azhurnimin e të dhënave në regjistrin nga neni
73-a i këtij ligji, Ministria e Transportit dhe Lidhjeve mund
të shfrytëzojë të dhëna nga evidenca e Ministrisë së Punëve
të Brendshme dhe Byrosë së Metrologjisë.
(2) Për veprim në pajtim me kompetenca e përcaktuara
me ligj, qasje në të dhënat e regjistrit nga neni 73-a të këtij
ligji mund të kenë Ministria e Punëve të Brendshme,
Ministria e Ekonomisë, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe
Planifikimit Hapësinor, Byroja e Metrologjisë, Drejtoria e
të Hyrave Publike e Republikës së Maqedonisë, Drejtoria e
Policisë Financiare, Drejtoria Doganore e Republikës së
Maqedonisë dhe Inspektorati Shtetëror i Transportit.
Neni 73-v
Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e
Transportit dhe Lidhjeve sipas nevojës mund të
shkëmbejnë të dhëna dhe informata nga evidenca e
regjistrave nga neni 73 dhe neni 73-a të këtij ligji."
Neni 4
Personat fizikë dhe juridikë të cilët nuk kanë dorëzuar
kërkesë për regjistrimin e traktorëve dhe rimorkiove të
traktorëve në afatin e përcaktuar në nenin 52 paragrafi (2)
të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për
automjete ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
numër 123/12 dhe 70/13), mund të paraqesin kërkesë për
regjistrim në periudhën e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri
më 30 qershor 2015.
Neni 5
Propozimet për legalizimin e traktorëve dhe rimorkiove
të traktorëve që nuk janë dorëzuar në afatin e përcaktuar në
nenin 3 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për
automjete ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
numër 70/13) mund të dorëzohen në periudhën nga dita e
hyrjes së fuqi të ligjit deri më 31 dhjetor 2014.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
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4273.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

4274.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОРТОТ

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА РЕВИЗИЈА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за спортот,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 септември 2014 година.
Бр. 07- 3482/1
15 септември 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СПОРТОТ
Член 1
Во Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ брoј 29/2002, 66/2004, 81/2008,
18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13 и 42/14), во членот
23 по ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:
„Средствата потребни за остварување на работите
од јавниот интерес за реализирање на програмите на
спортските федерации на Републиката во рамките на
Програмата од ставот 1 на овој член покрај од Буџетот
на Република Македонија, се обезбедуваат и од донации на правни лица кои вршат дејност од областа на
спортот за која е основана спортската федерација“.;
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари
2015 година.
__________
L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SPORT
Neni 1
Në Ligjin për sport ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 29/2002, 66/2004, 81/2008, 18/11,
51/11, 64/12, 148/13, 187/13 dhe 42/14), në nenin 23 pas
paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4 si vijon:
“Mjetet e nevojshme për realizimin e punëve me
interes publik për realizimin e programeve të federatave
sportive të Republikës në kuadër të Programit nga
paragrafi 1 i këtij neni, krahas nga Buxheti i Republikës së
Maqedonisë, sigurohen edhe nga donacione të personave
juridikë që kryejnë veprimtari nga sfera e sportit për të
cilën është themeluar federata sportive”.;
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do
të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2015.

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ревизија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 септември 2014 година.
Бр. 07- 3465/1
15 септември 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈА
Член 1
Во Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ брoj 158/10 135/11, 188/13 и 43/14),
во членoт 4 точката 2 се менува и гласи:
„Законска ревизија” е задолжително испитување,
постапки, проверки и уверувања на годишната сметка
и/или финансиските извештаи или консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи кои се вршат врз основа на закон во согласност со
Меѓународните стандарди за ревизија на IFAC и други
релевантни објави на IFAC прифатени и објавени во
Република Македонија со цел да се изрази мислење,
заклучок или уверување во врска со нивната вистинитост и непристрасност и нивната усогласеност со прифатената рамка за финансиско известување;“.
Точката 3 се менува и гласи:
„ Договорна ревизија“ е незадолжително испитување, постапки, проверки и уверувања на годишната
сметка, финансиските извештаи, консолидираната годишна сметка и на други финансиски информации, кои
се вршат врз основа на договор во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија на IFAC и други релевантни објави на IFAC прифатени и објавени во Република Македонија со цел да се изрази мислење, заклучок или уверување во врска со нивната вистинитост и
непристрасност и нивната усогласеност со прифатената и друга рамка за финансиско известување;“.
Во точката 6 по зборовите: „уверение за ревизор“ се
додаваат зборовите: „издадено од Институтот на овластени ревизори на Република Македонија и кое е регистрирано во Регистарот на ревизори согласно овој закон“.
Tочката 7 се менува и гласи:
„ Друштво за ревизија“ е трговско друштво регистрирано согласно Законот за трговските друштва и кое
има добиено лиценца за работа од Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија и е регистрирано во Регистарот на друштва за ревизија согласно овој закон;“.
Точката 8 се менува и гласи:
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„ Овластен ревизор-трговец поединец“ е физичко
лице регистрирано согласно Законот за трговските
друштва и кое има добиено лиценца за овластен ревизор и лиценца за работа од Советот за унапредување и
надзор на ревизијата на Република Македонија и е регистрирано во Регистарот на овластени ревизори-трговци поединци согласно овој закон;“.
Точката 11 се менува и гласи:
„ Овластен ревизор“ е физичко лице кое има добиено лиценца за овластен ревизор издадена од Советот за
унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија и е регистрирано во Регистарот на овластени
ревизори согласно овој закон;“.
Во точката 12 по зборот „ ревизијата “ се додаваат
зборовите : „ на Република Македонија “.
Точката 14 се менува и гласи:
„ „ Дисциплинска постапка " е постапка за утврдување одговорност на овластениот ревизор, друштвото
за ревизија и/или овластениот ревизор-трговец поединец за повреда на овој закон, подзаконските акти кои
произлегуваат од него, актите на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија, Меѓународните стандарди за ревизија на IFAC, Кодексот на етика
на професионални сметководители на IFAC и други релевантни објави на IFAC објавени во „Службен весник на Република Македонија“;“.
Во точката 15 зборовите : „ Институт за “ се заменуваат со зборовите : „ Институт на “.
По точката 15 се додаваат пет нови точки 16, 17,
18, 19 и 20 кои гласат:
„16. „ Регистар на ревизори “ е јавна книга која
претставува електронска база на податоци која што
содржи податоци и прилози (исправи и докази) за ревизорите за кои уписот е пропишан со овој закон;
17. „ Регистар на овластени ревизори “ е јавна книга која претставува електронска база на податоци која
што содржи податоци и прилози (исправи и докази) за
овластените ревизори за кои уписот е пропишан со
овој закон;
18. „ Регистар на овластени ревизори-трговци поединци “ е јавна книга која претставува единствена
електронска база на податоци која што содржи податоци и прилози (исправи и докази) за овластените ревизори-трговци поединци за кои уписот е пропишан со
овој закон;
19. „ Регистар на друштва за ревизија “ е јавна книга која претставува електронска база на податоци која
што содржи податоци и прилози (исправи и докази) за
друштвата за ревизија за кои уписот е пропишан со
овој закон;
20. „ Регистар на трајно одземени лиценци “ е јавна
книга која претставува електронска база на податоци
која што содржи податоци и прилози (исправи и докази) за ревизорите, овластените ревизори, овластените
ревизори-трговци поединци и друштвата за ревизија за
кои уписот е пропишан со овој закон.“
Точката 16, станува точка 21.
Точката 17 која станува точка 22 се менува и гласи:
„МСР“ се Меѓународни стандарди за ревизија на
IFAC и други релевантни објави на IFAC прифатени и
објавени во Република Македонија;“.
Точката 18 станува точка 23.
Точката 19 која станува точка 24 се менува и гласи:
„Правно лице од јавен интерес“ е акционерско
друштво кое котира на берза, акционерско друштво со
посебни обврски за известување согласно Законот за
хартии од вредност и трговско друштво кое со посебен
закон е утврдено како правно лице од јавен интерес
или за кое со посебен закон се бара ревизија согласно
истите правила како за акционерските друштва кои котираат на берза;“.
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Точката 20 која станува точка 25 се менува и гласи:
„Групен ревизор“ е друштво за ревизија или овластен ревизор -трговец поединец кое врши законска ревизија на консолидирани финансиски извештаи и.“
Точката 21 станува точка 26.
Член 2
Во членот 5 по зборовите „овој закон“ сврзникот
„или“ се заменува со сврзникот „и“.
Член 3
Во насловот на глава II по зборот „РЕВИЗИЈАТА“
се додаваат зборовите „НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“.
Член 4
Во насловот и во членот 6 став (1) зборовите „Совет за унапредување и надзор на ревизијата“ се заменуваат со зборовите „Совет за унапредување и надзор
на ревизијата на Република Македонија“.
Член 5
Членот 8 се менува и гласи:
(1) Советот ги врши следниве работи:
1) донесува статут, деловник за работа, годишна
програма, финансиски план и годишен извештај;
2) донесува Тарифник за издавање на лиценца за
овластен ревизор, лиценца за работа на друштва за ревизија и лиценца за работа на овластен ревизор- трговец поединец;
3) издава и одзема лиценца за овластен ревизор,
лиценца за работа на друштво за ревизија и лиценца за
работа на овластен ревизор-трговец поединец врз основа на правила и постапки пропишани од Советот;
4) иницира контрола на друштвата за ревизија, овластените ревизори-трговци поединци и на овластените ревизори од страна на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија;
5) дава согласност на Статутот и другите акти на
Институтот на овластени ревизори на Република Македонија, ја следи нивната примена и му предлага на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија нивно изменување и дополнување;
6) го следи спроведувањето на годишната и тригодишната програма за контрола преку извештаите добиени согласно член 20-а став (5) на овој закон и преку
учество во комисијата на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија надлежна за контрола;
7) го следи спроведувањето на годишните програми
за полагање испит и за континуирано професионално
усовршување на Институтот на овластени ревизори на
Република Македонија;
8) ја следи постапката што ја спроведува Институтот на овластени ревизори на Република Македонија за
признавање на квалификации за ревизор стекнати во
странство;
9) врши надзор над Институтот на овластени ревизори на Република Македонија;
10) изрекува мерки на овластени ревизори, друштва
за ревизија и овластени ревизори трговци-поединци,
согласно овој закон и го пропишува начинот на утврдување на мерките;
11) дава насоки на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија за прашања за кои е надлежен согласно со овој закон;
12) ги проверува извештаите за транспарентност
согласно со членот 35 од овој закон;
13) ја следи примената на одредбите од овој закон и
прописите донесени врз основа на него и врз таа основа му предлага на министерот за финансии изготвување на соодветни изменувања и дополнувања на истите;
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14) воспоставува соработка со домашни, странски
и меѓународни институции;
15) донесува процедури за соработка и размена на
податоци со Институтот на овластени ревизори на Република Македонија;
16) донесува годишен план за вработување на
државни службеници;
17) донесува годишен план на обуки за сите вработени;
18) одлучува за други прашања за вработените и
19) врши други работи утврдени со овој закон и
Статутот.
(2) На актите од став (1) точки 1) и 2) на овој член
согласност дава Владата на Република Македонија.
(3) По добивање на согласност од Владата на Република Македонија актите од став (1) точка 1) на овој
член се објавуваат на веб страницата на Советот, а актот од став (1) точка 2) на овој член се објавува во
„Службен весник на Република Македонија“ и на веб
страницата на Советот.“
Член 6
Во членот 9 став (2) во алинејата 3 запирката на
крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите
„на Република Македонија,“.
Во ставот (6) зборовите „став (4)“ се заменуваат
со зборовите „став (5)“.
Член 7
Во членот 10 став (2) алинеја 2 се менува и гласи:
„кое е носител на функција во органите на политичка партија и/или член на орган на надзор, орган на
управување или било кој друг орган на правен субјект
кој подлежи на законска ревизија.“
Член 8
Во членот 12 по алинеја 1 се додава нова алинеја 2
која гласи:
„- престане да ги исполнува условите од член 10 од
овој закон;“.
Членот 13 се брише.

Член 9

Член 10
Во членот 15 алинејата 2 се менува и гласи:
„-15% од вкупно остварените приходи на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија во
претходната година.“
Член 11
Член 16 се менува и гласи:
(1) Советот со решение ги изрекува следните
мерки:
1) времено одземање на лиценцата на овластениот
ревизор, лиценцата за работа на друштво за ревизија и
лиценцата за работа на овластен ревизор – трговец поединец и
2) трајно одземање на лиценцата на овластениот ревизор, лиценцата за работа на друштвото за ревизија
или лиценцата за работа на овластениот ревизор – трговец поединец.
(2) Мерката од став (1) точка 1 на овој член Советот
ја изрекува врз основа на мерките изречени од Институтот на овластени ревизори на Република Македонија
согласно членовите 22-в и 22-ѓ од овој закон. Мерката
се изрекува за истиот период за кој е изречена и дисциплинската мерка од Институтот.
(3) Мерката од став (1) точка 2 на овој член Советот
ја изрекува ако:

1) лиценцата е издадена врз основа на неточни податоци;
2) повеќе не се исполнети условите од членовите 24
и 25 на овој закон;
3)претходно е изречена дисциплинска мерка трајно
исклучување од членството на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија и
4) е покрената стечајна постапка или се спроведува
ликвидација на друштвото за ревизија или овластениот
ревизор – трговец поединец.
(4) Начинот на утврдување на повредите и мерките
од став (1) на овој член ги пропишува Советот.
(5) Мерките изречени од страна на Советот се објавуваат на веб страницата на Советот и на веб страницата на Институтот на овластени ревизори на Република
Македонија.
(6) Против решението на Советот може да се поведе судска постапка.
(7) Решението со кое е изречена мерка од став (1)
на овој член, Советот го доставува до Институтот на
овластени ревизори на Република Македонија во рок
од три дена од донесувањето на решението. Институтот на овластени ревизори на Република Македонија е
должен наредниот ден од денот на добивање на решението за трајно одземање на лиценцата да го избрише
овластениот ревизор, друштвото за ревизија или овластениот ревизор-трговец поединец од соодветниот регистар и да го запише во Регистарот на трајно одземени лиценци. Во случај на времено одземање на лиценца, Институтот на овластени ревизори на Република Македонија во соодветниот регистар забележува дека овластениот ревизор, друштвото за ревизија или овластениот ревизор-трговец поединец е неактивен поради времено одземање на лиценцата.
(8) Институтот на овластени ревизори на Република
Македонија, на писмено барање од овластениот ревизор, друштвото за ревизија или овластениот ревизортрговец поединец за кој се однесувала мерката поднесено по истекот на периодот за кој е изречена мерката
од став (1) точка 1) на овој член, од соодветниот регистар ја брише забелешката за неактивност. Институтот на овластени ревизори на Република Македонија е
должен да го изврши бришењето во рок од три дена од
поднесување на барањето.
(9) Мерките од став (1) на овој член трајно се евидентираат во соодветниот регистар.
(10) Начинот на забележување дека овластениот ревизор, друштвото за ревизија или овластениот ревизортрговец поединец е неактивен, како и начинот на евидентирање на мерките од став (1) на овој член во соодветниот регистар ги пропишува Советот.
(11) Формата и содржината на барањето од став (8)
на овој член и доказите што се приложуваат кон барањето ги пропишува Советот“.
Член 12
Во членот 17 став (2) по зборовите: „Членови на
Институтот се“ се додава зборот „ревизори,".
Член 13
Во членот 18 по ставот (2) се додаваaт два нови става (3) и (4) кои гласат:
„(3) Заради вршење на работите од својот делокруг
Институтот формира дисциплинска комисија, а може
да формира и други постојани и времени комисии утврдени со Статутот на Институтот.
(4) Членовите на органите и комисиите се избираат
од редот на членовите на Институтот.“
Во ставот (3) кој станува став (5) по зборот „органите“ се додаваат зборовите: „и комисиите“.
Ставот (4) станува став (6).
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Член 14
Членот 19 се менува и гласи:
„(1) Институтот ги врши следниве работи:
1) води Регистар на ревизори, Регистар на овластени ревизори, Регистар на друштва за ревизија, Регистар
на овластени ревизори-трговци поединци и Регистар
на трајно одземени лиценци ;
2) донесува програма за полагање на испит за стекнување на звањето ревизор и спроведува испит за
стекнување на звањето ревизор;
3) издава уверение за ревизор;
4) ги разгледува и одлучува по барањата за признавање на квалификации за ревизор стекнати во странство, врз основа на правила и постапки пропишани од
Институтот;
5) организира проверка на знаењето од областа на
законската регулатива при признавање на квалификации за ревизор стекнати во странство;
6) организира и спроведува континуирано професионално усовршување;
7) ја следи примената на МСР и Кодексот на етика
за професионални сметководители на IFAC кај друштвата за ревизија и кај овластените ревизори - трговци
поединци;
8) ги промовира МСР и Кодексот на етика на професионални сметководители на IFAC;
9) ги преведува и ги објавува во „Службен весник
на Република Македонија“ МСР, Меѓународните стандарди за контрола на квалитетот и Кодексот на етика за
професионалните сметководители на IFAC;
10) покренува дисциплинска постапка и изрекува
мерки на членовите поради повреда на МСР, актите на
Институтот и на Кодексот на етика за професионалните сметководители на IFAC;
11) донесува тригодишна и годишна програма за
контрола над членовите на Институтот;
12) спроведува контрола на квалитетот над членовите на Институтот;
13) го известува Советот за изречените мерки од
спроведената контрола на друштвата за ревизија и/или
овластените ревизори - трговци поединци и овластените ревизори;
14) донесува Тарифник за висината на чланарината
и надоместоците што ги наплатува;
15) донесува Правилник за признавање на квалификации за ревизор стекнати во странство;
16) донесува Правилник за содржината на Регистарот на ревизори, Регистарот на овластени ревизори, Регистарот на друштва за ревизија, Регистарот на овластени ревизори-трговци поединци и Регистарот на трајно одземени лиценци;
17) донесува програма за обука на овластени ревизори кои спроведуваат контрола и издава сертификати
за завршена обука;
18) презема активности согласно со насоките дадени од Советот кои се неопходни и соодветни за промовирање на високите професионални стандарди меѓу
друштвата за ревизија и овластените ревизори и за подобрување на квалитетот на ревизорските услуги што
тие ги нудат;
19) донесува годишна програма за работа најдоцна
до 15 јануари во тековната година;
20) донесува годишен извештај за својата работа
најдоцна до 31 март во тековната година за претходната година;
21) донесува Правилник за начинот и постапката за
утврдување на повредите и за дисциплинските мерки
на членовите на Институтот;
22) формира дисциплинска и други комисии;
23) донесува годишен извештај за наодите од извршените контроли;
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24) издава билтен и ги ажурира информациите објавени на веб страницата на Институтот и
25) врши други работи согласно со овој закон.
(2) На актите од став (1) точки 2), 11), 14), 15), 16),
17), 19), 20), 21) и 23) од овој член согласност дава
Советот.
(3) Актите од став (2) на овој член се објавуваат на
веб страницата на Институтот по добиената согласност
од Советот.“
Член 15
По членот 19 се додава нов наслов и нов член 19-а
кој гласи:
„Контрола на работењето на овластените ревизори,
друштвата за ревизија и овластените ревизоритрговци поединци
Член 19-а
(1) Контрола на работењето на овластените ревизори, друштвата за ревизија и овластените ревизори-трговци поединци (во понатамошниот текст: субјект на
контрола) врши Институтот во рамки на надлежностите утврдени со овој закон.
(2) Контролата од став (1) на овој член опфаќа најмалку:
1) верификација на исполнување на условите од
членовите 24 и 25 на овој закон;
2) верификација на исполнување на условите за регистрирање во соодветните регистри;
3) следење и верификација на извештаите на субјектот на контрола што треба да ги доставува во согласност со овој закон и
4) контрола на квалитетот на целокупното работење
на субјектот на контрола.
(3) Контролата од став (2) точки 1), 2) и 3) од овој
член се спроведува преку континуирана проверка на
документацијата што субјектот на контрола е должен
да ја достави до Институтот согласно со овој закон.
(4) Контролата од став (2) точка 4) од овој член опфаќа најмалку:
1) проверка на системот за контрола на квалитет кај
друштвата за ревизија и овластените ревизори-трговци
поединци;
2) потврдување на независноста на овластениот ревизор од субјектот на ревизија;
3) потврдување на усогласеноста на ревизорските
процедури со ревизорските правила и стандарди;
4) оценка на квалитетот во поглед на ангажирани
ресурси и тоа: составот на тимот за ревизија и работните часови;
5) проверка на наплатениот надоместок за ревизија и
6) директна контрола на овластените ревизори преку проверка на целокупната ревизорска документација
на најмалку еден субјект на ревизија во периодот од
последната контрола.
(5) Контролата од став (2) точка 4) од овој член се
спроведува најмалку еднаш на три години.
(6) Контролата од став (1) на овој член се врши според годишна Програма донесена од Институтот и/или
на писмено барање на Советот.
(7) Доколку при спроведувањето на контролата од
став (2) точка 1) на овој член се утврди дека субјектот
на контрола не ги исполнува условите за добивање на
лиценца утврдени со овој закон, Институтот за тоа го
известува Советот во рок од пет дена.“
Член 16
Членот 20 се менува и гласи:
„(1) Контролата од член 19-а на овој закон ја спроведува лице назначено од претседателот на Институтот.
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(2) Лицето од став (1) на овој член за спроведување
на контролата од член 19-а од овој закон мора да ги
исполнува следните услови:
1) да има лиценца за овластен ревизор и најмалку
пет години искуство како овластен ревизор;
2) да поседува сертификат за завршена обука за
контрола издаден од Институтот не постара од три години и
3) да е независно и да нема конфликт на интереси
со субјектот на контрола. Во однос на независноста и
постоењето конфликт на интереси соодветно се применуваат одредбите од член 31 на овој закон.
(3) Доколку е потребно, по претходна согласност на
Управниот одбор на Институтот, покрај лицето од став
(1) на овој член, во контролата можат да бидат вклучени и проценители и/или други домашни и странски експерти.
(4) Во случај кога контролата се врши на барање на
Советот, назначувањето на лицата од ставовите (1) и
(3) на овој член се врши по претходна согласност од
претседателот на Советот.“
Член 17
По членот 20 се додава нов член 20-а кој гласи:
„Член 20-а
(1) Датумот на отпочнување на контролата го определува Институтот и за тоа ги известува лицата од член
20 ставови (1) и (3) на овој закон најмалку 30 дена пред
денот на отпочнување на контролата и субјектите на
контрола најмалку осум дена пред денот на отпочнување на контролата.
(2) Субјектот на контрола е должен на лицата од
член 20 ставови (1) и (3) на овој закон да им обезбеди:
1) непречен пристап до деловните простории,
2) просторија за непречено вршење на контролата,
3) целокупната документација потребна за спроведување на контролата, а доколку е потребно и копии од
истата и
4) лице кое доколку е потребно, ќе дава потребни
објаснувања.
(3) За извршената контрола лицето од член 20 став
(1) на овој закон подготвува извештај во кој се наведуваат сите идентификувани недостатоци, неправилности
и незаконитости и се даваат препораки за начинот и рокот за нивно отстранување.
(4) Извештајот од став (3) на овој член се доставува
до субјектот на контрола кој има право на приговор во
рок од пет дена од денот на приемот на извештајот.
Управниот одбор на Институтот одлучува по приговорот во рок од пет дена од денот на приемот.
(5) По истекот на роковите од став (4) на овој член,
Институтот го доставува извештајот до Советот и го
објавува на својата веб страница.
(6) Субјектот на контрола е должен во рок од три
дена од истекот на рокот утврден во извештајот од став
(4) на овој член до Институтот и до Советот да достави
извештај за реализација на препораките и отстранување на идентификувани недостатоци, неправилности и
незаконитости.“
Член 18
Насловот пред членот и членот 22 се менуваат и
гласат:
„Дисциплинска постапка
Член 22
(1) Институтот, врз основа на извештајот за извршена контрола од член 20-а став (3) на овој закон, на
овластениот ревизор, друштвото за ревизија или овластениот ревизор-трговец поединец кои не постапуваат
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во согласност со одредбите од овој закон, МСР, Кодексот на етика за професионалните сметководители на
IFAC и актите на Институтот им покренува дисциплинска постапка.
(2) Дисциплинска постапка води дисциплинска комисија составена од пет члена – овластени ревизори
членови на Институтот со мандат од две години.
3) Институтот на овластениот ревизор, друштвото
за ревизија и на овластениот ревизор трговец -поединец може да им ги изрече следните дисциплински
мерки:
- јавна опомена;
- парична казна;
- времено исклучување од членството во Институтот и
- трајно исклучување од членството во Институтот.
(4) Начинот за утврдување на повредите и изрекување на дисциплинските мерки од став (3) на овој член
ги пропишува Институтот.
(5) Сите дисциплински мерки преземени од страна
на Институтот се објавуваат на веб страницата и во
билтенот на Институтот и се евидентираат во соодветниот регистар.
(6) Институтот за изречените дисциплински мерки
задолжително го известува Советот во рок од еден ден
од денот на изрекување на мерката.“
Член 19
По членот 22 се додаваат седум нови члена 22-а,
22-б, 22-в, 22-г, 22-д, 22-ѓ и 22-е кои гласат:
„Член 22-а
(1) Дисциплинската мерка јавна опомена му се изрекува на овластениот ревизор ако:
1) не ја плати чланарината во Институтот во утврдениот рок;
2) одбива или несовесно ги исполнува обврските
определени со Статутот и актите на Институтот;
3) не постапи согласно член 20-а став (2) на овој закон и
4) со своето однесување го нарушува угледот на ревизорската професија.
(2) Дисциплинската мерка од став (1) на овој член
се брише од соодветниот регистар на Институтот по
истекот на една година од престанокот на мерката.
Член 22-б
(1) Дисциплинската мерка парична казна во висина
до три просечни месечни нето плати исплатени по вработен во Република Македонија за месецот во кој е изречена дисциплинската мерка, ќе му се изрече на овластениот ревизор кој ќе ја повтори повредата за која
претходно му била изречена мерката јавна опомена.
(2) Дисциплинската мерка од став (1) на овој член
се брише од соодветниот регистар на Институтот по
истекот на две години од престанокот на мерката.
Член 22-в
(1) Дисциплинската мерка времено исклучување од
членството во Институтот со времено бришење од регистарот во траење до три години, односно за периодот додека траат правните последици на судската пресуда, односно додека трае забраната за вршење на професија или дејност, ќе му се изрече на овластениот ревизор ако:
1) не го извести Институтот за сите промени во
врска со податоците содржани во соодветниот регистар
согласно овој закон;
2) во период од три месеци од изречената опомена
не ја плати годишната чланарина во Институтот;

Стр. 26 - Бр. 138

3) не ја почитува обврската за континуирано професионално усовршување согласно овој закон;
4) предизвика материјална штета на субјектот каде
е вработен при вршењето на работи на ревизија и
5) е осуден со правосилна судска пресуда во врска
со работењето, односно му се изрече прекршочна санкција забрана за вршење на професија или дејност.
(2) Дисциплинската мерка од став (1) на овој член
се брише од соодветниот регистар на Институтот по
истекот на три години од престанокот на мерката.
Член 22-г
(1) Дисциплинската мерка трајно исклучување од
членството со трајно бришење од регистарот во Институтот ќе му се изрече на овластениот ревизор ако:
1) не постапува или постапува спротивно на стандардите за ревизија и актите на Институтот со што сериозно се загрозува објективноста на ревизијата;
2) врши работи на ревизија спротивно на овој закон, МСР, Кодексот на етика за професионални сметководители и актите на Институтот;
3) дава невистинити податоци за упис во соодветниот регистар;
4) ја прекршува должноста за заштита на доверливите податоци;
5) врши работи на ревизија за времетраењето на
временото исклучување од членството во Институтот
или на друг начин ја избегнува мерката времено одземање на правото за вршење на работи на ревизија и
6) трајно му е одземена лиценцата.
(2) Овластениот ревизор на кој му е изречена мерката од став (1) на овој член трајно се брише од Регистарот на овластени ревизори.
Член 22-д
(1) Дисциплинската мерка јавна опомена Институтот ќе му изрече на друштвото за ревизија, односно на
овластениот ревизор -трговец поединец ако:
1) на Институтот не ги доставуваат податоците и
извештаите кои се должни да му ги достават согласно
овој закон;
2) во утврдениот рок не ја плати годишната чланарина во Институтот и
3) овластените ревизори кои се вработени кај него
ги спречува да ја посетуваат обуката за континуирано
професионално усовршување.
(2) Дисциплинската мерка од став (1) на овој член
се брише од соодветниот регистар на Институтот по
истекот на една година од престанокот на мерката.
Член 22-ѓ
(1) Дисциплинската мерка времено исклучување од
членството во Институтот во траење до три години, односно за периодот додека трае забраната за вршење на
професија или дејност, ќе му се изрече на друштвото за
ревизија односно на овластениот ревизор -трговец поединец ако:
1) не постапи по препораките дадени во извештајот
од контрола;
2) не го достави до Институтот извештајот за преземените мерки согласно член 20-а став (6) на овој закон;
3) не постапува во согласност со утврдените ревизорски правила за вршење на ревизијата и утврдените
квантитативни и квалитативни критериуми за човечките ресурси и другите средства ангажирани при вршењето на ревизијата;
4) не постапи согласно член 20-а став (2) на овој закон;
5) му е изречена прекршочна санкција забрана за
вршење на професија или дејност и
6) времено му се одземе лиценцата.
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(2) Дисциплинската мерка од став (1) на овој член
се брише од соодветниот регистар на Институтот по
истекот на три години од престанокот на мерката.
Член 22-е
Дисциплинската мерка трајно исклучување од
членството во Институтот ќе му се изрече на друштвото за ревизија односно на овластениот ревизор-трговец
поединец ако:
1) без оправдани причини не соработува и не ги
доставува потребните податоци и извештаи до надлежните органи;
2) со правосилна пресуда е утврдено дека е издаден
незаконски ревизорски извештај;
3) врши работи на ревизија за времетраењето на
временото исклучување од членството во Институтот
или на друг начин ја избегнува мерката времено одземање на правото за вршење на работи на ревизија;
4) не ја чува целокупната документацијата од извршената ревизија согласно член 33 став (7) на овој закон и
5) трајно му се одземе лиценцата.
(2) Друштвото за ревизија односно на овластениот
ревизор-трговец поединец на кој му е изречена мерката
од став (1) на овој член трајно се брише од соодветниот
регистар.“
Член 20
Насловот на Главата lV се менува и гласи:„УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦА ЗА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР, ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА И ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР-ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ.“.
Член 21
Во членот 23 ставот (1) се брише.
Ставот (2) станува став (1).
По ставот (3) кој станува став (2) се додаваат шест
нови става (3), (4), (5), (6), (7) и (8) кои гласат:
„(3) Лицето кое сака да се стекне со лиценца за овластен ревизор поднесува до Советот писмено барање
на образец.
(4) Кон барањето од став (3) на овој член се доставува:
1) уверение за ревизор;
2) потврда од работодавач за најмалку три години
работно искуство во друштво за ревизија од областа на
ревизијата од кои најмалку две под надзор на овластен
ревизор и
3) доказ за уплата на надоместок за издавање на лиценцата.
(5) Документите од став (4) на овој член се доставуваат во оригинал или копија заверена на нотар.
(6) Советот е должен во рок од 15 дена од приемот
на комплетното барање со решение да одлучи по барањето за издавање на лиценца.
(7) Против решението од став (6) на овој член може
да се поведе судска постапка.
(8) Формата и содржината на образецот на барањето од став (3) и лиценцата од став (6) на овој член ги
пропишува Советот.“
Член 22
Насловот пред членот 24 и членот 24 се менуваат и
гласат:
„Лиценца за работа на друштво за ревизија
Член 24
(1) Лиценца за работа на друштвото за ревизија се
издава на друштво кое ги исполнува следниве услови:
1) има вработено најмалку двајца овластени ревизори на неопределено работно време;
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2) мнозинството акции или удели со право на глас
во друштвото за ревизија е во сопственост на еден или
повеќе овластени ревизори,
3) мнозинството, но не повеќе од 75% од членовите
на органот на управување мора да бидат ревизорски
друштва или овластени ревизори. Кога органот на управување нема повеќе од двајца членови, еден од нив
мора да биде ревизорско друштво или овластен ревизор и
4) има годишно осигурување од одговорност од
штета предизвикана на трети лица при вршење на професионална дејност - работи на ревизија, и тоа:
- минимална сума за покривање по штетен настан
од 30.000 евра во денарска противвредност за субјект
на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход до 3.000.000 евра во денарска противвредност;
- минимална сума за покривање по штетен настан
од 60.000 евра во денарска противвредност за субјект
на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход од 3.000.001 до 10.000.000 евра во денарска
противвредност;
- минимална сума за покривање по штетен настан
од 120.000 евра во денарска противвредност за субјект
на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход од 10.000.001 до 25.000.000 евра во денарска противвредност;
- минимална сума за покривање по штетен настан
од 250.000 евра во денарска противвредност за субјект
на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход од 25.000.001 до 100.000.000 евра во денарска противвредност и
- минимална сума за покривање по штетен настан
од 400.000 евра во денарска противвредност за субјект
на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход над 100.000.001 евра во денарска противвредност.
(2) За добивање лиценца за работа, друштвото за
ревизија поднесува до Советот писмено барање на пропишан образец потпишан од овластеното лице на
друштвото за ревизија.
(3) Кон барањето од став (2) на овој член се доставува:
1) решение за упис на друштвото за ревизија во Трговскиот регистар кај Централниот регистар на Република Македонија;
2) список на лица вработени на неопределено време
како овластени ревизори со регистарски број под кој се
запишани во соодветниот регистар кај Институтот;
3) лиценца за овластен ревизор за ревизорите кои
се основачи на друштвото и оние кои се вработени;
4) потврда од Централен регистар на Република
Македонија дека мнозинството со право на глас во
друштвото за ревизија е во сопственост на овластени
ревизори;
5) потврда од Централен регистар на Република
Македонија дека друштвото не е евидентирано во Регистарот на физички и правни лица на кои им е изречена санкција забрана за вршење на професија, дејност
или должност и привремена забрана за вршење на одделна дејност;
6) потврда од Централниот регистар на Република
Македонија дека друштвото не е евидентирано во Регистарот на споредни казни за сторени кривични дела
на правни лица кај Централниот регистар на Република
Македонија;
7) доказ за осигурување од одговорност од штета
согласно став (1) точка 4) на овој член и
8) доказ за уплата на надоместок за издавање на лиценцата.
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(4) Овластениот ревизор вработен во друштво за ревизија не може да се јави како основач на друго друштво за ревизија ниту да се вработи кај друго друштво за
ревизија или кај овластен ревизор – трговец поединец.
(5) Документите од став (3) на овој член се доставуваат во оригинал или копија заверена на нотар.
(6) Советот е должен во рок од 30 дена од приемот
на комплетното барање со решение да одлучи по барањето за издавање на лиценца.
(7) Против решението од став (6) на овој член може
да се поведе судска постапка.
(8) Формата и содржината на образецот на барањето од став (2) на овој член и лиценцата од став (6) на
овој член ги пропишува Советот.“
Член 23
Насловот пред членот 25 и членот 25 се менуваат и
гласат:
„Лиценца за работа на овластен ревизор -трговец
поединец
Член 25
(1) Лиценца за работа на овластен ревизор – трговец поединец му се издава под услов да поседува лиценца за овластен ревизор.
(2) Лиценца за работа на овластен ревизор- трговец
поединец му се издава ако ги исполнува следниве услови:
1) поседува лиценца за овластен ревизор;
2) не е вработен или на било кој друг начин поврзан
со друг работодавец освен со друштвото за ревизија и
3) има годишно осигурување од одговорност од
штета предизвикана на трети лица при вршење на професионална дејност - работи на ревизија и тоа:
- минимална сума за покривање по штетен настан
од 30.000 евра во денарска противвредност за субјект
на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход до 3.000.000 евра во денарска противвредност;
- минимална сума за покривање по штетен настан
од 60.000 евра во денарска противвредност за субјект
на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход од 3.000.001 до 10.000.000 евра во денарска
противвредност;
- минимална сума за покривање по штетен настан
од 120.000 евра во денарска противвредност за субјект
на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход од 10.000.001 до 25.000.000 евра во денарска противвредност;
- минимална сума за покривање по штетен настан
од 250.000 евра во денарска противвредност за субјект
на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход од 25.000.001 до 100.000.000 евра во денарска противвредност и
- минимална сума за покривање по штетен настан
од 400.000 евра во денарска противвредност за субјект
на ревизија кој во претходната деловна година остварил приход над 100.000.001 евра во денарска противвредност.
(3) Овластен ревизор запишан во трговскиот регистар како овластен ревизор - трговец поединец не може
да се јави како основач на друштво за ревизија и да се
вработи кај друг овластен ревизор - трговец поединец
или друштво за ревизија.
(4) За добивање лиценца за работа, трговецот-поединец поднесува до Советот писмено барање на пропишан образец потпишан од овластеното лице на трговецот поединец.
(5) Кон барањето од став (4) на овој член се доставува:
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1) уверение за ревизор издадено на име на подносителот на барањето;
2) лиценца за овластен ревизор издадена на име на
подносителот на барањето;
3) решение за упис во Трговскиот регистар кај Централниот регистар на Република Македонија;
4) доказ дека овластениот ревизор подносител на
барањето е вработен;
5) потврда од Централен регистар на Република
Македонија дека не е евидентиран во Регистарот на
физички и правни лица на кои им е изречена санкција
забрана за вршење на професија, дејност или должност
и привремена забрана за вршење на одделна дејност;
6) потврда од Централниот регистар на Република
Македонија дека не е евидентиран во Регистарот на
споредни казни за сторени кривични дела на правни
лица кај Централниот регистар на Република Македонија;
7) доказ за осигурување од одговорност од штета
согласно став (2) точка 3) на овој член и
8) доказ за уплата на надоместок за издавање на лиценцата.
(6) Документите од став (5) на овој член се доставуваат во оригинал или копија заверена на нотар.
(7) Советот е должен во рок од 30 дена од приемот
на комплетното барање со решение да одлучи по барањето за издавање на лиценца.
(8) Против решението од став (7) на овој член може
да се поведе судска постапка.
(9) Формата и содржината на образецот на барањето од став (4) на овој член и на лиценцата од став (7) на
овој член ги пропишува Советот“.
Член 24
По членот 25 се додаваат два нови члена 25-а и 25-б
кои гласат:
„Член 25-а
Лиценцата за овластен ревизор, друштво за ревизија и за овластен ревизор -трговец поединец се издаваат
на неопределено време.
Член 25-б
Друштвото за ревизија и овластениот ревизор-трговец поединец се должни најдоцна до 31 јануари во тековната година до Институтот и до Советот да достави
список на вработени овластени ревизори со регистарски број под кој се запишани во Регистарот на овластени ревизори и доказ за годишно осигурување од одговорност од штета при вршење на професионална дејност во износите утврдени во член 24 став (1) точка 4)
и член 25 став (2) точка 3) на овој закон.“
Член 25
По членот 25-б се додава нова глава IV-a која гласи
„IV-a. УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ
ЗА РЕВИЗОР И КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ“.
Член 26
Во членот 27 став (1) точката 3) се менува и гласи:
„3) да не е осудуван со правосилна судска пресуда
на безусловна казна затвор над шест месеци, се додека
траат правните последици од пресудата во врска со работењето и тоа за кривичните дела против имотот, кривичните дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривичните дела против службената должност, како и кривичните дела фалсификување
исправа, посебни случаи на фалсификување исправи,
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компјутерски фалсификат, употреба на исправа со невистинита содржина и надриписарство од Кривичниот
законик.“
Во ставот (21) зборовите „став (5)“ се заменуваат
со зборовите „став (6)“.
Член 27
По членот 27-ќ се додава нов член 27-у кој гласи:
„Член 27-у
(1) Лице кое ги исполнува условите од член 27 на
овој закон и кое стекнало уверение за сметководител
односно овластен сметководител од Институтот на
сметководители и овластени сметководители на Република Македонија може да поднесе барање до Институтот за полагање само на делот од програмата за стекнување на звањето ревизор што не го полагал при стекнување на статусот сметководител односно овластен
сметководител. Институтот, по претходна согласност
од Советот, го утврдува делот од програмата што го
полагаат сметководителите односно овластените сметководители.
(2) Лицето од став (1) на овој член за стекнување на
уверение за ревизор кон барањето од став (1) на овој
доставува уверение за сметководител односно овластен сметководител во оригинал или копија заверена на
нотар.
(3) Сметководителот односно овластениот сметководител кој стекнал уверение за ревизор или лиценца
за овластен ревизор неможе истовремено во исто правно лице да вршат работи на ревизор или овластен ревизор и работи на сметководител односно овластен сметководител“.
Член 28
Во членот 29 став (3) зборовите: „членот 24“ се заменуваат со зборовите: „членот 23“.
Член 29
Насловот пред членот 30 и членот 30 се менуваат и
гласат:
„Регистри
Член 30
(1) Институтот води Регистар на ревизори, Регистар
на овластени ревизори, Регистар на друштва за ревизија, Регистар на овластени ревизори - трговци поединци и Регистар на трајно одземени лиценци
(2) Регистарот на ревизори содржи:
1) име, презиме, адреса и регистарски број на ревизорот;
2) назив и седиште на друштвото каде што е вработен ревизорот и
3) број на издаденото уверение за ревизор.
(3) Регистарот на овластени ревизори особено ги
содржи следниве податоци:
1) име и презиме, адреса и регистарски број на овластениот ревизор;
2) назив и седиште на друштвото за ревизија во кое
е вработен овластениот ревизор;
3) број на издадена лиценца на овластениот ревизор и
4) изречени дисциплински мерки и мерки изречени
од Советот.
(4) Регистарот на друштвата за ревизија односно на
овластените ревизори - трговци поединци особено ги
содржи следниве податоци:
1) име, седиште и регистарски број на друштвото за
ревизија односно на овластениот ревизор-трговец поединец;
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2) име, презиме и адреса на овластените ревизори
кои се вработени во друштвото за ревизија, односно кај
овластениот ревизор -трговец поединец;
3) име и презиме и адреса на основачите на друштвото за ревизија;
4) име и презиме и регистарски број на сите овластени ревизори кои се вработени или поврзани како партнери или на друг начин со друштвото за ревизија, односно со овластениот ревизор-трговец поединец;
5) правна форма на друштвото;
6) број на издадена лиценца за работа на друштвото
за ревизија, односно на овластениот ревизор - трговец
поединец;
7) изречени дисциплински мерки и мерки изречени
од Советот и
8) веб страница.
(5) Регистарот на трајно одземени лиценци особено
ги содржи следниве податоци:
1) регистарски број на овластениот ревизор, друштвото за ревизија односно на овластениот ревизор-трговец поединец;
2) податоци за носителот на лиценцата и тоа: име и
презиме и адреса на овластениот ревизор односно име
и седиште на друштвото за ревизија односно на овластениот ревизор-трговец поединец и
3) број и датум на решение за одземање на лиценцата.
(6) Институтот податоците од регистрите од став
(1) на овој член ги води електронски и ги става на располагање на јавноста на веб страницата на Институтот
и во билтенот на Институтот.
(7) Освен податоците наведени во соодветните регистри од ставовите (3) и (4) на овој член, регистрите
треба да го содржат и името и адресата на надлежниот
орган кој ја издал лиценцата.
(8) Ревизорот, овластениот ревизор, друштвото за
ревизија и овластениот ревизор-трговец поединец, се
должни во рок од пет дена од настанување на промената да го известат Институтот за сите промени во врска
со податоците содржани во соодветниот регистар, а
Институтот е должен веднаш по приемот на известувањето да го ажурира соодветниот регистар.
(9) Податоците содржани во регистрите од ставовите (3) и (4) на овој член кои се доставуваат до Институтот ги потпишува овластениот ревизор или овластеното лице на друштвото за ревизија односно на овластениот ревизор - трговец поединец .
(10) Начинот на водење и формата на регистрите од
став (1) на овој член ги пропишува Институтот.“
Член 30
Членот 31 се менува и гласи:
„(1) Овластениот ревизор, друштвото за ревизија
односно овластениот ревизор - трговец поединец е независен и самостоен во вршењето на работата на ревизијата во рамките на овластувањата утврдени со овој
закон, а во согласност со МСР и Кодексот на етика за
професионалните сметководители на IFAC.
(2) Сопствениците на друштвото за ревизија и членовите на Управниот и Надзорниот орган не смеат да
влијаат на вршењето на ревизијата на начин што ќе ја
ограничат независноста и објективноста на овластениот ревизор кој во име на друштвото за ревизија ја врши
ревизијата.
(3) Овластениот ревизор, овластениот ревизор- трговец поединец односно друштвото за ревизија кое е
назначено за законски ревизор на субјектот на ревизија
има обврска да изврши ревизија со професионален интегритет и независност. Во случај на повреда на која
било одредба од ставот (4) на овој член, извршената ревизија на субјектот на ревизијата е неважечка.
(4) Ревизија не може да врши:
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1) овластен ревизор, друштво за ревизија, односно
овластен ревизор- трговец поединец кој/кое поседува
3% или повеќе од акционерската или сопственичката
главнина на субјектот кај кој се врши ревизија;
2) овластен ревизор, друштво за ревизија односно
овластен ревизор- трговец поединец, кај субјект на ревизија кој е акционер, вложувач на средства или основач на тоа друштво за ревизија;
3) овластен ревизор кој во субјектот кај кој се врши
ревизијата и во годината чии финансиски извештаи се
предмет на ревизија, бил законски застапник, член на
орган на управување, односно надзор на тој субјект
или учествувал во водењето на неговите деловни книги
и изготвувањето на финансиските и даночните извештаи;
4) овластен ревизор кој е во брачна врска, директно
сродство или индиректно сродство до второ колено,
или е поврзан со посвојување, старателство или туторство со овластениот застапник или членот на органот
на управување и надзор на субјектот кај кој се врши ревизијата;
5) овластен ревизор кој е партнер, вработен или
службеник на субјектот кај кој се врши ревизијата;
6) овластен ревизор, друштво за ревизија, односно
овластен ревизор- трговец поединец кој/кое има директна или индиректна деловна врска, финансиски интерес во обезбедување на неревизорски услуги помеѓу
овластениот ревизор, друштво за ревизија, овластен ревизор -трговец поединец или поврзаните субјекти и
субјектот кај кој се врши ревизијата или кој било од неговите вработени, членови на орган на управување и
надзор или акционери и укажува на закана за независноста на ревизорот и
7) овластен ревизор, друштво за ревизија односно
овластен ревизор- трговецпоединец кој/ кое прифаќа
процена за цели на финансиско известување од поврзана страна.
(5) Доколку при вршење на ревизијата независноста
на овластениот ревизор, овластениот ревизор трговец
поединец или друштвото за ревизија е под влијание на
закани, контрола над сопствените услуги на овластениот ревизор (саморевидирање), личниот интерес, застапување, блискост, доверба или заплашување, овластениот ревизор, овластениот ревизор трговец поединец
или друштвото за ревизија треба да применат заштитни
мерки за да ги ублажат овие закани. Ако степенот на
закана, во споредба со применетите мерки и понатаму
претставува закана за независноста на овластениот ревизор, овластениот ревизор трговец поединец или
друштвото за ревизија, истите нема да ја вршат ревизијата.
(6) Во случај на вршење на контрола над сопствените услуги или личниот интерес на овластениот ревизор при вршењето на ревизијата кај правните лица од
јавен интерес, ако е неопходно со цел да се обезбеди
заштита на независноста на овластениот ревизор односно друштвото за ревизија, ревизорот не смее да
врши такви активности.
(7) Друштвото за ревизија односно овластениот ревизор- трговец поединец додека врши ревизија кај субјектот на ревизија, во исто време не смее за субјектот
да ги обезбедува следниве услуги:
1) сметководствени или други услуги поврзани со
сметководствената евиденција, годишните сметки или
годишните консолидирани сметки на субјектот кај кој
се врши ревизија;
2) изготвување и имплементација на финансиски
информациски системи;
3) услуги на внатрешна ревизија како надворешен
изведувач;
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4) учество во економски интерес, директно или индиректно, во субјект или каков било поврзан субјект за
кој тој бил ангажиран да врши надворешна ревизија;
5) процена за цели на финансиско известување и
6) други активности пропишани со актите на Институтот.“
Член 31
Членот 33 се менува и гласи:
„(1) Законска ревизија на годишната сметка и/или
финансиските извештаи или на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на субјектот на ревизија врши друштво за ревизија
или овластен ревизор -трговец поединец.
(2) При вршење на законската ревизија овластениот
ревизор во секое разумно време има право на пристап
до трговските книги и сметководствените документи
на субјектот на ревизија, и има право од членовите на
управителот или органот на управување на субјектот
на ревизија, од вработените или од субјектите кои се во
договорни односи со субјектот на ревизија да бара информации и објаснувања кои се во нивна контрола или
знаења кое тие можат да ги стекнат, а коишто овластениот ревизор смета дека се неопходни за извршување
на неговите задачи.
(3) Субјектот кај кој се врши ревизија не смее да го
ограничи пристапот до потребната документација од
ставот (2) на овој член, или да му обезбеди информации кои се лажни или упатуваат на погрешни заклучоци.
(4) Овластениот ревизор, исто така, треба да изрази
мислење дека годишниот извештај односно консолидираниот годишен извештај е конзистентен со годишната
сметка и финансиските извештаи односно со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за истата деловна година.
(5) Овластениот ревизор за извршената ревизија на
годишната сметка, финансиските извештаи, консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи поднесува ревизорски извештај до акционерите или содружниците на субјектот.
(6) Ревизорскиот извештај се разгледува на годишно собрание на субјектот на ревизија и е достапен за
контрола и прашања од било кој акционер или содружник.
(7) Целокупната документација од извршената ревизија, ревизорот е должен да ја чува во период од најмалку седум години од датумот на издавање на извештајот на ревизорот.
(8) При ревизија на консолидирани финансиските
извештаи на ниво на група, групниот ревизор:
1) врши преглед и ја чува документацијата од ревизијата вршена од овластениот ревизор, друштво за ревизија или овластениот ревизор-трговец поединец и
2) ја носи целата одговорност за ревизорскиот извештај од извршената ревизија на консолидираните финансиски извештаи“.
Член 32
Во членот 34 став (1) точка д) по зборовите „конзистенстноста на годишниот извештај“ се додаваат зборовите „за работа на субјектот на ревизија“ и по зборовите „консолидираниот годишен извештај“ се додаваат зборовите „за работа на субјектот на ревизија“.
Член 33
Во членот 35 во ставот (1) по зборовите „должен да
го“ се додаваат зборовите „достави до Советот и”
Во точката д) зборовите „членот 20“ се заменуваат
со зборовите „членот 20-а“.
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Во точката ж) по зборовите „друштвото за ревизија“ се додаваат зборовите „односно овластениот ревизор - трговец поединец за континуираното професионално усовршување на овластените ревизори“.
Во ставот (2) точката на крајот од реченицата се
брише и се додаваат зборовите „односно овластениот
ревизор -трговец поединец“.
Член 34
Членот 37 се менува и гласи:
„(1) Овластениот ревизор, друштвото за ревизија
односно овластениот ревизор- трговец поединец треба
да ја почитува доверливоста на информациите добиени
како резултат на професионални и деловни односи и не
треба да ги разоткрива информациите за трети лица без
соодветно и посебно одобрение, освен ако има законско или професионално право или обврска да ги обелодени.
(2) Кога друштвото за ревизија, овластениот ревизор-трговец поединец или овластениот ревизор се заменува, претходното друштвото за ревизија, овластениот
ревизор - трговец поединец или овластениот ревизор
треба да му обезбеди пристап до сите релевантни информации на новоназначеното друштво за ревизија, овластениот ревизор-трговец поединец или овластениот
ревизор во врска со субјектот на ревизијата.
(3) На претходното друштвото за ревизија, овластениот ревизор-трговец поединец или овластениот ревизор на кои им престанал ревизорскиот ангажман, се
применува одредбата на ставот (1) од овој член, во однос на тој ангажман.
(4) Сопствениците и членовите на органот за управување на субјектот на ревизија треба да имаат заемна
обврска да обезбедат информации, по барање на овластените ревизори и на Институтот.
(5) Институтот и Советот треба да бидат уверени
дека постојат објективни причини за отповикување или
повлекување на друштвата за ревизија, овластените ревизори-трговци поединци или овластените ревизори во
текот на нивниот ангажман.
(6) Институтот треба да биде известен за секое отповикување или повлекување на друштвото за ревизија, овластените ревизори-трговци поединци или овластени ревизори за време на нивниот ангажман кој
вклучува законска ревизија. Доколку субјектот на ревизија е правно лице од јавен интерес, вакво известување ревизорот мора да достави и до Советот.
(7) Друштвото за ревизија, овластениот ревизор-трговец поединец или овластениот ревизор може да бидат отповикани или да се повлечат за времето додека
вршат законска ревизија, но само доколку за тоа постојат објективни причини и објаснувања. Различните
мислења за спроведените сметководствени и/или ревизорски постапки и процедури не се сметаат за објективни причини за отповикување или повлекување.
(8) Друштвото за ревизија, овластениот ревизор-трговец поединец или овластениот ревизор кое е отповикано или се повлекло е должно да го извести Институтот во рок од 3 дена од отповикувањето или повлекувањето заедно со објаснување на причините за отповикувањето или повлекувањето. Доколку субјектот на ревизија е правно лице од јавен интерес, вакво известувањето се доставува и до Советот.“
Член 35
Во членот 38 зборот „Ревизорите“ се заменува со
зборовите „Овластените ревизори“, а по зборот „како“
се додава зборот „овластени“.
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Член 36
Во членот 42, став (1) во воведната реченица зборовите „од 3.000 до 6.000“ се заменуваат со зборовите „од
5.000 до 7.000“.
Во ставот (3) зборовите „од 500 до 1000“ се заменуваат со зборовите„од 1.000 до 1.500“.
Член 37
Во членот 43 став (1) во воведната реченица зборовите „од 2.000 до 4.000“се заменуваат со зборовите „од
3.000 до 5.000 “.
Член 38
По членот 43 се додава нов член 43-а кој гласи:
„Член 43-а
(1) Глоба во износ од 7.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на друштво за ревизија кое потпишало неточен или некомплетен извештај,
односно извештај што предизвикува заблуда и со тоа
предизвикало штета на трети лица.
(2) Глоба во износ од 5.000 до 7.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на овластен ревизор трговец поединец за прекршокот од ставот (1) на овој
член.
(3) Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на одговорното лице
на друштвото за ревизија за прекршокот од став (1) на
овој член.“.
Член 39
Во членот 44 став (1) во воведната реченица зборовите „од 500 до 1.000“ се заменуваат со зборовите „од
1.000 до 1.500“.
Член 40
По членот 44-б се додаваат три нови члена 44-в,
44-г и 44-д кои гласат:
„Член 44 - в
(1) Глоба во износ од 6.000 до 8.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на Институтот ако:
1) не издаде уверение за ревизор согласно член 27
став (3) од овој закон;
2) не го достави до Советот и не го објави извештајот согласно член 20-а став став (5) од овој закон;
3)Управниот одбор на Институтот не одлучи во рокот од член 22 став (4) на овој закон;
4) донесе акти без согласност од Советот согласно
член 19 став (2) од овој закон;
5) не го извести Советот за неисполнување на условите за добивање на лиценца согласно член 19-а став
(7) од овој закон;
6) назначи лице за контрола без согласност од претседателот на Советот согласно член 20 став (4) од овој
закон;
7) не ги објави и не ги евидентира дисциплинските
мерки согласно челн 22 став (5) на овој закон;
8) не го извести Советот за изречените дисциплински мерки согласно член 22 став (6) овој закон;
9) не ги избрише дисциплинските мерки согласно
членовите 22-а став (2), 22-б став (2), 22-в став (2), 22д став (2), 22-ѓ став (2); и
10) не ги води регистрите согласно член 30 од овој
закон.
(2) За прекршоците од став (1) на овој член глоба во
износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на Претседателот на Институтот.
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Член 44 - г
(1) За прекршоците утврдени во членовите 44-а и
44-вод овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува Советот (во понатамошниот
текст: Прекршочен орган).
(2) Прекршочната постапка од став од (1) на овој
член пред Прекршочниот орган ја води Комисија за одлучување по прекршок (во понатамошниот текст:
Прекршочна комисија), формирана од вработени лица
во Прекршочниот орган, кои ги именува претседателот
на Советот.
(3) Претседателот на Советот со акт го определува
бројот, потребниот степен на стручна подготовка и работното искуство на членовите на прекршочната комисија.
(4) Членовите на прекршочната комисија се избираат за времетраење од четири години, со право на реизбор.
(5) За претседател на прекршочната комисија може
да биде избран само дипломиран правник со положен
правосуден испит.
(6) Прекршочната комисија донесува деловник за
својата работа, кој претходно е одобрена од Советот.
Член 44 - д
(1) Член на прекршочната комисија може да се разреши:
1) со истекот на времето за кое е именуван за член;
2) по негово барање;
3) со исполнување на услови за старосна пензија во
согласност со закон;
4) ако му се утврди трајна неспособност;
5) ако со правосилна одлука се утврди прекршување на прописите за водење на прекршочната постапка;
6) ако не ги исполнува обврските кои произлегуваат
од работењето во прекршочната комисија или;
7) ако не пријавил постоење на конфликт на интереси за случаи за кои решава прекршочната комисија.
(2) Предлогот за разрешување на член на прекршочната комисија се поднесува до Советот.
(3) Членовите на прекршочната комисија се самостојни и независни во работењето и одлучуваат врз основа на своето стручно знаење и самостојно убедување.
(4) Одлуката на прекршочната комисија се смета за
донесена кога за неа гласале мнозинството членови на
прекршочната комисија.“
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 41
(1) Советот ќе го пропише начинот на утврдување
на повредите и мерките од овој закон, начинот на забележување на забелешката за неактивност, формата и
содржината на барањето за бришење на забелешката за
неактивност, формата и содржината на образецот на
барањето за лиценца за овластен ревизор, лиценца за
работа на друштво за ревизија и лиценца за работа на
овластен ревизор – трговец поединец и ќе ги донесе
процедурите за соработка и размена на податоци со
Институтот во рок од еден месец од денот на влегувањето во сила на овој закон.
(2) Комисијата од член 44-г став (2) на овој закон,
Советот ќе ја формира во рок од еден месец од денот
на влегувањето во сила на овој закон.
(3) Институтот ќе ги донесе Тарифникот за висината на чланарината и надоместоците што ги наплатува и
Правилникот за содржина на Регистарот на ревизори,
Регистарот на овластени ревизори, Регистарот на
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друштва за ревизија, Регистарот на овластени ревизори
– трговци поединци и Регистарот на трајно одземени
лиценци во рок од еден месец од денот на влегувањето
во сила на овој закон.
(4) Институтот ќе ја донесе Програмата за обука
што треба да ја поминат лицата кои ќе вршат контрола
на квалитет во рок од две години од влегувањето во сила на овој закон.
Член 42
(1) Ревизорите, овластените ревизори, друштвата за
ревизија и овластените ревизори – трговци поединци се
должни до Институтот да ги достават податоците што
се внесуваат во соодветните регистри согласно член 30
од овој закон во рок од два месеци од влегување то во
сила на овој закон.
(2) Овластените ревизори, друштвата за ревизија и
овластените ревизори – трговци поединци кои нема да
постапат согласно став (1) на овој член Институтот ќе
ги избрише од соодветниот регистар и во рок од два
работни дена за тоа ќе го извести Советот кој ќе ја одземе лиценцата на овластениот ревизор, друштвото за
ревизија и овластениот ревизор – трговец поединец кој
е избришан од соодветниот регистар.
(3) Друштвата за ревизија и овластените ревизори –
трговци поединци се должни до Советот да ги достават
доказите од членовите 24 став (3) точки 1, 2, 4, 5 и 6 и
25 став (5) точки 3, 4, 5 и 6 на овој закон во рок од два
месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
(4) На друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци кои нема да постапат согласно
став (3) на овој член, Советот ќе им ги одземе лиценците и во рок од два работни дена за тоа ќе го извести Институтот за да ги избрише од соодветниот регистар.
Член 43
(1) Одредбата од член 16 на овој закон ќе започне
да се применува три години од денот на влегувањето
во сила на овој закон.
(2) До влегувањето во сила на став (1) од овој член,
контролата на квалитет ќе ја вршат лица вработени во
Институтот.
Член 44
Одредбите од членовите 24 став (1) точка 4) и 25
став (2) точка 3) ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2015 година.
Член 45
Се овластува Законодавно - правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за ревизија.
Член 46
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR REVIZION
Neni 1
Në Ligjin për revizion (“Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë” numër 158/10 135/11, 188/13 dhe 43/14),
në nenin 4 pika 2 ndryshohet si vijon:
“Revizion ligjor” është analiza e detyrueshme,
procedurat, kontrollet dhe vërtetimet e llogarisë vjetore
dhe/ose raporteve financiare ose llogarisë së konsoliduar
vjetore dhe raporteve të konsoliduara financiare, që kryhen
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në bazë të ligjit në pajtim me Standardet ndërkombëtare
për revizion të IFAC dhe shpalljet tjera relevante të IFAC
të pranuara dhe të shpallura në Republikën e Maqedonisë
me qëllim që të shprehet mendim, konkluzion apo vërtetim
në lidhje me vërtetësinë e tyre dhe paanshmërinë dhe
harmonizimin e tyre me kornizën e pranuar për njoftim
financiar;".
Pika 3 ndryshohet si vijon:
“Revizion kontraktues” është analiza e detyrueshme,
procedurat, kontrollet dhe vërtetimet e llogarisë vjetore,
raporteve financiare, llogarisë së konsoliduar vjetore dhe e
informatave tjera financiare, që kryhen në bazë të
marrëveshjes në pajtim me Standardet ndërkombëtare për
revizion të IFAC dhe shpalljet tjera relevante të IFAC të
pranuara dhe të shpallura në Republikën e Maqedonisë me
qëllim që të shprehet mendim, konkluzion apo vërtetim në
lidhje me vërtetësinë e tyre dhe paanshmërinë dhe
harmonizimin e tyre me kornizën e pranuar dhe kornizën
tjetër për njoftim financiar;”.
Në pikën 6 pas fjalëve: “dëshmi për revizor" shtohen
fjalët: “të lëshuar nga Instituti i Revizorëve të Autorizuar i
Republikës së Maqedonisë dhe i cili është i regjistruar në
Regjistrin e revizorëve në pajtim me këtë ligj".
Pika 7 ndryshohet si vijon:
"Shoqëri për revizion” është shoqëria tregtare e
regjistruar në pajtim me Ligjin për shoqëri tregtare dhe e
cila ka marrë licencë për punë nga Këshilli për Avancim
dhe Mbikëqyrje të Revizionit i Republikës së Maqedonisë
dhe është e regjistruar në Regjistrin e shoqërive për
revizion në pajtim me këtë ligj;".
Pika 8 ndryshohet si vijon:
"Revizor i autorizuar-tregtar individ” është personi
fizik i regjistruar në pajtim me Ligjin për shoqëri tregtare
dhe i cili ka marrë licencë për revizor të autorizuar dhe
licencë për punë nga Këshilli për Avancim dhe Mbikëqyrje
të Revizionit i Republikës së Maqedonisë dhe është i
regjistruar në Regjistrin e revizorëve të autorizuar-tregtarë
individë në pajtim me këtë ligj;".
Pika 11 ndryshohet si vijon:
"Revizor i autorizuar" është personi fizik i cili ka marrë
licencë për revizor të autorizuar të lëshuar nga Këshilli për
Avancim dhe Mbikëqyrje të Revizionit i Republikës së
Maqedonisë dhe është i regjistruar në Regjistrin e
revizorëve të autorizuar në pajtim me këtë ligj;".
Në pikën 12 pas fjalës "revizionit" shtohen fjalët: “i
Republikës së Maqedonisë".
Pika 14 ndryshohet si vijon:
"Procedura disiplinore" është procedura për përcaktim
të përgjegjësisë së revizorit të autorizuar, shoqërisë për
revizion dhe/ose revizorit të autorizuar-tregtar individ për
shkelje të këtij ligji, akteve nënligjore që dalin nga ai,
akteve të Institutit të Revizorëve të Autorizuar të
Republikës së Maqedonisë, Standardeve ndërkombëtare
për revizion të IFAC, Kodeksit të Etikës së kontabilistëve
profesionalë të IFAC dhe shpalljeve tjera relevante të
IFAC të shpallura në “Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë;".
Në pikën 15 fjalët: “Institut për" zëvendësohen me
fjalët: “Institut i"
Pas pikës 15 shtohen pesë pika të reja 16, 17, 18, 19
dhe 20, si vijojnë:
"16."Regjistër i revizorëve” është libri publik i cili
paraqet bazë elektronike të të dhënave që përmban të dhëna
dhe shtojca (dokumente dhe dëshmi) për revizorët për të
cilët regjistrimi është përcaktuar me këtë ligj;
17.”Regjistër i revizorëve të autorizuar” është libri
publik i cili paraqet bazë elektronike të të dhënave që
përmban të dhëna dhe shtojca (dokumente dhe dëshmi) për
revizorët e autorizuar për të cilët regjistrimi është
përcaktuar me këtë ligj;
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18.”Regjistër i revizorëve të autorizuar-tregtarë
individë” është libri publik i cili paraqet bazë unike
elektronike të të dhënave që përmban të dhëna dhe shtojca
(dokumente dhe dëshmi) për revizorët e autorizuar-tregtarë
individë për të cilët regjistrimi është përcaktuar me këtë
ligj;
19.”Regjistër i shoqërive për revizion” është libri
publik i cili paraqet bazë elektronike të të dhënave që
përmban të dhëna dhe shtojca (dokumente dhe dëshmi) për
shoqëritë për revizion për të cilat regjistrimi është
përcaktuar me këtë ligj;
20.”Regjistër i licencave të hequra në mënyrë të
përhershme” është libri publik i cili paraqet bazë
elektronike të të dhënave që përmban të dhëna dhe shtojca
(dokumente dhe dëshmi) për revizorët, revizorët e
autorizuar, revizorët e autorizuar-tregtarë individë dhe
shoqëritë për revizion për të cilat regjistrimi është
përcaktuar me këtë ligj.”
Pika 16 bëhet pikë 21.
Pika 17 e cila bëhet pikë 22 ndryshohet si vijon:
“SNR" janë Standardet ndërkombëtare për revizion të
IFAC dhe shpalljet tjera relevante të IFAC të pranuara dhe
të shpallura në Republikën e Maqedonisë;”.
Pika 18 bëhet pikë 23.
Pika 19 e cila bëhet pikë 24 ndryshohet si vijon:
"Person juridik me interes publik” është shoqëria
aksionare e cila kuoton në bursë, shoqëria aksionare me
obligime të posaçme për njoftim sipas Ligjit për letra me
vlerë dhe shoqëria tregtare e cila me ligj të posaçëm është
përcaktuar si person juridik me interes publik ose për të
cilën me ligj të posaçëm kërkohet revizion në pajtim me
rregullat e njëjta si për shoqëritë aksionare që kuotojnë në
bursë;".
Pika 20 e cila bëhet pikë 25 ndryshohet si vijon:
"Revizor grupor” është shoqëria për revizion apo
revizori i autorizuar-tregtar individ, i cili kryen revizion
ligjor të raporteve të konsoliduara financiare dhe."
Pika 21 bëhet pikë 26.
Neni 2
Në nenin 5 pas fjalëve: “këtij ligji" lidhëza "ose"
zëvendësohet me lidhëzën "dhe".
Neni 3
Në titullin e kapitullit II pas fjalës "REVIZIONIT"
shtohen fjalët: “I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË".
Neni 4
Në titullin dhe nenin 6 paragrafi (1) fjalët: “Këshilli për
Avancim dhe Mbikëqyrje të Revizionit" zëvendësohen me
fjalët: “Këshilli për Avancim dhe Mbikëqyrje të Revizionit
i Republikës së Maqedonisë".
Neni 5
Neni 8 ndryshohet si vijon:
(1) Këshilli i kryen punët në vijim:
1) e miraton statutin, rregulloren për punë, programin
vjetor, planin financiar dhe raportin financiar;
2) e miraton Listën tarifore për lëshimin e licencës për
revizor të autorizuar, licencës për punë të shoqërive për
revizion dhe licencës për punë të revizorit të autorizuartregtar individ;
3) lëshon dhe heq licencë për revizor të autorizuar,
licencë për punë të shoqërisë për revizion dhe licencë për
punë të revizorit të autorizuar-tregtar individ në bazë të
rregullave dhe procedurave të përcaktuara nga Këshilli;
4) inicon kontroll të shoqërive për revizion, revizorëve
të autorizuar-tregtarë individë dhe të revizorëve të
autorizuar nga Instituti i Revizorëve të Autorizuar i
Republikës së Maqedonisë;
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5) jep pëlqim për Statutin dhe aktet tjera të Institutit të
Revizorëve të Autorizuar të Republikës së Maqedonisë, e
përcjell zbatimin e tyre dhe i propozon Institutit të
Revizorëve të Autorizuar të Republikës së Maqedonisë
ndryshimin dhe plotësimin e tyre;
6) e përcjell zbatimin e programit vjetor dhe trevjeçar
për kontroll nëpërmjet raporteve të marra në pajtim me
nenin 20-a paragrafi (5) të këtij ligji edhe nëpërmjet
pjesëmarrjes në komisionin e Institutit të Revizorëve të
Autorizuar të Republikës së Maqedonisë, kompetent për
kontroll;
7) e përcjell zbatimin e programeve vjetore për dhënien
e provimit dhe për përsosje të vazhdueshme profesionale të
Institutit të Revizorëve të Autorizuar të Republikës së
Maqedonisë;
8) e përcjell procedurën që e zbaton Instituti i
Revizorëve të Autorizuar i Republikës së Maqedonisë, për
pranimin e kualifikimeve për revizor të marra jashtë
vendit;
9) kryen mbikëqyrje mbi Institutin e Revizorëve të
Autorizuar të Republikës së Maqedonisë;
10) u shqipon masa revizorëve të autorizuar, shoqërive
për revizion dhe revizorëve të autorizuar-tregtarë individë,
në pajtim me këtë ligj dhe e përcakton mënyrën e
përcaktimit të masave;
11) jep drejtime për Institutin e Revizorëve të
Autorizuar të Republikës së Maqedonisë për çështje për të
cilat është kompetent në pajtim me këtë ligj;
12) i kontrollon raportet për transparencë në pajtim me
nenin 35 të këtij ligji;
13) e përcjell zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe
rregullave të miratuara në bazë të tij dhe mbi këtë bazë i
propozon ministrit të Financave përpilimin e ndryshimeve
dhe plotësimeve përkatëse të tyre;
14) vendos bashkëpunim me institucione vendase, të
huaja dhe ndërkombëtare;
15) miraton procedura për bashkëpunim dhe shkëmbim
të të dhënave me Institutin e Revizorëve të Autorizuar të
Republikës së Maqedonisë;
16) miraton plan vjetor për punësimin e nëpunësve
shtetërorë;
17) miraton plan vjetor të trajnimeve për të gjithë të
punësuarit;
18) vendos për çështje tjera për të punësuarit dhe
19) kryen punë tjera të përcaktuara me këtë ligj dhe
Statutin.
(2) Për aktet nga paragrafi (1) pikat 1) dhe 2) të këtij
neni, pëlqim jep Qeveria e Republikës së Maqedonisë.
(3) Pas marrjes së pëlqimit nga Qeveria e Republikës së
Maqedonisë, aktet nga paragrafi (1) pika 1) e këtij neni
publikohen në ueb faqen e Këshillit, kurse akti nga paragrafi
(1) pika 2) e këtij neni publikohet në "Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë" dhe në ueb faqen e Këshillit."
Neni 6
Në nenin 9 paragrafi (2) në alinenë 3 presja në fund të
fjalisë fshihet dhe shtohen fjalët: “të Republikës së
Maqedonisë,".
Në paragrafin (6) fjalët: “paragrafi (4)" zëvendësohen
me fjalët: “paragrafi (5)".
Neni 7
Në nenin 10 paragrafi (2) alineja 2 ndryshohet si vijon:
"i cili është bartës i funksionit në organet e partisë
politike dhe/ose anëtar i organit mbikëqyrës, organit
menaxhues ose cilitdo organ tjetër të subjektit juridik që i
nënshtrohet revizionit ligjor."
Neni 8
Në nenin 12 pas alinesë 1 shtohet aline e re 2 si vijon:
"- pushon që t’i plotësojë kushtet nga neni 10 i këitj
ligji;".
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Neni 9
Neni 13 fshihet.
Neni 10
Në nenin 15 alineja 2 ndryshohet si vijon:
"- 15% nga të hyrat e përgjithshme të realizuara të
Institutit të Revizorëve të Autorizuar të Republikës së
Maqedonisë në vitin paraprak."
Neni 11
Neni 16 ndryshohet si vijon:
(1) Këshilli me aktvendim i shqipton masat në vijim:
1) heqje të përkohshme të licencës së revizorit të
autorizuar, licencës për punë të shoqërisë për revizion dhe
licencës për punë të revizorit të autorizuar-tregtar individ
dhe
2) heqje në mënyrë të përhershme të licencës së
revizorit të autorizuar, licencës për punë të shoqërisë për
revizion dhe licencës për punë të revizorit të autorizuartregtar individ.
(2) Masën nga paragrafi (1) pika 1 e këtij neni, Këshilli
e shqipton në bazë të masave të shqiptuara nga Instituti i
Revizorëve të Autorizuar i Republikës së Maqedonisë në
pajtim me nenet 22-v dhe 22-gj të këtij ligji. Masa
shqiptohet për periudhën e njëjtë për të cilën është
shqiptuar edhe masa disiplinore nga Instituti.
(3) Masën nga paragrafi (1) pika 2 e këtij neni, Këshilli
e shqipton, nëse:
1) licenca është lëshuar në bazë të të dhënave të
pasakta;
2) nuk plotësohen më kushtet nga nenet 24 dhe 25 të
këtij ligji;
3) paraprakisht është shqiptuar masa disiplinore
përjashtim në mënyrë të përhershme nga anëtarësia në
Institutin e Revizorëve të Autorizuar të Republikës së
Maqedonisë dhe
4) është ngritur procedurë e falimentimit apo zbatohet
likuidim i shoqërisë për revizion apo revizorit të
autorizuar-tregtar individ.
(4) Mënyrën e përcaktimit të shkeljeve dhe masave nga
paragrafi (1) i këtij neni, i përcakton Këshilli.
(5) Masat e shqiptuara nga Këshilli publikohen në ueb
faqen e Këshillit dhe në ueb faqen e Institutit të Revizorëve
të Autorizuar të Republikës së Maqedonisë.
(6) Kundër aktvendimit të Këshillit mund të ngrihet
procedurë gjyqësore.
(7) Aktvendimin me të cilin është shqiptuar masa nga
paragrafi (1) i këtij neni, Këshilli e dorëzon në Institutin e
Revizorëve të Autorizuar të Republikës së Maqedonisë.
Instituti i Revizorëve të Autorizuar i Republikës së
Maqedonisë detyrohet që ditën e ardhshme nga dita e
marrjes së aktvendimit për heqje në mënyrë të përhershme
të licencës ta shlyejë revizorin e autorizuar, shoqërinë për
revizion apo revizorin e autorizuar-tregtar individ nga
regjistri përkatës dhe ta shënojë në Regjistrin e licencave të
hequra në mënyrë të përhershme. Në rast të heqjes së
përkohshme të licencës, Instituti i Revizorëve të Autorizuar
i Republikës së Maqedonisë në regjistrin përkatës shënon
se revizori i autorizuar, shoqëria për revizion apo revizori i
autorizuar-tregtar individ është joaktiv për shkak të heqjes
së përkohshme të licencës.
(8) Instituti i Revizorëve të Autorizuar i Republikës së
Maqedonisë, me kërkesë me shkrim nga revizori i
autorizuar, shoqëria për revizion apo revizori i autorizuartregtar individ, me të cilin ka të bëjë masa e parashtruar,
pas kalimit të periudhës për të cilën është shqiptuar masa
nga paragrafi (1) pika 1) e këtij neni, nga regjistri përkatës
e shlyen vërejtjen për mosaktivitet. Instituti i Revizorëve të
Autorizuar i Republikës së Maqedonisë detyrohet që ta
kryejë shlyerjen në afat prej tri ditësh nga parashtrimi i
kërkesës.

(9) Masat nga paragrafi (1) i këtij neni, evidentohen në
mënyrë të përhershme në regjistrin përkatës.
(10) Mënyrën e shënimit se revizori i autorizuar,
shoqëria për revizion apo revizori i autorizuar-tregtar
individ është joaktiv, si dhe mënyrën e evidentimit të
masave nga paragrafi (1) i këtij neni në regjistrin përkatës,
i përcakton Këshilli.
(11) Formën dhe përmbajtjen e kërkesës nga paragrafi
(8) i këtij neni dhe dëshmitë që i bashkëngjiten kërkesës i
përcakton Këshilli”.
Neni 12
Në nenin 17 paragrafi (2) pas fjalëve: “Anëtarë të
Institutit janë" shtohen fjalët: “revizorët,".
Neni 13
Në nenin 18 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të
rinj (3) dhe (4), si vijojnë:
"(3) Për shkak të kryerjes së punëve nga fushëveprimi i
vet, Instituti formon komision disiplinor, kurse mund të
formojë edhe komisione tjera të përhershme dhe të
përkohshme të përcaktuara me Statutin e Institutit.
(4) Anëtarët e organeve dhe komisioneve zgjidhen nga
radhët e anëtarëve të Institutit."
Në paragrafin (3) që bëhet paragraf (5) pas fjalëve:
“organeve" shtohen fjalët: “dhe komisioneve".
Paragrafi (4) bëhet paragraf (6).
Neni 14
Neni 19 ndryshohet si vijon:
"(1) Instituti i kryen punët në vijim:
1) mban Regjistër të revizorëve, Regjistër të revizorëve
të autorizuar, Regjistër të shoqërive për revizion, Regjistër
të revizorëve të autorizuar-tregtarë individë dhe Regjistër
të licencave të hequra në mënyrë të përhershme;
2) miraton program për dhënien e provimit për marrjen
e titullit revizor dhe e zbaton provimin për marrjen e titullit
revizor;
3) lëshon certifikatë për revizor;
4) i shqyrton dhe vendos për kërkesat për pranimin e
kualifikimeve për revizor të marra jashtë vendit, në bazë të
rregullave dhe procedurave të përcaktuara nga Instituti;
5) organizon kontroll të njohurisë nga sfera e
rregullativës ligjore gjatë pranimit të kualifikimeve për
revizor të marra jashtë vendit;
6) organizon dhe zbaton përsosje të vazhdueshme
profesionale;
7) e përcjell zbatimin e SNR dhe Kodeksit të etikës për
kontabilistë profesionalë të IFAC tek shoqëritë për revizion
dhe tek revizorët e autorizuar-tregtarë individë;
8) i promovon SNR dhe Kodeksin e etikës të
kontabilistëve profesionalë të IFAC;
9) i përkthen dhe i publikon në "Gazetën Zyrtare të
Republikës
së
Maqedonisë"
SNR,
Standardet
ndërkombëtare për kontroll të cilësisë dhe Kodeksin e
etikës për kontabilistët profesionalë;
10) ngre procedurë disiplinore dhe shqipton masa ndaj
anëtarëve për shkak të shkeljes së SNR, akteve të Institutit
dhe Kodeksit të etikës për kontabilistë profesionalë të
IFAC;
11) miraton program trevjeçar dhe vjetor për kontroll të
anëtarëve të Institutit;
12) zbaton kontroll të cilësisë mbi anëtarët e Institutit;
13) e njofton Këshillin për masat e shqiptuara nga
kontrolli i zbatuar ndaj shoqërive për revizion dhe/ose
revizorëve të autorizuar-tregtarë individë dhe revizorëve të
autorizuar;
14) miraton Listë tarifore për lartësinë e taksës së
anëtarësisë dhe kompensimeve që i arkëton;
15) miraton Rregullore për pranimin e kualifikimeve
për revizor të marra jashtë vendit;
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16) miraton Rregullore për përmbajtjen e Regjistrit të
revizorëve, Regjistrit të revizorëve të autorizuar, Regjistrit
të shoqërive për revizion, Regjistrit të revizorëve të
autorizuar-tregtarë individë dhe Regjistrit të licencave të
hequra në mënyrë të përhershme;
17) miraton program për trajnimin e revizorëve të
autorizuar që zbatojnë kontroll dhe jep certifikata për
trajnimin e kryer;
18) ndërmerr aktivitete në pajtim me udhëzimet e
dhëna nga Këshilli që janë të domosdoshme dhe adekuate
për promovimin e standardeve të larta profesionale
ndërmjet shoqërive për revizion dhe revizorëve të
autorizuar dhe për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të
revizorit që ato i ofrojnë;
19) miraton program vjetor për punë, më së voni deri
më 15 janar të vitit rrjedhës;
20) miraton raport vjetor për punën e vet më së voni
deri më 31 mars të vitit rrjedhës për vitin paraprak;
21) miraton Rregullore për mënyrën dhe procedurën
për përcaktimin e shkeljeve dhe për masat disiplinore të
anëtarëve të Institutit;
22) formon komision disiplinor dhe komisione tjera;
23) miraton raport vjetor për konstatimet nga kontrollet
e kryera;
24) publikon buletin dhe i azhurnon informatat e
publikuara në ueb faqen e Institutit dhe
25) kryen edhe punë tjera në pajtim me këtë ligj.
(2) Për aktet nga paragrafi (1) pikat 2), 11), 14), 15),
16), 17), 19), 20), 21) dhe 23) të këtij neni, pëlqim jep
Këshilli.
(3) Aktet nga paragrafi (2) i këtij neni publikohen në
ueb faqen e Institutit pas pëlqimit të marrë nga Këshilli."
Neni 15
Pas nenit 19 shtohet nen i ri 19-a si vijon:
"Kontrolli mbi punën e revizorëve të autorizuar,
shoqërive për revizion dhe revizorëve të autorizuartregtarë individë
Neni 19-a
(1) Kontroll mbi punën e revizorëve të autorizuar,
shoqërive për revizion dhe revizorëve të autorizuar-tregtarë
individë (në tekstin e mëtejmë: subjekt i kontrollit) kryen
Instituti në kuadër të kompetencave të përcaktuara me këtë
ligj.
(2) Kontrolli nga paragrafi (1) i këtij neni përfshin së
paku:
1) verifikim të plotësimit të kushteve nga nenet 24 dhe
26 të këtij ligji;
2) verifikim të plotësimit të kushteve për regjistrim në
regjistrat përkatës;
3) përcjellje dhe verifikim të raporteve të subjektit të
kontrollit që duhet t'i dorëzojë në pajtim me këtë ligj dhe
4) kontroll të cilësisë së punës së përgjithshme të
subjektit të kontrollit.
(3) Kontrolli nga paragrafi (2) pikat 1), 2) dhe 3) të
këtij neni, zbatohen nëpërmjet kontrollit të vazhdueshëm të
dokumentacionit që subjekti i kontrollit detyrohet ta
dorëzojë te Instituti në pajtim me këtë ligj.
(4) Kontrolli nga paragrafi (2) pika 4) i këtij neni
përfshin së paku:
1) kontroll mbi sistemin e kontrollit të cilësisë tek
shoqëritë për revizion dhe revizorët e autorizuar-tregtarë
individë;
2) vërtetim të pavarësisë së revizorit të autorizuar nga
subjekti i revizionit;
3) vërtetim të harmonizimit të procedurave të revizionit
me rregullat dhe standardet e revizionit;
4) vlerësim të cilësisë në aspekt të resurseve të
angazhuara edhe atë: përbërjen e ekipit për revizion dhe
orët e punës;

Бр. 138 - Стр. 35

5) kontroll të kompensimit të arkëtuar për revizion dhe
6) kontroll të drejtpërdrejtë të revizorëve të autorizuar
nëpërmjet kontrollit të dokumentacionit të revizionit të së
paku një subjekti të revizionit në periudhën nga kontrolli i
fundit.
(5) Kontrolli nga paragrafi (2) pika 4) e këtij neni
zbatohet së paku një herë në tri vite.
(6) Kontrolli nga paragrafi (1) i këtij neni kryhet sipas
Programit vjetor të miratuar nga Instituti dhe/ose me
kërkesë me shkrim të Këshillit.
(7) Nëse gjatë zbatimit të kontrollit nga paragrafi (2)
pika 1) e këtij neni konstatohet se subjekti i kontrollit nuk i
plotëson kushtet për marrjen e licencës të përcaktuara me
këtë ligj, Instituti për këtë e njofton Këshillin në afat prej
pesë ditëve."
Neni 16
Neni 20 ndryshohet si vijon:
"(1) Kontrollin nga neni 19-a i këtij ligji e zbaton
personi i emëruar nga kryetari i Institutit.
(2) Personi nga paragrafi (1) i këtij neni për zbatimin e
kontrollit nga neni 19-a i këtij ligji, doemos duhet t’i
plotësojë kushtet në vijim:
1) të ketë licencë për revizor të autorizuar dhe së paku
pesë vite përvojë si revizor i autorizuar;
2) të posedojë certifikatë për trajnim të kryer për
kontroll, të dhënë nga Instituti jo më të vjetër se tri vite dhe
3) të jetë i pavarur dhe të mos ketë konflikt interesash
me subjektin e kontrollit. Në lidhje me pavarësinë dhe
ekzistimin e konfliktit të interesave në mënyrë adekuate
zbatohen dispozitat nga neni 31 i këtij ligji.
(3) Nëse është e nevojshme, me pëlqim paraprak nga
Bordi drejtues i institutit, krahas personit nga paragrafi (1)
i këtij neni, në kontroll mund të përfshihen edhe vlerësues
dhe/ose ekspertë tjerë vendas dhe të huaj.
(4) Në rast kur kontrolli kryhet me kërkesë të Këshillit,
emërimi i personave nga paragrafët (1) dhe (3) të këtij
neni, kryhet me pëlqim paraprak nga kryetari i Këshillit."
Neni 17
Pas nenit 20 shtohet nen i ri 20-a si vijon:
"Neni 20-a
(1) Datën e fillimit të kontrollit e përcakton Instituti
dhe për këtë i njofton personat nga neni 20 paragrafët (1)
dhe (3) të këtij ligji, së paku 30 ditë para ditës së fillimit të
kontrollit, dhe subjektet e kontrollit së paku tetë ditë para
ditës së fillimit të kontrollit.
(2) Subjekti i kontrollit detyrohet që personave nga
neni 20 paragrafët (1) dhe (3) të këtij ligji, t'u sigurojë:
1) qasje të papenguar në hapësirat afariste;
2) hapësirë për kryerjen e papenguar të kontrollit;
3) dokumentacionin e plotë të nevojshëm për zbatimin
e kontrollit, e nëse është e nevojshme edhe kopje nga i
njëjti dhe
4) person i cili nëse nevojitet, do të japë sqarime të
nevojshme.
(3) Për kontrollin e kryer, personi nga neni 20 paragrafi
(1) i këtij ligji, përpilon raport në të cilin shënohen të gjitha
mangësitë e identifikuara, parregullsitë dhe paligjshmëritë
dhe jepen rekomandime për mënyrën dhe afatin për
mënjanimin e tyre.
(4) Raporti nga paragrafi (3) i këtij neni dorëzohet te
subjekti i kontrollit që ka të drejtë të kundërshtimit në afat
prej pesë ditëve nga dita e pranimit të raportit. Bordi
drejtues i Institutit vendos për kundërshtimin në afat prej
pesë ditëve nga dita e pranimit.
(5) Pas kalimit të afateve nga paragrafi (4) i këtij neni,
Instituti e dorëzon raportin te Këshilli dhe e publikon në
ueb faqen e vet.
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(6) Subjekti i kontrollit detyrohet që në afat prej tri
ditësh nga kalimi i afatit të përcaktuar në raportin nga
paragrafi (4) i këtij neni, te Instituti dhe te Këshilli të
dorëzojë raport për realizimin e rekomandimeve dhe
mënjanimin e mangësive të identifikuara, parregullsive dhe
paligjshmërive."
Neni 18
Titulli para nenit dhe neni 22 ndryshohen si vijojnë:
"Procedura disiplinore
Neni 22
(1) Instituti, në bazë të raportit për kontroll të realizuar
nga neni 20-a paragrafi (3) të këtij ligji, revizorit të
autorizuar, shoqërisë për revizion dhe revizorit të
autorizuar-tregtar individ, që nuk veprojnë në pajtim me
dispozitat e këtij ligji, SNR, Kodeksin e etikës për
kontabilistët profesionalë të IFAC dhe aktet e Institutit, u
ngre procedurë disiplinore.
(2) Procedura disiplinore udhëheq komisioni disiplinor
i përbërë nga pesë anëtarë – revizorë të autorizuar, anëtarë
të Institutit me mandat prej dy viteve.
(3) Instituti revizorit të autorizuar, shoqërisë për
revizion dhe revizorit të autorizuar-tregtar individ, mund të
t’ua shqiptojë masat disiplinore në vijim:
- vërejtje publike,
- dënim në para,
- përjashtim i përkohshëm nga anëtarësia në Institut
dhe
- përjashtim në mënyrë të përhershme nga anëtarësia në
Institut.
(4) Mënyrën e përcaktimit të shkeljeve dhe shqiptimin
e masave disiplinore nga paragrafi (3) të këtij neni i
përcakton Instituti.
(5) Të gjitha masat disiplinore të ndërmarra nga
Instituti publikohen në ueb faqen dhe në buletinin e
Institutit dhe evidentohen në regjistrin përkatës.
(6) Instituti për masat e shqiptuara disiplinore
detyrimisht e njofton Këshillin në afat prej një dite nga dita
e shqiptimit të masës."
Neni 19
Pas nenit 22 shtohen shtatë nene të reja 22-a, 22-b, 22v, 22-g, 22-d, 22-gj dhe 22-е, si vijojnë:
"Neni 22-a
(1) Masa disiplinore vërejtje publike i shqiptohet
revizorit të autorizuar, nëse:
1) nuk e paguan taksën e anëtarësisë në Institut në
afatin e përcaktuar;
2) refuzon ose në mënyrë të pandërgjegjshme i
plotëson obligimet e përcaktuara me Statutin dhe aktet e
Institutit;
3) nuk vepron në pajtim me nenin 20-a paragrafi (2) të
këtij ligji dhe
4) me sjelljen e tij e prish prestigjin e profesionit të
revizorit.
(2) Masa disiplinore nga paragrafi (1) i këtij neni
fshihet nga regjistri përkatës i Institutit pas kalimit të një
viti nga pushimi i masës.
Neni 22-b
(1) Masa disiplinore dënim në para në shumë prej tri
rrogave neto mujore mesatare të paguara për të punësuar në
Republikën e Maqedonisë për muajin kur është shqiptuar
masa disiplinore, do t'i shqiptohet revizorit të autorizuar i
cili do ta përsërisë shkeljen për të cilën paraprakisht i është
shqiptuar masa vërejtje publike.
(2) Masa disiplinore nga paragrafi (1) i këtij neni
fshihet nga regjistri përkatës i Institutit pas kalimit të dy
viteve nga pushimi i masës.

Neni 22-v
(1) Masa disiplinore përjashtim i përkohshëm nga
anëtarësia në Institut me fshirje të përkohshme nga regjistri
në kohëzgjatje deri në tri vite, përkatësisht për periudhën
derisa zgjasin pasojat juridike të aktgjykimit gjyqësor,
përkatësisht derisa zgjatë ndalimi për ushtrimin e
profesionit ose veprimtarisë, do t'i shqiptohet revizorit të
autorizuar, nëse:
1) nuk e njofton Institutin për të gjitha ndryshimet në
lidhje me të dhënat e përmbajtura në regjistrin përkatës, në
pajtim me këtë ligj;
2) në periudhë prej tre muajve nga vërejtja e shqiptuar
nuk e paguan taksën e anëtarësisë vjetore në Institut;
3) nuk e respekton obligimin për përsosje të
vazhdueshme profesionale në pajtim me këtë ligj;
4) i shkakton dëm material subjektit ku është i punësuar
gjatë kryerjes së punëve të revizionit dhe
5) është i gjykuar me aktgjykim të plotfuqishëm
gjyqësor në lidhje me punën, përkatësisht i shqiptohet
sanksion kundërvajtës ndalim për ushtrimin e profesionit
ose veprimtarisë.
(2) Masa disiplinore nga paragrafi (1) i këtij neni
fshihet nga regjistri përkatës i Institutit pas kalimit të tri
viteve nga pushimi i masës.
Neni 22-g
(1) Masa disiplinore përjashtim në mënyrë të
përhershme nga anëtarësimi me fshirje në mënyrë të
përhershme nga regjistri i Institutit do t'i shqiptohet
revizorit të autorizuar nëse:
1) nuk vepron ose vepron në kundërshtim me
standardet për revizion dhe aktet e Institutit me çfarë
seriozisht cenohet objektiviteti i revizionit;
2) kryen punë të revizionit në kundërshtim me këtë ligj,
SNR, Kodeksin e etikës për kontabilistë profesionalë dhe
aktet e Institutit;
3) jep të dhëna të pavërteta për regjistrim në regjistrin
përkatës;
4) e shkel detyrimin për mbrojtjen e të dhënave të
besueshme;
5) kryen punë të revizionit gjatë kohëzgjatjes së
përjashtimit të përkohshëm nga anëtarësia në Institut ose
në mënyrë tjetër i shmanget masës heqje në mënyrë të
përkohshme të së drejtës për kryerjen e punëve të revizionit
dhe
6) në mënyrë të përhershme i është hequr licenca.
(2) Revizori i autorizuar të cilit i është shqiptuar masa
nga paragrafi (1) i këtij neni, në mënyrë të përhershme
fshihet nga Regjistri i revizorëve të autorizuar.
Neni 22-d
(1) Masa disiplinore vërejtje publike, Instituti do t'i
shqiptojë shoqërisë për revizion, respektivisht revizorit të
autorizuar-tregtar individ, nëse:
1) Institutit nuk ia dorëzojnë të dhënat dhe raportet që
janë të detyruar që t'ia dorëzojnë në pajtim me këtë ligj;
2) në afatin e përcaktuar nuk e paguan taksën e
anëtarësisë në Institut dhe
3) revizorët të autorizuar që janë të punësuar tek ai i
pengon që ta ndjekin trajnimin për përsosje të
vazhdueshme profesionale.
(2) Masa disiplinore nga paragrafi (1) i këtij neni
fshihet nga regjistri përkatës i Institutit pas kalimit të një
viti nga pushimi i masës.
Neni 22-gj
(1) Masa disiplinore përjashtim i përkohshëm nga
anëtarësia në Institutit në kohëzgjatje deri në tri vite,
përkatësisht për periudhën derisa zgjatë ndalimi për
ushtrimin e profesionit ose veprimtarisë, do t'i shqiptohet
shoqërisë për revizion, përkatësisht revizorit të autorizuartregtar individ, nëse:
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1) nuk vepron sipas rekomandimeve të dhëna në
raportin nga kontrolli;
2) nuk e dorëzon në Institut, raportin për masat e
ndërmarra në pajtim me nenin 20-a paragrafi (6) i këtij
ligji;
3) nuk vepron në pajtim me rregullat e përcaktuara të
revizorit për kryerje të revizionit dhe kriteret e përcaktuara
kuantitative dhe kualitative për resurset njerëzore dhe
mjetet tjera të angazhuara gjatë kryerjes së revizionit;
4) nuk vepron në pajtim me nenin 20-a paragrafi (2) të
këtij ligji;
5) i është shqiptuar sanksion kundërvajtës ndalim për
ushtrimin e profesionit ose veprimtarisë dhe
6) përkohësisht i hiqet licenca.
(2) Masa disiplinore nga paragrafi (1) i këtij neni
fshihet nga regjistri përkatës i Institutit pas kalimit të tri
viteve nga pushimi i masës.
Neni 22-e
Masa disiplinore përjashtim në mënyrë të përhershme
nga anëtarësia në Institut do t’i shqiptohet shoqërisë për
revizion, përkatësisht revizorit të autorizuar-tregtar individ,
nëse:
1) pa shkaqe të arsyeshme nuk bashkëpunon dhe nuk i
dorëzon të dhënat e nevojshme dhe raportet te organet
kompetente;
2) me aktgjykim të plotfuqishëm është përcaktuar së ka
lëshuar raport joligjor të revizionit;
3) kryen punë të revizionit gjatë kohëzgjatjes së
përjashtimit të përkohshëm nga anëtarësia në Institut ose
në mënyrë tjetër i shmanget masës heqje e përkohshme të
së drejtës për kryerjen e punëve të revizionit;
4) nuk e ruan dokumentacionin e plotë nga revizioni i
kryer në pajtim me nenin 33 paragrafi (7) i këtij ligji dhe
5) licenca i hiqet në mënyrë të përhershme.
(2) Shoqëria e revizionit, përkatësisht revizori i
autorizuar-tregtar individ të cilit i është shqiptuar masa nga
paragrafi (1) i këtij neni, në mënyrë të përhershme fshihet
nga regjistri përkatës."
Neni 20
Titulli i Kapitullit IV ndryshohet si vijon: "KUSHTET
PËR LËSHIMIN E LICENCËS PËR REVIZOR TË
AUTORIZUAR, SHOQËRI PËR REVIZION DHE
REVIZOR TË AUTORIZUAR-TREGTAR INDIVID.".
Neni 21
Në nenin 23 paragrafi (1) fshihet.
Paragrafi (2) bëhet paragraf (1).
Pas paragrafit (3) që bëhet paragraf (2) shtohen gjashtë
paragrafë të rinj (3), (4), (5), (6), (7) dhe (8), si vijojnë:
"(3) Personi i cili dëshiron të marrë licencë për revizor
të autorizuar parashtron te Këshilli kërkesë me shkrim në
formular.
(4) Me kërkesën nga paragrafi (3) i këtij neni,
dorëzohet:
1) certifikatë për revizor;
2) vërtetim nga punëdhënësi për së paku tri vite përvojë
pune në shoqëri për revizion nga sfera e revizionit, prej të
cilave së paku dy në mbikëqyrje të revizorit të autorizuar
dhe
3) dëshmi për pagesë të kompensimit për lëshimin e
licencës.
(5) Dokumentet nga paragrafi (4) i këtij neni dorëzohen
në origjinal ose kopje të verifikuar në noter.
(6) Këshilli detyrohet që në afat prej 15 ditëve nga
pranimi i kërkesës së kompletuar me aktvendim të vendosë
për kërkesën për lëshimin e licencës.
(7) Kundër aktvendimit nga paragrafi (6) i këtij neni,
mund të ngrihet procedurë gjyqësore.
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(8) Formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës
nga paragrafi (3) dhe licencës nga paragrafi (6) i këtij neni,
i përcakton Këshilli."
Neni 22
Titulli para nenit 24 dhe neni 24 ndryshohen si vijojnë:
"Licenca për punë e shoqërisë për revizion
Neni 24
(1) Licenca për punë e shoqërisë për revizion i lëshohet
shoqërisë që i plotëson kushtet në vijim:
1) ka të punësuar së paku dy revizorë të autorizuar në
kohë pune të pacaktuar;
2) shumica e aksioneve ose pjesëmarrjeve me të drejtë
vote në shoqërinë për revizion është në pronësi të një ose
më shumë revizorëve të autorizuar,
3) shumica, por jo më shumë se 75% e anëtarëve të
organit të menaxhimit doemos duhen të jenë shoqëri të
revizionit ose revizorë të autorizuar. Kur organi i
menaxhimit nuk ka më shumë se dy anëtarë, një prej tyre
doemos duhet të jetë shoqëri e revizionit ose revizor i
autorizuar dhe
4) ka sigurim vjetor nga përgjegjësia nga dëmi i
shkaktuar ndaj personave të tretë gjatë kryerjes së
veprimtarisë profesionale-punë të revizionit, edhe atë:
- shumë minimale për mbulim pas ngjarjes së dëmshme
prej 30 000 euro në kundërvlerë me denarë për subjekt të
revizionit i cili në vitin paraprak afarist ka realizuar të hyra
deri në 3 000 000 euro në kundërvlerë me denarë,
- shumë minimale për mbulim pas ngjarjes së dëmshme
prej 60 000 euro në kundërvlerë me denarë për subjekt të
revizionit i cili në vitin paraprak afarist ka realizuar të hyra
prej 3 000 001 deri 10 000 000 euro në kundërvlerë me
denarë,
- shumë minimale për mbulim pas ngjarjes së dëmshme
prej 120 000 euro në kundërvlerë me denarë për subjekt të
revizionit i cili në vitin paraprak afarist ka realizuar të hyra
prej 10 000 001 deri 25 000 000 euro në kundërvlerë me
denarë,
- shumë minimale për mbulim pas ngjarjes së dëmshme
prej 250 000 euro në kundërvlerë me denarë për subjekt të
revizionit i cili në vitin paraprak afarist ka realizuar të hyra
prej 25 000 001 deri 100 000 000 euro në kundërvlerë me
denarë dhe
- shumë minimale për mbulim pas ngjarjes së dëmshme
prej 400 000 euro në kundërvlerë me denarë për subjekt të
revizionit i cili në vitin paraprak afarist ka realizuar të hyra
mbi 100 000 001 euro në kundërvlerë me denarë.
(2) Për marrjen e licencës për punë, shoqëria e
revizionit parashtron te Këshilli kërkesë me shkrim në
formular të përcaktuar të nënshkruar nga personi i
autorizuar i shoqërisë për revizion.
(3) Me kërkesën nga paragrafi (2) i këtij neni,
dorëzohet:
1) aktvendim për regjistrim të shoqërisë së revizionit në
Regjistrin tregtar te Regjistri Qendror i Republikës së
Maqedonisë;
2) listë të personave të punësuar në kohë të pacaktuar si
revizorë të autorizuar me numrin e regjistrit me të cilin
janë regjistruar në regjistrin përkatës te Instituti;
3) licencë për revizor të autorizuar për revizorët që janë
themelues të shoqërisë dhe ato që janë të punësuar;
4) vërtetim nga Regjistri Qendror i Republikës së
Maqedonsië se shumica me të drejtë vote në shoqërinë e
revizionit është në pronësi të revizorëve të autorizuar;
5) vërtetim nga Regjistri Qendror i Republikës së
Maqedonisë se shoqëria nuk është e evidentuar në
Regjistrin e personave fizikë dhe juridikë të cilëve u është
shqiptuar sanksion ndalim për ushtrimin e profesionit,
veprimtarisë ose detyrës dhe ndalim i përkohshëm për
kryerjen e veprimtarisë së caktuar;
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6) vërtetim nga Regjistri Qendror i Republikës së
Maqedonisë se shoqëria nuk është e evidentuar në
Regjistrin e dënimeve sekondare për vepra të kryera penale
të personave juridikë në Regjistrin Qendror të Republikës
së Maqedonisë;
7) dëshmi për sigurim nga përgjegjësia nga dëmi në
pajtim me paragrafin (1) pika 4 e këtij neni dhe
8) dëshmi për pagesë të kompensimit për lëshimin e
licencës.
(4) Revizori i autorizuar i punësuar në shoqërinë e
revizionit nuk mund të paraqitet si themelues i shoqërisë
tjetër të revizionit e as të punësohet te shoqëri tjetër e
revizionit ose te revizori i autorizuar-tregtar individ.
(5) Dokumentet nga paragrafi (3) i këtij neni dorëzohen
në origjinal dhe kopje të verifikuar në noter.
(6) Këshilli detyrohet që në afat prej 30 ditëve nga
pranimi i kërkesës së kompletuar me aktvendim të vendosë
për kërkesën për lëshimin e licencës.
(7) Kundër aktvendimit nga paragrafi (6) i këtij neni,
mund të ngrihet procedurë gjyqësore.
(8) Formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës
nga paragrafi (2) i këtij neni dhe licencës nga paragrafi (6)
i këtij neni, i përcakton Këshilli."
Neni 23
Titulli para nenit 25 dhe neni 25 ndryshohen si vijojnë:
"Licenca për punë e revizorit të autorizuar-tregtar
individ
Neni 25
(1) Licenca për punë revizorit të autorizuar-tregtar
individ i lëshohet me kusht që të posedojë licencë për
revizor të autorizuar.
(2) Licenca për punë revizorit të autorizuar-tregtar
individ i lëshohet nëse i plotëson kushtet në vijim:
1) posedon licencë për revizor të autorizuar;
2) nuk është i punësuar ose në ndonjë mënyrë tjetër i
lidhur me punëdhënës tjetër përveç me shoqërinë për
revizion dhe
3) ka sigurim vjetor nga përgjegjësia nga dëmi i
shkaktuar ndaj personave të tretë gjatë kryerjes së
veprimtarisë profesionale-punë të revizionit, edhe atë:
- shumë minimale për mbulim pas ngjarjes së dëmshme
prej 30 000 euro në kundërvlerë me denarë për subjekt të
revizionit i cili në vitin paraprak afarist ka realizuar të hyra
deri 3 000 000 euro në kundërvlerë me denarë,
- shumë minimale për mbulim pas ngjarjes së dëmshme
prej 60 000 euro në kundërvlerë me denarë për subjekt të
revizionit i cili në vitin paraprak afarist ka realizuar të hyra
prej 3.000.001 deri 10 000 000 euro në kundërvlerë me
denarë,
- shumë minimale për mbulim pas ngjarjes së dëmshme
prej 120 000 euro në kundërvlerë me denarë për subjekt të
revizionit i cili në vitin paraprak afarist ka realizuar të hyra
prej 10 000 001 deri 25 000 000 euro në kundërvlerë me
denarë,
- shumë minimale për mbulim pas ngjarjes së dëmshme
prej 250 000 euro në kundërvlerë me denarë për subjekt të
revizionit i cili në vitin paraprak afarist ka realizuar të hyra
prej 25 000 001 deri 100 000 000 euro në kundërvlerë me
denarë dhe
- shumë minimale për mbulim pas ngjarjes së dëmshme
prej 400 000 euro në kundërvlerë me denarë për subjekt të
revizionit i cili në vitin paraprak afarist ka realizuar të hyra
mbi 100 000 001 euro në kundërvlerë me denarë.
(3) Revizori i autorizuar i regjistruar në regjistrin
tregtar si revizor i autorizuar-tregtar individ nuk mund të
paraqitet si themelues i shoqërisë për revizion dhe të
punësohet te revizor tjetër i autorizuar-tregtar individ ose
shoqëri për revizion.
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(4) Për marrje të licencës për punë, tregtari-individ
parashtron te Këshilli kërkesë me shkrim në formular të
përcaktuar të nënshkruar nga personi i autorizuar i tregtarit
individ.
(5) Me kërkesën nga paragrafi (4) të këtij neni,
parashtrohet:
1) dëshmi për revizor të lëshuar në emër të
parashtruesit të kërkesës;
2) licencë për revizor të autorizuar të lëshuar në emër të
parashtruesit të kërkesës;
3) aktvendim për regjistrim në Regjistrin tregtar në
Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë;
4) dëshmi se revizori i autorizuar parashtrues i kërkesës
është i punësuar;
5) vërtetim nga Regjistri Qendror i Republikës së
Maqedonisë se nuk është i evidentuar në Regjistrin e
personave fizikë dhe juridikë të cilëve u është shqiptuar
sanksion ndalim për ushtrim të profesionit, veprimtarisë
ose detyrës dhe ndalim i përkohshëm për kryerje të
veprimtarisë së caktuar;
6) vërtetim nga Regjistri Qendror i Republikës së
Maqedonisë se nuk është i evidentuar në Regjistrin e
dënimeve sekondare për vepra të kryera penale të
personave juridikë në Regjistrin Qendror të Republikës së
Maqedonisë;
7) dëshmi për sigurim nga përgjegjësia nga dëmi në
pajtim me paragrafin (2) pika 3) e këtij neni dhe
8) dëshmi për pagim të kompensimit për lëshim të
licencës.
(6) Dokumentet nga paragrafi (5) i këtij neni
parashtrohen në origjinal ose kopje të verifikuar në noter.
(7) Këshilli detyrohet në afat prej 30 ditëve nga pranimi
i kërkesës së kompletuar me aktvendim të vendosë për
kërkesën për lëshim të licencës.
(8) Kundër aktvendimit nga paragrafi (7) i këtij neni
mund të ngrihet procedurë gjyqësore.
(9) Formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës
nga paragrafi (4) i këtij neni dhe të licencës nga paragrafi
(7) i këtij neni i përcakton Këshilli”.
Neni 24
Pas nenit 25 shtohen dy nene të reja 25-a dhe 25-b, si
vijojnë:
“Neni 25-a
Licenca për revizor të autorizuar, shoqëri për revizion
dhe për revizor të autorizuar-tregtar individ lëshohen në
kohë të pacaktuar.
Neni 25-b
Shoqëria për revizion dhe revizori i autorizuar-tregtar
individ janë të obliguar që më së voni deri më 31 janar në
vitin rrjedhës në Institut dhe në Këshill, të parashtrojë listë
të të punësuarve revizorë të autorizuar me numër regjistri
me të cilin janë të regjistruar në Regjistrin e revizorëve të
autorizuar dhe dëshmi për sigurim vjetor nga përgjegjësia
nga dëmi gjatë kryerjes së veprimtarisë profesionale në
shumat e përcaktuara në nenet 24 paragrafi (1) pika 4) dhe
25 paragrafi (2) pika 3) të këtij ligji.”
Neni 25
Pas nenit 25-b shtohet kapitull i ri IV-a si vijon:
“IV-a. KUSHTET PËR LËSHIM TË CERTIFIKATËS
PËR REVIZOR DHE PËRSOSJE TË VAZHDUESHME
PROFESIONALE".
Neni 26
Në nenin 27 paragrafi (1) pika 3) ndryshohet si vijon:
“3) të mos jetë i gjykuar me aktgjykim të plotfuqishëm
gjyqësor me dënim me burg pa kusht mbi gjashtë muaj,
derisa zgjasin pasojat juridike nga aktgjykimi në lidhje me
punën edhe atë për veprat penale kundër pronës, veprat
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penale kundër financave publike, qarkullimit pagesor dhe
ekonomisë, veprat penale kundër detyrës zyrtare, si dhe
veprat penale falsifikim të dokumenteve, raste të veçanta të
falsifikimit të dokumenteve, falsifikat kompjuterik,
përdorim të dokumentit me përmbajtje të pavërtetë dhe
pseudosekretari nga Kodi penal.”
Në paragrafin (21) fjalët: “paragrafi (5)" zëvendësohen
me fjalët: “paragrafi (6)”.
Neni 27
Pas nenit 27-q shtohet nen i ri 27-u si vijon:
“Neni 27-u
(1) Personi i cili i plotëson kushtet nga neni 27 i këtij
ligji dhe ka marrë certifikatë për kontabilist përkatësisht
kontabilist të autorizuar nga Instituti i Kontabilistëve dhe
Kontabilistëve të Autorizuar i Republikës së Maqedonisë
mund të parashtrojë kërkesë në Institut për dhënie të
provimit vetëm të pjesës së programit për marrje të titullit
revizor që nuk e ka dhënë gjatë marrjes së statusit
kontabilist përkatësisht kontabilist i autorizuar. Instituti,
me pëlqim paraprak nga Këshilli, e përcakton pjesën e
programit që e japin kontabilistët, përkatësisht kontabilistët
e autorizuar.
(2) Personi nga paragrafi (1) i këtij neni për marrjen e
certifikatës për revizor me kërkesën nga paragrafi (1) i këtij
neni, parashtron certifikatë për kontabilist përkatësisht
kontabilist të autorizuar në origjinal ose kopje të verifikuar
në noter.
(3) Kontabilisti përkatësisht kontabilisti i autorizuar i
cili ka marrë dëshmi për revizor ose licencë për revizor të
autorizuar nuk mund njëkohësisht në të njëjtin person
juridik të kryejnë punë të revizorit ose revizorit të
autorizuar dhe punë të kontabilistit përkatësisht
kontabilistit të autorizuar”.
Neni 28
Në nenin 29 paragrafi (3)
zëvendësohen me fjalët: “neni 23”.

fjalët:

“neni

24”

Neni 29
Titulli para nenit 30 dhe neni 30 ndryshohen si vijojnë:
“Regjistra
Neni 30
(1) Instituti mban Regjistër të revizorëve, Regjistër të
revizorëve të autorizuar, Regjistër të shoqërive për
revizion, Regjistër të revizorëve të autorizuar-tregtarë
individë dhe Regjistër të licencave të hequra në mënyrë të
përhershme.
(2) Regjistri i revizorëve përmban:
1) emër, mbiemër, adresë dhe numër regjistri të
revizorit;
2) titull dhe seli të shoqërisë ku është i punësuar
revizori dhe
3) numër të certifikatës së lëshuar për revizor.
(3) Regjistri i revizorëve të autorizuar veçanërisht i
përmban të dhënat në vijim:
1) emër, mbiemër, adresë dhe numër regjistri të
revizorit të autorizuar;
2) titull dhe seli të shoqërisë për revizion në të cilën
është i punësuar revizori i autorizuar;
3) numër të licencës së lëshuar të revizorit të autorizuar
dhe
4) masa disiplinore të shqiptuara dhe masa të
shqiptuara nga Këshilli.
(4) Regjistri i shoqërive për revizion përkatësisht i
revizorëve të autorizuar-tregtarë individë veçanërisht i
përmban të dhënat në vijim:

1) emri, selia dhe numri i regjistrit të shoqërisë për
revizion përkatësisht të revizorit të autorizuar-tregtar
individ;
2) emri, mbiemri dhe adresa e revizorëve të autorizuar
të cilët janë të punësuar në shoqërinë për revizion,
përkatësisht te revizori i autorizuar-tregtar individ;
3) emri dhe mbiemri dhe adresa e themeluesve të
shoqërisë për revizion;
4) emri dhe mbiemri dhe numri i regjistrit të të gjithë
revizorëve të autorizuar të cilët janë të punësuar ose të
lidhur si partnerë ose në mënyrë tjetër me shoqërinë për
revizion, përkatësisht me revizorin e autorizuar-tregtar
individ;
5) formë juridike të shoqërisë;
6) numër të licencës së lëshuar për punë të shoqërisë
për revizion, përkatësisht të revizorit të autorizuar-tregtar
individ;
7) masa disiplinore të shqiptuara dhe masa të
shqiptuara nga Këshilli dhe
8) ueb faqe.
(5) Regjistri i licencave të hequra në mënyrë të
përhershme veçanërisht i përmban të dhënat në vijim:
1) numër regjistri të revizorit të autorizuar, shoqërisë
për revizion përkatësisht të revizorit të autorizuar-tregtar
individ;
2) të dhëna për bartësin e licencës dhe atë: emri dhe
mbiemri dhe adresa e revizorit të autorizuar, përkatësisht
emri dhe selia e shoqërisë për revizion përkatësisht të
revizorit të autorizuar-tregtar individ dhe
3) numri dhe data e aktvendimit për heqje të licencës.
(6) Instituti të dhënat nga regjistrat nga paragrafi (1) të
këtij neni i mban në formë elektronike dhe i vë në
dispozicion të publikut në ueb faqen e Institutit dhe në
buletinin e Institutit.
(7) Përveç të dhënave të shënuara në regjistrat përkatës
nga paragrafët (3) dhe (4) të këtij neni, regjistrat duhet të
përmbajnë edhe emrin dhe adresën e organit kompetent që
e ka lëshuar licencën.
(8) Revizori, revizori i autorizuar, shoqëria për revizion
dhe revizori i autorizuar-tregtar individ, janë të obliguar në
afat prej pesë ditëve nga paraqitja e ndryshimit ta njoftojnë
Institutin për gjitha ndryshimet në lidhje me të dhënat e
përmbajtura në regjistrin përkatës, kurse Instituti detyrohet
menjëherë pas pranimit të njoftimit ta azhurnojë regjistrin
përkatës.
(9) Të dhënat e përmbajtura në regjistrat nga paragrafët
(3) dhe (4) të këtij neni, të cilët parashtrohen në Institut i
nënshkruan revizori i autorizuar ose personi i autorizuar i
shoqërisë për revizion përkatësisht i revizorit të autorizuartregtar individ.
(10) Mënyrën e mbajtjes dhe formën e regjistrave nga
paragrafi (1) i këtij neni i përcakton Instituti.”
Neni 30
Neni 31 ndryshohet si vijon:
“(1) Revizori i autorizuar, shoqëria për revizion
përkatësisht revizori i autorizuar-tregtar individ është i
pavarur dhe i mëvetësishëm në kryerjen e punës së
revizionit në suazat e autorizimeve të përcaktuara me këtë
ligj, e në pajtim me SNR dhe Kodeksin e etikës për
kontabilistët profesionalë të IFAC.
(2) Pronarët e shoqërisë për revizion dhe anëtarët e
Organit menaxhues dhe mbikëqyrës nuk guxojnë të
ndikojnë në kryerjen e revizionit në mënyrë që do ta
kufizojnë pavarësinë dhe objektivitetin e revizorit të
autorizuar që në emër të shoqërisë për revizion e kryen
revizionin.
(3) Revizori i autorizuar, revizori i autorizuar-tregtar
individ përkatësisht shoqëria për revizion që është emëruar
për revizor ligjor të subjektit të revizionit ka për obligim të
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kryejë revizion me integritet profesional dhe pavarësi. Në
rast të shkeljes së cilësdo dispozitë nga paragrafi (4) të
këtij neni, revizioni i kryer i subjektit të revizionit është i
pavlefshëm.
(4) Revizion nuk mund të kryejë:
1) revizori i autorizuar, shoqëria për revizion,
përkatësisht revizori i autorizuar-tregtar individ i cili/e cila
posedon 3% ose më shumë nga kryegjëja aksionare ose
pronësore e subjektit te i cili kryhet revizioni;
2) revizori i autorizuar, shoqëria për revizion
përkatësisht revizori i autorizuar-tregtar individ, te subjekti
i revizionit i cili është aksionar, depozitues i mjeteve ose
themelues i asaj shoqërie për revizion;
3) revizori i autorizuar i cili në subjektin te i cili kryhet
revizion edhe në vitin raportet financiare të të cilit janë
lëndë e revizionit, ka qenë përfaqësues ligjor, anëtar i
organit për menaxhim, përkatësisht mbikëqyrje të atij
subjekti ose ka marr pjesë në mbajtjen e librave të tij
afaristë dhe përpilimin e raporteve financiare dhe tatimore;
4) revizori i autorizuar i cili është në lidhje martesore,
farefisni të drejtpërdrejtë farefisni të tërthortë deri në brez
të dytë, ose është i lidhur me adoptim, kujdestari ose tutori
me përfaqësuesin e autorizuar ose anëtarin e organit të
menaxhimit dhe mbikëqyrjes të subjektit te i cili kryet
revizion;
5) revizori i autorizuar i cili është partner, i punësuar
ose nëpunës i subjektit te i cili kryhet revizion;
6) revizori i autorizuar, shoqëria për revizion,
përkatësisht revizori i autorizuar-tregtar individ i cili/e cila
ka lidhje të drejtpërdrejtë ose të tërthortë afariste, interes
financiar në sigurimin e shërbimeve të jorevizionit
ndërmjet revizorit të autorizuar, shoqërisë për revizion,
revizorit të autorizuar-tregtar individ ose subjekteve të
lidhura dhe subjektit te i cili bëhet revizioni ose cilido nga
të punësuarit e tij, anëtarë të organit të menaxhimit dhe
mbikëqyrjes ose aksionarë dhe sugjeron në rrezik për
pavarësinë e revizorit dhe
7) revizori i autorizuar, shoqëria për revizion
përkatësisht revizori i autorizuar-tregtar individ i cili/e cila
pranon vlerësim për qëllime të njoftimit financiar nga pala
e lidhur.
(5) Nëse gjatë kryerjes së revizionit pavarësia e
revizorit të autorizuar, revizorit të autorizuar-tregtar individ
ose shoqërisë për revizion është nën ndikim të
kërcënimeve, kontrollit mbi shërbimet personale të
revizorit të autorizuar (vetërevidim), interesit personal,
përfaqësimit, afrisë, besimit ose frikësimit, revizori i
autorizuar, revizori i autorizuar-tregtar individ ose shoqëria
për revizion duhet të aplikojnë masa mbrojtëse për t’i
zbutur këto kërcënime. Nëse shkalla e kërcënimit, në
krahasim me masat e aplikuara edhe më tej paraqet
kërcënim për pavarësinë e revizorit të autorizuar, revizorit
të autorizuar-tregtar individ ose shoqërisë për revizion, të
njëjtët nuk do ta kryejnë revizionin.
(6) Në rast të kryerjes së kontrollit mbi shërbimet
personale ose interesit personal të revizorit të autorizuar
gjatë kryerjes së revizionit te personat juridikë me interes
publik, nëse është e domosdoshme me qëllim që të
sigurohet mbrojtje e pavarësisë së revizorit të autorizuar,
pikatësisht shoqërisë për revizion, revizori nuk guxon të
kryejë aktivitete të tilla.
(7) Shoqëria për revizion përkatësisht revizori i
autorizuar-tregtar individ derisa kryen revizion te subjekti i
revizionit, në të njëjtën kohë nuk guxon për subjektin t’i
sigurojë shërbimet në vijim:
1) shërbime kontabiliteti ose të tjera të lidhura me
evidencën e kontabilitetit, llogaritë vjetore ose llogaritë e
konsoliduara vjetore të subjektit te i cili kryhet revizion;
2) përpilim dhe implementim të sistemeve financiare
informative;
3) shërbime të revizionit të brendshëm si realizues i
jashtëm;
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4) pjesëmarrje në interes ekonomik, drejtpërdrejtë ose
tërthorazi, në subjekt ose çfarëdo subjekti për të cilin ai ka
qenë i angazhuar të kryejë revizion të jashtëm;
5) vlerësim për qëllime të njoftimit financiar dhe
6) aktivitete tjera të përcaktuara me aktet e Institutit.”
Neni 31
Neni 33 ndryshohet si vijon:
“(1) Revizion ligjor të llogarisë vjetore dhe/ose
raporteve financiare ose të llogarisë së konsoliduar vjetore
dhe raporteve të konsoliduara financiare të subjektit të
revizionit kryen shoqëria për revizion ose revizori i
autorizuar-tregtar individ.
(2) Gjatë kryerjes së revizionit ligjor revizori i
autorizuar në çdo kohë të arsyeshme ka të drejtë për qasje
te librat tregtarë dhe dokumentet e kontabilitetit të subjektit
të revizionit, dhe ka të drejtë nga anëtarët e menaxhuesit
ose organit të menaxhimit të subjektit të revizionit, nga të
punësuarit ose nga subjektet që janë në marrëdhënie
kontraktuese me subjektin e revizionit të kërkojë informata
dhe sqarime të cilat janë në kontrollin e tyre ose njohuri që
mund t’i fitojnë ata, e të cilat revizori i autorizuar
konsideron se janë të domosdoshme për kryerjen e
detyrave të tij.
(3) Subjekti te i cili kryhet revizion nuk guxon ta
kufizojë qasjen në dokumentacionin e nevojshëm nga
paragrafi (2) i këtij neni, ose t'i sigurojë informata të cilat
janë të rrejshme ose shpien në konkluzione të gabuara.
(4) Revizori i autorizuar, gjithashtu, duhet të shpreh
mendim se raporti vjetor përkatësisht raporti i konsoliduar
vjetor është konzistent me llogarinë vjetore dhe raportet
financiare përkatësisht me llogarinë e konsoliduar vjetore
dhe raportet e konsoliduara financiare për vitin e njëjtë
afarist.
(5) Revizori i autorizuar për revizionin e kryer të
llogarisë vjetore, raporteve financiare, llogarisë së
konsoliduar vjetore dhe raporteve të konsoliduara
financiare parashtron raport të revizionit te aksionarët ose
bashkëpronarët e subjektit.
(6) Raporti i revizionit shqyrtohet në kuvend vjetor të
subjektit të revizionit dhe është i arritshëm për kontroll dhe
pyetje nga cilido aksionar ose bashkëpronar.
(7) Dokumentacionin e përgjithshëm nga revizioni i
kryer, revizori është e i obliguar ta ruajë në periudhë prej
së paku shtatë vitesh nga data e lëshimit të raportit të
revizorit.
(8) Gjatë revizionit të raporteve të konsoliduara
financiare në nivel të grupit, revizori grupor:
1) kryen shqyrtim dhe e ruan dokumentacionin nga
revizioni i kryer nga revizori i autorizuar, shoqëria për
revizion ose revizori i autorizuar-tregtar individ dhe
2) e mban tërë përgjegjësinë për raportin e revizionit
nga revizioni i kryer i raporteve të konsoliduara
financiare.”
Neni 32
Në nenin 34 paragrafi (1) pika d) pas fjalëve
“konzistenca e raportit vjetor” shtohen fjalët: “për punë të
subjektit të revizionit” dhe pas fjalëve: “raporti i
konsoliduar vjetor" shtohen fjalët: “për punë të subjektit të
revizionit”.
Neni 33
Në nenin 35 në paragrafin (1) pas fjalëve: “detyrohet që
ta” shtohen fjalët: “parashtrojë te Këshilli dhe”
Në pikën d) fjalët: “neni 20” zëvendësohen me fjalët:
“neni 20-a”.
Në pikën zh) pas fjalëve: “shoqëria për revizion"
shtohen fjalët: “përkatësisht revizori i autorizuar-tregtar
individ për përsosje të vazhdueshme profesionale të
revizorëve të autorizuar”.
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Në paragrafin (2) pika në fund të fjalisë shlyhet dhe
shtohen fjalët: “përkatësisht revizori i autorizuar-tregtar
individ".
Neni 34
Neni 37 ndryshohet si vijon:
“(1) Revizori i autorizuar, shoqëria për revizion,
përkatësisht revizori i autorizuar-tregtar individ duhet ta
respektojë besueshmërinë e informatave të marra si rezultat
i marrëdhënieve profesionale dhe afariste dhe nuk duhet t’i
zbulojë informatat për persona të tretë pa leje përkatëse dhe
të posaçme, përveç nëse ka të drejtë ligjore apo
profesionale apo obligim që t’i zbulojë.
(2) Kur shoqëria për revizion, revizori i autorizuartregtar individ apo revizori i autorizuar zëvendësohet,
shoqëria për revizion, revizori i autorizuar-tregtar individ
apo revizori i autorizuar paraprakë duhet t’i sigurojë qasje
në të gjitha informatat relevante shoqërisë për revizion,
revizorit të autorizuar-tregtar individ apo revizorit të
autorizuar të sapoemëruar në lidhje me subjektin e
revizionit.
(3) Shoqërisë për revizion, revizorit të autorizuartregtar individ apo revizorit të autorizuar paraprakë të
cilëve u është ndërprerë angazhimi i revizorit, zbatohet
dispozita nga paragrafi (1) i këtij neni, në lidhje me atë
angazhim.
(4) Pronarët dhe anëtarët e organit për menaxhim të
subjektit të revizionit duhet të kenë obligim të ndërsjellë që
të sigurojnë informata, me kërkesë të revizorëve të
autorizuar dhe të Institutit.
(5) Instituti dhe Këshilli duhet të binden se ekzistojnë
arsye objektive për revokim apo tërheqje të shoqërive për
revizion, revizorëve të autorizuar-tregtarë individë apo
revizorëve të autorizuar gjatë angazhimit të tyre.
(6) Instituti duhet të njoftohet për çdo revokim apo
tërheqje të shoqërisë për revizion, revizorëve të autorizuartregtarë individë apo revizorëve të autorizuar gjatë
angazhimit të tyre që përfshin revizion ligjor. Nëse subjekt
i revizionit është person juridik me interes publik, njoftim
të këtillë revizori doemos duhet t’i dorëzojë edhe Këshillit.
(7) Shoqëria për revizion, revizori i autorizuar-tregtar
individ apo revizori i autorizuar mund të revokohen apo të
tërhiqen gjatë kohës derisa kryejnë revizion ligjor, por
vetëm nëse për këtë ekzistojnë arsye objektive dhe
sqarime.
Mendimet e ndryshme për veprimet dhe
procedurat e zbatuara kontabiliste dhe/ose të revizorit nuk
konsiderohen arsye objektive për revokim apo tërheqje.
(8) Shoqëria për revizion, revizori i autorizuar-tregtar
individ apo revizori i autorizuar i cili është revokuar apo
është tërhequr detyrohet që ta njoftojë Institutin në afat prej
tri ditësh nga revokimi apo tërheqja bashkë me sqarim të
arsyeve për revokim apo tërheqje. Nëse subjekt i revizionit
është person juridik me interes publik, njoftimi i këtillë i
dorëzohet edhe Këshillit.”
Neni 35
Në nenin 38 fjala “Revizorët” zëvendësohen me fjalët:
“Revizorët e autorizuar”, kurse pas fjalës: “si" shtohet fjala
"autorizuar".
Neni 36
Në nenin 42, paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët: “prej
3 000 deri 6 000" zëvendësohen me fjalët: “prej 5 000 deri
7 000”.
Në paragrafin (3), fjalët: “prej 500 deri 1 000”
zëvendësohen me fjalët: “prej 1 000 deri 1 500”.
Neni 37
Në nenin 43 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët: “prej
2 000 deri 4 000" zëvendësohen me fjalët: “prej 3 000 deri
5 000”.
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Neni 38
Pas nenit 43 shtohet nen i ri 43-a si vijon:
“Neni 43-a
(1) Gjobë në shumë pej 7 000 deri 10 000 euro në
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet shoqërisë për
revizion që ka nënshkruar raport të pasaktë ose të
pakompletuar, përkatësisht raport që shkakton hutin dhe
me këtë ka shkaktuar dëm mbi persona të tretë.
(2) Gjobë në shumë prej 5 000 deri 7 000 euro në
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet revizorit të
autorizuar-tregtar individ për kundërvajtjen nga paragrafi
(1) i këtij neni.
(3) Gjobë në shumë prej 1 500 deri 2 000 euro në
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet revizorit të
autorizuar-tregtar individ për kundërvajtjen nga paragrafi
(1) i këtij neni.”.
Neni 39
Në nenin 44 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët: “prej
500 deri 1 000" zëvendësohen me fjalët: “prej 1 000 deri 1
500”.
Neni 40
Pas nenit 44-b shtohen tre nene të reja 44-v, 44-g dhe
44-d, si vijojnë:
“Neni 44-v
(1) Gjobë në shumë prej 6 000 deri 8 000 euro në
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet Institutit, nëse:
1) nuk lëshon certifikatë për revizor në pajtim me nenin
27 paragrafi (3) të këtij ligji;
2) nuk e parashtron në Këshill dhe nuk e publikon
raportin në pajtim me nenin 20-a paragrafi (5) i këtij ligji;
3) Bordi drejtues i Institutit nuk vendos në afatin nga
neni 22 paragrafi (4) i këtij ligji;
4) miraton akte pa pëlqim të Këshillit në pajtim me
nenin 19 paragrafi (2) të këtij ligji;
5) nuk e njofton Këshillin për mosplotësim të kushteve
për marrje të licencës në pajtim me nenin 19-a paragrafi (7)
të këtij ligji;
6) emëron person për kontroll pa pëlqim nga kryetari i
Këshillit në pajtim me nenin 20 paragrafi (4) të këtij ligji;
7) nuk i shpall dhe nuk i evidenton masat disiplinore në
pajtim me nenin 22 paragrafi (5) të këtij ligji;
8) nuk e njofton Këshillin për masat disiplinore të
shqiptuara në pajtim me nenin 22 paragrafi (6) të këtij ligji;
9) nuk i shlyen masat disiplinore në pajtim me nenet
22-a paragrafi (2), 22-b paragrafi (2), 22-v paragrafi (2),
22-d paragrafi (2), 22-gj paragrafi (2) dhe
10) nuk i mban regjistrat në pajtim me nenin 30 të këtij
ligji.
(2) Për kundërvajtjet nga paragrafi (1) të këtij neni,
gjobë në shumë prej 1 000 deri 2 000 euro në kundërvlerë
me denarë do t’i kumtohet edhe Kryetarit të Institutit.
Neni 44-g
(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 44-a dhe
44-v të këtij ligji, procedurë për kundërvajtje mban dhe
sanksion për kundërvajtje shqipton Këshilli (në tekstin e
mëtejmë: Organi për kundërvajtje).
(2) Procedurën për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij
neni, para Organit për kundërvajtje e mban Komisioni për
vendosje për kundërvajtje (në tekstin e mëtejmë:
Komisioni për kundërvajtje), i formuar nga persona të
punësuar në Organin për kundërvajtje, të cilët i emëron
kryetari i Këshillit.
(3) Kryetari i Këshillit me akt e përcakton numrin,
shkallën e nevojshme të përgatitjes profesionale dhe
përvojën e punës së anëtarëve të komisionit për
kundërvajtje.
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(4) Anëtarët e komisionit për kundërvajtje zgjidhen për
kohëzgjatje prej katër viteve, me të drejtë për rizgjedhje.
(5) Si kryetar i komisionit për kundërvajtje mund të
zgjidhet vetëm jurist i diplomuar me provim të dhënë të
jurisprudencës.
(6) Komisioni për kundërvajtje miraton rregullore për
punën e vet, që paraprakisht është miratuar nga Këshilli.
Neni 44-d
(1) Anëtari i komisionit për kundërvajtje mund
shkarkohet:
1) me kalimin e kohës për të cilën është emëruar
anëtar;
2) me kërkesë të vet;
3) me plotësimin e kushteve për pension të pleqërisë në
pajtim me ligj;
4) nëse i konstatohet paaftësi e përhershme;
5) nëse me vendim të plotfuqishëm përcaktohet shkelje
e rregullave për mbajtje të procedurës për kundërvajtje;
6) nëse nuk i plotëson obligimet të cilat rezultojnë nga
puna në komisionin për kundërvajtje ose
7) nëse nuk ka paraqitur ekzistim të konfliktit të
interesave për raste për të cilat vendos komisioni për
kundërvajtje.
(2) Propozimi për shkarkim të anëtarit të komisionit për
kundërvajtje parashtrohet te Këshilli.
(3) Anëtarët e komisionit për kundërvajtje janë të
pavarur dhe të mëvetësishëm në punën dhe vendosin në
bazë të njohurisë së tyre profesionale dhe bindjes së
mëvetësishme.
(4) Vendimi i komisionit për kundërvajtje konsiderohet
si i miratuar kur për të kanë votuar shumica e anëtarëve të
komisionit për kundërvajtje.”
DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE
Neni 41
(1) Këshilli do ta përcaktojë mënyrën e përcaktimit të
shkeljeve dhe masave nga ky ligj, mënyrën e shënimit të
vërejtjes për mosaktivitet, formën dhe përmbajtjen e
kërkesës për shlyerje të vërejtjes për mosaktivitet, formën
dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës për licencë për
revizor të autorizuar, licencë për punë të shoqërisë për
revizion dhe licencë për punë të revizorit të autorizuartregtar individ dhe do t’i miratojë procedurat për
bashkëpunim dhe shkëmbim të të dhënave me Institutin në
afat prej një muaji nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
(2) Komisionin nga neni 44-g paragrafi (2) i këtij ligji,
Këshilli do ta formojë në afat prej një muaji nga dita e
hyrjes në fuqi të këtij ligji.
(3) Instituti do t’i miratojë Listën tarifore për lartësinë e
taksës së anëtarësisë dhe kompensimeve që i arkëton dhe
Rregulloren për përmbajtjen e Regjistrit të revizorëve,
Regjistrit të revizorëve të autorizuar, Regjistrit të shoqërive
për revizion, Regjistrit të revizorëve të autorizuar-tregtarë
individë dhe Regjistrit të licencave të hequra në mënyrë të
përhershme në afat prej një muaji nga dita e hyrjes në fuqi
të këtij ligji.
(4) Instituti do ta miratojë Programin për trajnim që
duhet ta kalojnë personat që do të kryejnë kontroll të
cilësisë në afat prej dy vitesh nga hyrja në fuqi e këtij ligji.
Neni 42
(1) Revizorët, revizorët e autorizuar, shoqëritë për
revizion dhe revizorët e autorizuar-tregtarë individë
detyrohen që në Institut t’i dorëzojnë të dhënat që futen në
regjistrat përkatës në pajtim me nenin 30 të këtij ligji, në
afat prej dy muajsh nga hyrja në fuqi e këtij ligji.
(2) Revizorët e autorizuar, shoqëritë për revizion dhe
revizorët e autorizuar-tregtarë individë, të cilët nuk do të
veprojnë në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, Instituti
do t’i shlyejë nga regjistri përkatës dhe në afat prej dy
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ditëve të punës për këtë do ta njoftojë Këshillin, i cili do
t’ia heqë licencën revizorit të autorizuar, shoqërisë për
revizion dhe revizorit të autorizuar-tregtar individ, i cili
është shlyer nga regjistri përkatës.
(3) Shoqëritë për revizion dhe revizorët e autorizuartregtarë individë detyrohen në Këshill t’i dorëzojnë
dëshmitë nga nenet 24 paragrafi (3) pikat 1, 2, 4, 5 dhe 6
dhe 25 paragrafi (5) pikat 3, 4, 5 dhe 6 të këtij ligji, në afat
prej dy muajsh nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji.
(4) Shoqërive për revizion dhe revizorëve të autorizuartregtarë individë që nuk do të veprojnë në pajtim me
paragrafin (3) të këtij neni, Këshilli do t’ua heqë licencat
dhe në afat prej dy ditëve të punës për këtë do ta njoftojë
Institutin që t’i shlyejë nga regjistri përkatës.
Neni 43
(1) Dispozita nga neni 16 i këtij ligji, do të fillojë të
zbatohet tre vjet nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
(2) Deri në hyrje në fuqi të paragrafit (1) të këtij neni,
kontrollin e cilësisë do ta kryejnë personat e punësuar në
Institut.
Neni 44
Dispozitat nga nenet 24 paragrafi (1) pika 4) dhe 25
paragrafi (2) pika 3) do të fillojnë të zbatohen nga 1 janari 2015.
Neni 45
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës në Kuvendin
e Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të
spastruar të Ligjit për revizion.
Neni 46
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
4275.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 септември 2014 година.
Бр. 07- 3480/1
15 септември 2014година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА
Член 1
Во Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија” број 38/96, 6/2002,
40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13 и
41/14), во членот 11 по точката 5 се додава нова точка
6, која гласи:
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„ 6. Актот за утврдување на висината на вредноста
на бодот за пресметување на платите на вработените во
јавното претпријатие; “.
Точките 6 и 7 стануваат точки 7 и 8.
Член 2
Во членот 19 став 2 по точката 8 се додава нова точка 9, која гласи:
„ 9. Го донесува актот за утврдување на висината на
вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во јавното претпријатие; “.
Точките 9 и 10 стануваат точки 10 и 11.
Член 3
Се овластува Законодавно - правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за јавните претпријатија.
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR NDËRMARRJE PUBLIKE
Neni 1
Në Ligjin për ndërmarrje publike (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 38/96, 6/2002, 40/2003,
49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13 dhe
41/14), në nenin 11 pas pikës 5 shtohet pikë e re 6, si vijon:
“6. Aktin për përcaktimin e lartësisë së vlerës së pikës
për përllogaritje të rrogave të të punësuarve në ndërmarrjen
publike;”.
Pikat 6 dhe 7 bëhen pika 7 dhe 8.
Neni 2
Në nenin 19 paragrafi 2 pas pikës 8 shtohet pikë e re 9,
si vijon:
“9. E miraton aktin për përcaktimin e lartësisë së vlerës
së pikës për përllogaritje të rrogave të të punësuarve në
ndërmarrjen publike;”.
Pikat 9 dhe 10 bëhen pika 10 dhe 11.
Neni 3
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të
spastruar të Ligjit për ndërmarrje publike.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
4276.
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и членовите 118 став 5 и 119 став 1
од Деловникот на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број
91/2008, 119/10 и 23/13), Собранието на Република
Македонија, на седницата одржана на 15 септември
2014 година, донесе

Бр. 138 - Стр. 43

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА
ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА
КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
I. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици
на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 95/14,
104/14, 111/14 и 114/14), во точката I. во потточка 9.
зборовите: „Комисија за надзор над спроведувањето на
мерките за следење на комуникациите од страна на
Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана“ се заменувааат со зборовите: „Комисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на
Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана.“
Во потточка 10. Комисија за финансирање и буџет
под в) за членови во точката 7) зборовите: „Драган
Данев“ се заменуваат со зборовите: „Никола Мицевски“.
Во потточка 14. Комисија за образование, наука и
спорт под в) за членови во точката 5) зборовите: „Никола Мицевски“ се заменуваат со зборовите: „Драган
Данев“.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр.07-3463/1
15 септември 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
__________

4277.
Врз основа на член 27 став (11) точка 1) од Законот
за заштита на конкуренцијата („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11 и 41/14),
Собранието на Република Македонија, на седницата
одржана на 15 септември 2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА
ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
1. Се разрешува од должност членот на Комисијата
за заштита на конкуренцијата
- Афет Авмедоски, по негово барање.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр.07-3464/1
15 септември 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Стр. 44 - Бр. 138
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4278.
Врз основа на членoт 9 став 4 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009,
99/2009, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13 24/13 и
41/14 ), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 септември 2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО
СКОПЈЕ
1. Собранието на Република Македонија дава согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Универзитетот " Св. Кирил и Методиј " во
Скопје.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр.07-3512/1
16 септември 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
__________

4279.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ број 63/2007, 187/2013 и 43/2014),
Собранието на Република Македонија, на седницата
одржана на 16 септември 2014 година, донесе
СТРАТЕГИЈА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
СТРАТЕГИЈАТА ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2009–2019
1. Во Стратегијата за регионален развој на Република Македонија 2009-2019 („Службен весник на Република Македонија“ број 119/09) во ВТОР ДЕЛ: ВИЗИЈА,СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ точка 3.
Стратешки цели и приоритети, во Стратешката цел 1,
Приоритетите од 1.1. до 1.7., се менуваат и гласат:
„Приоритет 1.1. Поттикнување на економскиот раст
во планските региони
Забрзувањето на економскиот раст на нашата вкупна економија е предуслов за приближување на Република Македонија до просекот на развиеност на Европската унија. Од друга страна, предуслов за постепено
намалување на диспаритетите во развојот помеѓу регионите е додатно забрзување на економскиот раст на
планските регионите кои заостануваат во развојот, мерено преку економско-социјалниот индекс. Со усогласување на целите на вкупниот развој со целите на рамномерниот регионален развој до крајот на планскиот
период би требало да се очекува:
− Просечниот БДП по жител во Република Македонија да достигне барем 42% од просекот на ЕУ;
− Најмалку развиениот плански регион да достигне
барем 26% од просекот на ЕУ;
− Разликата во БДП по жител на најразвијниот и на
најмалку развиениот регион да не надминува 2,2 пати.
Притоа, од посебна важност е поттикнувањето на
економскиот развој да биде преку еколошки одржливи
и вклопени во просторниот план иновативни проекти

со кои се подигнува конкурентноста на регионот и на
државата во целина и кои резултираат со поголема новосоздадена вредност и вработување на образувана и
обучена работа сила.
Индексот на Светска Банка за услови за одвивање
на бизнисот го следат сите потенцијални инвеститори.
Како држава-членка, обврзани сме да правиме и редовни евалуации за придржување кон одредбите на Актот
за мали бизниси на Европската унија. При креирање на
законите и политиките во овој домен, ние како држава
се трудиме континуирано да се подобруваме. Досегашните напори на ресорните министерства за подобрување на деловната клима во државата обезбедија значително подобро економско окружување. Тој факт е
препознаен и во овие меѓународни рангирања. Меѓутоа, за да се задржи рангирањето потребно е постојано
подобрување и унапредување на правната и институционалната рамка со која се креира вкупната деловна
клима и интересот на домашните и странските инвеститори за вложување во македонската економија.
Од аспект на регионалниот развој, многу е важно да
се обезбеди поголемо забрзување на економскиот раст
во помалку развиените планските региони што е условено од дисперзијата на инвестициите по региони. За
да се остварува тоа, условите за одвивање на бизнисот
треба да бидат сразмерно еднакви во сите региони. Затоа, релевантните институции, а, пред сè, Советот за
регионален развој, регионалните совети и центрите
треба да ги следат состојбите на терен и кога практиката покажува отстапувања во условите за одвивање бизнис по региони да иницираат интервенција во подзаконски акти и правилници на соодветните министерства и управи. Оваа институционална мрежа треба да
биде оспособена и подготвена да врши и соодветно
препознавање, промоција и реализација на потенцијалот за инвестиции во планските региони.
Остварувањето на овој приоритет ги вклучува следните основни мерки:
1.1.1. Обезбедување погодна деловна клима во
планските региони преку следните активности:
- Развој на систем за следење на условите за одвивање бизнис во регионот согласно критериумите на
Индексот на СБ за услови за одвивање на бизнисот и
критериумите за евалуација според Актот за мали бизниси на ЕУ;
- Редовни консултации со деловните луѓе од регионот околу условите за бизнис во регионот и влијанието
на одредени законски промени и
- Повратно информирање на ресорните министерства и лобирање за соодветни измени и приспособувања во правец на барањата на бизнис-заедницата од регионот.
1.1.2. Подигнување на капацитетот на деловните
субјекти од планските региони за пристап до расположливите финансиски средства за развој на бизнисот
преку активности како што се:
- Обуки за претпријатијата во регионите со цел оспособување на нивните менаџерски структури и работни тимови за пристап до кредити и до другите форми
на финансирање на развојот;
- Советувања, менторства и резидентни експерти за
помош на менаџерските структури при нивниот пристап до кредитите и другите форми на финансирање на
развојот и
- Организирање клубови на приватни инвеститори
(бизнис-ангели) и гарантни фондови и средби со претпријатијата кои имаат деловна идеја за која бараат инвеститори.
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1.1.3. Подигнување на капацитетот на планските региони за препознавање, промовирање и реализирање на
потенцијалот за инвестиции во планските региони преку активности како што се:
- Обуки на сите вклучени субјекти во регионалниот
и локалниот економски развој во подигнување на нивниот капацитет за препознавање, промовирање и реализирање на потенцијалот за инвестиции на нивните
плански региони;
- Организирање здруженија и клубови за развој на
бизнисот, посебно на малиот и вмрежување со слични
клубови во другите региони и странство и
- Заеднички проекти со развиени региони во функција на размена на искуства од нефинансиски облици
на поддршка на инвестициите.
1.1.4. Обезбедување повисоки облици на поттикнување на регионалниот економски развој преку активности на:
- Отворање центри за развој на бизнисот, инкубатори, бизнис-акцелератори, индустриски паркови;
- Поттикнување кластерски здруженија, вмрежување и соработка со партнерски региони за препознавање, промовирање и реализирање на потенцијалот за
развој на регионот и
- Обуки, менторство и студиски практики во развиени региони за организирање повисоки облици за регионален развој и за пристап до иновативните фондови
на ЕУ.
1.1.5. Обезбедување облици на поттикнување на регионалниот економски развој базирани на поголема
вклученост на дијаспората преку активности на:
- Организација на промотивни настани за инвестициските можности на регионот;
- Вмрежување со асоцијациите и клубовите на нашите сонародници во странство;
- Организација на деловни мисии и студиски посети
на двете страни со цел препознавање, промовирање и
реализирање на потенцијалот за развој на регионот.
1.1.6. Обезбедување облици на поттикнување на
претприемништвото на невработените преку активности на:
- Обуки за невработените, особено младите и жените за самовработување и за предностите од регистриран бизнис;
- Програми за финансиска поддршка на новоотворените бизниси во текот на првите три години;
- Програми и форми за логистичка поддршка на новоотворени микропретпријатија (бизнис-центри, инкубатори, спонзорирани и споделени режиски трошоци,
сметководни и правни услуги, деловно советување сл.);
- Поттикнување на првото вработувањето во постојни деловни субјекти и
- Поттикнување за вработување постари невработени лица посебно на оние по прогласување за технолошки вишок или стечај на работодавачот.
1.1.7. Обезбедување поддршка при формирање кластери и деловни мрежи во планските региони преку:
- Обуки за важноста и вредноста од кластерското
здружување;
- Поттикнување групи бизниси да се организираат и
како кластер;
- Помош при отворање нови кластери во регионите;
- Помош на постојните кластери во нивната работа
на терени и
- Размена на искуства околу кластерите со други
земји и региони во ЕУ.
1.1.8. Промовирање и користење на јавно приватното партнерство и други форми на социјално претприемништво за обогатување на понудата на регионот преку активности како:
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- Обуки за предностите на социјалното претприемништво на претпријатијата и на населението во планските региони;
- Организирање на конкурси за проекти кои би се
реализирале како партнерство помеѓу јавниот сектор и
бизнисот со цел за обезбедување на содржини за кои
инаку би немало доволно деловен интерес во регионот;
- Соработка и размена на искуства со региони и инвеститори од други земји.
1.1.9. Јакнење на координацијата меѓу сите институции релевантни за регионалниот развој на национално, регионално и локално ниво, а посебно преку:
- Организирање на денови на регионите како промотивен настан секоја година во друг регион и гостување со истиот во барем еден регион во странство;
- Одржување на редовна меѓународна конференција
или симпозиум со цел за размена на доктрини и најдобра практика во регионалниот развој.
Приоритет 1.2. Развивање на современа и модерна
инфраструктура во планските региони
Постоењето современа и модерна сообраќајна и комунална инфраструктура е основен предуслов за поттикнување на развојот во планските региони. Квалитетот на инфраструктурата во планските региони, посебно на сообраќајната, не е на задоволително ниво. Потребна е реконструкција и модернизација на голем дел
од патните правци, како и изградба на нови делници,
модернизација и проширување на железничката мрежа
и подобрување на инфраструктурата за воздушен сообраќај. Идентификувањето на основните мерки неопходни за подобрување на сообраќајната инфраструктура е
направено според специфичните потреби на планските
региони и во согласност со утврдените приоритети во
релевантните национални стратегии.
Остварувањето на овој приоритет ги вклучува следните мерки:
1.2.1. Осовременување на постојната мрежа на "А"
патишта
- „А1“ делници: Куманово - Миладиновци, Неготино - Демир Капија, Смоквица - Гевгелија и Велес - Катланово (Североисточен, Скопски, Вардарски и Југоисточен регион);
- „А3“ делници: Велес - Штип и Ресен - Битола
(Вардарски, Источен и Пелагониски);
- „А4“ делници: Радовиш - Струмица, Струмица Ново Село - Граница со Бугарија (Југоисточен регион).
1.2.2. Градба на нови делници на мрежата на "А"
патишта
- „А1“ делници: Демир Капија - Смоквица, Градско
- Прилеп (Росоман) (Вардарски и Пелагониски регион);
- „А2“ делници: Кичево - Охрид, Требениште Струга и Ранковци - Крива Паланка (Југозападен и Североисточен регион);
- „А3“ делници: Охрид - Пештани и Штип - Кочани
(Југозападен и Источен регион);
- „А4“ делници: Миладиновци - Штип и Штип - Радовиш (Скопски, Источен и Југоисточен).
1.2.3. Осовременување на постојните регионални
патишта:
− Р 1105 ГП Нов Дојран - Николиќ (Југоисточен регион);
− Р 1105, Р1401 Струмица-Рабово-Дојран-граница
со Грција (Југоисточен регион);
− Р 1109 Гевгелија-Богданци-Р1105 (Југоисточен
регион);
− Р 1201 Струга - Дебар (Југозападен регион);
− Р 1202 Спој со А4 (Ново Село) - Маврово - Жировница - Дебар (Југозападен регион);
− Р 1206 Тетово - Пирок - Гостивар (Полошки регион);
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− Р 1209 Тетово - Попова Шапка (Полошки регион);
− Р 2233 Тетово - Брвеница - Чегране - Гостивар
(Полошки регион);
− Р 2235 Маврови Анови - Маврово (Полошки регион);
− Р 2248 Мелнички мост - Центар Жупа (Југозападен регион);
− Р 2335 Кривогаштани -Обршани-Воѓани (Пелагониски регион);
− Р 2336 Лажани - Ропотово - Црнилиште (Вардарски и Пелагониски регион);
− Р 2343 Делчево - Голак (Источен регион).
1.2.4. Изградба на нови регионални делници:
− Р1108 Смрдлива Вода - Кожуф (Југоисточен регион);
− Р 1210 Тораница - Саса (Кр.Паланка - М. Каменица), (Источен регион);
− Р 1309 Пробиштип - Ски центар Пониква (Источен регион);
− Р 1402 С.Коњарево - Н.Коњарево (Југоисточен
регион );
− Р 1402 Мокрино - Смолари (Југоисточен регион);
− Р 2434 Липович - Рич (Југоисточен регион);
− Р 2334 Кучичино - Витолиште (Источен регион);
− Р 2246 Гарски Мост - Извор (Југозападен регион);
− Р 29217 Коњух - Бељаковце (Североисточен регион);
− Р 29272 Опае- Станчиќ - Граница со Косово
(Скопски регион).
1.2.5. Осовременување на постојните локални патишта (сите плански региони) ;
1.2.6. Градење нови локални патишта (сите плански
региони);
1.2.7. Реконструкција и модернизација на постојната железничка инфраструктура (Скопски, Вардарски,
Североисточен, Пелагониски и Источен плански регион);
1.2.8. Изградба на нови железнички линии за интегрирање на железничкиот систем на Република Македонија со соседните земји (Североисточен регион);
1.2.9. Обезбедување поголема опслуженост на регионите со железнички услуги (сите плански региони);
1.2.10. Изградба на мултимодални транспортни
јазли
- Изградба на мултимодални транспортни јазли во
Скопје (Скопски регион);
- Изградба на мултимодален транспортен јазол во
Кичево (Југозападен регион).
1.2.11. Осовременување на постојната инфраструктура за воздушен сообраќај
- Реконструкција, модернизација и проширување на
капацитетот на аеродромот за меѓународен патнички и
карго-сообраќај „Александар Македонски“ во Петровец (Скопски регион);
- Реконструкција, модернизација и проширување на
капацитетот на аеродромот за меѓународен патнички и
карго-сообраќај „Апостол Павле“ во Охрид (Југозападен регион).
1.2.12.Проширување на инфраструктурата за воздушен сообраќај
- Изградба на нов карго-аеродром во близина на
Штип (Источен регион);
- Користење на постојните спортски аеродроми и
стопански леталишта во економски цели (сите плански
региони);
- Изградба на аеродром за спортски и стопански
економски цели (Југоисточен регион).
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Приоритет 1.3. Препознавање и искористување на
иновативниот потенцијал и подигнување на техничко –
технолошката основа на носечките индустрии во планските региони
Иновациите и софистицираноста на бизнисот и пратечките услуги се основа на современата конкурентност на националните економии. Во таа смисла македонското стопанство мора да најде начини како да ја
подигне новосоздадената вредност и од конкурирање
врз основа на ниска цена на факторите постепено премине во конкурент врз основа на знаење, современа опрема и вкупна софистицираност на бизнисот.
Исклучително е значајно да се обезбедат предуслови за идентификување и искористување на потенцијалот за иновации. Поддршката на истражувачко развојните единици како важна алка на тројната спирала на
развојот се јавува како клучен елемент за подигање на
конкурентноста на стопанството во целина и по регионите. Подигањето на средствата за истражување и развој што се издвојуваат од Буџетот на Република Македонија треба да оди паралелно со зголемените вложувања на стопанските субјекти за таа цел. Доминацијата
на малите фирми во структурата на стопанството ја подига негова агилност врз основа на мали неформални
иновации, но не успева да обезбеди концентрација на
капитал и знаење неопходни за посериозни чекори напред во подигање на конкурентноста врз основа на внатрешно иницирана иновативност. Показателите на референтниот индекс на Светскиот Економски форум и
на Актот за мали бизниси во делот на конкурентност
на македонското производство покажуваат одреден
прогрес, но тој сé уште не обезбедува битно поголема
конкурентност на нашето стопанство на меѓународните
пазари. За тоа да се оствари ќе треба радикално зголемување на издвојувањата од БДП за истражувања и со
проценти поголеми од оние во развиените земји.
Остварувањето на овој приоритет ги вклучува следните мерки:
1.3.1. Спроведувањето на мерките определени со
Индустриската политика на Република Македонија
- Програми насочени кон поддршка на техничко технолошки развој, зголемена конкурентност и производи и услуги на стопанството со повисока додадена
вредност;
- Програми за поттикнување на иновативноста преку апликативните научни проекти (поврзување стопанство – наука);
- Програми за поттикнување на еколошки коректно
производство и одржлив развој на мали и средни претпријатија согласно Актот за мали бизниси на Европската Унија.
1.3.2. Идентификување на потребите за подигање
на техничко - технолошката основа на индустриите и
дејностите со капацитет за развој, вклучувајќи активности за:
− Изработка на регионални студии за идентификување на дејностите со потенцијал за развој и
− Студии за дефинирање на практичните потреби
на тие дејности во доменот на инфраструктура, обуки
на кадар, логистика и слично.
1.3.3. Поддршка на истражувањата за технолошки
развој и иновации преку програми и активности како:
− Проекти за финансиска и нефинансиски помош
на развојот;
− Проекти со кофинансирање бизнис – образование;
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− Размена на експерти, менторство,студиски претстои на стручни кадри во центри за применети истражувања во странство ;
− Развој на центри за применети истражувања во
регионите.
1.3.4. Поврзување и поедноставен пристап на претпријатијата, посебно на малите и средни до научно-истражувачката инфраструктура во регионите преку:
− Поддршка на вмрежувањето во тројната спирала
на развојот и
− Поддршка за апликативни проекти со иновативен
пристап во технологијата, но и во маркетингот и менаџерската практика.
1.3.5. Креирање на бизнис инкубатори, индустриски паркови и кластери од доменот на висока технологија, преку:
− Основање на повеќе регионални центри за поддршка на технички софистицирани бизниси со капацитет за иновативност ;
− Организирање на разни клубови за соработка,
промотивни програми насочени кон младите во регионот.
1.3.6. Промовирање на форми на социјално претприемништво, заеднички вложувања и јавно приватни
партнерства за развивање и трансфер на нови технологии во регионите, преку активности како:
− Идентификување на можности за развивање и
трансфер на нови технологии преку форми на социјално претприемништво, заеднички вложувања и јавно
приватно партнерство;
− Промоција и логистичка поддршка при реализација на таквите проекти во регионот.
1.3.7. Поттикнување на формирањето на „центри
на извонредност“ во претпријатијата и институциите
во регионите во вид на:
− Промоција на концептот на „центри на извонредност“ и барање на потенцијални такви центри во регионот;
− Кофинансирање на нивното основање и работа и
логистика за истите ;
− Нивно искористување во функција на подигање
на профилот на регионот кај инвеститорите во земјата
и странство.
1.3.8. Поддршка на МСП за усвојување и ефикасно
користење на напредни маркетинг и менаџмент практики и информатички системи:
− Поттикнување на проекти за соработка бизнис наука во барање на можни форми на унапредување на
софистицираноста на бизнисите од регионите во доменот на маркетингот, управувањето и ИКТ и автоматик ;
− Кофинансирање на проектите на малите и средни
претпријатија воведувани со партнерство со домашни
и странски научни и истражувачки единици.
1.3.9. Препознавање, развивање и искористување на
иновативниот потенцијал на младата популација низ
активности како:
− Развивање на програми за наставни и вон-наставни активности, натпревари и изложби низ кој ќе се промовира иновативниот потенцијал на младата популација;
− Обезбедување на фондови за стипендии, национални и регионални награди за проекти кои го развиваат и валоризираат иновативниот потенцијал на младата
популација воопшто, а посебно во доменот на екологијата и енергетската ефикасност;
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− Помош на младите при настап на соодветните
конкурси и натпревари на национално и посебно на интернационално ниво.
Приоритет 1.4. Подигнување на нивото на човечкиот капитал во планските региони.
Според податоците од Пописот на населението од
2002 година, повеќе од половина од населението (53%)
на Република Македонија е со ниско ниво на образование. Посебно е загрижувачка состојбата во 18 општини
каде овој индикатор има нумеричка вредност повисока
од 80%, а посебен проблем во определени општини е
нискиот опфат на женското население во образовните
процеси, што пак е поврзано со ниската економска активност на жените. Оттаму, образовната структура на
населението, како сoставен дел на човечкиот капитал,
претставува сериозна ограничувачка околност од аспект на идниот регионален развој на земјата. Ваквата
состојба е условена од нискиот опфат на населението
во повисоките нивоа на образование, потоа од релативно малиот опфат на населението со доживотното учење
(четири пати помал од оној во земјите членки на ЕУ и
шест пати помал од Лисабонската цел за 2010 година),
како и од интензивната интелектуална емиграција во
странство (околу 20% од населението со високо образование е надвор од земјата).
Тоа ги определува и приоритетите на политиката на
регионалниот развој во однос на подигањето на нивото
на човечкиот капитал со цел да се обезбеди преполовување на уделот на населението со ниско ниво на образование во сите општини/плански региони до 2019 година. Притоа, посебно внимание треба да се посвети на
креирање „функционални“ образовни програми со висока употребна вредност за стопанството што би овозможило човечкиот капитал да има значајна улога во
поттикнувањето на развојот на планските региони. За
реализација на овој приоритет корисно би било ползувањето на можностите што ги нуди ИПА Компонентата 4: Развој на човечките ресурси.
Остварувањето на овој приоритет ги вклучува следните основни мерки:
1.4.1.Програми за поголем опфат на населението во
средно образование (сите плански региони, согласно
Законот за изменување и дополнување на законот за
средно образование);
1.4.2.Програми за поголема опфатеност на населението во високото образование (Полошки, Источен, Југоисточен, Североисточен, Југозападен и Вардарски
плански регион) ;
1.4.3.Развивање и имплементација на систем за доживотно учење во соработка со Центрите за регионален развој, согласно потребите на пазарот на трудот
(сите плански региони);
1.4.4.Обезбедување поголема вклученост на женското население во формалните образовни процеси и
системот на доживотно учење, посебно во Полошкиот,
Југозападниот регион и во региони кои имаат поголема
концентрација на заедниците кои заостануваат во опфатот на женското население во образовниот процес,
согласно потребите на пазарот на трудот и во согласност со ЦРРПР:
- Родова сензибилизација;
- Сензибилизација на пошироката општествена јавност;
- Промовирање успешни жени.
1.4.5. Приспособување наставни планови и програми на потребите на стопанството и карактеристиките
на регионот, во соработка со ЦРРПР, вклучувајќи ги и
јавните високообразовните институции;
1.4.6. Градење капацитети на работните клубови и
центрите за професионална ориентација согласно карактеристиките на пазарот на трудот во регионите, во
соработка со ЦРПР (сите плански региони);
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1.4.7. Креирање јавни приватни партнерства за поддршка на вработувањата на младите образовани стручни кадри (сите плански региони);
1.4.8. Приспособување на наставниот план и програми во средно, посредно и високо образование во соработка со Центрите согласно потребите на економските субјекти во регионот (сите плански региони);
1.4.9. Креирање предуслови за повратни текови на
интелектуалната емиграција и намалување на „одлив
на мозоци“, како и обезбедување премин кон прилив
на високообразовни кадри во Република Македонија;
1.4.10.Институционална поддршка на приватните
бизнис-иницијативи на високообразовните кадри и специјалисти што емигрирале во странство (сите плански
региони).
Приоритет 1.5. Препознавање и искористување на
конкурентските предности на планските региони
Со цел да се поттикне развојот на планските региони, посебно на оние кои заостануваат во развојот во
однос на просекот на државата, неопходно е да се
идентификуваат и да се поддржат сите дејности во кои
тие региони имаат одредена конкурентска предност и
со кои најдобро ќе се искористат нивните економски
потенцијали, посебно ако вложувањата базираат на висока технологија, напреден маркетинг, нови менаџерски процеси и еколошки ефикасни постројки. Развојот
на планските региони треба да се поттикнува и преку
заштита и пошироко промовирање на нивните брендови и производи со препознатливо географско потекло
од тие плански региони. Понатаму, потребно е поддршка во развојот на модерен и конкурентен земјоделски сектор и преработувачка индустрија способни да
ги искористат компаративните предности (поволната
клима, пристапните патишта, традицијата). Понатаму,
потребно е планските региони да се охрабрат и помогнат во користење на расположивото природното
богатство и културно историското наследство во функција на нивниот стопански развој и развој на туризмот.
Остварувањето на овој приоритет ќе ги вклучи следниве мерки:
1.5.1. Идентификување на дејностите во кои регионот има конкурентска предност и со кои најдобро се
користат неговите економски потенцијали и тоа преку
активности на:
− Подготовка на научни студии за идентификување
на дејностите со конкурентска предност;
− Подготовка на физибилити студии за искористување на утврдените конкурентски предности на регионот;
− Промовирање на конкурентските предности на
регионот пред потенцијални инвеститори.
1.5.2. Поддршка на дејностите во кои регионите утврдиле конкурентска предност, во вид на активности
како:
− Подготовка и реализација на програми за финансиски и нефинансиска поддршка на претпријатијата,
посебно на МСП при вложувања во дејностите во кои
регионите претходно утврдиле конкурентска предност.
1.5.3.Поддршка при заштита на регионалните брендови и на производите со препознатливо географско
потекло од планските региони, како:
− Програми за подигање на свеста за вредноста на
заштитата на трговските марки;
− Програми за финансиска и нефинансиска помош
на МСП при заштита на нивните трговски марки;
- Програми и проекти за регистрирање и заштита на
географското потеклото на производите по кои регионите се познати пошироко.
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1.5.4. Поддршка на развојот на носечките индустрии во регионот посебно при вложувања во висока
технологија, маркетинг, менаџерски процеси и еколошки ефикасни постројки:
- Програми за логистичка помош и кофинансирање
посебно на МСП при инвестиции во напредни маркетинг и менаџмент, ИКТ, автоматика, еколошки и енергетски ефикасни системи;
- Понуда на слободни локации и друга инфраструктура и други поволности што регионите може да ги понудат на таквите проекти.
1.5.5. Поддршка на развојот на дејностите базирани
врз висока технологија, модерна логистика, деловни
услуги и софтвер, низ активности и:
- Програми за логистичка помош, посебно на МСП
при нивните инвестиции во дејности од висока технологија, модерна логистика, деловни услуги и софтвер;
- Понуда на слободни локации и друга инфраструктура и поволности што регионите може да ги понудат
на таквите проекти;
- Кофинансирање на обуките на работна сила потребни за тие дејности.
1.5.6. Креирање на модерен и конкурентен земјоделски сектор и преработувачка индустрија, низ активности како:
- Подготовка на студии и програми современо поледелство, овоштарство, лозарство, градинарство, сточарство, апикултура и рибен фонд ;
- Подготовка на студии и програми за развој на органско производство во планските региони;
- Подготовка на студии и програми за развој на преработувачката индустрија во регионите;
- Обуки и едукација на земјоделците, фармерите,
преработувачите и трговците;
- Отворање на регионални логистички центри со
потребната инфраструктура.
1.5.7. Оптимално користење на природното богатство на регионите во функција на развој на туризмот,
преку активности на:
- Мапирање на природните споменици во регионот;
- Изработка на физибилити студии за користење на
природното богатство на регионите за туристички
цели;
- Обезбедување на институционална поддршка за
развивање на различни видови туризам базирани врз
искористување на природното богатство на регионите
во соработка со Агенцијата за промоција и поддршка
на туризмот.
1.5.8. Заштита и искористување на културно историското наследство на регионите во функција на развој
туризам, преку активности на:
- Мапирање на локалитети, културно историски и
природни споменици во регионите во соработка со Министерството за култура;
- Изработка на физибилити студии за користење на
културно – историското наследство на регионите за туристички цели;
- Туристичко промовирање на регионите врз основа на културно – историското наследство;
- Обезбедување на институционална поддршка за
развивање на различни видови на туризам базирани врз
културно – историското наследство на регионите во соработка со Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.
Приоритет 1.6. Оптимално користење и валоризација на природните ресурси и енергетските потенцијали во планските региони.
Планските региони во Република Македонија располагаат со специфични природни ресурси и високи
енергетски потенцијали чие поголемо искористување
би овозможило бројни позитивни ефекти. Природните
богатства на регионите се значаен економски ресурс,
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меѓутоа нивното искористување треба да биде оптимално, рационално и согласно со законските стандарди
и норми со цел да се обезбеди зачувување на животната средина.
Остварувањето на овој приоритет ги вклучува следниве основни мерки
1.6.1. Создавање претпоставки за оптимално користење на резервите јаглен за производство на електрична енергија;
- Рационално користење на резервите јаглен за производство на електрична енергија во ТЕ „Битола“ и ТЕ
„Осломеј“ преку модернизација и ревитализација на
постојните производствени капацитети (Пелагониски и
Југозападен плански регион);
- Отворање нови јагленови наоѓалишта;
- Создавање услови за експлоатација на јагленовите
басени Мариово и изградба на ТЕ „Мариово“ (Вардарски регион).
1.6.2. Создавање претпоставки за поголемо искористување на хидропотенцијалот во планските региони.
- Искористување на хидропотенцијалот на реката
Црна преку изградба на ХЕЦ „Галиште“ и ХЕЦ „Чебрен“ на Црна Река (Пелагониски плански регион);
- Реализација на ХЕЦ „Луково Поле“ и ХЕЦ „Бошков Мост“ (Југозападен и Полошки плански регион);
- Искористување на хидропотенцијалот на реката
Вардар преку реализација на енергетскиот проект „
Вардарска долина “ и изградба на ХЕЦ „ Велес “ и
ХЕЦ „ Градец “ (Вардарски плански регион);
- Реализација на малите ХЕЦ за производство на
електрична енергија (сите плански региони);
1.6.3. Поттикнување на користењето на соларната
енергија (сите плански региони);
1.6.4. Поттикнување на користењето на биомасата
за производство на енергија (сите плански региони);
1.6.5. Поттикнување на користењето енергија од ветерот (Југоисточен плански регион);
1.6.6. Користење на енергијата од геотермалните
извори во економски цели (Источен, Југоисточен, Југозападен, Скопски и Североисточен плански регион).
1.6.7.Создавање предуслови за подобро искористување на енергетскиот систем на природен гас:
- Изградба на нови гасни термоенергетски објекти
за производство на електрична и/или топлинска енергија за индустриските капацитети (Североисточен,
Скопски и Вардарски плански регион);
- Спроведување на гасоводниот систем до ТЕЦ
„Неготино“ за производство на електрична енергија
(Вардарски плански регион);
- Гасификација на Куманово, Крива Паланка, Кратово, Тетово и Гостивар (Североисточен плански регион и Полошки регион);
- Гасификација на подрачјето на градот Скопје
(Скопски плански регион).
Приоритет 1.7. Заштита на животната средина во
планските региони
Планските региони во Република Македонија располагаат со специфични природни ресурси и високи
енергетски потенцијали чие поголемо искористување
би овозможило многубројни позитивни ефекти. Природните богатства на регионите се значаен економски
ресурс, меѓутоа нивното искористување треба да биде
оптимално, рационално и согласно законските стандарди и норми со цел да се обезбеди зачувување на животната средина.
Остварувањето на овој приоритет ги вклучува следниве основни мерки:
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1.7.1. Обезбедување на добра статистичка основа за
различни аспекти поврзани со животната средина на
ниво на плански региони;
- Зголемување на бројот на индикатори со кои се
следи животната средина на национално ниво;
- Воведување на индикатори на регионално ниво со
кои се следи состојбата со животната средина во секој
регион посебно.
1.7.2. Преземање на мерки за заштита на почвата
(сите региони)
- Рекултивирање на загадена почва;
- Санација на индустриски контаминирани локалитети;
- Изградба на мерки против ерозија на земјиштето;
- Заштита на речните корита;
- Преземање на агро-еколошки мерки.
1.7.3. Заштита на површинските и подземните води
(сите региони)
- Реконструкција/санација на системите за водоснабдување во урбаните центри;
- Изградба на нови системи за водоснабдување во
руралните области ;
- Реконструкција и санација на системите за одведување на отпадните води во урбаните центри;
- Изградба на системи за одведување на комуналните отпадни води во руралните населби ;
- Комплетирање на системите за одведување на комунални отпадни води и изградба на пречистителни
станици во урбаните центри;
- Воведување на интегриран пристап на заштитата
на водите по речни сливови;
- Подобрување на системот за следење на состојбата на површинските и подземните води;
- Дефинирање на заштитните зони на тековните и
можните идни извори на води за пиење.
1.7.4. Подобрување на управувањето со цврстиот
отпад (сите региони)
- Изградба на регионални депонии согласно со
стандардите за заштита на животната средина;
- Санација и осовременување на постојните депонии согласно со стандардите за заштита на животната
средина;
- Воведување на мерки за рециклирање и преработка на отпадот;
- Воведување на услуга на подигање и депонирање
на комунален отпад во руралните населби.
1.7.5.Намалување на количество на издувни гасови
од патничкиот сообраќај
- Подобрување на квалитетот на горивата преку воведување на повисок стандард на квалитет на горива;
- Ограничување на увозот на стари возила (euro 4);
- Потикнување на користење на алтернативни горива во сообраќајот;
- Поттикнување на користење на возила со високи
еколошки стандарди.
1.7.6. Заштита на биодиверзитетот
- Подготовка на регионални економски студии за
проценка на природните вредности;
- Развивање на оддржливи финансиски планови за
секое заштитено подрачје;
- Прогласување на нови заштитени подрачја;
- Подготовка на планови за управување со заштитените подрачја;
- Дефинирање на национална црвена листа и распоредот на заштитени видови;
- Подготовка на регионални бизнис планови и маркетинг планови за промоција, заштита и управување на
заштитените подрачја;
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- Едукативни активности за зачувување, заштита и
промоција на заштитените подрачја;
- Пошумување и заштита на шумите.
1.7.7. Намалување на загадувањето на воздухот во
урбаните центри
- Зголемување на зелените површини во градовите;
- Поддршка на мерки за промена на начинот на загревање на индивидуалните станбени објекти (класично
загревање на дрва);
- Примена на законските обврски на индустриските
капацитети во однос на заштитата на животната средина;
- Целосна гасификација на индустријата;
- Делумно или целосно ограничување на сообраќајот во центрите на градовите;
- Електрификација на јавниот градски сообраќај
или користење на гасот во јавниот градски сообраќај.
1.7.8. Ублажување на последиците од климатските
промени
- Подготовка на Регионални и локални стратегии за
справување со климатските промени;
- Поддршка на активности за подобрување на енергетската ефикасност на станбените и јавните објекти;
- Кампањи за подигнување на јавната свест во однос на последиците од климатските промени;
- Воведување на нови и ефикасни системи за наводнување со системи за микронаводнување.“
Во Стратешката цел 2, Приоритетите од 2.2. до 2.7.
се менуваат и гласат:
„Приоритет 2.2.Градење на функционално-просторни структури за подобро интегрирање на урбаните со
руралните средини во планските региони
Нерамномерната дистрибуција на населението и
концентрацијата на економските активности во Скопје и
урбаните центри на регионите значително се одразува
врз начинот на искористување на расположливиот простор и врз квалитетот на живот во урбаните и руралните
средини. Ваквата концентрација не е поддржана со соодветен развој на инфраструктурата, што повлекува негативни промени во функционирањето на урбаните средини, додека руралните населби (посебно малите) многу
често се соочуваат со економска и социјална изолираност. Просторниот план на Република Македонија предвидува просторен концепт на урбанизација и развивање
мрежа на центри како основни оски на развојот. Иако
Просторниот план нема регионална димензија, предвидените оски на развојот се всушност урбаните центри во
планските региони. Имајќи предвид дека овие центри се
на определено ниво на развој, главниот предизвик за политиката за регионален развој (наедно и за Просторниот
план) е вмрежувањето на овие центри со помалите општини и руралните населби во функција на градење
функционално-просторни и економски структури во
планските региони. Целта на овие структури е постигнување усогласен просторен и економски развој, како и
оптимална просторна разместеност на населението во
планските региони поради што овој приоритет се наметнува како исклучително значаен.
Остварувањето на овој приоритет ги вклучува следните основни мерки:
- Поголема покриеност на планските региони со
просторно-планска документација за планирање на урбаниот и другите сегменти од развојот (сите плански
региони);
- Изработка на просторни планови за планските региони;
- Изработка на просторни планови за општините;
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- Унапредување на правната и институционалната
рамка за реализација на просторно -планската документација (сите плански региони);
- Градење капацитети на државно, регионално и општинско ниво за реализација на просторните планови и
создавање систем за следење на реализацијата;
- Обезбедување кохерентност на просторот преку
заштита на високопродуктивното земјоделско земјиште од неконтролирана пренамена во градежно (сите
плански региони);
- Изработка на студии и бази на податоци за квалитетот и намената на земјоделското земјиште - Градење
на капацитети на државно, регионално и општинско
ниво за реализација на просторните планови и создавање на систем за следење на реализацијата;
- Изработка на студии и бази на податоци за квалитетот и намената на земјоделското земјиште;
- Изработка на студии и истражувања во областа на
економијата, образованието, социјалата и културата за
поврзување на помалите општини и руралните средини
со поголемите урбани центри во функција на полицентричниот развоен модел;
- Изработка на студии и техничка документација за
комуникациско; поврзување на руралните општини и
малите средини до урбаните центри;
- Воведување на е-услуги во општините и јавните
институции;
- Изработка на студии и истражувања за за потребите во областа на здравствените и социјалните услуги и
културни настани во помалите општини и руралните
средини;
- Градење на капацитети на државно, регионално и
општинско ниво за афирмирање на предностите за живот во помалите општини и руралните средини.
Приоритет 2.3. Зголемување и рамномерна дисперзија на инвестициите и вработеноста помеѓу и во рамки
на регионите
Разликите во степенот на развиеност помеѓу планските региони резултираат но и поттикнуваат изразита
концентрација на стопанската активност, инвестициите
и вработувањето во најразвиениот плански регион. Ова
повлекува постојани миграции од сите други плански
региони кон Скопје, посебно на високообразовниот кадар, со што додатно се намалува квалитетот на работната сила во другите плански региони. Оттаму, регионалниот развој во функција на намалување на диспаритетите помеѓу регионите мора да биде еднакво фокусиран на зголемување на инвестициите и на нивна рамномерна дисперзија по плански региони. Но, состојбите
не се поволни ни кога се разгледуваат самите плански
региони. Кај нив се забележува концентрирање на економските активности во поголемите градски центри,
додека селата се запоставени, а често се и напуштени.
Оттаму, потребно е поттикнување на порамномерна
дисперзија на економските активности и внатре во регионите. Затоа, остварувањето на овој приоритет ги
вклучува следните две, еднакво значајни основни
мерки:
2.3.1. Намалување на нерамномерната дистрибуција
на инвестициите и вработеноста помеѓу планските региони:
- Промоција на потенцијалот за инвестиции во помалку развиените региони;
- Кампањи и средства за обезбедување подобар
пристап на претприемачите од помалку развиените региони до средства за финансирање на нивниот развој;
- Обезбедување нови работни места во помалку развиените региони и за подигнување на капацитетот и
флексибилноста на работната сила во нив;
- Развој на погодности за високообразовната работна сила при нејзино вработување во помалку развиените региони.
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2.3.2. Намалување на нерамномерната дистрибуција
на инвестициите и вработеноста внатре во регионите,
вклучувајќи активности на:
- Промоција на можностите за инвестирање во малите општини и во руралните средини на поедините
плански регион;
- Развој на посебни програми за полесен пристап до
капитал за инвестиции во малите општини и во рурални средини на поедините плански региони;
- Активни мерки за вработување достапни во малите општини и во руралните средини на поедините
плански региони;
- Промоција на јавни приватни партнерства и други
форми на социјално претприемништво за поттикнување на инвестициите во малите општини и во руралните
средини на поедините плански региони;
- Достапност на образовни установи, основни и
средни училишта, а онаму каде што тоа е оправдано, и
организирање дисперзирани студии на универзитетите
во малите општини и во руралните средини на поедините плански региони;
- Програми за реални погодности за високообразовната работна сила при вработување во малите општини
и во руралните средини на планските региони.
Приоритет 2.4. Подигнување на нивото на човечкиот капитал во планските региони
Податоците за нивото на социјален развој во планските региони укажуваат на неопходност од подобрување на условите за живот во сите плански региони,
посебно во помалите општини и во руралните средини.
Ова конкретно се однесува на подобрување на стандардот на домување во планските региони, како и на обезбедувањето подобри услови за здравствена и социјална
заштита, посебно на малите деца и на постарите лица.
Имајќи предвид дека социјалните услови во најголема
мера го определуваат квалитетот на живот на граѓаните, подигнувањето на нивото на социјалниот развој
се наметнува како приоритет при планирањето и спроведувањето на политиката за регионален развој.
Остварувањето на овој приоритет ги вклучува следните основни мерки:
2.4.1. Подигнување на стандардот на домување во
планските региони.
- Новоизградени станови/индивидуални куќи со
градежна дозвола;
- Обезбедување можности за приклучување на сите
станови во комунални мрежи; водовод/канализација/струја, интернет-мрежа.
2.4.2.Обезбедување целосна покриеност на населението со здравствено осигурување (сите плански региони).
2.4.3.Преструктурирање на здравственото осигурување согласно Здравствената мапа во државно и во регионално и општинско ниво (сите плански региони).
2.4.4.Отворање центар за терцијарна здравствена
нега во Битола согласно Медицинската мапа на Р. Македонија.
2.4.5. Подобрување на заштитата и грижата за лица
со функционални и ментални нарушувања на ниво на
плански регион (сите плански региони).
2.4.6.Зголемување на социјалната и детската заштита на населението согласно демографските промени во
регионите/општините (сите плански региони).
2.4.7.Отворање домови и/или обезбедување услови
за згрижување стари лица, посебно во малите општини
и во руралните средини (сите плански региони).
2.4.8.Отворање детски градинки и/или обезбедување
услови за згрижување на децата, посебно во малите општини и во руралните средини (сите плански региони).
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- Отворање нови детски градинки, особено во руралните средини;
- Воведување на алтернативните форми на згрижување.
Приоритет 2.5. Поддршка на подрачјата со специфични развојни потреби
Поттикнувањето на развојот на подрачјата со специфични развојни потреби е составен дел од политиката за регионален развој со цел да се обезбеди поголемо
внимание на подрачјата кои според определени карактеристики имаат посебни развојни потреби. Согласно
постојната класификација, дури во 68 единици на локалната самоуправа се лоцирани подрачја со специфични развојни потреби, што укажува на сериозните потреби за развој на овие подрачја. Класификацијата на
подрачјата со специфични развојни потреби вклучува
ридско-планински, погранични, рурални и други населени места кои заостануваат во развојот, како и населени места во подрачјата со природни богатства и културно наследство кои се заштитени со закон и во подрачјата со специфични развојни потреби утврдени со
закон. Класификацијата е важна од аспект на креирањето и имплементацијата на мерките за поттикнување
на развојот на овие подрачја, меѓутоа сите населени
места што влегуваат во оваа класификација исто така
ќе бидат опфатени и со другите мерки за поттикнување
на регионалниот развој кои се однесуваат на планските
региони како единици на развојот.
Остварувањето на овој приоритет ги вклучува следните мерки:
- Унапредување на правната и институционалната
рамка за идентификување и поддршка на подрачјата со
специфични развојни потреби;
- Изработка на студии и истражувања за потенцијалите и можностите за развој на подрачјата со специфични развојни потреби;
- Подобрување на сообраќајната и комуналната инфраструктура на ридско-планинските, пограничните и
руралните подрачја и нивно поврзување со најблиските
урбани центри;
- Изработка на студии и техничка документација за
сообраќајната и комуналната инфраструктура на подрачјата со специфични развојни потреби;
- Создавање на систем за планирање и следење на
реализацијата на плановите за подрачјата со специфични развојни потреби;
- Поттикнување на прекуграничната соработка на
пограничните места во економски, културни, социјални и други цели;
- Изработка на студии и стратешки плански документи за управување и развој на пограничните области;
- Ревитализација на руралните подрачја преку подобрување на условите за живот и работа на населението;
- Целни инвестиции во комуналната и социјалната
инфраструктура во руралните подрачја;
- Зајакнување на свеста и вештините за воспоставување на LEADER и создавање на Локални акциски групи како идна ИПАРД мерка;
- Креирање препознатливост и заштита на културно-историското наследство и природното богатство
во подрачјата заштитени со закон;
- Изработка на студии, елаборати и стратешки
плански документи за управување и развој на на туризмот во подрачјата со специфични развојни потреби;
- Целни инвестиции во заштита и валоризација на
културно-историското наследство и природното богатство во подрачјата заштитени со закон;
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- Целни инвестиции во развој/подобрување на туристичката инфраструктура;
- Изработка на студии и техничка документација за
сообраќајната и комуналната инфраструктура на подрачјата со специфични развојни потреби;
- Создавање систем за планирање и следење на реализацијата на плановите за подрачјата со специфични
развојни потреби;
- Изработка на студии и стратешки плански документи за управување и развој на пограничните области;
- Целни инвестиции во комуналната и социјалната
инфраструктура во руралните подрачја;
- Зајакнување на свеста и вештините за воспоставување LEADER и создавање Локални акциски групи како идна ИПАРД-мерка;
- Изработка на студии, елаборати и стратешки
плански документи за управување и развој на туризмот
во подрачјата со специфични развојни потреби;
- Целни инвестиции за заштита и валоризација на
културно-историското наследство и природното богатство во подрачјата заштитени со закон;
- Целни инвестиции за развој/подобрување на туристичката инфраструктура.
Приоритет 2.6. Развивање на прекуграничната и меѓусебната соработка на планските региони
Развивањето на прекуграничната соработка претставува една од целите на политиката за регионален
развој утврдени во Законот, а нејзиното поттикнување
е исто така идентификувано како приоритет во процесот на приближување на Република Македонија кон
ЕУ и се обезбедени средства за поддршка преку претпристапната помош од ЕУ. Имајќи предвид дека планските региони во Република Македонија се прилично
мали (по површина, население, економска моќ, итн.) во
однос на регионите во другите држави, поттикнувањето на нивната меѓусебна соработка е значајно во поглед на порационално и ефикасно искористување на капацитетите во кои располагаат. За реализација на овој
приоритет би било корисно ползувањето на можностите што ги нуди ИПА-компонентата 2: Прекугранична
соработка.
Остварувањето на овој приоритет ги вклучува следните мерки:
- Подигнување на информираноста за можностите и
за условите и начинот на користење на расположливите фондови за прекугранична соработка;
- Организирање на информативни и медиумски настани за можностите за прекугранична соработка;
- Развој на капацитетите на заинтересираните страни во планските региони за користење на расположливите фондови за прекугранична соработка;
- Организирање на обуки за развој на капацитетите
на заинтересираните страни за планирање, припрема,
изработка, аплицирање, реализација и мониторинг на
прекуграничните проекти;
- Обезбедување институционална поддршка на заинтересираните страни за подготовка и реализација на
прекугранични проекти;
- Воспоставување на фонд за подготовка и реализација на прекугранични проекти;
- Поттикнување на меѓусебната соработка на регионите за подготовка и реализација на заеднички проекти
од областа на инфраструктурата, животната средина,
заштита на природното и културното наследство и други области од заеднички интерес;
- Идентификување и подготовка на заеднички проекти од страна на регионите;
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- Вмрежување и размена на искуства со региони од
ЕУ;
- Развој на капацитети на заинтересираните страни
за вмрежување и соработка со партнери од регионите
од ЕУ.
Приоритет 2.7 Подигнување на капацитетите за
планирање и реализација на развојот во планските региони
Постојните институционални капацитети за регионален развој во Република Македонија се прилично лимитирани, пред сè како резултат на долгогодишното
непостоење на политика за регионален развој и запоставувањето на ова прашање од страна на релевантните институции. Токму поради тоа, а имајќи ја предвид важноста и комплексноста на процесот на регионален развој, потребен е системски пристап кон градењето на капацитетите што ќе резултира во нивно подигање во релевантните институции на национално, регионално и локално ниво. Паралелно, потребно е креирање на статистичка база на системот за регионален развој со цел да се надмине проблемот со достапноста и
расположливоста на податоци за регионите што претставува сериозна пречка при планирањето на регионалниот развој.
- Подигнување на јавната свест за политиката за
рамномерен регионален развој;
- Подигнување на капацитетите на надлежните
државни институции, советите и центрите за развој на
планските региони и единиците за локална самоуправа
за планирање и спроведување на политиката за рамномерен регионален развој;
- Подигнување на квантитетот и квалитетот на човечките ресурси кај заинтересираните страни за рамномерниот регионален развој во Република Македонија;
- Подобрување на хоризонталната и вертикалната
координација за подобра имплементација на политиката за регионален развој, програмирањето и искористувањето на ИПА фондовите и другите достапни развојни фондови;
- Поттикнување на јавно-приватните партнерства за
преземање иницијативи важни за развојот на регионот.
- Обезбедување добра статистичка основа за планирање на развојот на планските региони:
- Креирање на целосна статистичка база на податоци на ниво на региони;
- Редовно ажурирање на статистичката база на податоци на ниво на региони;
- Обезбедување пристап до статистичката база по
региони на сите заинтересирани страни за потребите на
планирањето на развојот на планските региони.
- Воспоставување на ГИС систем:
- Креирање на правна рамка;
- Дизајн и воспоставување на ГИС системот;
- Одржување и редовно ажурирање на податоците
во ГИС системот.“
2. Анексот 1 се заменува со нов анекс кој е даден
во прилог и е составен дел на оваа стратегија.
3. Оваа стратегија се објавува во „Службен весник
на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-3511/1
16 септември 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

17 септември 2014

Бр. 138 - Стр. 53

Стр. 54 - Бр. 138

17 септември 2014

17 септември 2014

Бр. 138 - Стр. 55

Стр. 56 - Бр. 138

17 септември 2014

17 септември 2014
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Бр. 138 - Стр. 61

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
4280.
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО НОВ ЗЕЛАНД
I
Г. Веле Трпевски се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Нов Зеланд, со седиште во Канбера.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 17
Претседател
15 септември 2014 година на Република Македонија,
Скопје
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
_________
4281.
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ЈАПОНИЈА
I
Г-ѓа Андријана Цветковиќ се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Јапонија, со седиште во Токио.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 18
15 септември 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4282.
Врз основа на член 92 став (12) од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги (,,Службен весник
на Република Македонија” бр. 184/13, 13/14, 44/14,
101/14 и 132/14), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 13.09.2014 година донесе
УРЕДБА
ЗА СТРУКТУРАТА НА ТРОШОЦИТЕ КОИ СЕ
ПРИЗНАВААТ И ПОСЕБНИТЕ КРИТЕРИУМИ КОИ
ШТО ТРЕБА ДА СЕ ИСПОЛНАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ДОМАШНА ДОКУМЕНТАРНА ПРОГРАМА И/ИЛИ ДОМАШНА ИГРАНА ПРОГРАМА
Член 1
Со оваа уредба се утврдува структурата на трошоците што им се признаваат како и посебните критериуми кои што треба да ги исполнат трговските радиодифузни друштва кои емитуваат телевизиски програмски
сервис од општ формат на државно ниво преку преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс
и јавниот радиодифузен сервис (во понатамошниот
текст: телевизиски радиодифузер), заради исплата на
надоместок за покривање на трошоците за производство на домашна документарна програма и/или домашна играна програма.
Член 2
Домашна документарна програма или домашна играна програма во смисла на оваа уредба е програма,
произведена по иницијатива и во организација на телевизискиот радиодифузер, како и програма произведена
по нарачка од телевизискиот радиодифузер или произведена во копродукција.
Член 3
(1) Структурата на трошоци кои се признаваат за
производство на домашна документарна или домашна
играна програма е:
- трошоци за подготовка на снимање, продукција и
постпродукција: избор на локации, кастинг- избор на
актери и статисти, избор и организирање на екипа и
пробни снимања, организирање на снимање, изнајмување на локации и објекти, изнајмување на продукциска опрема (камери и придружна опрема, осветлување,
сценска техника), изнајмување на веќе подготвена или
создавање на нова сценографија и сценографски елементи, костимографија, монтажа на звук и слика(видеомонтажа, колоркорекција, монтажа на звук, микс на
звук и звучни ефекти) , трошоци за IT услуги (дигитални визуелни ефекти и дигитална анимација);
- трошоци за плата на вработените ангажирани во
производството на домашната документарна, односно
играна програма;
- авторски и други хонорари исплатени за производството на домашната документарна, односно играна програма;
- други услуги за производство на домашна документарна, односно домашна играна програма во кои
влегуваат: транспорт- превоз на екипа, сценографија и
опрема, сместување – хотелско или приватно и кетеринг;
- материјални трошоци (режиски/комунални трошоци, телекомуникациски и поштенски трошоци,
канцелариски материјал, изнајмување на канцеларии и
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друг простор, сметководствени услуги, банкарски трошоци) кои не можат да бидат повисоки од 5% од вкупниот износ на трошоците за производство на програмата.
(2) За трошоци не се сметаат трошоците направени за:
- купување на нова техничка опрема наменета за
производство на домашна документарна, односно играна програма и
- купување на други недвижности, стока која подлежи на акцизи и моторни возила.
Член 4
За утврдување на оргиналноста, автентичноста и
квалитетот на содржината на домашната документарна програма и/или домашната играна програма, потребно е истата да исполнува најмалку пет од следниве
посебни критериуми:
- да се темели на иновативна идеа,
- да е оригинален авторски израз,
- да има високи уметнички вредности,
- да има комерцијален потенцијал,
- да се базира на културна и уметничка тематика,
- да содржи локации од Република Македонија со
кои се промовираат историските и културните вредности на Република Македонија,
- да е во функција на одбележување на личност или
настан од историјата или од традиционалните вредности на Република Македонија,
- да ја изразува мултикултурната и културната разноликост на Република Македонија,
- да е поврзано со начинот на животот на младата
генерација и нивните афинитети,
- да обработува актуелни теми од секојдневниот
живот на граѓаните на Република Македонија,
- да е наменето и соодветно за децата и млади
- да се темели на литературно дело или на
традиционални бајки или легенди,
- да се темели на измислена приказна за вистински
личности од современата/светската историја или измислени личности поврзани со вистински настани од
историја,
- да содржи универзална и хуманистичка порака.
Член 5
Продукциската издржаност на телевизискиот проект од типот на изводливост на проектот се утврдува
преку соодветствување на сценариото, рокот и динамика на производство, предвидените ресурси за производство и финансиската конструкција на проектот.
Член 6
Технологијата за продукција на домашната играна
програма треба да ги содржи следните минимални технички карактеристики на камера: камери што нудат резолуција од минимум 720 х 576, Full Frame, aspect ratio
16:9.“
Член 7
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-7027/1
13 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

4283.
Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија” бр. 52/91), и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.9.2014
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО УНГАРИЈА,
СО СЕДИШТЕ ВО ДЕБРЕЦЕН
Член 1
Република Македонија отвора Почесен конзулат во
Унгарија, со седиште во Дебрецен.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 23/1
13 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

4284.
Врз основа на член 4-а став (11) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник
на Република Македонија" бр. 14/07, 103/08, 139/09,
156/10, 127/12, 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.9.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА АНЕКС НА ДОГОВОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНА ПОМОШ НА КОРИСНИК НА ТЕХНОЛОШКО - ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „СКОПЈЕ 1"
ВИТЕК МАКЕДОНИЈА ДОО ИЛИНДЕН
1. Со оваа Одлука се дава согласност на Анекс на
Договор за доделување на државна помош на корисник
на технолошко-индустриска развојна зона „Скопје 1",
склучен помеѓу Владата на Република Македонија,
претставувана и застапувана од Агенцијата за странски
инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија и Витек Македонија ДОО Илинден бр. 03705/1 од 14.4.2011 година и 03-2617/1 од 30.9.2013 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 67/1
13 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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4285.
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република
Македонија”, бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011, 53/2011,
95/2012 и 164/2013) и член 35 став 1 од Законот за
концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија”, бр. 6/2012), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
14.7.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ТИКВЕШКО ЕЗЕРО”
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите
за организирање рекреативен риболов на рекреативната зона „акумулација Тиквешко Езеро” на Друштво за
производство, трговија, транспорт и услуги СЕЛЕКТА
ДООЕЛ - Кавадарци, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на рибите на концесија
за организирање рекреативен риболов број 41-10549/4
од 3 јануари 2013 година.
2. Друштвото за производство, трговија, транспорт
и услуги СЕЛЕКТА ДООЕЛ - Кавадарци достави понуда со број 08-2774/11 од 17.3.2014 година.
3. Друштвото за производство, трговија, транспорт
и услуги СЕЛЕКТА ДООЕЛ - Кавадарци ги исполни
условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.
4. Времетраењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.
5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1
на оваа одлука изнесува 10% од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.
6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок од три дена од денот на
приемот на договорот.
7. Во име на Владата на Република Македонија Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство.
9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок
од осум денот на приемот на оваа одлука во однос на
утврдувањето на способноста на пријавите за учество
или евалуацијата на понудите и одлуката.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.42-5077/10
Претседател на Владата
14 јули 2014 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
4286.
Врз основа на член 28 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република
Македонија”, бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011, 53/2011,
95/2012 и 164/2013) и член 35 став 1 од Законот за
концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија”, бр. 6/2012), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
18.7.2014 година, донесе

Бр. 138 - Стр. 63

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ
СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНАТА ЗОНА НА АКУМУЛАЦИЈАТА ТИКВЕШКО ЕЗЕРО
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите
за вршење стопански риболов на риболовната зона на
акумулацијата Тиквешко Езеро на Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги СЕЛЕКТА ДООЕЛ - Кавадарци, согласно Одлуката за започнување на
постапка за доделување на концесија на рибите за
вршење стопански риболов на риболовната зона на
акумулацијата Тиквешко Езеро број 41-10549/2 од 30
декември 2013 година.
2. Друштвото за производство, трговија, транспорт
и услуги СЕЛЕКТА ДООЕЛ - Кавадарци достави понуда со број 08-2881/2 од 17 март 2014 година.
3. Друштвото за производство, трговија, транспорт
и услуги СЕЛЕКТА ДООЕЛ - Кавадарци ги исполни
условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.
4. Времетраењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.
5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1
на оваа одлука изнесува 18.600.000,00 (осумнаесет милиони и шестотини илјади) денари за период од шест години. Начинот и роковите за плаќање на концесискиот
надоместок ќе се определат со Договорот за концесија.
6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок од три дена од денот на
приемот на договорот.
7. Во име на Владата на Република Македонија Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство.
9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-5079/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

4287.
Врз основа на член 54 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05,
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
9.9.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата
за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија и престанува користењето на движните
ствари и тоа:

Стр. 64 - Бр. 138
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Члeн 2
Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-7588/1
13 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавното обвинтелство на Република Македонија.

4289.
Врз основа на член 92-а од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и
132/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.9.2014 година, донесе

Член 3
Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува
договор со Јавниот обвинител на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

ОДЛУКА
ЗА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ВО ВИСИНА ОД 50% ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ДОМАШНАТА ДОКУМЕНТАРНА ПРОГРАМА И НА
ДОМАШНАТА ИГРАНА ПРОГРАМА

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Член 1
Со оваа одлука се утврдува максималниот износ на
надоместокот за покривање на трошоците во висина од
50% при производство на домашната документарна
програма и на домашната играна програма, од страна
на трговските радиодифузни друштва и јавниот радиодифузен сервис (во понатамошниот текст: телевизиските радиодифузери).

Бр. 42-7085/1
9 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

4288.
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и
163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.9.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ
СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје се дава
право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија опфатено со Извод
од План на Општина Аеродром бр.288/2014 заверен
под бр.23-2024/2 од 11.04.2014 година и тоа:
- градежно земјиште запишано во Имотен лист
бр.103849 за КО Кисела Вода 2 на име на Република
Македонија, како заедничка сопственост на КП
бр.755/39 во површина од 345 м2, КП бр.755/40 во површина од 348 м2 и КП бр.755/58 во површина од 860
м2, заради изградба на градба со намена: А2-семејно
домување во станбени згради.

Член 2
Максималниот износ на надоместокот за покривање
на трошоците во висина од 50% кој што им се исплаќа
на телевизиските радиодифузери при производството
на еден час домашната документарна програма изнесува 137.500 денари.
Член 3
Максималниот износ на надоместокот за покривање на трошоците во висина од 50% кој што им се исплаќа на телевизиските радиодифузери при производството на еден час домашна играна програма изнесува
338.461 денари.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-7027/2
13 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

4290.
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија” бр. 52/91), и член 61 став 1 од Законот за
надворешни работи („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
13.9.2014 година, донесе
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Бр. 138 - Стр. 65

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО УНГАРИЈА,
СО СЕДИШТЕ ВО ДЕБРЕЦЕН
Член 1
1. Се именува Атила Галамбош за Почесен конзул
на Република Македонија во Унгарија, со седиште во
Дебрецен.
Член 2
Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 22/1
13 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
4291.
Mинистерот за труд и социјална политика врз основа
на член 213-г од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08,
161/08, 114/09,130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12,
39/12 , 13/13, 25/13, 170/13 и 187/13), и барањето на
Синдикат на работниците од угостителството, туризмот,
комунално–станбеното стопанство, занаетчиството и
заштитните друштва на Македонија дава
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТА
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО
ОДДЕЛ ЗАРАДИ УЧЕСТВО ВО КОЛЕКТИВНО
ДОГОВАРАЊЕ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОР ВО
ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО
1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат на
работниците од угостителството, туризмот, комунално
–станбеното стопанство, занаетчиството и заштитните
друштва на Македонија, со седиште на ул. „12 Ударна
Бригада” бр. 2 a, Работнички Дом – Скопје, заради
учество во колективно договарање на ниво на гранка,
односно во областа „Дејности врза база на зачленување
–Заштитни друштва”.
2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува и
важи до исполнувањето на условите за репрезентативност од член 212 став 4 од Законот за работните односи, но не подолго од три години, од денот на донесувањето на ова решение.
3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на
Република Македонија“).
Образложение
Синдикат на работниците од угостителството, туризмот, комунално–станбеното стопанство, занаетчиството и заштитните друштва на Македонија на ул. „12
Ударна Бригада” бр. 2-a, Работнички Дом – Скопје, на
ден 14.5.2014 година, до Комисијата за утврдување на
репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање под бр.08-3760/1 за утврдување на
репрезентативност.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, заради учество
во колективно договарање на ниво на гранка, односно
оддел, согласно член 210 став 2 од Законот за работните односи.
При разгледување на барањето и приложената документација, Комисијата ја утврди следната фактичка
состојба: Бројот на вработените на ниво на гранка, односно оддел Согласно Т-02 на ДЗС и Вработени по видови сопственост 2012 година изнесува 4162 вработени во областа „Дејности врза база на зачленување–
Заштитни друштва” (кои вработуваат инвалидизирани
лица).
Вкупниот број на вработени членки во Синдикат на
работниците од угостителството, туризмот, комунално
–станбеното стопанство, занаетчиството и заштитните
друштва на Македонија во областа „Дејности врза база
на зачленување–Заштитни друштва” изнесува 324 членови-вработени односно 7,7% на ниво на гранка, односно оддел во приватен сектор во областа на стопанството.
Согласно член 212 став 4 репрезентативен синдикат
на ниво на гранка, односно оддел, согласно со Националната класификација на дејности е синдикат кој е
запишан во регистарот кој го води министерството
надлежно за работите од областа на трудот и во кој се
зачленети најмалку 20% од бројот на вработени во
гранката, односно одделот, согласно со Националната
класификација на дејности и кои плаќаат членарина.
Со оглед на тоа што Синдикат на работниците од
угостителството, туризмот, комунално–станбеното стопанство, занаетчиството и заштитните друштва на Македонија, не ги исполнува условите за репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел согласно член 212 став 4, со ова решение се утврдува
репрезентативноста на синдикат, согласно член 210
став 2, која важи до исполнувањето на условите за репрезентативност од член 212 став 4 од Законот за работните односи, но не подолго од три години од денот на
донесувањето на ова решение.
Комисијата на седница одржана на ден 17.10.2012
година, по разгледување на барањето и приложената
документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел согласно член 210 став 2 од Законот
и даде Предлог за утврдување на репрезентативност на
синдикат, заради учество во колективно договарање на
ниво на гранка, односно оддел.
Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.
Решено во Министерството за труд и социјална политика под. бр.08-3760/3 од 2.6.2014 година.
Упатство за правно средство: Oваа решение е конечно и против истото може да се поднесе жалба до
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос од втор степен.
Бр. 08-3760/3
16 септември 2014 година
Скопје

Министер,
Диме Спасов, с.р.

Стр. 66 - Бр. 138
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
4292.
Министерството за транспорт и врски врз основа на член 13 од Уредбата за начинот на распределба,
дистрибуција и ревизија на искористеноста на дозволите за меѓународен превоз на стоки („Сл.весник на РМ“
бр. 26/10, 129/10, 106/11, 14/12, 123/13, 58/14 и 99/14) го објавува Планот за распределба на меѓународните
транспортни дозволи за 2014 година
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Бр. 08-6295/1
16 септември 2014 година
Скопје

Бр. 138 - Стр. 67

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

Стр. 68 - Бр. 138
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ
КОМУНИКАЦИИ

4293.
Врз основа на член 58 став (4) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12) директорот
на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

4294.
Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3 и член 60
став (8) од Законот за електронските комуникации
(„Сл. весник на Република Македонија“ бр. 39/2014),
Директорот на Агенцијата за електронски комуникации, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО
ПРОМЕТ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ЖИВОТНИ И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ ПРИ СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ЖИВОТНИ

ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА НОТИФИКАЦИЈАТА, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
И ПОТВРДАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член1
Во Правилникот за условите за ставање во
промет на одделни видови животни и начинот на
вршење на официјални контроли при ставање во
промет на животни („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 77/11) во членот 3 се додава нов
став (2) кој гласи:
„(2) Движење на животни надвор од епизотиолошка единица заради испаша (летна - зимска испаша) не се смета за ставање во промет, меѓутоа одгледувачот треба да ги движи животните од едно до
друго регистрирано одгледувалиште кое е во негова сопственост.“.

Со овој Правилник се пропишува содржината и
формата на нотификацијата, потребната документација
и потврдата за регистрација, што правните и физички
лица во смисла на Законот за трговските друштва треба
да ја достават до Агенцијата за електронски комуникации (во понатамошниот текст: Агенцијата) пред започнување/промена/престанок со обезбедување на јавни
електронски комуникациски мрежи и/или услуги.

Член 2
Во членот 6 во ставот (10) зборовите: „Одлуката за
висината на надоместокот за граничните ветеринарни
контроли, за сите активности и службени контроли за
производи од животинско потекло, храна и производи
за исхрана на животните кои се ставаат во промет во
Република Македонија и за идентификација и регистрација на животните и одгледувалиштата и издавање
на сертификати за здравствена состојба на животните.“
се заменуваат со зборовите „Одлуката за висината на
надоместоците за спроведување на активности од областа на здравствена заштита на животните.“

Во овој правилник, покрај дефинициите од Законот
за електронските комуникации, се употребуваат и дефиниции и појаснувања со следното значење:
(a) Јавна кабелска мрежа претставува јавна електронска комуникациска мрежа каде што преносниот
систем е изграден од кабли (од упредени бакарни парици, коаксијални, хибридни коаксијално-оптички и оптички);
(б) Јавна радиокомуникациска мрежа претставува
јавна електронска комуникациска мрежа каде што преносниот систем е базиран на радиофреквенции како
преносен медиум.

Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 02-4663/3
22 јули 2014 година
Скопје

Директор на Агенција
за храна и ветеринарство,
Дејан Рунтевски, с.р.

Член 1
(Цел)

Член 2
Дефиниции

II. НОТИФИКАЦИЈА
Член 3
(Содржина на нотификација)
(1) Нотификацијата за започнување/промена/престанок со обезбедување на јавни електронски комуникациски мрежи и/или обезбедување на јавни електронски комуникациски услуги содржи:
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(а) основни податоци: име, седиште, единствен даночен број, регистарски број на подносителот, број на
жиро- сметка, податоци за контакт: телефон, факс, email и веб-страна на подносителот на нотификацијата,
како и податоци за правен застапник на подносителот
на нотификацијата со име, адреса, единствен матичен
број и податоци за контакт: телефон, факс, e-mail и
друг телефон доколку го има;
(б) тип на нотификацијата што се поднесува, за:
започнување/промена/престанок;
(в) предвиден датум на започнување на јавните
електронски комуникациски мрежи и/или услуги, кој
го означува датумот кога се предвидува јавните електронски комуникациски мрежи и/или услуги да бидат
функционално подготвени за да се понудат на јавноста;
(г) обезбедување на јавни електронски комуникациски мрежи, вклучувајќи дали мрежите се сопствени
или изнајмени, и тоа:
- јавна кабелска мрежа: локална (на едно географско подрачје), регионална (на повеќе од едно географско подрачје) или национална;
- јавна радиокомуникациска мрежа: локална (на
едно географско подрачје), регионална (на повеќе од
едно географско подрачје) или национална и
- мрежа што вклучува сателит.
(д) листа на јавни електронски комуникациски услуги, а особено:
- обезбедување на јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за национален и/или меѓународен сообраќај;
- обезбедување на јавно достапни телефонски услуги во јавна мобилна комуникациска мрежа за национален и/или меѓународен сообраќај;
- меѓуоператорски услуги за пренос или рутирање
на национален и/или меѓународен сообраќај;
- услуги за пренос на податоци и тоа со: теснопојасен пристап на Интернет (битска брзина на пренос
помала од 256 kbit/s), широкопојасен пристап на Интернет (битска брзина на пренос помеѓу 256 kbit/s и 30
Mbps) и широкопојасен пристап на Интернет со битска
брзина на пренос од најмалку 30 Mbps;
- услуги поврзани со радиодифузија, како што се:
пренос и емитување на терестријални радио програмски сервиси, пренос и емитување на терестријални телевизиски програмски сервиси, реемитување на радио
програмски сервиси, реемитување на телевизиски
програмски сервиси;
- услуги на давање јавна електронска комуникациска мрежа под наем, како што се преносни и терминирани сегменти на изнајмени линии, пристап до
мрежни елементи и придружни средства и други видови на пристап (пристап до: софтверски системи, информатички системи или бази на податоци, системи за
транслирање на броеви, фиксни и мобилни мрежи за
роаминг и системи со условен пристап);
- други услуги.

Бр. 138 - Стр. 69

(ѓ) подрачјето на кое ќе се врши јавната електронска комуникациска активност;
(е) краток опис на јавните електронски комуникациски мрежи и/или јавните комуникациски услуги, кој
содржи опис на физичките (технички) карактеристики на главните елементи и интерфејсот за пристап на
мрежата и придружните средства, односно услугата
што ќе се обезбедува, како и топологијата, начинот на
нивната изведба и технологијата што ќе се користи;
(ж) изјава од правен застапник на подносителот на
нотификацијата за вистинитост, точност и целосност
на податоците, доказите и другите информации содржани во нотификацијата.
(2) Подносителот на нотификацијата може да нотифицира една или повеќе јавни електронски комуникациски мрежи и/или услуги наведени во став 1 точка
(г) и точка (д) на овој член, при што за секоја мрежа
или услуга доставува посебна Нотификација.
(3) Нотификацијата содржи потпис на правен застапник и печат на подносителот. Доколку подносителот на нотификацијата претставува група на компании
(асоцијација, спојување од неколку фирми, итн.) правниот застапник мора да биде овластен од сите компании или пак од компанијата која ја има контролната
улога во групата.
Член 4
(Форма на нотификацијата и потребна
документација)
(1) Образецот на нотификацијата од член 3 на овој
Правилник е даден во Прилог 1 кој е составен дел на
овој Правилник.
(2) Образецот од став 1 на овој член може да се подигне во Агенцијата или да се преземе од веб страната
на Агенцијата.
III. ПОСТАПКА ЗА НОТИФИКАЦИЈА
Член 5
(Доставување на нотификација)
(1) Нотификацијата со потребната документација
се доставува до Агенцијата во писмена или во електронска форма, а во случај на достава по пошта истата
се доставува во форма на препорачана пратка.
(2) Доколку Агенцијата утврди дека нотификацијата од член 3 на овој Правилник не ги содржи сите
потребни податоци и документација, во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на нотификацијата ќе
го извести подносителот да ја дополни нотификацијата
со потребните податоци.
(3) Подносителот на нотификацијата ќе ги достави
потребните податоци и документација во рок од 15
(петнаесет) дена од денот на приемот на известувањето
од Агенцијата.

Стр. 70 - Бр. 138

(4) Доколку подносителот на нотификацијата не ги
достави потребните податоци и документација во рок
од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на известувањето од Агенцијата, Агенцијата не врши регистрација на нотификацијата во својата службена евиденција.
Член 6
(Потврда за регистрација)
(1) Агенцијата врши регистрација на подносителот
на нотификацијата со запишување во службената евиденција на Агенцијата во рок од 7 (седум) дена од добивањето на нотификацијата, по која ќе му достави
писмена потврда за извршена регистрација.
(2) Образецот на потврдата за регистрација е даден
во Прилог 2 кој е составен дел на овој Правилник.
(3) Потврдата се доставува во рок од 7 (седум) дена
од денот на уписот во службената евиденција на Агенцијата или од приемот на барањето на барателот за издавање на таква потврда.
(4) Врз основа на потврдата за регистрација операторот има право да обезбедува јавни електронски комуникациски мрежи и/или услуги, односно да гради,
работи и управува со јавна електронска комуникациска
мрежа или да овозможи достапност на истата, согласно
со Законот за електронски комуникации.
(5) Агенцијата, во согласност со издадените потврди за регистрација, за сите нотифицирани оператори на
својата веб страна ќе ги објави името на операторот и
мрежите/услугите кои што ги обезбедува.
Член 7
(Промена на податоци од
нотификација)
(1) Подносителот на нотификацијата ја известува
Агенцијата за промена на податоците од член 3 став (1)
точка (а) на овој Правилник дадени во нотификацијата
во рок не подолг од 30 (триесет) дена од денот на настанатата промена.
(2) Подносителот на нотификацијата со доставување на образец на нотификација согласно со член 4 на
овој Правилник, ја известува Агенцијата за промена на
податоците од член 3 ставот (1) точка в) на овој Правилник дадени во нотификацијата пред датумот наведен во нотификацијата, освен во случај на виша сила,
кога Агенцијата се известува во рок од десет дена по
датумот наведен во нотификацијата.
(3) Во случај кога нотифицираниот оператор има
намера да обезбедува дополнителни јавни електронски
комуникациски мрежи и/или услуги или пак врши
проширување на подрачјето на кое ќе се врши јавната
електронска комуникациска активност, треба да достави образец на нотификација согласно со член 4 на овој
Правилник.
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Член 8
(Престанок на нотификација)
(1) Известувањето за престанок со обезбедувањето
на одредена јавна електронска комуникациска мрежа
и/или услуга се поднесува во рок не подолг од 90
(деведесет) дена пред предложениот датум на престанок со обезбедувањето на јавната електронска комуникациска мрежа и/или услуга, со доставување на образец на нотификација согласно со член 4 на овој Правилник.
(2) Во известувањето операторот е должен да го
опише начинот на кој ќе биде обезбедено чување на
податоците согласно со Законот за електронските комуникации, како и начинот на пристап до истите.
(3) Во случај на престанок со обезбедувањето на
одредена јавна електронска комуникациска мрежа
и/или услуга, операторот доставува изјава дека ги има
известено корисниците на јавната електронска комуникациска услуга за планираниот датум на престанок во
обезбедувањето на јавната електронска комуникациска
услуга и дека ги има превземено сите мерки согласно
Законот за електронските комуникации и подзаконските прописи донесени врз негова основа.
Член 9
(Бришење од службена евиденција)
(1) Агенцијата ќе го избрише од нејзината службена
евиденција операторот кој не започнал со работа на
датумот определен во нотификацијата, а не ја известил
Агенцијата за промена на истиот, како и во случај на
стечај или ликвидација.
(2) Во случај на престанок со обезбедување на сите
јавни електронски комуникациски мрежи и услуги, Агенцијата го брише операторот од службената евиденција.
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 10
Со денот на влегување во сила на овој Правилник,
престанува да важи Правилникот за содржината и формата на нотификацијата, потребната документација и
потврдата за регистрација („Сл. Весник на РМ“ бр.
143/2009 и 58/2011).
Член 11
Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
По неговото влегување во сила, овој Правилник ќе
биде објавен на веб страната на Агенцијата.
Бр.0201-1221/4
16 септември 2014 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за електронски комуникации,
Роберт Орданоски, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

сителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, од
фотонапонски централи, во обем согласно техничките
карактеристики на производниот капацитет.

4295.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, од
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11 и 79/13 и 164/13) и член 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11и 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ ДООЕЛ с. Вевчани,
за менување на лиценца за производство на електрична
енергија на седницата одржана на ден 15.9.2014 година, донесе

9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши од фотонапонски централи ФЕЦ „Енерго Вевчани“ со инсталирана моќност од 400 кW и ФЕЦ „Вевчани 2“ изградена
на КП бр. 4639 КО Вевчани со Имотен лист бр. 51815 и
КП 4819 КО Вевчани со Имотен лист бр. 100029 КО
Вевчани.

ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Лиценцата на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ ДООЕЛ с. Вевчани,
за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска централа ФЕЦ
„Енерго Вевчани“ издадена со Одлука УП1 бр. 0713/13 од 8.3.2013 година, („Службен весник на РМ“ бр.
38/13) се менува со тоа што се додава уште една новоизградена фотонапонска централа ФЕЦ „Вевчани 2 “.
2. Лиценцата како и измената е прилог 1 на оваа
одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага неговото извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 07-13/13
15 септември 2014 годинa
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство, трговија и услуги
ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ ДООЕЛ с. Вевчани, Вевчани, со
седиште на адреса с. Вевчани, Република Македонија
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата
15.9.2014 година
4. Датум до кога важи лиценцата
15.9.2049 година
5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 113.01.1/13/2/14
6. Број на деловниот субјект – 6761410
7. Единствен даночен број – 4040012500340
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се
смета производство на електрична енергија што но-

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени
во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција
на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ ДООЕЛ с. Вевчани, Вевчани (во понатамошниот текст: носител на лиценца) како и неговото учество
на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да:
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките
средства и опрема;
- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа
за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно
Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција
на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична
моќност и енергија до точката на прием во системот за
дистрибуција на електрична енергија;
- го достави Договорот за откуп на електрична
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
- се придржува кон склучениот Договор за откуп на
електрична енергија;
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- доставува извештаи за опремата, постројките,
плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска
дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
13. Планирање на одржување на производните
капацитети
Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на
производство на електрична енергија, носителот на
лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна
и функционална состојба.
Носителот на лиценцата е должен секоја година,
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за
енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна
програма за реализација на планот, како и мислење за
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за
вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.
Планот за одржување на производните капацитети
особено треба да содржи:
- опис на функционална состојба на производните
капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.
14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди
на операторот на преносниот систем, операторот на
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична
енергија во краен случај како и носителот на лиценца за
вршење на енергетска дејност дистрибуција на
електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните
правила за пренос на електрична енергија, Мрежните
правила за дистрибуција на електрична енергија и
Пазарните правила.
15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена
евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.
17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози
задолжително се доставува и во електронска форма.

Бр. 138 - Стр. 79

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. обемот на производство на електрична енергија
во текот на претходната година, вкупно и за секој производен капацитет поодделно (вкупна количина на
произведената и испорачаната електрична енергија на
точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како
и за причините за нивно настанување);
2. финансиски извештај за енергетската дејност
производство на електрична енергија, составен од:
- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. превземени мерки во текот на претходната година за:
- заштита на објектите и средствата преку кои се
врши енергетската дејност од надворешни влијанија и
хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото
работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано
и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на
кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;
4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;
5. извршување на програма за ремонти во претходната година;
6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската
дејност производство на електрична енергија;
7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;
8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;
9. превземени мерки за подобрување на квалитетот
на услугата.
18. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- во писмена и/или електронска форма, месечни и
квартални извештаи за количините на произведената и
испорачаната електрична енергија на точка на прием
во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност производство на
електрична енергија.
19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и
начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Стр. 80 - Бр. 138

17 септември 2014

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната
комисија за енергетика.

6. податоци за батерија – нема батерија;
7. годишно сончево зрачење на таа локација –1310
кWh/m2;
8. очекувано производство на електрична енергија –
504.469 kWh годишно.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

1. име на фотоволтаичен систем – ФЕЦ „Енерго
Вевчани“ со инсталирана моќност од 49,75 кW;
2. локација на фотоволтаичниот систем на преносната/дистрибутивната мрежа - од дистрибутивна мреза
на ЕВН АД Скопје согласно издадено решение за согласност за приклучување;
3. општи податоци:
- година на почеток на градба – 2013 година,
- година на завршеток на градба - 2014 година,
- година на почеток на работа – 2014 година
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
повеќе од 25 години,
4. податоци за опрема:
- број на фотоволтаични модули – 199
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул CS6P од 250 Wp; Canadian Solar;
5. тип, производител и номинални податоци на инвертор –“SG 12KTL – количина 4 од по 12,5 кW;
6. податоци за батерија – нема батерија;
7. годишно сончево зрачење на таа локација –1360
кWh/m2;
8. очекувано производство на електрична енергија –
67.590 kWh годишно.
__________
4296.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11 и 136/11, 79/13 и 41/14), како и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР- Н ДООЕЛ увоз-извоз
Гевгелија, до Регулаторната комисија за енергетика на
Република Македонија, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 10.9.2014 година, донесе

22. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно пропишаниот правилник за снабдување со
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски
период.
23. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши во согласност со одредбите од Законот за
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски
дејности.
Прилог 2
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА ФЕЦ „Енерго
Вевчани“
1. име на фотоволтаичен систем – ФЕЦ „Енерго
Вевчани“ со инсталирана моќност од 400 кW;
2. локација на фотоволтаичниот систем на преносната/дистрибутивната мрежа - од 10 кV извод Вевчани
од ТС 35/10 кV/ кV Суво Поле;
3. општи податоци:
- година на почеток на градба – 2012 година,
- година на завршеток на градба - 2013 година,
- година на почеток на работа – 2013 година
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
повеќе од 25 години,
4. податоци за опрема:
- број на фотоволтаични модули – 1600
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул - TPS107S од 250 Wp; Topray
Solar – China;
5. тип, производител и номинални податоци на
инвертор –“Sun Grow” SG100K3 – количина четири од
по 100 кW;

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА ФЕЦ „Вевчани 2“

ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство трговија и услуги
ЕНЕРГОПОВЕР- Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со седиште на ул. Слободан Митров-Данко бр.57 Гевгелија
му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност
производство на електрична енергија од фотонапонски
електроцентрали „ЕНЕРГОПОВЕР - Н“, „ЕНЕРГОПОВЕР – Н – Е1“ и „ЕНЕРГОПОВЕР – Н – Е2“.
2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на
електрична енергија од фотонапонски електроцентрали
лоцирани на КП бр. 1226/40, КП бр. 1226/76 и КП бр.
1226/77 КО Демир Капија, Општина Демир Капија.
3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности („Службен весник на
РМ“, бр. 143/11, 78/13), ќе донесе одлука за влегување
во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобренијата
за градење, ќе достави извештаи за извршени технички
прегледи од надзорен инженер со кој овој енергетските
објекти се ставаат во употреба.

17 септември 2014

Бр. 138 - Стр. 81

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-106/14
10 септември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР- Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со седиште
на ул. Слободан Митров-Данко бр.57 Гевгелија
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 193.01.1/14
4. Број на деловниот субјект – 6798861
5. Единствен даночен број – 4006012508290
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновливи извори, во фотонапонски електроцентрали, во обем согласно техничките
карактеристики на производниот капацитет.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја
врши во фотонапонски електроцентрали „ЕНЕРГОПОВЕР - Н“, „ЕНЕРГОПОВЕР – Н – Е1“ и „ЕНЕРГОПОВЕР
– Н – Е2 на КП бр. 1226/40, КП бр. 1226/76 и КП бр.
1226/77 КО Демир Капија, Општина Демир Капија.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-

то за производство трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕРН ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со седиште на ул. Слободан Митров-Данко бр.57 Гевгелија, (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество
на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен:
- да обезбеди достапност на договорената енергија
и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со
лиценцата;
- да работи согласно со законите, другите прописи,
како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите
определени во лиценците;
- да доставува извештаи, податоци и информации
до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со
мрежните правила за пренос или мрежните правила за
дистрибуција;
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот
систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со
пазарните правила;
- да обезбеди електрична енергија за сопствените
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во
процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.
13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето
на претходната година. Годишниот извештај содржи
податоци особено за:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на
состојба и биланс на успех, извештај за промените во
главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
3) превземени мерки:
- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и
опремата за вршење на енергетска дејност;
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- за заштита при работа;
- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и
воена и вонредна состојба.
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;
15. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- во писмена и/или електронска форма, квартални и
годишни извештаи за количините на произведената и
испорачаната електрична енергија на точка на прием
во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност производство на
електрична енергија како и други промени во работењето предвидени во правилникот.
16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
инсталации, како и на средствата и опремата потребни
за вршење на енергетската дејност, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
18. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца,
Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе
мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
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Прилог 2
1. Податоци за фотоволтаична централа приклучена
на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:
Прилог.1.таб.1-VI
VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен
на дистрибутивна мрежа:
1. име на фотоволтаичен систем – ФВЕЦ „ЕНЕРГОПОВЕР - Н“ со планирана моќност од 49,75 кW;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1: 25
000 од Агенција за Катастар;
3. локација на фотоволтаичниот систем на преносната/дистрибутивната мрежа - на електродистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје, согласно
решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа;
4. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2014 година,
- година на завршеток на градба - 2014 година,
- година на почеток на работа – 2014 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 40 години.
5. податоци за опрема:
- број на фотоволтаични модули – 199 x 250 W,
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – TPS – 105S,250 Wp од Topray;
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- Моќнoст на модул: 250 Wp,
- Напон на модул: 30.3 V,
- Струја на модул: 8.76 A,
- Вкупна инсталирана моќност: 49.75 кW.
6. тип, производител и номинални податоци на инвертор – SG 12KTL Sungrow ;
- Номинални податоци на инвертор:
- Максимална моќнoст на инвертор: DC 1000 V
7. годишно сончево зрачење на таа локација – 1780
kWh/m2;
8. очекувано производство на електрична енергија –
58.316 kWh – годишно
VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен
на дистрибутивна мрежа:
1. име на фотоволтаичен систем – ФВЕЦ „ЕНЕРГОПОВЕР – Н –Е1“ со планирана моќност од 49,75
кW;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1: 25
000 од Агенција за Катастар;
3. локација на фотоволтаичниот систем на преносната/дистрибутивната мрежа - на електродистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје, согласно
решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа;
4. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2014 година,
- година на завршеток на градба - 2014 година,
- година на почеток на работа – 2014 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 40 години.
5. податоци за опрема:
- број на фотоволтаични модули – 199 x 250 W,
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – TPS – 105S,250 Wp од Topray;
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- Моќнoст на модул: 250 Wp,
- Напон на модул: 30.3 V,
- Струја на модул: 8.76 A,
- Вкупна инсталирана моќност: 49.75 кW.
6. тип, производител и номинални податоци на инвертор – SG 12KTL Sungrow ;
- Номинални податоци на инвертор:
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- Максимална моќнoст на инвертор: DC 1000 V
7. годишно сончево зрачење на таа локација – 1780
kWh/m2;
8. очекувано производство на електрична енергија –
58.316 kWh – годишно
VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен
на дистрибутивна мрежа:
1. име на фотоволтаичен систем – ФВЕЦ „ЕНЕРГОПОВЕР – Н –Е2“ со планирана моќност од 49,75 кW;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1: 25
000 од Агенција за Катастар;
3. локација на фотоволтаичниот систем на преносната/дистрибутивната мрежа - на електродистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје, согласно
решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа;
4. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2014 година,
- година на завршеток на градба - 2014 година,
- година на почеток на работа – 2014 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 40 години.
5. податоци за опрема:
- број на фотоволтаични модули – 199 x 250 W,
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – TPS – 105S,250 Wp од Topray;
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- Моќнoст на модул: 250 Wp,
- Напон на модул: 30.3 V,
- Струја на модул: 8.76 A,
- Вкупна инсталирана моќност: 49.75 кW.
6. тип, производител и номинални податоци на инвертор – SG 12KTL Sungrow ;
- Номинални податоци на инвертор:
- Максимална моќнoст на инвертор: DC 1000 V
7. годишно сончево зрачење на таа локација – 1780
kWh/m2;
8. очекувано производство на електрична енергија –
58.316 kWh – годишно
__________
4297.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11 и 136/11, 79/13 и 41/14), како и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство трговија и услуги ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана
на 10.9.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство трговија и услуги
ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со седиште на ул. Слободан Митров-Данко бр.57 Гевгелија
му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност
производство на електрична енергија од фотонапонски
електроцентрали „ЕНЕРГО СДЛ“, „ЕНЕРГО СДЛ –
ех1“ и „ЕНЕРГО СДЛ – ех2“.
2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на
електрична енергија од фотонапонски електроцентрали
лоцирани на КП бр. 1226/39, КП бр. 1226/74 и КП бр.
1226/75, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

Бр. 138 - Стр. 83

3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности („Службен весник на
РМ“, бр. 143/11, 78/13), ќе донесе одлука за влегување
во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобренијата
за градење, ќе достави извештаи за извршени технички
прегледи од надзорен инженер со кој овие енергетските објекти се ставаат во употреба.
4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-107/14
10 септември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство трговија и услуги
ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со седиште на ул. Слободан Митров-Данко бр.57 Гевгелија
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 192.01.1/14
4. Број на деловниот субјект – 6798969
5. Единствен даночен број – 4006012508304
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонски електроцентрали, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во фотонапонски електроцентрали „ЕНЕРГО СДЛ“, „ЕНЕРГО СДЛ – ех1“ и „ЕНЕРГО СДЛ –
ех2“ на КП бр. 1226/39, КП бр. 1226/74 и КП бр.
1226/75 КО Демир Капија, Општина Демир Капија.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
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енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за производство трговија и услуги ЕНЕРГО - СДЛ
ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со седиште на ул. Слободан Митров-Данко бр.57 Гевгелија, (во понатамошниот
текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен:
- да обезбеди достапност на договорената енергија
и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со
лиценцата;
- да работи согласно со законите, другите прописи,
како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите
определени во лиценците;
- да доставува извештаи, податоци и информации
до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со
мрежните правила за пренос или мрежните правила за
дистрибуција;
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот
систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со
пазарните правила;
- да обезбеди електрична енергија за сопствените
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во
процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.
13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето
на претходната година. Годишниот извештај содржи
податоци особено за:
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1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на
состојба и биланс на успех, извештај за промените во
главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
3) превземени мерки:
- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и
опремата за вршење на енергетска дејност;
- за заштита при работа;
- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и
воена и вонредна состојба.
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;
15. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- во писмена и/или електронска форма, квартални и
годишни извештаи за количините на произведената и
испорачаната електрична енергија на точка на прием
во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност производство на
електрична енергија како и други промени во работењето предвидени во правилникот.
16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап
во објектите, деловните простории, простори, инсталации,
како и на средствата и опремата потребни за вршење на
енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
18. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање
на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува
писмен извештај за движењето на сите параметри кои
што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
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20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
Прилог 2
1. Податоци за фотоволтаична централа приклучена
на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:
Прилог.1.таб.1-VI
VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен
на дистрибутивна мрежа:
1. име на фотоволтаичен систем – ФВЕЦ „ЕНЕРГО
СДЛ“ со планирана моќност од 49,75 кW;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1: 25
000 од Агенција за Катастар;
3. локација на фотоволтаичниот систем на преносната/дистрибутивната мрежа - на електродистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје, согласно
решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа;
4. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2014 година,
- година на завршеток на градба - 2014 година,
- година на почеток на работа – 2014 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 40 години.
5. податоци за опрема:
- број на фотоволтаични модули – 199 x 250 W,
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – TPS – 105S,250 Wp од Topray;
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- Моќнoст на модул: 250 Wp,
- Напон на модул: 30.3 V,
- Струја на модул: 8.76 A,
- Вкупна инсталирана моќност: 49.75 кW.
6. тип, производител и номинални податоци на инвертор – SG 12KTL Sungrow ;
- Номинални податоци на инвертор:
- Максимална моќнoст на инвертор: DC 1000 V
7. годишно сончево зрачење на таа локација – 1780
kWh/m2;
8. очекувано производство на електрична енергија –
58.316 kWh – годишно
VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен
на дистрибутивна мрежа:
1. име на фотоволтаичен систем – ФВЕЦ „ЕНЕРГО
СДЛ - ех1“ со планирана моќност од 49,75 кW;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1: 25
000 од Агенција за Катастар;
3. локација на фотоволтаичниот систем на преносната/дистрибутивната мрежа - на електродистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје, согласно
решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа;
4. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2014 година,
- година на завршеток на градба - 2014 година,
- година на почеток на работа – 2014 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 40 години.
5. податоци за опрема:
- број на фотоволтаични модули – 199 x 250 W,
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – TPS – 105S,250 Wp од Topray;

- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- Моќнoст на модул: 250 Wp,
- Напон на модул: 30.3 V,
- Струја на модул: 8.76 A,
- Вкупна инсталирана моќност: 49.75 кW.
6. тип, производител и номинални податоци на инвертор – SG 12KTL Sungrow ;
- Номинални податоци на инвертор:
- Максимална моќнoст на инвертор: DC 1000 V
7. годишно сончево зрачење на таа локација – 1780
kWh/m2;
8. очекувано производство на електрична енергија –
58.316 kWh – годишно
VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен
на дистрибутивна мрежа:
1. име на фотоволтаичен систем – ФВЕЦ „ЕНЕРГО
СДЛ - ех2“ со планирана моќност од 49,75 кW;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1: 25
000 од Агенција за Катастар;
3. локација на фотоволтаичниот систем на преносната/дистрибутивната мрежа - на електродистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје, согласно
решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа;
4. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2014 година,
- година на завршеток на градба - 2014 година,
- година на почеток на работа – 2014 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 40 години.
5. податоци за опрема:
- број на фотоволтаични модули – 199 x 250 W,
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – TPS – 105S,250 Wp од Topray;
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- Моќнoст на модул: 250 Wp,
- Напон на модул: 30.3 V,
- Струја на модул: 8.76 A,
- Вкупна инсталирана моќност: 49.75 кW.
6. тип, производител и номинални податоци на инвертор – SG 12KTL Sungrow ;
- Номинални податоци на инвертор:
- Максимална моќнoст на инвертор: DC 1000 V
7. годишно сончево зрачење на таа локација – 1780
kWh/m2;
8. очекувано производство на електрична енергија –
58.316 kWh – годишно
__________
4298.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11 и 136/11, 79/13 и 41/14), како и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на
електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт – импорт Скопје, до Регулаторната комисија за енергетика
на Република Македонија, за издавање на лиценца за
производство на електрична енергија, на седницата одржана на 10.9.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на електрична
енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт – импорт Скопје,
со седиште на ул. Сава Ковачевиќ бр.1 ламела 4-2
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Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетска
дејност производство на електрична енергија од мала
хидроцентрала МХЕЦ „Големо Илино “ бр.257.
2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на
електрична енергија од мала хидроцентрала во Општина Демир Хисар.
3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности („Службен весник на
РМ“, бр. 143/11, 78/13), ќе донесе одлука за влегување
во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за
градење, ќе достави извештај за извршен технички
преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски
објект се става во употреба.
4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-129/14
10 септември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство на електрична енергија
БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт – импорт Скопје, со седиште на ул. Сава Ковачевиќ бр.1 ламела 4-2 Скопје
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 191.01.1/14
4. Број на деловниот субјект – 6747990
5. Единствен даночен број – 4058011511549
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се
смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Големо
Илино“ бр. 257 за машинска зграда на КП 568/5 и 1817
КО Големо Илино, општина Демир Хисар
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на носителот
на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да:
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките
средства и опрема;
- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа
за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно
Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција
на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична
моќност и енергија до точката на прием во системот за
дистрибуција на електрична енергија;
- го достави Договорот за откуп на електрична
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
- се придржува кон склучениот Договор за откуп на
електрична енергија;
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
13. Планирање на одржување на производните
капацитети
Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на
производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и
функционална состојба.
Носителот на лиценцата е должен секоја година,
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за
енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна
програма за реализација на планот, како и мислење за
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за
вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.
Планот за одржување на производните капацитети
особено треба да содржи:

17 септември 2014

- опис на функционална состојба на производните
капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.
14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди
на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична
енергија, сите потребни податоци и информации кои се
неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос
на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.
15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.
17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловнот работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. обемот на производство на електрична енергија
во текот на претходната година, вкупно и за секој производен капацитет поодделно (вкупна количина на
произведената и испорачаната електрична енергија на
точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини,
како и за причините за нивно настанување);
2. финансиски извештај за енергетската дејност
производство на електрична енергија, составен од:
- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. превземени мерки во текот на претходната година за:
- заштита на објектите и средствата преку кои се
врши енергетската дејност од надворешни влијанија и
хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
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- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано
и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на
кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;
4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;
5. извршување на програма за ремонти во претходната година;
6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската
дејност производство на електрична енергија;
7. извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;
8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;
9. превземени мерки за подобрување на квалитетот
на услугата.
18. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- во писмена и/или електронска форма, месечни и
квартални извештаи за количините на произведената и
испорачаната електрична енергија на точка на прием
во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност производство на
електрична енергија.
19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната
комисија за енергетика.
21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за
вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
22. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
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согласно пропишаниот правилник за снабдување со
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање
на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува
писмен извештај за движењето на сите параметри кои
што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
23. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши во согласност со одредбите од Законот за
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

О Д Л УК А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштво за трговија и услуги СУПЕР ЕНЕРЏИ СОЛУШН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса ул. Борис Трајковски бр.68 Скопје, му
се издава лиценца за вршење на енергетска дејност
снабдување со електрична енергија.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
во вршењето на енергетската дејност снабдување со
електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со
електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа
одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-132/14
10 септември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 2
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ГОЛЕМО
ИЛИНО 257
- број на производни единици (агрегати):.........еден
- проценет животен век.............................40 години
- тип, производител и номинални податоци за турбината:
- тип Пелтон со вертикално вратило
- производител..............................GUGLER Аврстија
- нето пад .............................................................118 m
- номинален проток.......................................0,45 m3/s
- број на вртежи.............................................750 min-1
- максимална моќност.....................................466 kW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
- тип - трофазен синхрон генератор
- вратило вертикално
- работен напон 0,4 kV
- фреквенција 50 Hz
- производител: ................................... TES, Австрија
- номинална привидна моќност.................546 kVA
- номинална активна моќност.......................436,8 kW
- број на вртежи.........................................750 min-1
- cosφ……………………………………….....0.8
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:
- тип .........................................................трофазен сув
- производител: ......................................Тesar
- преносен однос.....................................0,4/10 kV/kV
- моќност..................................................630 kVA
- фреквенција..........................................50 Hz
__________
4299.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11, 79/13 и 164/13), како и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на Друштво за трговија и услуги
СУПЕР ЕНЕРЏИ СОЛУШН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ
Скопје со седиште на адреса ул. Борис Трајковски
бр.68 Скопје, за издавање на лиценца за снабдување со
електрична енергија, на седницата одржана на
10.9.2014 година, донесе

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за трговија и услуги СУПЕР ЕНЕРЏИ
СОЛУШН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопјесо седиште
на адреса ул. Борис Трајковски бр.68 Скопје
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Снабдување со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата
10.09.2014 година
4. Датум на важење на лиценцата
10.09.2024 година
5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 194.11.1/14
6. Број на деловниот субјект – 6156452
7. Единствен даночен број – 4030006609962
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична
енергија.
Како снабдување со електрична енергија во смисла
на оваа лиценца, се смета набавување на електрична
енергија од земјата и од странство, заради продажба на
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот
на електропреносниот или операторите на електродистрибутивните системи како и продажба на купувачи во
странство, согласно член 79 од Законот за енергетика.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност снабдување со електрична
енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку
склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.
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10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност снабдување со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата
територија на Република Македонија и странство.
11. Услови и начин на извршување на обврските на носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно купопродажните договори;
- обезбеди од операторите соодветен преносен
и/или дистрибутивен капацитет во согласност со важечките тарифи, пазарните правила, мрежните правила
за пренос и мрежните правила за дистрибуција за електричната енергија која се обврзал да ја испорача на
своите потрошувачи
- им фактурира на своите потрошувачи надоместок
за испорачаната електрична енергија по договорната
цена како и надоместок за користење на пазарот на
електрична енергија. Доколку снабдувачот има склучено договор со операторот на дистрибутивниот систем,
согласно членот 74 став (4) од Законот за енергетика,
снабдувачот на електрична енергија на своите потрошувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за користење на преносниот и/или дистрибутивниот систем.
Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за потрошената активна и/или реактивна електрична енергија
и за ангажираната електрична моќност, извршени од
соодветниот оператор на системот;
- работи во согласност со правилата за снабдување
и правилата за пазарот на електричната енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да
се исполнат обврските кон купувачите како и да ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe утврдени
со пазарните правила;
- доставува до операторот на пазарот на електрична
енергија податоци за трансакциите и плановите за потрошувачката на електрична енергија за своите потрошувачи неопходни за пресметка на неурамнотежувањата, во согласност со пазарните правила, мрежните
правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција;
- ги плати набавените количини на електрична
енергија, како и закупените капацитети и соодветните
регулирани услуги од операторите на електропреносниот систем и/или на дистрибутивните системи и операторот на пазарот на електрична енергија;
- достави до Регулаторната комисија за енергетика,
по нејзино барање и во определен рок, информации и
извештаи за своите трансакции и деловните активности
што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на територијата на Република Македонија ра-бо¬ти во согласност со законите, другите прописи и општи акти на
Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична
енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и
здравјето на луѓето и заштита при работа;
- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на
енергетска дејност снадбување со електрична енергија;
- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите;
12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;

Бр. 138 - Стр. 89

- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот,
приходите и расходите со резултатите од работењето,
како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на
состојба и биланс на успех, извештај за промените во
главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
14. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да до-ставува:
- информации за испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, според напонското ниво на приклучок и категоријата на
потрошувачите, согласно Табела 1 и Табела 2 кои се
составен дел на оваа лиценца;
- испорачаните количини на електрична енергија да
се доставуваат квартално, но оддвоени по месеци;
- известувања за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност снабдување со електрична енергија;
- како и други промени во работењето во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што
е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за
лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа
лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
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4300.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11 и 136/11, 79/13 и 41/14), како и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство,трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт – импорт
Скопје до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана
на 10.09.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство,трговија и услуги ЕЛ
ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт – импорт Скопје, со седиште
на ул. Желево бр.2-2/10 Скопје му се издава лиценца за
вршење на енергетска дејност производство на електрична
енергија од мала хидроцентрала МХЕЦ „ Ештерец“ бр.372.
2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на
електрична енергија од мала хидроцентрала во Општина Пробиштип.
3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности („Службен весник на
РМ“, бр. 143/11, 78/13), ќе донесе одлука за влегување
во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за
градење, ќе достави извештај за извршен технички
преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски
објект се става во употреба.
4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-133/14
10 септември 2014 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство,трговија и услуги ЕЛ
ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт – импорт Скопје, со седиште на ул. Желево бр.2-2/10 Скопје
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 190.01.1/14
4. Број на деловниот субјект – 6658466
5. Единствен даночен број – 4057010510410
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се
смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја
врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Ештерец “ бр. 372
на КП 551/4 ИЛ бр.55 КО Зелен Град, КП 764/2 и КП
768/4 ИЛ бр.94 КО Зелен Град, КП 764 ИЛ бр.57 КО
Зелрн Град, КП 120/2 и КП 1699/2 ИЛ бр.172 КО Шталковица, КП 119 и КП 120 ИЛ бр.56 КО Шталковица, КП
1699 ИЛ бр.59 КО Шталковица, КП 626/6 ИЛ бр.1484
КОЗлетово, КП 626/1 ИЛ бр.1343 КО Злетово, КП 618/
ИЛ бр.250 КО Злетово, КП 618/2 ИЛ бр.390 КО Злетово.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење
на системот за дистрибуција на електрична енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на носителот
на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да:
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките
средства и опрема;
- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа
за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно
Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција
на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична
моќност и енергија до точката на прием во системот за
дистрибуција на електрична енергија;
- го достави Договорот за откуп на електрична
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
- се придржува кон склучениот Договор за откуп на
електрична енергија;
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
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13. Планирање на одржување на производните
капацитети
Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на
производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и
функционална состојба.
Носителот на лиценцата е должен секоја година,
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за
енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна
програма за реализација на планот, како и мислење за
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за
вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.
Планот за одржување на производните капацитети
особено треба да содржи:
- опис на функционална состојба на производните
капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.
14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди
на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична
енергија односно снабдувачот со електрична енергија во
краен случај како и носителот на лиценца за вршење на
енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија,
сите потребни податоци и информации кои се неопходни
за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во
согласност со Мрежните правила за пренос на електрична
енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.
15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.
17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. обемот на производство на електрична енергија
во текот на претходната година, вкупно и за секој производен капацитет поодделно (вкупна количина на
произведената и испорачаната електрична енергија на
точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
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метраење на планираните и непланираните прекини,
како и за причините за нивно настанување);
2. финансиски извештај за енергетската дејност
производство на електрична енергија, составен од:
- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. превземени мерки во текот на претходната година за:
- заштита на објектите и средствата преку кои се
врши енергетската дејност од надворешни влијанија и
хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано
и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на
кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;
4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;
5. извршување на програма за ремонти во претходната година;
6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската
дејност производство на електрична енергија;
7. извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;
8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;
9. превземени мерки за подобрување на квалитетот
на услугата.
18. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- во писмена и/или електронска форма, месечни и
квартални извештаи за количините на произведената и
испорачаната електрична енергија на точка на прием
во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност производство на
електрична енергија.
19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната
комисија за енергетика.
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21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за
вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
22. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно пропишаниот правилник за снабдување со
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на
Регулаторната комисија за енергетика, да доставува
писмен извештај за движењето на сите параметри кои
што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
23. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши во согласност со одредбите од Законот за
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
Прилог 2
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ЕШТЕРЕЦ 372
- број на производни единици (агрегати):..........еден
- проценет животен век............................40 години
- тип, производител и номинални податоци за турбината:
- тип Пелтон со хоризонтално вратило
- производител ......................................... ВАПТЕК,
Бугарија
- нето пад ......................................................114 m
- номинален проток...................................0,36 m3/s
- број на вртежи............................................600 min-1
- максимална моќност...............................362 kW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
- тип - трофазен синхрон генератор
- вратило вертикално
- работен напон 0,4 kV
- фреквенција 50 Hz
- производител: ........................................ Хидрогенератор МЈТ 500 ЅА10 Mareli, Италиа
- номинална привидна моќност...................470kVA
- оминална активна моќност.................................376
kW
- број на вртежи.........................................600min-1
- cosφ…………………………………….......….....0.8
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:
- тип .........................................................трофазен сув
- преносен однос.....................................0,4/10 kV/kV
- моќност..................................................630 kVA
- фреквенција.................................................50 Hz

4301.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11 и 79/13) и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен
весник на РМ“, бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на Друштво за трговија со електрична енергија
МВМ ПАРТНЕР ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 10.9.2014 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштво за трговија со електрична енергија
МВМ ПАРТНЕР ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса
ул. 8-ма Ударна Бригада бр.43-3 Скопје, сe издава лиценца за вршење на енергетската дејност снабдување
со електрична енергија.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
во вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за
вршење на енергетска дејност трговија со електрична
енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-149/14
10 септември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за трговија со електрична енергија МВМ
ПАРТНЕР ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса ул. 8ма Ударна Бригада бр.43-3 Скопје
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата:
10.09.2014 година
4. Датум до кога важи лиценцата:
10.09.2024 година
5. Евидентен број на издадената лиценца:
ЕЕ – 195.10.1/14
6. Број на деловниот субјект - 6947832
7. Единствен даночен број - 40380014543838
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична
енергија.
Како трговија со електрична енергија, во смисла на
оваа лиценца се смета купување на електрична енергија
од земјата и од странство, заради продажба на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и
операторите на дистрибутивните системи како и продаж-
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ба на купувачи во странство согласно член 81 од Законот
за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може
да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги
исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на
електрична енергија, утврдени во пазарните правила.
Трговецот со електрична енергија, во случаите кога
врши прекугранични трансакции на електрична енергија
која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен и/или
дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со пазарните прави-ла, мрежните правила за пренос
на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети.

12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и
паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба
на електрична енергија и договори за закупување на
преносен и/или дистрибутивен капацитет.

13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на
состојба и биланс на успех, извештај за промените во
главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.
11. Услови и начин на извршување на обврските
на носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно купопродажните договори;
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен
капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши
прекугранични трансакции на електрична енергија за
своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети;
- работи во согласност со правилата за пазар на
електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските
кон купувачите;
- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe
утврдени со пазарните правила;
- им фактурира на потрошувачите за испорачаната
електричната енергија кога е во својство на снабдувач
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно пазарните правила, како и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулираните
услуги, согласно превземените обврски за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;
- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините
на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купoпродажба на електрична
енргија како и соодветните договори за прекугранични
трансакции низ преносната мрежа во согласност со пазарните правила;
- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и
извештаи за своите трансакции и деловни активности
при продажбата на електрична енeргија во својство на
снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична
енергија, утврдени во пазарните правила;
- работи во согласност со законите, другите прописи и
општи акти на Република Македонија, а особено оние кои
се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на
потрошувачите, заштита на животната средина, животот
и здравјето на луѓето и заштита при работа;

14. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- информации за испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца;
- испорачаните количини на електрична енергија да
се доставуваат на квартално, но оддвоени по месеци;
- известувања за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија;
- како и други промени во работењето согласно
правилникот.
15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден
увид во целокупната документација која што се однесува
на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена
лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
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4302.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за
енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), и член 10, став
4 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за дистрибуција на електрична енергија ДИНО ДИНАМИКС ДООЕЛ Скопје, на ден 10.9.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА
ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 84/13 од 6.9.2013 година, на Друштвото за
дистрибуција на електрична енергија ДИНО ДИНАМИКС ДООЕЛ Скопје, се продолжува до 6.3.2015 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во Службен весник на Република Македонија.
УП1 Бр. 08-84/13
10 септември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
__________

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
4303.
Врз основа на члeн 56 став 1 точка 14, а во врска со член 54 став 1, точка 8, член 63а, 63б и 63в од Законот за
здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000,
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010,
156/2010, 53/2011, 26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014 и 97/2014), и член 16 и 17 од
Правилникот за утврдување на критериуми и постапка за одредување на референтни цени на лекови („Службен
весник на Република Македонија“ број 158/2009 и 138/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 18 јули 2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ
ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008, 19/2008,
22/2008, 37/2008, 60/2008, 83/2008, 100/2008, 132/2008, 67/2009, 95/2009, 104/2009, 141/2009, 8/2010, 33/2010, 44/2010,
58/2010, 63/2010, 105/2010, 171/2010, 26/2011, 99/2011, 5/2012, 29/2012, 42/2012, 68/2012, 90/2012, 106/2012, 138/2012,
159/2012, 164/2012, 18/2013, 54/2013, 119/2013, 172/2013, 10/2014 и 98/2014), се вршат следните измени и дополнувања:
Се утврдуваат нови референтни цени за следните лекови:
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Кај ATC кодот L02BG03 – „Anastrazole таблети 1mg“, во колоната 5, заштитеното име „ANASTRO-CELL
филм обл.табл. 30x1mg“ се заменува со „ALTRAVESA филм обл.табл. 28x1mg“, во колоната 7, бројот „30“ се
заменува со бројот „28“, a во колоната 8, бројот „2.193,00“ се заменува со бројот „2.047,00“.
Кај ATC кодот N03AG01 – „Valproic acid, sodium valproate таблети со продолжено ослободување 300mg“,
во колоната 5, заштитеното име „SODIUM VALPROATE + VALPROIC ACID PLIVA“ се заменува со
„VALPROAT – RATIOPHARM CHRONO“.
Кај ATC кодот N03AG01 – „Valproic acid, sodium valproate таблети со продолжено ослободување 500mg“,
во колоната 5, заштитеното име „SODIUM VALPROATE + VALPROIC ACID PLIVA“ се заменува со
„VALPROATE DE SODIUM TEVA LP“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весникна Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.
Бр. 02-12384/2
24 јули 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.
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4304.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 а во врска со
член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“
број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008,
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011,
26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014,
44/2014 и 97/2014), Управниот одбор на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија, на седницата
одржана на 18 јули 2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА ЗАВРШЕНИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КОНСУЛТАТИВНИ СТОМАТОЛОШКИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
ЦЕНИ, КАКО И ЦЕНИ НА ЗАВРШЕНИТЕ УСЛУГИ
Член 1
Во Одлуката за усвојување на методологија за утврдување на завршени специјалистички консултативни
стоматолошки здравствени услуги и методологија за
утврдување на цени, како и цени на завршените услуги
(„Службен весник на Република Македонија” број
132/2007 и 137/2007), во табелата со наслов – „Цени на
завршени пакети во ортодонцијата“, по услугата
„ОRТ16“ се додава следната услуга:
Шифра

Вид на здравствена услуга

ОRТ17

Оптуратор

Референтна
цена
3.120

Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од
министерот за здравство.
Бр. 02-12384/4
24 јули 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.
__________

4305.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 а во врска со
член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008,
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011,
26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014,
44/2014 и 97/2014), Управниот одбор на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија, на седницата
одржана на 18 јули 2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ПАКЕТИТЕ
ВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И
ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ СО ДОМАШНО
ЛЕКУВАЊЕ
Член 1
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на
пакети на услуги во превентивната здравствена заштита и итната медицинска помош со домашно лекување

(„Службен весник на Република Македонија” број
171/2010 и 151/2011), во членот 2 во табелата, по пакетот ПРЕ7 се додава следниот пакет:
Шифра
ПРЕ8

Вид на здравствена услуга
Рурален тим

Референтна
цена
90.300

Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од
министерот за здравство.
Бр. 02-12384/5
24 јули 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.
__________

4306.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 а во врска со
член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008,
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011,
26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014,
44/2014 и 97/2014), Управниот одбор на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија, на седницата
одржана на 18 јули 2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ЗДРАВСТВЕНИ
УСЛУГИ ОД РАДИОДИЈАГНОСТИКА
Член 1
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на
здравствени услуги од радиодијагностика („Службен
весник на Република Македонија” број 102/2007,
132/2007 и 37/2008), во членот 2 во табелата со поднаслов – „Компјутерска томографија“, услугите со шифра
РД0315 и РД0324, со назив „Дополнителна серија по
менување на калем и апликација на контрасни средства“ се бришат.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од
министерот за здравство.
Бр. 02-12384/6
24 јули 2014 година
Скопје

Управен одбор
Заменик на претседателот,
Ангел Митевски, с.р.
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4307.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 а во врска со
член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008,
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011,
26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014,
44/2014 и 97/2014), Управниот одбор на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија, на седницата
одржана на 18 јули 2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ
ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИТЕ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ
НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО –
КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА –
АМБУЛАНТСКИ
Член 1
Во Одлуката за утврдување на референтни цени за
пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативната здравствена заштита – амбулантски („Службен весник на Република Македонија” број 44/2010, 58/2010, 92/2010, 105/2010,
122/2010, 154/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011,
181/2011, 138/2012, 88/2013, 10/2014, 47/2014 и
98/2014), во членот 2, во табелата со поднаслов – „Пакети на здравствени услуги за дерматологија“, по услугата АДМ13 се додава следната табела:
Шифра

Вид на здравствена услуга

АДМ14

Склерозација на вени и капилари, инцизија на тромби
МЕД тест со УВ фототерапија на цело тело (тест на
одредување на минимална
еритемна доза)
20 ПУВА на цело тело
МЕД тест (тест на одредување на минимална еритемна
доза)
Поединечна УВБ или ПУВА
фотоекспозиција до 4 сеанси
Поединечна УВБ или ПУВА
фотоекспозиција до 8 сеанси
Photopatch тест

АДМ15

АДМ16
АДМ17

АДМ18

АДМ19

АДМ20

Референтна
цена
1.000

5.000
4.000

800

800

1.600
1.100

Називот на услугата АНМ17 се менува и гласи:
„Проширен пакет со 2 неврофизиолошки процедури
или ЕМГ или ЕЕГ по депривација на спиење“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од
министерот за здравство.
Бр. 02-12384/7
24 јули 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.
__________

4308.
Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за
здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001,
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007,
82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010,
53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014,
44/2014 и 97/2014), и член 95 од Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од
задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 54/2012, 138/2012,
164/2012, 57/2013, 64/2013, 88/2013, 119/2013, 145/2013,
172/2013 и 34/2014), Управниот одбор на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 18 јули 2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ
ПРЕДВИДЕНИ ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното
здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 133/2011, 5/12, 29/12, 79/12,
57/2013, 64/2013, 88/2013, 105/2013, 119/2013,
138/2013, 165/2013 и 34/2014), во членот 1 образецот:
Барање за ослободување од партиципација (образецП1) се заменува со нов образец кој е составен дел на
оваа одлука.
Во членот 1 образецот: Конзилијарно мислење за
остварување на право на специјализирана медицинска
рехабилитација како продолжено болничко лекување,
се брише.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-12384/8
24 јули 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.
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4309.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со
член 32 став 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија" број
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003,
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008,
6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012,
16/2013 43/2013, 44/2013 и 97/2014), Управниот одбор
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија,
на седницата одржана на 18 јули 2014 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА
УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО
ВКУПНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ
УСЛУГИ И ЛЕКОВИТЕ
Член 1
Во Одлуката за утврдување на висината на учеството
на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите („Службен весник на Република
Македонија" број 48/2001, 52/2001, 17/2005, 47/2005,
86/2007, 102/2007, 151/2007, 9/2009, 22/2009, 65/2010,
20/2012, 26/2012, 54/2012 и 98/2013) во членот 8 став 1 и 2
по зборот „месечен“ се додава зборот „нето“.
Член 2
Во членот 9, по зборот „вкупниот“ се додава зборот „нето“.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија" а
ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.
Бр. 02-12384/10
24 јули 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.
__________

4310.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 и член 69 од
Законот за здравственото осигурување („Службен весник
на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000,
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007,
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010,
156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013,
43/2014, 44/2014 и 97/2014) Управниот одбор на Фондот
за здравствено осигурување на Македонија, на седницата
одржана на 18 јули 2014 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ
ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од здравственото осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ број 54/2012,

138/2012, 164/2012, 57/2013, 64/2013, 88/2013, 119/2013,
145/2013, 172/2013 и 34/2014), во членот 78 се брише зборот „најблиската“, а на крајот на реченицата се додаваат
зборовите „односно специјалист/субспецијалист“.
Член 2
Членот 79 се менува и гласи:
„Осигуреното лице може да оствари право на
специјализирана медицинска рехабилитација како
продолжено болничко лекување на начин и постапка
пропишана во Правилникот за специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко
лекување.“
Член 3
Членот 80 се брише.
Член 4
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе
се објави по добивањето на согласност од Министерот за
здравство, а ќе се применува од 1.10.2014 година.
Бр. 02-12384/9
24 јули 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
4311.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на
платите во Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97,
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10,
11/12, 145/12 и 170/13), Министерството за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец август
2014 година, во однос на месец јули 2014 година, е пониска за 0,5%.
2. Исплатата на платите за месец август 2014 година, во однос на месец јули 2014 година, работодавачите
од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во
Република Македонија, ја вршат на нивото на правото
утврдено за претходниот месец.
Министер,
Диме Спасов, с.р.
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