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2102.

Врз основа на член 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
СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за спречување на корупцијата,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 ноември 2006 година.
Бр. 07-4371/1
Претседател
24 ноември 2006 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА
Член 1
Во Законот за спречување на корупцијата (“Службен
весник на Република Македонија” број 28/2002 и
46/2004), во членот 11 став (1) зборовите: “За изборна
кампања” се заменуваат со зборовите: “Од донесувањето
на одлуката за распишување на избори па сé до завршувањето на изборот за претседател на Република Македонија, за пратеници во Собранието на Република Македонија,
како и за избор на градоначалник или членови на советот
на општините и на градот Скопје”, а зборовите: “единиците на локалната самоуправа” се заменуваат со зборовите:
“на општините и градот Скопје”.
Во ставот (2) зборовите: “Во текот на изборната
кампања за избор на претседател на Републиката, за
избор на пратеници, градоначалник или членови на
совет на единица на локална самоуправа” се заменуваат со зборовите: “Од денот на донесувањето на Одлуката за распишување на избори до завршувањето
на изборот на претседател на Република Македонија,
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пратеници во Собранието на Република Македонија и
изборот на Владата на Република Македонија согласно
со резултатите од изборите, како и од денот на донесувањето на Одлуката за распишување на избори па до
завршувањето на изборите за избор на градоначалник
или членови на советот, односно до конституирањето
на советот на општините и на градот Скопје”.
Во ставот (3) зборовите: “Во текот на изборната
кампања од ставот (2) на овој член” се заменуваат со
зборовите: “Од денот на донесувањето на Одлуката за
распишување на избори до завршувањето на изборот
на претседател на Република Македонија, пратеници
во Собранието на Република Македонија и изборот на
Владата на Република Македонија согласно со резултатите од изборите, како и од денот на донесувањето на
Одлуката за распишување на избори па до завршувањето на изборите за избор на градоначалник или членови на советот, односно до конституирањето на советот на општините и на градот Скопје”, а по зборот “капитал” се додаваат зборовите: “ниту да се потпишуваат
колективни договори”.
Член 2
Во насловот на членот 13 и во членот 13 став (1)
зборовите: “средствата од нелегални избори” се заменуваат со зборовите: “противправни и анонимни извори на финансирање”.
Во ставот (2) зборовите: “средствата од нелегални
извори” се заменуваат со зборовите: “противправни и
анонимни извори на финансирање”.
Член 3
Во членот 14 ставови (2) и (3) зборовите: “и Државната изборна комисија” се бришат.
Член 4
Во членот 15 став (1) по зборовите: “Државната комисија” се додаваат зборовите: “може да”, а зборовите:
“во периодот од една година од денот на” се заменуваат со зборот “по”, а по зборовите: “завршувањето на”
се додаваат зборовите: “изборите за “.
Ставот (2) се брише.
Ставот (3) станува став (2).
Ставот (4) кој станува став (3) се менува и гласи:
“За извршениот увид од ставот (1) на овој член Државната комисија во рок од 30 дена му доставува извештај на Собранието на Република Македонија. Извештајот се објавува во средствата за јавно информирање.”
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Член 5
Во членот 16 став (1) зборовите: “општествено значајна” се бришат.
Член 6
Насловот на членот 18 се менува и гласи: “Ослободување од чување на класифицирани информации”.
Во членот 18 зборовите: “државна, воена или службена тајна” се заменуваат со зборовите: “класифицирани информации”, а точката на крајот на реченицата се
брише и се додаваат зборовите: “согласно со закон”.
Член 7
Во членот 26 став (1) по зборовите: “државните органи”
се додаваат зборовите: “општините, градот Скопје”.
Ставот (2 ) се брише.
Член 8
Во членот 30 по зборот “прима” се додава зборот
“лични”.
Член 9
Во членот 32 ставовите (2) и (3) се бришат.
Во ставот (4) кој станува став (2) зборовите:
“одредбите од ставовите (1) до (3)” се заменуваат со
зборовите: “одредбата од ставот (1)”.
Член 10
Членот 33 се менува и гласи:
“(1) Избран или именуван функционер, одговорно
лице во јавно претпријатие, јавна установа или друго
правно лице кое располага со државен капитал, при изборот или именувањето, а најдоцна во рок од 30 дена
од денот на изборот или именувањето, пополнува анкетен лист со детален попис на недвижен имот, подвижни предмети од поголема вредност, хартии од вредност
и побарувања и долгови, како и друг имот што е во негова сопственост, или сопственост на членовите на неговото семејство, со наведување на основот на стекнување на пријавениот имот и депонира заверена изјава
од нотар за откажување од заштита на банкарска тајна
во однос на сите сметки во домашни и странски банки,
како и изјава за согласност за јавно објавување на податоците за имотната состојба од анкетниот лист.
(2) Лицето од ставот (1) на овој член има обврска
да пополни анкетен лист во рок од 30 дена по престанувањето на функцијата.
(3) Лицето од ставот (1) на овој член кое во рок од
30 дена по престанокот на функцијата е избрано или
именувано на иста или на друга функција е должно да
ја извести Државната комисија за новиот избор или
именување, а анкетниот лист од ставот (2) на овој
член ќе се смета за анкетен лист доставен во рокот од
ставот (1) на овој член.
(4) Лицето од ставот (1) на овој член, анкетните листови од ставовите (1) и (2) на овој член и изјавата од
ставот (1) на овој член ги доставува до Државната комисија и Управата за јавни приходи.”
Член 11
По членот 33 се додаваат два нови члена 33-а и 33б, кои гласат:
“Член 33-а
(1) Службено лице при вработувањето во државните органи, во општинската администрација и администрацијата на
градот Скопје најдоцна во рок од 30 дена од денот на вработувањето пополнува анкетен лист со детален попис на недвижен имот, подвижни предмети од поголема вредност, хартии од вредност, побарувања и долгови, како и друг имот
што е во негова сопственост, или сопственост на членовите
на неговото семејство, со наведување на основот на стекнување на пријавениот имот.
(2) Лицето од ставот (1) на овој член има обврска
да пополни анкетен лист во рок од 30 дена по престанувањето на вработувањето во органите од ставот (1)
на овој член.
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(3) За службеното лице од ставот (1) на овој член
кое се вработува од еден во друг орган без објавување
на јавен оглас, пополнетиот анкетен лист од ставот (2)
на овој член ќе се смета за анкетен лист доставен во рокот од ставот (1) на овој член.
(4) Службеното лице од ставот (1) на овој член, анкетните листови од ставовите (1) и (2) на овој член ги
доставува до органот во кој е вработено.
(5) Органот во кој службеното лице е вработено е
должен анкетниот лист да го достави до Државната комисија по нејзино барање.
(6) Министерот за правда донесува акт за начинот
на постапување со анкетните листови од овој член.
Член 33-б
Содржината и формата на образецот на анкетниот
лист ги пропишува Државната комисија.”
Член 12
Во членот 34 став (1) по зборот “должно” се додаваат зборовите: “во рок од 30 дена”.
Член 13
Називот пред членот 35 и членот 35 се менуваат и
гласат:
“Јавност на анкетниот лист
Член 35
(1) Податоците од анкетниот лист претставуваат
информации од јавен карактер, освен податоците заштитени со закон.
(2) Податоците од анкетните листови, освен податоците заштитени со закон на лицата од членот 33 став
(1) на овој закон, се објавуваат на веб страницата на
Државната комисија.”
Член 14
Во членот 36 став (1) по зборовите: “ако лицето” се
додаваат зборовите: “не дало анкетен лист, или”.
Член 15
Во членот 47 став (1) зборот “овој” се брише.
Член 16
Членот 48 се менува и гласи:
“(1) Членовите на Државната комисија ги именува
Собранието на Република Македонија со мандат од пет
години, без право на повторно именување.
(2) Од редот на членовите именувани според ставот
(1) на овој член, Државната комисија избира претседател со мандат од една година.”
Член 17
По членот 48 се додаваат четири нови члена 48-а,
48-б, 48-в и 48-г, кои гласат:
“Член 48-а
За член на Државната комисија може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:
- да е државјанин на Република Македонија и да
има постојано место на живеење во Република Македонија и
- да има високо образование од областа на правото
и економијата, да ужива углед во вршењето на функцијата и најмалку осум години работно искуство.
Член 48-б
(1) Собранието на Република Македонија го објавува огласот за именување на членови на Државната комисија во “Службен весник на Република Македонија”
и во дневниот печат.
(2) Огласот од ставот (1) на овој член трае 15 дена
од денот на неговото објавување во “Службен весник
на Република Македонија”.
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(3) При изборот на членовите на Државната комисија да се има предвид принципот за соодветна и правична застапеност.
(4) Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија подготвува предлог на листа од пријавените кандидати и ја
доставува до Собранието на Република Македонија.
Член 48-в
(1) Претседателот на Државната комисија пред
истекот на неговиот мандат за претседател може да биде разрешен по негово барање.
(2) Доколку претседателот е разрешен согласно со
ставот (1) на овој член, Државната комисија избира
претседател за остатокот на мандатот на разрешениот
претседател.
Член 48-г
(1) Членовите на Државната комисија имаат статус
на именувани лица.
(2) Членовите на Државната комисија имаат право
на месечен надоместок во висина од 2,5 просечни месечни нето плати исплатени по работник на ниво на Република Македонија.”
Член 18
Членот 48-а кој станува член 48-д се менува и гласи:
“Член 48-д
(1) Собранието на Република Македонија го разрешува членот на Државната комисија пред истекот на
мандатот по предлог на Комисијата за прашањата на
изборите и именувањата, ако:
- сам го побара тоа;
- е осуден за кривично дело за кое му е изречена
ефективна казна затвор во траење повеќе од шест месеца и
- трајно ја загуби способноста за вршење на функцијата.
(2) Исполнувањето на условите за разрешување од
ставот (1) на овој член ги утврдува Државната комисија
со мнозинство гласови од вкупниот број членови и поднесува иницијатива за разрешување на член на Државната
комисија до Собранието на Република Македонија.”
Член 19
По членот 48-д се додава нов член 48-ѓ, кој гласи:
“Член 48-ѓ
Кога член на Државната комисија е разрешен согласно со одредбите од членот 48-д на овој закон, Собранието
на Република Македонија објавува оглас за именување за
член на Државната комисија со мандат во траење до
истекот на мандатот на разрешениот член.”
Член 20
Во членот 48-в кој станува член 48-ж во ставовите
(2) и (3) зборовите: “секретар”, односно “секретарот”
се заменуваат со зборовите: “генерален секретар”, односно “генералниот секретар”.
Член 21
Во членот 49 став (1) алинеја 1 точката и запирката
на крајот се бришат и се додаваат зборовите: “и Акционен план за нејзино остварување”.
Во алинејата 2 зборовите: “остварување на државната програма” се заменуваат со зборовите: “работа
на Државната комисија”.
Во алинејата 5 зборовите: “казнено гонење” се бришат.
По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
“- покренува иницијатива за поведување постапка
за кривично гонење на избрани или именувани функционери, службени лица или одговорни лица во јавни
претпријатија, јавни установи и други правни лица
што располагаат со државен капитал;”.
Алинејата 6 која станува алинеја 7 се менува и гласи:
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“- постапува во случаи на судир на јавниот и личниот интерес, определени со закон;”.
Во алинејата 7 која станува алинеја 8 зборовите:
“службени лица” се бришат.
Во алинејата 13 која станува алинеја 14 зборот
“овој” се брише.
Алинеите 8, 9, 10, 11 и 12 стануваат алинеи 9, 10,
11, 12 и 13.
Член 22
По членот 50 се додаваат два нови члена 50-а и 50б, кои гласат:
“Член 50-а
(1) Членот на Државната комисија анкетниот лист и
пријавата за промена на имотната состојба ги доставува до Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија и до
Управата за јавни приходи.
(2) Одредбите од овој закон кои се однесуваат на
роковите за доставување на анкетниот лист, изјавата и
пријавата за промена на имотната состојба соодветно
се однесуваат и за членот на Државната комисија.
(3) Барање за испитување на имотната состојба на
член на Државната комисија согласно со членот 36 од
овој закон до Управата за јавни приходи може да поднесе Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.
Член 50-б
Во случај на сомневање за постоење на судир на
интереси за член на Државната комисија се бара мислење од Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.”
Член 23
Во членот 51 ставот (4) се менува и гласи:
“(4) За разгледување на одделни прашања Државната комисија може да побара мислење од стручни лица,
или лицата да ги покани да учествуваат на седница на
Комисијата.”
Член 24
Во членот 53 став (1) по зборот “податоци” се додаваат зборовите: “и известувања”.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
“(2) Податоците и известувањата од ставот (1) на
овој член Државната комисија може да ги побара и од
надлежен орган или правно лице .”
Ставот (2) кој станува став (3) се менува и гласи:
“Ако Државната комисија ги побара податоците од ставот (1) на овој член од надлежен орган или правно лице, органот или правното лице е должно без одлагање задолжително да постапи и во рок од 15 дена да ги достави бараните податоци, а кога се работи за класифицирани информации, се постапува согласно со закон.”
Член 25
По членот 53 се додава нов член 53-а, кој гласи:
“Член 53-а
Во случај на непостапување согласно со членот 53
став (2) од овој закон, против одговорното лице во надлежниот орган, или одговорното лице во правното лице, Државната комисија може да покрене иницијатива
за поведување постапка пред надлежен орган за утврдување на негова одговорност.”
Член 26
Во насловот на Главата VII зборот “КАЗНЕНИ” се
заменува со зборот “ПРЕКРШОЧНИ”.
Член 27
Во членот 60 став (1) зборовите: “Со парична казна
од 200.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок”
се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 4.000
до 5.000 евра во денарска противвредност за прекршок
ќе се изрече на”.
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Во ставот (2) зборовите: “Со парична казна од
30.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 1.000 до
2.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе
се изрече на”.
Во ставот (4) зборот “неидентификувани” се заменува со зборовите: “противправни и од анонимни”.
Член 28
Во членот 61 став (1) зборовите: “Со парична казна
од 20.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок” се
заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 500 до
1.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе
се изрече на”, а зборот “неидентификувани” се заменува со зборовите: “противправни и од анонимни”.
Член 29
Во членот 62 зборовите: “Со парична казна од 20.000
до 50.000 денари ќе се казни за прекршок” се заменуваат со
зборовите: “Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на”.
Член 30
Во членот 63 зборовите: “Со парична казна од 20.000
до 50.000 денари ќе се казни за прекршок” се заменуваат
со зборовите: “Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на”.
Член 31
Во членот 64 зборовите: “Со парична казна од 20.000
до 50.000 денари ќе се казни за прекршок” се заменуваат со
зборовите: “Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на”.
Член 32
Во членот 65 зборовите: “Со парична казна од
20.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 500 до
1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршок на”.
Член 33
Во членот 66 зборовите: “Со парична казна од 20.000
до 50.000 денари ќе се казни за прекршок” се заменуваат со
зборовите: “Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на”.
Член 34
Во членот 67 став (1) зборовите: “Со парична казна
од 20.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок” се
заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 1.000 до
2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршок на”, а по зборовите: “одговорно лице” се додаваат зборовите: “во правното лице”.
Ставот (2) се менува и гласи:
“(2) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност за прекршокот од ставот (1) на овој
член ќе се изрече и на правното лице.”
Член 35
Во членот 68 став (1) зборовите: “правното лице ќе
се казни за прекршок со парична казна од 200.000 до
300.000 денари” се заменуваат со зборовите: “на правното лице ќе му се изрече глоба за прекршок во износ
од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност”.
Член 36
Во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон, ќе се објави огласот за именување на
членови на Државната комисија согласно со овој закон.
Член 37
Постојните членови на Државната комисија продолжуваат да ја вршат функцијата на членови на Државна комисија до именувањето на нови членови на
Државната комисија согласно со овој закон.
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Член 38
Во рок од шест месеца од денот на влегувањето во
сила на овој закон Државната комисија ќе ја пропише
содржината и формата на образецот на анкетниот лист.
Постојните анкетни листови продолжуваат да се
применуваат до влегувањето во сила на прописот од
членот 33-б на овој закон.
Член 39
Постојните анкетни листови поднесени до денот на
влегувањето во сила на овој закон ќе се смета дека се
поднесени согласно со овој закон.
Член 40
Во рок од шест месеца од денот на влегувањето во
сила на овој закон министерот за правда ќе го донесе
прописот од членот 33-а став (6) на овој закон.
Член 41
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
__________
LIGJ
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË
LIGJIT PËR PENGIMIN E KORRUPSIONIT
Neni 1
Në Ligjin për pengimin e korrupsionit (“Gazeta zyrtare
e Republikës së Maqedonisë” numër 28/2002 dhe
46/2004), në nenin 11 paragrafi (1) fjalët: “Për fushatë
zgjedhore” zëvendësohen me fjalët: “Nga marrja e
vendimit për shpalljen e zgjedhjeve, deri në mbarimin e
zgjedhjes për kryetar të Republikës së Maqedonisë, për
deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, si dhe
për zgjedhjen e kryetarit të komunës ose të anëtarëve të
këshillit të komunave dhe të Qytetit të Shkupit”, ndërsa
fjalët: “njësitë e vetadministrimit lokal” zëvendësohen me
fjalët: “të komunave dhe Qytetit të Shkupit”.
Në paragrafin (2) fjalët: “Gjatë fushatës zgjedhore për
zgjedhjen e kryetarit të Republikës, për zgjedhjen e deputetëve, të
kryetarit të komunës ose anëtarëve të këshillit të njësive të
vetadministrimit lokal” zëvendësohen me fjalët: “Nga dita e
marrjes së Vendimit për shpalljen e zgjedhjeve deri në mbarimin e
zgjedhjes së kryetarit të Republikës së Maqedonisë, të deputetëve
të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë zgjedhjen e Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë në pajtim me rezultatet e zgjedhjeve, si
dhe nga dita e marrjes së Vendimit për shpalljen e zgjedhjeve deri
në mbarimin e zgjedhjeve për zgjedhjen e kryetarit të komunës
ose anëtarëve të Këshillit, respektivisht deri në konstituimin e
Këshillit të komunave dhe të Qytetit të Shkupit”.
Në paragrafin (3) fjalët: “Gjatë fushatës zgjedhore nga
paragrafi (2) i këtij neni” zëvendësohen me fjalët: “Nga
dita e marrjes së Vendimit për shpalljen e zgjedhjeve deri
në mbarimin e zgjedhjes së kryetarit të Republikës së
Maqedonisë, deputetëve të Kuvendit të Republikës së
Maqedonisë dhe zgjedhjes së Qeverisë së Republikës së
Maqedonisë në pajtim me rezultatet e zgjedhjeve, si dhe
nga dita e marrjes së Vendimit për shpalljen e zgjedhjeve
deri në mbarimin e zgjedhjeve për zgjedhjen e kryetarit të
komunës ose anëtarëve të Këshillit, respektivisht deri në
konstituimin e Këshillit të komunave dhe të Qytetit të
Shkupit”, kurse pas fjalës “kapital” shtohen fjalët: “as të
nënshkruhen kontrata kolektive”.
Neni 2
Në titullin e nenit 13 dhe në nenin 13 paragrafi (1)
fjalët: “mjetet nga burime jolegale” zëvendësohen me
fjalët: “burime kundërligjore dhe anonime të financimit”.
Në paragrafin (2) fjalët: “mjetet nga burimet jolegale”
zëvendësohen me fjalët: “burime kundërligjore dhe
anonime të financimit”.
Neni 3
Në nenin 14 paragrafët (2) dhe (3), fjalët: “dhe
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve” shlyhen.
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Neni 4
Në nenin 15 paragrafi (1) pas fjalëve: “Komisioni
Shtetëror” shtohen fjalët: “mund të”, ndërsa fjalët: “në
periudhë prej një viti nga dita e” zëvendësohen me fjalën
“pas”, ndërsa pas fjalëve: “mbarimit të” shtohen fjalët:
“zgjedhjeve për”.
Paragrafi (2) shlyhet.
Paragrafi (3) bëhet paragraf (2).
Paragrafi (4), i cili bëhet paragraf (3) ndryshohet si
vijon:
“Për inspektimin e kryer nga paragrafi (1) të këtij neni
Komisioni Shtetëror në afat prej 30 ditësh i dorëzon raport
Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. Raporti shpallet në
mjetet e informimit publik.”
Neni 5
Në nenin 16 paragrafi (1) fjalët: “me rëndësi
shoqërore” shlyhen.
Neni 6
Titulli i nenit 18 ndryshohet si vijon: “Lirim nga ruajtja
e informatave të klasifikuara”.
Në nenin 18 fjalët: “sekret shtetëror, ushtarak ose
zyrtar” zëvendësohen me fjalët: “informata të
klasifikuara”, ndërsa pika në fund të fjalisë shlyhet dhe
shtohen fjalët: “në pajtim me ligjin”.
Neni 7
Në nenin 26 paragrafin (1) pas fjalëve: “organet
shtetërore” shtohen fjalët: “komunat, Qyteti i Shkupit”.
Paragrafi (2) shlyhet.
Neni 8
Në nenin 30, pas fjalës “pranon” shtohet fjala
“personale”.
Neni 9
Në nenin 32 paragrafët (2) dhe (3) shlyhen.
Në paragrafin (4), i cili bëhet paragraf (2) fjalët:
“dispozitat nga paragrafët (1) deri në (3)” zëvendësohen
me fjalët: “dispozitën nga paragrafi (1)”.
Neni 10
Neni 33 ndryshohet si vijon:
“(1) Funksionari i zgjedhur ose i emëruar, personi
përgjegjës në ndërmarrje publike, institucion publik ose
personi tjetër juridik që disponon me kapital shtetëror,
gjatë zgjedhjes ose emërimit, e më së voni në afat prej 30
ditësh prej ditës së zgjedhjes ose emërimit, plotëson fletë
anketuese me regjistrimin detaj të pasurisë së patundshme,
sendeve të tundshme me vlerë më të lartë, të letrave me
vlerë dhe të kërkesave dhe borxheve, si dhe të pasurisë
tjetër që është në pronësi të tij, ose në pronësi të familjes së
tij, me shënim për bazën e fitimit të pasurisë së paraqitur,
dhe deponon deklaratë të vërtetuar nga noteri për heqje
dorë nga mbrojtja e fshehtësisë bankare në lidhje me të
gjitha llogaritë në bankat e vendit dhe ato jashtë vendit, si
dhe deklaratë për pëlqim për shpallje publike të të dhënave
për gjendjen e pasurisë nga fleta anketuese.
(2) Personi nga paragrafi (1) i këtij neni është i obliguar
të plotësojë fletë në afat prej 30 ditësh pas pushimit të
funksionit.
(3) Personi nga paragrafi (1) i këtij neni, i cili në afat
prej 30 ditësh pas pushimit të funksionit është zgjedhur ose
emëruar në të njëjtin funksion ose në funksion tjetër, është
i detyruar ta informojë Komisionin Shtetëror për zgjedhjen
ose emërimin e ri, ndërsa lista anketuese nga paragrafi (2) i
këtij neni do të konsiderohet si fletë anketuese e dorëzuar
në afatin e paragrafit (1) të këtij neni.
(4) Personi nga paragrafi (1) i këtij neni, listat
anketuese nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni dhe
deklaratën nga paragrafi (1) të këtij neni i dorëzon në
Komisionin Shtetëror dhe Drejtorinë e Hyrjeve Publike.”
Neni 11
Pas nenit 33 shtohen dy nene të reja 33-a dhe 33-b, si
vijojnë:
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“Neni 33-a
(1) Personi zyrtar gjatë punësimit në organet shtetërore,
në administratën komunale dhe në administratën e Qytetit
të Shkupit më së voni në afat prej 30 ditësh nga dita e
punësimit plotëson fletë anketuese me regjistrimin detaj të
pasurisë së patundshme, të pasurisë së tundshme me vlerë
më të lartë, letrave me vlerë, të kërkesave dhe borxheve, si
dhe të pasurisë tjetër që është në pronësi të tij, ose në
pronësi të anëtarëve të familjes së tij, me shënim të bazës
së fitimit të pasurisë së paraqitur.
(2) Personi nga paragrafi (1) i këtij neni ka obligim të
plotësojë fletë anketuese në afat prej 30 ditësh pas pushimit
të punësimit në organet e paragrafit (1) të këtij neni.
(3) Për personin zyrtar nga paragrafi (1) i këtij neni, i
cili punësohet nga njëri organ në organin tjetër pa shpallje
publike, lista e plotësuar anketuese nga paragrafi (2) i këtij
neni do të konsiderohet si fletë anketuese e dorëzuar në
afatin e paragrafit (1) të këtij neni.
(4) Personi zyrtar nga paragrafi (1) i këtij neni, listat
anketuese nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni i dorëzon
në organin ku është i punësuar.
(5) Organi në të cilin personi zyrtar është i punësuar
është i detyruar që fletën anketuese t’ia dorëzojë
Komisionit Shtetëror me kërkesë të tij.
(6) Ministri i Drejtësisë nxjerr akt për mënyrën e
veprimit me fletët anketuese nga ky nen.
Neni 33-b
Përmbajtjen dhe formën e formularit të fletës anketuese
e përcakton Komisioni Shtetëror.”
Neni 12
Në nenin 34 paragrafi (1) pas fjalës “i detyruar”
shtohen fjalët: “në afat prej 30 ditësh”.
Neni 13
Titulli para nenit 35 dhe neni 35 ndryshojnë si vijojnë:
“Transparenca e fletës anketuese
Neni 35
(1) Të dhënat në fletën anketuese paraqesin informata
të karakterit publik, përveç të dhënave të mbrojtura me ligj.
(2) Të dhënat në fletët anketuese, përveç të dhënave të
mbrojtura me ligj të personave nga neni 33 paragrafi (1) i
këtij ligji, shpallen në veb faqen e Komisionit Shtetëror.”
Neni 14
Në nenin 36 paragrafi (1) pas fjalëve: “nëse personi”
shtohen fjalët: “nuk ka dhënë fletë anketuese, ose”.
Neni 15
Në nenin 47 paragrafi (1) fjala “ky” shlyhet.
Neni 16
Neni 48 ndryshon si vijon:
“(1) Anëtarët e Komisionit Shtetëror i emëron Kuvendi
i Republikës së Maqedonisë me mandat prej pesë vjetësh,
pa të drejtë për riemërim.
(2) Nga radhët e anëtarëve të emëruar sipas paragrafit
(1) të këtij neni, Komisioni Shtetëror zgjedh kryetarin me
mandat për një vit.”
Neni 17
Pas nenit 48 shtohen katër nene të reja 48-a, 48-b, 48-v
dhe 48-g si vijojnë:
“Neni 48-a
Për anëtarë të Komisionit Shtetëror mund të emërohet
personi i cili i plotëson kushtet si vijon:
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë dhe të ketë
vendbanim të përhershëm në Republikën e Maqedonisë, dhe
- të ketë arsimim sipëror nga lëmi i drejtësisë dhe
ekonomisë, të gëzojë autoritet në kryerjen e funksionit dhe
së paku tetë vjet përvojë pune.
Neni 48-b
(1) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë e publikon
shpalljen për emërimin e anëtarëve të Komisionit Shtetëror
në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë” dhe në
shtypin ditor.
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(2) Shpallja nga paragrafi (1) i këtij neni zgjat 15 ditë,
nga dita e shpalljes në “Gazetën zyrtare të Republikës së
Maqedonisë”.
(3) Gjatë zgjedhjes së anëtarëve të Komisionit
Shtetëror duhet të kihet parasysh parimi i përfaqësimit të
drejtë dhe adekuat.
(4) Komisioni për çështjet e zgjedhjeve dhe emërimeve
të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë përgatit
propozim-listë nga kandidatët e propozuar dhe ia paraqet
Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.
Neni 48-v
(1) Kryetari i Komisionit Shtetëror para skadimit të
mandatit të tij si kryetar, mund të shkarkohet me kërkesën
e tij.
(2) Në qoftë se kryetari është shkarkuar në pajtim me
paragrafin (1) të këtij neni, Komisioni Shtetëror zgjedh
kryetar për mandatin e ngelur të kryetarit të shkarkuar.
Neni 48-g
(1) Anëtarët e Komisionit Shtetëror kanë statusin e
personave të emëruar.
(2) Anëtarët e Komisionit Shtetëror kanë të drejtë për
kompensim mujor në lartësinë e 2,5 rrogave mesatare
mujore neto të paguara për një punëtor në nivelin e
Republikës së Maqedonisë.”
Neni 18
Neni 48-a i cili bëhet neni 48-d, ndryshohet si vijon:
“Neni 48-d
(1) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë e shkarkon anëtarin
e Komisionit Shtetëror para skadimit të mandatit me propozimin e
Komisionit për çështjet e zgjedhjeve dhe emërimeve, nëse:
- këtë e kërkon vetë;
- është dënuar për vepër penale për të cilën i është
kumtuar dënim efektiv me burg në kohëzgjatje më shumë
se gjashtë muaj; dhe
- përgjithmonë e humb aftësinë për kryerjen e
funksionit.
(2) Plotësimin e kushteve për shkarkim nga paragrafi
(1) të këtij neni e përcakton Komisioni Shtetëror me
shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve
dhe Kuvendit të Republikës së Maqedonisë i paraqet
iniciativë për shkarkimin e anëtarit të Komisionit
Shtetëror.”
Neni 19
Pas nenit 48-d shtohet nen i ri 48-gj, si vijon:
“Neni 48-gj
Kur anëtari i Komisionit Shtetëror është shkarkuar në
pajtim me dispozitat e nenit 48-d nga ky lig, Kuvendi i
Republikës së Maqedonisë boton shpallje për emërimin e
anëtarit të Komisionit Shtetëror me mandat në kohëzgjatje
deri në skadimin e mandatit të anëtarit të shkarkuar.”
Neni 20
Në nenin 48-v, i cili bëhet neni 48-zh në paragrafët (2)
dhe (3) fjalët: “sekretar”, përkatësisht “sekretari”
zëvendësohen me fjalët: “sekretar i përgjithshëm”,
përkatësisht “sekretari i përgjithshëm”.
Neni 21
Në nenin 49 paragrafi (1) alineja 1 pika dhe presja në
fund fshihen dhe shtohen fjalët: “dhe Plan aksionar për
realizimin e saj”.
Në alinenë 2 fjalët: “zbatim i programit shtetëror”
zëvendësohen me fjalët: “punë e Komisionit Shtetëror”.
Në alinenë 5 fjalët: “ndjekje ndëshkuese” fshihen.
Pas alinesë 5 shtohet aline e re 6, si vijon:
“- ngre iniciativë për fillimin e procedurës për ndjekje
ndëshkuese të funksionarëve të zgjedhur ose të emëruar,
nëpunësve ose personave përgjegjës në ndërmarrjet
publike, institucionet publike dhe personave tjerë juridikë
që disponojnë kapital shtetëror;”.
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Alineja 6, e cila bëhet aline 7 ndryshohet si vijon:
“- vepron në rastet e konfliktit të interesit publik dhe
personal, të përcaktuara me ligj;”.
Në alinenë 7, e cila bëhet aline 8 fjalët: “persona
zyrtarë”, fshihen.
Në alinenë 13, e cila bëhet aline 14 fjala “ky” fshihet.
Alinetë 8, 9, 10, 11 dhe 12 bëhen aline 9, 10,11,12
dhe 13.
Neni 22
Pas nenit 50 shtohen dy nene të reja 50-a dhe 50-b, si vijon:
“Neni 50-a
(1) Anëtari i Komisionit Shtetëror, fletën anketuese dhe
fletëparaqitjen për ndryshimin e gjendjes pronësore ia
paraqet Komisionit për çështje të zgjedhjeve dhe
emërimeve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë dhe
Drejtorisë së të Hyrave Publike.
(2) Dispozitat e këtij neni, të cilat u dedikohen afateve për
paraqitjen e fletën anketuese, raportit dhe fletëparaqitjes për
ndryshimin e gjendjes pronësore në mënyrë përkatëse i dedikohet
edhe anëtarit të Komisionit Shtetëror.
(3) Kërkesa për kontrollimin e gjendjes pronësore të
anëtarit të Komisionit Shtetëror në pajtim me nenin 36 nga
ky ligj Drejtorisë së të Hyrave Publike mund t’i paraqesë
Komisioni për çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve të
Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.
Neni 50-b
Në rast dyshimi për ekzistimin e konflikteve të
interesave për anëtar të Komisionit Shtetëror, kërkohet
mendim nga Komisioni për çështje të zgjedhjeve dhe
emërimeve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.”
Neni 23
Në neni 51 paragrafin (4) ndryshon si vijon:
“(4) Për shqyrtimin e çështjeve të caktuara Komisioni
Shtetëror mund të kërkojë mendim nga persona
profesionalë, ose personat t’i ftojë të marrin pjesë në
mbledhjen e Komisionit.”
Neni 24
Në nenin 53 paragrafi (1) pas fjalës “të dhëna” shtohen
fjalët: “dhe njoftime”.
Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:
“(2) Të dhënat dhe njoftimet nga paragrafi (1) të këtij
neni Komisioni Shtetëror mund t’i kërkojë dhe nga organi
kompetent ose personi juridik.”
Në paragrafin (2), i cili bëhet paragraf (3) ndryshon si
vijon:
“Nëse Komisioni Shtetëror i kërkon të dhënat nga
paragrafi (1) të këtij neni prej organit kompetent ose personit
juridik, organi ose personi juridik është i obliguar që pa shtyrje
detyrimisht të veprojë dhe në afat prej 15 ditësh t’i paraqesë të
dhënat e kërkuara, por kur është fjala për informatat e
klasifikuara, veprohet në pajtim me ligjin.”
Neni 25
Pas nenit 53 shtohet nen i ri 53 -a, si vijon:
“Neni 53-a
Në rast të mosveprimit në pajtim me nenin 53 paragrafi
(2) të këtij ligji, kundër personit përgjegjës në organin
kompetent, ose personit përgjegjës në personin juridik,
Komisioni Shtetëror mund të marrë iniciativë për ngritjen e
procedurës para organit kompetent për përcaktimin e
përgjegjësinë e tij.”
Neni 26
Në titulli e Kreut VII fjala “NDËSHKUESE”
zëvendësohen me fjalën “PËR KUNDËRVAJTJE”.
Neni 27
Në nenin 60 paragrafi (1) fjalët: “Me dënim me para
prej 200 000 deri 300 000 denarë do të dënohet për
kundërvajtje”, zëvendësohen me fjalët: “Gjobë në shumë
prej 4000 deri 5000 euro me kundërvlerë në denarë për
kundërvajtje do t’i kumtohet”.
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Në paragrafi (2) fjalët: “Me dënim me para prej 30 000 deri
50 000 denarë do të dënohet për kundërvajtje”, zëvendësohen
me fjalët: “Gjobë në shumë prej 1000 deri 2000 euro me
kundërvlerë në denarë për kundërvajtje do t’i kumtohet”.
Në paragrafin (4) fjala “të paidentifikuar” zëvendësohet
me fjalët: “kundërligjor dhe prej anonimësh”.
Neni 28
Në nenin 61 paragrafi (1) fjalët: “Me dënim me para prej 20
000 deri 50 000 denarë do të dënohet për kundërvajtje”,
zëvendësohen me fjalët: “Gjobë në shumë prej 500 deri 1000
euro, me kundërvlerë në denarë për kundërvajtje do t’i kumtohet”,
ndërsa fjala “të paidentifikuar” zëvendësohet me fjalët:
“kundërligjor dhe prej anonimësh”.
Neni 29
Në nenin 62 fjalët “Me dënim me para prej 20 000 deri
50 000 denarë do të dënohet për kundërvajtje”,
zëvendësohen me fjalët: “Gjobë në shumë prej 500 deri
1000 euro me kundërvlerë në denarë për kundërvajtje do t’i
kumtohet për kundërvajtje”.
Neni 30
Në nenin 63 fjalët: “Me dënim me para prej 20 000 deri
50 000 denarë do të dënohet për kundërvajtje”,
zëvendësohen me fjalët: “Gjobë në shumë prej 500 deri
1000 euro me kundërvlerë në denarë për kundërvajtje do t’i
kumtohet për kundërvajtje”.
Neni 31
Në nenin 64 fjalët: “Me dënim me para prej 20 000 deri
50 000 denarë do të dënohet për kundërvajtje”,
zëvendësohen me fjalët: “Gjobë në shumë prej 500 deri
1000 euro, me kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për
kundërvajtje”.
Neni 32
Në nenin 65 fjalët: “Me dënim me para prej 20 000 deri
50 000 denarë do të dënohet për kundërvajtje”,
zëvendësohen me fjalët: “Gjobë në shumë prej 500 deri
1000 euro, me kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për
kundërvajtje”.
Neni 33
Në nenin 66 fjalët: “Me dënim me para prej 20 000 deri
50 000 denarë do të dënohet për kundërvajtje”,
zëvendësohen me fjalët: “Gjobë në shumë prej 500 deri
1000 euro, me kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për
kundërvajtje”.
Neni 34
Në nenin 67 paragrafi (1) fjalët: “Me dënim me para
prej 20 000 deri 50 000 denarë do të dënohet për
kundërvajtje”, zëvendësohen me fjalët: “Gjobë në shumë
prej 1000 deri 2000 euro, me kundërvlerë në denarë do t’i
kumtohet për kundërvajtje”, ndërsa pas fjalëve: “person
përgjegjës” shtohen fjalët: “në personin juridik”.
Paragrafi (2) ndryshon si vijon:
“(2) Gjobë në shumë prej 4000 deri 5000 euro me
kundërvlerë në denarë për kundërvajtje nga paragrafi (1) të
këtij neni do t’i kumtohet edhe personit juridik.”
Neni 35
Në nenin 68 paragrafi (1) fjalët: “personi juridik do të
dënohet për kundërvajtje me dënim me para prej 200 000
deri 300 000 denarë” zëvendësohen me fjalët: “personit
juridik do t’i kumtohet gjobë për kundërvajtje në shumë
prej 4000 deri 5000 euro me kundërvlerë në denarë”.
Neni 36
Në afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij
ligji, do të botohet shpallja për emërimin e anëtarëve të
Komisionit Shtetëror në pajtim me këtë ligj.
Neni 37
Anëtarët ekzistues të Komisionit Shtetëror vazhdojnë
ta kryejnë funksionin e anëtarëve të Komisionit Shtetëror
deri në emërimin e anëtarëve të rinj të Komisionit shtetëror
në pajtim me këtë ligj.

1 декември 2006

Neni 38
Në afat prej 6 muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij
ligji Komisioni Shtetëror do ta përcaktojë përmbajtjen dhe
formën e formularit të fletës anketuese.
Fletët anketuese ekzistuese vazhdojnë të zbatohen deri
në hyrjen në fuqi të dispozitës nga neni 33-b të këtij ligji.
Neni 39
Fletët anketuese ekzistuese të paraqitura deri në ditën e
hyrjes në fuqi të këtij ligji do të llogaritet se janë paraqitur
në pajtim me këtë ligj.
Neni 40
Në afat prej gjashtë muaj nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji ministri i Drejtësisë do ta nxjerrë dispozitën nga
neni 33-a paragrafi (6) të këtij ligji.
Neni 41
Ky ligj hyn në fuqi ditën me ditën e shpalljes në
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________

2103.

Врз основа на член 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 РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 ноември 2006 година.
Бр. 07-4367/1
24 ноември 2006 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА
Член 1
Во Законот за регистрирање на готовински плаќања
(“Службен весник на Република Македонија” број
31/2001, 42/2003, 47/2003, 40/2004 и 70/2006), во членот 4 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
“Ако на купувачот на доброто, односно на корисникот на услугата во моментот на предавањето и плаќањето на доброто, односно на извршувањето и плаќањето на услугата не му се издаде фискална сметка, нема
обврска да ја плати цената на доброто односно цената
на услугата.”
Ставот 3 станува став 4.
Член 2
Во членот 21 став 1 воведната реченица се менува и
гласи:
“На даночниот обврзник-правно лице за сторен
прекршок ќе му се изрече глоба во износ од 4.000 до
5.000 евра во денарска противвредност, ако:”.
Ставот 2 се менува и гласи:
“За прекршокот од ставот 1 на овој член на одговорното лице кај правното лице ќе му се изрече глоба во износ од
800 до 1.000 евра во денарска противвредност.”
Ставот 3 се менува и гласи:
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“За прекршокот од ставот 1 на овој член на даночен
обврзник-физичко лице ќе му се изрече глоба во износ
од 800 до 1.000 евра во денарска противвредност.”
Член 3
Во членот 22 став 1 зборовите: “мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност” се заменуваат со
зборовите: “привремена забрана за вршење на одделна
дејност”.
Во ставот 2 зборовите: “мерка на безбедност-” се
бришат, а зборовите: “шест месеци до една година” се
заменуваат со зборовите: “една до три години “.
Член 4
Членот 23 се менува и гласи:
“Ако купувачот на доброто, односно корисникот на
услугата набави добра или користи услуги, а не земал
фискална сметка (член 6 став 1), на самото место од
страна на инспекторот, за сторен прекршок ќе му се
изрече глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност.
Доколку купувачот односно корисникот од ставот 1
на овој член не ја плати глобата на самото место, ќе му
се врачи покана за плаќање на глобата во рок од осум
дена од денот на врачувањето на поканата.”
Член 5
Членот 23-а се менува и гласи:
“За прекршок од членот 21 став 1 точки 1 и 2 на
овој закон, од страна на инспекторот на самото место
ќе му се издаде платен налог на:
- даночниот обврзник-правно лице за глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност;
- одговорното лице кај правното лице, за глоба во
износ од 500 евра во денарска противвредност и
- даночниот обврзник-физичко лице за глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност.
Ако сторителот на прекршокот не ја плати глобата
во рок од осум дена од денот на приемот на платниот
налог, органот за јавни приходи поднесува барање за
поведување на прекршочна постапка.”
Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
__________
LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR REGJISTRIMIN E PAGESAVE ME PARA NË
DORË
Neni 1
Në Ligjin për regjistrimin e pagesave me para në dorë
(“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, numër
31/2001, 42/2003, 47/2003, 40/2004 dhe 70/2006), në
nenin 4 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3 si vijon:
“Nëse blerësit të së mirës, përkatësisht shfrytëzuesit të
shërbimit në momentin e dorëzimit dhe pagesës së të
mirës, përkatësisht të kryerjes dhe pagesës së shërbimit nuk
i jepet llogari fiskale, nuk ka obligim që ta paguajë çmimin
e së mirës, përkatësisht çmimin e shërbimit.”
Paragrafi 3 bëhet paragraf 4.
Neni 2
Në nenin 21 paragrafi 1 fjalia hyrëse ndryshohet si
vijon:
“Detyrësit tatimor-person juridik për kundërvajtjen e
bërë do t’i kumtohet gjobë në shumë prej 4000 deri 5000
euro me kundërvlerë në denarë, nëse:”.
Paragrafi 2 ndryshon si vijon:
“Për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni personit
përgjegjës te personi juridik, do t’i kumtohet gjobë në
shumë prej 800 deri 1000 euro me kundërvlerë në denarë.”

Бр. 126 - Стр. 9

Paragrafi 3 ndryshon si vijon:
“Për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni detyrësit
tatimor-person fizik do t’i kumtohet gjobë në shumë prej
800 deri 1000 euro me kundërvlerë në denarë.”
Neni 3
Në nenin 22 paragrafi 1 fjalët: “masa e sigurisë-ndalim për
kryerjen e veprimtarisë” zëvendësohen me fjalët: “ndalim i
përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë së veçantë”.
Në paragrafin 2 fjalët: “masa e sigurisë-” fshihen,
ndërsa fjalët: “gjashtë muaj deri në një vit” zëvendësohen
me fjalët: “një deri në tri vjet”.
Neni 4
Neni 23 ndryshon si vijon:
“Nëse blerësi i të mirës, përkatësisht shfrytëzuesi i
shërbimit, furnizon të mira ose shfrytëzon shërbime, ndërsa nuk
ka marrë llogari fiskale (neni 6 paragrafi 1), aty për aty nga ana
e inspektorit, për kundërvajtjen e bërë do t’i kumtohet gjoba në
shumë prej 100 euro me kundërvlerë në denarë.
Nëse blerësi përkatësisht shfrytëzuesi nga paragrafi 1 i
këtij neni nuk e paguan gjobën aty për aty, do t’i dorëzohet
thirrja për pagesën e gjobës në afat prej tetë ditësh nga dita
e dorëzimit të thirrjes.”
Neni 5
Neni 23-a ndryshohet si vijon:
“Për kundërvajtje nga neni 21 paragrafi 1 pikat 1 dhe 2
të këtij ligji, nga ana e inspektorit aty për aty do t’i jepet
urdhërpagesë:
- detyrësit tatimor-person juridik për gjobë në shumë
prej 1500 euro me kundërvlerë në denarë;
- personit përgjegjës te personi juridik, për gjobë në
shumë prej 500 euro me kundërvlerë në denarë, dhe
- detyrësit tatimor-person fizik për gjobë në shumë prej
300 euro me kundërvlerë në denarë.
Nëse kryerësi i kundërvajtjes nuk e paguan gjobën në
afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të urdhërpagesës,
organi për të hyra publike paraqet kërkesë për ngritjen e
procedurës për kundërvajtje.”
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e shpalljes
në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________

2104.

Врз основа на член 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 СТЕЧАЈ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за стечај,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 ноември 2006 година.
Бр. 07-4375/1
Претседател
27 ноември 2006 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ
Член 1
Во Законот за стечај (“Службен весник на Република Македонија” број 34/2006), во членот 22 став 1 точката 10 се брише.
Член 2
По членот 22 се додава нов член 22-а, кој гласи:
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“Член 22-а
За стечаен управник не може да се именува управник кој до тој момент веќе води стечајна постапка во
најмалку три претпријатија.”
Член 3
Одредбата од членот 2 на овој закон ќе се применува од 30 јуни 2007 година.
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
__________
LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR FALIMENTIM
Neni 1
Në Ligjin për falimentim (“Gazeta zyrtare e Republikës
së Maqedonisë” numër 34/2006), në nenin 22 paragrafi 1
pika 10 fshihet.
Neni 2
Pas nenit 22 shtohet nen i ri 22-a si vijon:
“Neni 22-a
Drejtor për falimentim nuk mund të emërohet drejtori i
cili deri në atë moment tashmë mban procedurë për
falimentim së paku në tri ndërmarrje.”
Neni 3
Dispozita nga neni 2 i këtij ligji do të zbatohet prej 30
qershor 2007.
Neni 4
Ky Ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e shpalljes
në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________

2105.

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001,
5/2003 и 58/2006), Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 1 декември 2006 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦИ НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО
ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА ВО ИРАК
1. За учество во состав на коалиционите сили во
операцијата „Слобода за Ирак“, во мировна операција
во Ирак, се испраќаат единици на Армијата на Република Македонија, и тоа:
– еден вод за специјални операции во состав од триесет и пет припадници од постојаниот состав на Армијата на Република Македонија, кои ќе учествуваат во
обезбедувањето на стабилноста и поддршката на коалиционите операции во Ирак и
– пет офицери за работа во мултинационалните команди во мисијата „Слобода за Ирак“.
2. Мисијата на единиците на Армијата на Република Македонија од точката 1 на оваа одлука ќе се извршува во состав на американскиот контингент, за период од шест месеци сметано од декември 2006 година.
3. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и итна медицинска помош на учесниците во мировната операција од точката 1 на оваа одлука, ги обезбедуваат Соединетите Американски Држави, а останатиот дел од трошоците ги обезбедува Република Македонија.
4. Подготовките и организацијата на учесниците во мировната операција ќе ги изврши Министерството за одбрана.
5. По завршувањето на учеството во мировната операција Владата на Република Македонија поднесува
извештај пред Собранието на Република Македонија.
6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-4472/1
Претседател
1 декември 2006 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

1 декември 2006

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2106.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96,
6/2002, 40/2003 и 49/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 октомври 2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА АЕРОДРОМСКИ
УСЛУГИ “МАКЕДОНИЈА“ – СКОПЈЕ
1. Емил Дончев се разрешува од должноста член на
Управниот одбор на Јавното претпријатие за аеродромски услуги “МАКЕДОНИЈА“ – Скопје, поради заминување на друга должност.
2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за аеродромски услуги “МАКЕДОНИЈА“ – Скопје се именува Александар Михајловски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-4288/2
Претседател на Владата
31 октомври 2006 година
на Република Македонија,
Скопје
Никола Груевски, с.р.
__________

2107.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96,
6/2002, 40/2003 и 49/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 октомври 2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Душко Кадиевски се разрешува од должноста член
на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, поради заминување на друга должност.
2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие
за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, се именува Тони Димитриоски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-4291/4
Претседател на Владата
31 октомври 2006 година
на Република Македонија,
Скопје
Никола Груевски, с.р.
__________

2108.

Врз основа на член 8 од Законот за слободни економски зони (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/99, 49/2000 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 октомври
2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА
СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ
1. Васил Наумов се разрешува од должноста член
на Управниот одбор на Дирекцијата за слободни економски зони, поради заминување на друга должност.
2. За член на Управниот одбор на Дирекцијата за
слободни економски зони се именува Милан Солаков.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-4329/3
Претседател на Владата
31 октомври 2006 година
на Република Македонија,
Скопје
Никола Груевски, с.р.

1декември 2006

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2109.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување
на санкциите (“Службен весник на Република Македонија“
бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 октомври 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОР ТЕТОВО
1. Се разрешува Милисав Димитријевски од должноста заменик на директорот на Затвор Тетово.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-4057/1
Претседател на Владата
31 октомври 2006 година
на Република Македонија,
Скопје
Никола Груевски, с.р.
__________

2110.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 октомври 2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА ЗАТВОР ТЕТОВО
1. За заменик на директорот на Затвор Тетово се
именува Марјан Николовски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-5390/1
Претседател на Владата
31 октомври 2006 година
на Република Македонија,
Скопје
Никола Груевски, с.р.
__________

2111.

Врз основа на член 57 став 5 од Законот за здравствено
осигурување (“Службен весник на Република Македонија“
бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003,
84/2005 и 37/2006), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 31 октомври 2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА
1. За заменик на директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија се именува Љатиф
Аљиљи, доктор на стоматологија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-5385/2
Претседател на Владата
31 октомври 2006 година
на Република Македонија,
Скопје
Никола Груевски, с.р.
__________

2112.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација
и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31
октомври 2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА
ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ
1. За директор на Управата за прашања на борците и воените инвалиди, орган во состав на Министерството за
труд и социјална политика, се именува Бранко Јаневски.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-5386/1
Претседател на Владата
31 октомври 2006 година
на Република Македонија,
Скопје
Никола Груевски, с.р.
__________

2113.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен
весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 31 октомври 2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА КАПЕТАН
НА КАПЕТАНИЈАТА НА ПРИСТАНИШТАТА

1.Се разрешува Златан Клечкаровски од должноста
капетан на Капетанијата на пристаништата, орган во
состав на Министерството за транспорт и врски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-5387/1
Претседател на Владата
31 октомври 2006 година
на Република Македонија,
Скопје
Никола Груевски, с.р.
__________

2114.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен
весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 31 октомври 2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ КАПЕТАН НА КАПЕТАНИЈАТА НА ПРИСТАНИШТАТА

1. За капетан на Капетанијата на пристаништата,
орган во состав на Министерството за транспорт и врски, се именува Љупчо Настовски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-5388/1
Претседател на Владата
31 октомври 2006 година
на Република Македонија,
Скопје
Никола Груевски, с.р.
__________

2115.

Врз основа на член 51 од Законот за организација и
работа на органите на државната управа (“Службен
весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и
44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 октомври 2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
1. За заменик на директорот на Државниот завод за
статистика се именува Љубомир Јосифовски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-5389/1
31 октомври 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Никола Груевски, с.р.
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2116.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96,
6/2002, 40/2003 и 49/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 ноември 2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО – ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ
“МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ – СКОПЈЕ
1. Јован Иродов се разрешува од должноста член на
Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување
со шуми “Македонски шуми“ – Скопје, на негово барање.
2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми “Македонски шуми“ –
Скопје се именува Борис Стојчевски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-4302/3
Претседател на Владата
8 ноември 2006 година
на Република Македонија,
Скопје
Никола Груевски, с.р.
__________

2117.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96,
6/2002, 40/2003 и 49/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 ноември 2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО – ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТАТА – СКОПЈЕ
1. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување со пасиштата – Скопје се именува Војо Стојановски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-4304/4
Претседател на Владата
8 ноември 2006 година
на Република Македонија,
Скопје
Никола Груевски, с.р.
__________

2118.

Врз основа на член 162 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на Република Македонија (“Службен
весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 14/95, 71/96,
32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005,
101/2005 и 70/2006), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 8 ноември 2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА
МАКЕДОНИЈА
1. Авдија Пепиќ се разрешува од должноста член на
Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.
2. За член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се
именува Наташа Стојмановска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-4320/2
Претседател на Владата
8 ноември 2006 година
на Република Македонија,
Скопје
Никола Груевски, с.р.

1 декември 2006

2119.

Врз основа на член 5 од Законот за основање на
Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
3/98), Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 8 ноември 2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
– БИТОЛА
1. Цветан Трипуновски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола.
2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за
поттикнување на развојот на земјоделството - Битола
се именува Лазар Трајчев.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-4326/3
Претседател на Владата
8 ноември 2006 година
на Република Македонија,
Скопје
Никола Груевски, с.р.
__________

2120.

Врз основа на член 164 став 3од Законот за пензиското
и инвалидското осигурување (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97,
24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 84/2005,
101/2005 и 70/2006), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 8 ноември 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА
1. Владата на Република Македонија дава согласност на
Одлуката на Управниот одбор на Фондот на пензиското и
инвалидското осигурување на Македонија број 02-5688/1 од
19 октомври 2006 година, со која за директор на Фондот е
именуван Муидин Рустеми, дипл. економист.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-5442/2
Претседател на Владата
8 ноември 2006 година
на Република Македонија,
Скопје
Никола Груевски, с.р.
__________

2121.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација
и работа на органите на државната управа (“Службен весник
на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на 8 ноември
2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

1. За директор на Државниот инспекторат за земјоделство, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, се именува Ванчо Димитриев.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-5542/1
Претседател на Владата
8 ноември 2006 година
на Република Македонија,
Скопје
Никола Груевски, с.р.

1декември 2006
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2122.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување
на санкциите (“Службен весник на Република Македонија“
бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 ноември 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ЗАТВОР ШТИП СО ОТВОРЕНО
ОДДЕЛЕНИЕ ВО СТРУМИЦА
1. Се разрешува Симончо Протогеров од должноста директор на Затвор Штип со Отворено одделение во Струмица.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-4059/1
Претседател на Владата
8 ноември 2006 година
на Република Македонија,
Скопје
Никола Груевски, с.р.
__________

2123.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување
на санкциите (“Службен весник на Република Македонија“
бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 ноември 2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА
ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОР ШТИП СО ОТВОРЕНО
ОДДЕЛЕНИЕ ВО СТРУМИЦА
1. Се разрешува Ванчо Ефтимов од должноста заменик на директорот на Затвор Штип со Отворено одделение во Струмица.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-4060/1
Претседател на Владата
8 ноември 2006 година
на Република Македонија,
Скопје
Никола Груевски, с.р.
__________

2124.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен
весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 8 ноември 2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

1. За директор на Државниот инспекторат за локална самоуправа орган во состав на Министерството за
локална самоуправа, се именува Ромео Деребан.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-5543/1
Претседател на Владата
на Република Македонија,
8 ноември 2006 година
Скопје
Никола Груевски, с.р.
__________

2125.

Врз основа на член 4 став 3 од Законот за финансиската полиција (“Службен весник на Република Македонија“
бр. 55/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 ноември 2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА
ФИНАНСИСКАТА ПОЛИЦИЈА
1. За директор на Финансиската полиција, орган во
состав на Министерството за финансии, се именува
Миодраг Лабовиќ.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-5544/1
Претседател на Владата
8 ноември 2006 година
на Република Македонија,
Скопје
Никола Груевски, с.р.
__________

2126.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување
на санкциите (“Службен весник на Република Македонија“
бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 ноември 2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАТВОР ШТИП
СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО СТРУМИЦА
1. За директор на Затвор Штип со Отворено одделение во Струмица се именува Трајче Димков.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-5545/1
Претседател на Владата
8 ноември 2006 година
на Република Македонија,
Скопје
Никола Груевски, с.р.
__________

2127.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување
на санкциите (“Службен весник на Република Македонија“
бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 8 ноември 2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА ЗАТВОР ШТИП СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ
ВО СТРУМИЦА
1. За заменик на директорот на Затвор Штип со
Отворено одделение во Струмица се именува Марија
Којзаклијска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-5546/1
Претседател на Владата
8 ноември 2006 година
на Република Македонија,
Скопје
Никола Груевски, с.р.
__________

2128.

Врз основа на член 68 став 4 од Законот за денационализација (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2000-пречистен текст) и член 3 од Одлуката
за основање Фонд на холокаустот на Евреите од Македонија (“Службен весник на Република Македонија“
бр. 28/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 ноември 2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК ВО УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ХОЛОКАУСТОТ
НА ЕВРЕИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА
1. За претставник во Управниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија се определува Предраг Кенинг, член на Еврејската заедница во Република Македонија.
2. На проф. д-р Самуел Садикарио мандатот претставник во Управниот одбор на Фондот на холокаустот
на Евреите од Македонија му престанува, на негово барање, сметано од 16 ноември 2006 година.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-4642/4
21 ноември 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Никола Груевски, с.р.
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2132.

2129.

Врз основа на член 13 став 3 од Законот за државните
службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
108/2005-пречистен текст и “Службен весник на Република
Македонија“ бр. 61/2006), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 21 ноември 2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
1. За државен секретар во Министерството за транспорт и врски се именува Сашо Срцев, државен советник за транспорт и станбено-комунални работи и инфраструктура во Министерството за транспорт и врски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-5779/2
Претседател на Владата
21 ноември 2006 година
на Република Македонија,
Скопје
Никола Груевски, с.р.
__________
2130.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 18 октомври 2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН
ДОМ ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ
ВО ВЕЛЕС
1. Се разрешува Ќамуран Куќи од должноста заменик на директорот на Казнено-поправен дом Идризово со Отворено одделение во Велес.
2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-4045/1
Претседател на Владата
18 октомври 2006 година
на Република Македонија,
Скопје
Никола Груевски, с.р.
__________

2131.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување
на санкциите („Службен весник на Република Македонија“
бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 октомври 2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО СО
ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување
на санкциите („Службен весник на Република Македонија“
бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 18 октомври 2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОР СКОПЈЕ СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО КРИВА ПАЛАНКА
1. Се разрешува Фаредин Мифтари од должноста
заменик на директорот на Затвор Скопје со Отворено
одделение во Крива Паланка.
2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-4051/1
Претседател на Владата
18 октомври 2006 година
на Република Македонија,
Скопје
Никола Груевски, с.р.
__________

2133.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 октомври 2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА ЗАТВОР СКОПЈЕ СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО КРИВА ПАЛАНКА
1. За заменик на директорот на Затвор Скопје со Отворено одделение во Крива Паланка се именува Јусуф Тахири.
2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-5162/1
Претседател на Владата
18 октомври 2006 година
на Република Македонија,
Скопје
Никола Груевски, с.р.
__________

2134.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување
на санкциите („Службен весник на Република Македонија“
бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 18 октомври 2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ЗАТВОР ТЕТОВО
1. Се разрешува Асим Бајрами од должноста директор на Затвор Тетово.
2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-4056/1
Претседател на Владата
18 октомври 2006 година
на Република Македонија,
Скопје
Никола Груевски, с.р
__________

2135.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување
на санкциите („Службен весник на Република Македонија“
бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 18 октомври 2006 година, донесе

1. За заменик на директорот на Казнено-поправен
дом Идризово со Отворено одделение во Велес се
именува Митасин Беќири, раководител на одделение
во Управата за извршување на санкциите.
2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1. За директор на Затвор Тетово се именува Нуриман Тевфики.
2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-5161/1
18 октомври 2006 година
Скопје

Бр. 33-5163/1
18 октомври 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Никола Груевски, с.р.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАТВОР ТЕТОВО

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Никола Груевски, с.р.

1декември 2006

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2136.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување
на санкциите („Службен весник на Република Македонија“
бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 18 октомври 2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОР ОХРИД
1. Се разрешува Нефи Хидри од должноста заменик на директорот на Затвор Охрид.
2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-4053/1
Претседател на Владата
18 октомври 2006 година
на Република Македонија,
Скопје
Никола Груевски, с.р.
__________

2137.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување
на санкциите („Службен весник на Република Македонија“
бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 18 октомври 2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА ЗАТВОР ОХРИД
1. За заменик на директорот на Затвор Охрид се
именува Кујтим Ќоку.
2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-5164/1
Претседател на Владата
18 октомври 2006 година
на Република Македонија,
Скопје
Никола Груевски, с.р.
__________
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

2138.

Врз основа на член 249 и 107 од Законот за хартии
од вредност (“Службен весник на РМ“ бр. 95/2005),
Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 16.11.2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. Се издава дозвола за работење со хартии од вредност на “Комерцијална банка“АД Скопје – Дирекција
за вршење на услуги со хартии од вредност со седиште
во Скопје на кеј “Димитар Влахов“ бр. 4.
2. Согласно член 94 и член 99 од Законот за хартии од
вредност, “Комерцијална банка“ АД Скопје – Дирекција за
вршење на услуги со хартии од вредност ќе ги врши следните видови услуги со хартии од вредност:
- купување и продавање на хартии од вредност по
налог и за сметка на клиентот;
- купување и продавање на хартии од вредност во
свое име и за своја сметка;
- управување со портфолио на хартии од вредност
по налог и за сметка на индивидуален клиент;
- вршење на трансакциите и активностите за сметка
на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартиите од вредност, без задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност;
- вршење на трансакциите и активностите за сметка
на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартиите од вредност, со задолжителен откуп на непродадени хартии од вредност;
- дејствување како покровител при котација;
- инвестиционо советување и
- извршување на трансакции и активности за сметка
на трети лица потребни за преземање на едно акционерско друштво во согласност со Законот за преземање
на акционерски друштва.

Бр. 126 - Стр. 15

3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението на Комисијата за хартии од вредност бр. 07-77/7 од 28.01.2004 година
(“Службен весник на РМ“ бр. 4/04).
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-2034/5
Комисија за хартии од вредност
16 ноември 2006 година
Претседател,
Скопје
проф. д-р Весна Пендовска, с.р.
__________

2139.

Врз основа на член 249 и 107 од Законот за хартии
од вредност (“Службен весник на РМ“ бр. 95/2005),
Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 16.11.2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. Се издава дозвола за работење на Стопанска Банка АД
Скопје – Дирекција за работа со хартии од вредност и брокерско-посреднички услуги, со седиште на ул. “11 Октомври“ бр. 7, 1000 Скопје, Република Македонија.
2. Согласно член 94 и член 99 од Законот за хартии од
вредност, Стопанска банка АД Скопје – Дирекција за работа
со хартии од вредност и брокерско-посреднички услуги ќе
ги врши следните видови услуги со хартии од вредност:
- купување и продавање на хартии од вредност по
налог и за сметка на клиентот;
- купување и продавање на хартии од вредност во
свое име и за своја сметка;
- управување со портфолио на хартии од вредност
по налог и за сметка на индивидуален клиент;
- вршење на трансакциите и активностите за сметка
на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, без задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност;
- вршење на трансакциите и активностите за сметка
на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартиите од вредност, со задолжителен откуп на непродадени хартии од вредност;
- дејствување како покровител при котација;
- инвестиционо советување и
- извршување на трансакции и активности за сметка
на трети лица потребни за преземање на едно акционерско друштво во согласност со Законот за преземање
на акционерски друштва.
3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението на Комисијата за хартии од вредност бр. 07-1342/7 од 26.12.2003 година.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето,
а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-1982/3
Комисија за хартии од вредност
Претседател,
16 ноември 2006 година
Скопје
проф. д-р Весна Пендовска, с.р.
__________

2140.

Врз основа на член 249 и 107 од Законот за хартии
од вредност (“Службен весник на РМ“ бр. 95/2005),
Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 16.11.2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. Се издава дозвола за работење со хартии од вредност на “Универзална Инвестициона Банка“ АД Скопје
– Дирекција за работа со хартии од вредност со седиште во Скопје на ул. “Максим Горки“ бр. 6.
2. Согласно член 94 и член 99 од Законот за хартии од
вредност, “Универзална Инвестициона Банка“ АД Скопје –
Дирекција за работа со хартии од вредност ќе ги врши следните видови услуги со хартии од вредност:
- купување и продавање на хартии од вредност по
налог и за сметка на клиентот;
- купување и продавање на хартии од вредност во
свое име и за своја сметка;

Стр. 16 - Бр. 126

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- управување со портфолио на хартии од вредност
по налог и за сметка на индивидуален клиент;
- вршење на трансакциите и активностите за сметка
на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, без задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност;
- вршење на трансакциите и активностите за сметка
на издавачот на хартии од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, со задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност;
- дејствување како покровител при котација;
- инвестиционо советување и
- извршување на трансакции и активности за сметка
на трети лица потребни за преземање на едно акционерско друштво во согласност со Законот за преземање
на акционерски друштва.
3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението на Комисијата за хартии од вредност бр. 07-221/3 од 25.02.2002 година
(“Службен весник на РМ“ бр. 19/02).
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-2338/3
Комисија за хартии од вредност
16 ноември 2006 година
Претседател,
Скопје
проф. д-р Весна Пендовска, с.р.
__________

2141.

Врз основа на член 249 и 107 од Законот за хартии
од вредност (“Службен весник на РМ“ бр. 95/2005),
Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 16.11.2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. Се издава дозвола за работење на брокерската куќа Илирика Инвестментс, со седиште на ул. “Беласица“
бр. 2, 1000 Скопје, Република Македонија.
2. Согласно член 94 и 99 од Законот за хартии од вредност, брокерската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје ќе
ги врши следните видови услуги со хартии од вредност:
- купување и продавање на хартии од вредност по
налог и за сметка на клиентот;
- дејствување како покровител при котација и
- инвестиционо советување.
3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението на Комисијата за хартии од вредност бр. 07-946/11 од 13.06.2005 година
(“Службен весник на РМ“ бр. 56/05).
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-2211/4
Комисија за хартии од вредност
16 ноември 2006 година
Претседател,
Скопје
проф. д-р Весна Пендовска, с.р.
__________

2142.

Врз основа на член 249 и 107 од Законот за хартии
од вредност (“Службен весник на РМ“ бр. 95/2005),
Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 16.11.2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. Се издава дозвола за работење со хартии од вредност на брокерската куќа Поштел Брокер АД Скопје,
со седиште на ул. “27-ми Март“ – Мал ринг, 1000
Скопје, Република Македонија.

2. Согласно член 94 точка а), ѓ) и е) и член и 99 алинеја 1 од Законот за хартии од вредност, брокерската
куќа Поштел Брокер АД Скопје ќе ги врши следните
видови услуги со хартии од вредност:
- купување и продавање на хартии од вредност по
налог и за сметка на клиентот;
- дејствување како покровител при котација и
- инвестиционо советување.
3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението на Комисијата за хартии од вредност бр. 01-658/1 од 20.12.2000 година
(“Службен весник на РМ“ бр. 1/2001).
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-2069/4
Комисија за хартии од вредност
16 ноември 2006 година
Претседател,
Скопје
проф. д-р Весна Пендовска, с.р.
__________

2143.

Врз основа на член 249 и 107 од Законот за хартии
од вредност (“Службен весник на РМ“ бр. 95/2005),
Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 16.11.2006 година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. Се издава дозвола за работење со хартии од вредност на Брокерската куќа Инвестброкер АД Скопје, со
седиште на ул. “Мито Хаџивасилев-Јасмин“ бр. 20, кат
II, 1000 Скопје, Република Македонија.
2. Согласно член 94 и член 99 од Законот за хартии од
вредност, Брокерската куќа Инвестброкер АД Скопје, ќе ги
врши следните видови услуги со хартии од вредност:
- купување и продавање на хартии од вредност по
налог и за сметка на клиентот;
- купување и продавање на хартии од вредност во
свое име и за своја сметка;
- управување со портфолио на хартии од вредност
по налог и за сметка на индивидуален клиент;
- вршење на трансакциите и активностите за сметка
на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, без задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност;
- вршење на трансакциите и активностите за сметка
на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартиите од вредност, со задолжителен откуп на непродадени хартии од вредност;
- дејствување како покровител при котација;
- инвестиционо советување и
- извршување на трансакции и активности за сметка
на трети лица потребни за преземање на едно акционерско друштво во согласност со Законот за преземање
на акционерски друштва.
3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението на Комисијата за хартии од вредност бр. 07-61/2 од 05.02.2001 година
(“Службен весник на РМ“ бр. 11/2001).
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-2375/4
Комисија за хартии од вредност
16 ноември 2006 година
Претседател,
Скопје
проф. д-р Весна Пендовска, с.р.

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

1 декември 2006

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.
Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
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