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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3041.
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 ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ
БАНКАТА ЗА РАЗВОЈ ПРИ СОВЕТОТ НА ЕВРОПА ПО РАМКОВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА И
МОДЕРНИЗАЦИЈА НА КЛИНИЧКИОТ ЦЕНТАР
МАЈКА ТЕРЕЗА ВО СКОПЈЕ И РЕГИОНАЛНАТА
КЛИНИЧКА БОЛНИЦА ВО ШТИП
Се прогласува Законот за задолжување на Република Македонија кај банката за развој при Советот на Европа по Рамковниот договор за заем за финансирање на
Проектот за изградба и модернизација на клиничкиот
центар Мајка Тереза во Скопје и регионалната клиничка болница во Штип.
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 јуни 2015 година.
Бр. 08-2549/1
10 јуни 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ БАНКАТА ЗА РАЗВОЈ ПРИ СОВЕТОТ
НА ЕВРОПА ПО РАМКОВНИОТ ДОГОВОР ЗА
ЗАЕМ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА
ИЗГРАДБА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА КЛИНИЧКИОТ ЦЕНТАР МАЈКА ТЕРЕЗА ВО СКОПЈЕ И
РЕГИОНАЛНАТА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА ВО ШТИП
Член 1
Република Македонија се задолжува кај Банката за
развој при Советот на Европа со заем во износ од
97.000.000 евра, наменет за реализација на Проектот за
изградба и модернизација на клиничкиот центар Мајка
Тереза во Скопје и регионалната клиничка болница во
Штип.
Член 2
Условите и начинот на користење на заемот од членот 1 од овој закон, се утврдуваат со Рамковен договор
за заем за Проектот за изградба и модернизација на
клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје и регионалната клиничка болница во Штип, кој ќе се склучи меѓу
Република Македонија и Банката за развој при Советот
на Европа.

Условите на користење на средствата на секоја
транша поединечно ќе се утврдуваат со дополнителните договори за заем, кои се составен дел од Рамковниот
договор за заем за финансирање на Проектот за изградба и модернизација на клиничкиот центар Мајка Тереза
во Скопје и регионалната клиничка болница во Штип.
Во име на Република Македонија, Рамковниот договор за заем од ставот 1 на овој член ќе го потпише
министерот за финансии или од него овластено лице.
Член 3
Рокот на отплата на заемот од членот 1 од овој закон е најмногу 20 години, со вклучен грејс период од
пет години.
Првата транша треба да се повлече во рок од 12 месеци од влегувањето во сила на Рамковниот договор за
заем од членот 2 став 1 од овој закон и не треба да надмине 50% од вкупниот износ на заемот.
Повлекувањето на секоја следна транша ќе се реализира, откако Република Македонија писмено ќе ја
извести Банката за развој при Советот на Европа дека
90% од износот на претходната транша е алоциран.
Член 4
Каматната стапка ќе се одредува за секоја транша
од заемот одделно, на денот на повлекувањето на средствата од заемот, во зависност од тоа која каматна
стапка е поповолна за Република Македонија (фиксна
или варијабилна).
Член 5
Проектот за изградба и модернизација на клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје и регионалната клиничка болница во Штип ќе го реализира Министерството за здравство.
Член 6
Република Македонија заемот ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македонија.
Член 7
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
_________
L I GJ
PËR HUAMARRJE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
TE BANKA PËR ZHVILLIM TË KËSHILLIT TË
EVROPËS SIPAS MARRËVESHJES KORNIZË PËR
FINANCIMIN E PROJEKTIT PËR NDËRTIMIN DHE
MODERNIZIMIN E QENDRËS KLINIKE NËNA
TEREZË NË SHKUP DHE SPITALIT RAJONAL KLINIK
NË SHTIP
Neni 1
Republika e Maqedonisë merr hua te Banka për
Zhvillim të Këshillit të Evropës në shumë prej 97 000 000
euro, të dedikuar për realizimin e Projektit për ndërtimin
dhe modernizimin e Qendrës Klinike Nëna Terezë në
Shkup dhe spitalit rajonal klinik në Shtip.
Neni 2
Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huas nga neni 1 i
këtij ligji, përcaktohen me Marrëveshje kornizë për
Projektin për ndërtimin dhe modernizimin e Qendrës
Klinike Nëna Terezë në Shkup dhe spitalit rajonal klinik në
Shtip, që do të lidhet ndërmjet Republikë së Maqedonisë
dhe Bankës për Zhvillim të Këshillit të Evropës.
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Kushtet e shfrytëzimit të mjeteve të secilës transhë veç
e veç do të përcaktohen me Marrëveshje plotësuese për
hua, që janë pjesë përbërëse të Marrëveshjes kornizë për
hua për financimin e Projektit për ndërtimin dhe
modernizimin e Qendrës Klinike Nëna Terezë në Shkup
dhe spitalit rajonal klinik në Shtip.
Në emër të Republikës së Maqedonisë, Marrëveshjen
kornizë për hua nga neni 1 i këtij ligji do ta nënshkruajë
ministri i Financave ose personi i autorizuar prej tij.
Neni 3
Afati për pagesën e huas nga neni 1 i këtij ligji është 20
vjet, me grejs periudhë të përfshirë prej pesë vitesh.
Transha e parë duhet të tërhiqet në afat prej 12 muajsh
nga hyrja në fuqi e Marrëveshjes kornizë për hua nga neni
2 paragrafi 1 të këtij ligji dhe nuk duhet të tejkalojë 50% të
shumës së përgjithshme të huas.
Tërheqja e çdo transhe vijuese do të realizohet pasi që
Republika e Maqedonisë me shkrim do ta njoftojë Bankën
për Zhvillim të Këshillit të Evropës se 90% e shumës së
trashës paraprake është alokuar.
Neni 4
Shkalla e kamatës do të përcaktohet për secilën transhë
të huas veç e veç, në ditën e tërheqjes së mjeteve të huas,
varësisht nga ajo se cila shkallë e kamatës është më e
volitshme për Republikën e Maqedonisë (fikse ose
variabile).
Neni 5
Projektin për ndërtimin dhe modernizimin e Qendrës
Klinike Nëna Terezë në Shkup dhe spitalit rajonal klinik në
Shtip do ta realizojë Ministria e Shëndetësisë.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ДОГОВОРЕН ЗАЛОГ
Член 1
Во Законот за договорен залог (“Службен весник на
Република Македонија“ број 5/2003, 2/2005, 87/2007,
51/11, 74/12 и 115/14), во членот 23 алинеја 3 зборовите: “доволна спецификација“ се заменуваат со зборовите: “доволно податоци тој“.
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
_________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR PENG
KONTRAKTUES
Neni 1
Në Ligjin për peng kontraktues ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër
5/2003, 2/2005,
87/2007, 51/11, 74/12 dhe 115/14) në nenin 23 alineja 3
fjalët: "specifikim i mjaftueshëm" zëvendësohen me fjalët:
"të dhëna të mjaftueshme ai".
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
_________

Neni 6
Republika e Maqedonisë huan do ta paguajë nga
Buxheti i Republikës së Maqedonisë.

3043.
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

Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
_________

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

3042.
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

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за стечај,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 јуни 2015 година.

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОГОВОРЕН ЗАЛОГ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
договорен залог,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 јуни 2015 година.
Бр. 08-2551/1
10 јуни 2015 година
Скопје

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

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

Бр. 08-2552/1
10 јуни 2015 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 СТЕЧАЈ
Член 1
Во Законот за стечај („Службен весник на Република Македонија“ број 34/2006, 126/2006, 84/2007, 47/11,
79/13, 164/13 и 29/14), во членот 34 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

15 јуни 2015

“(3) Со цел за добивање на податоци за состојбата
на имотот на стечајниот должник во претходна постапка или при промена на сопственоста по конечна продажба на имотот на стечајниот должник во отворена
стечајна постапка, стечајниот управник е должен да се
поврзе по електронски пат со Агенцијата за катастар на
недвижности.
Исправите за правниот основ за промена на сопственоста, заедно со пријавите за запишување и доказот за платен надоместок по електронски пат се доставуваат до Агенцијата за катастар на недвижности во
рок од три дена по правосилноста на актот за промена
на сопственоста.”
Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (4),
(5), (6) и (7).
Член 2
По членот 34 се додава нов член 34-а, кој гласи:
“Член 34-а
Стечајниот управник е должен во рок од осум дена
од денот на приемот на барањето да даде одговор на
писмено барање на стечаен доверител со кое истиот бара
информација во врска со стечајната постапка. Доколку
бараната информација е достапна во регистарот на Естечај или е депонирана во стечајното досие согласно со
членот 85 од овој закон, стечајниот управник во истиот
рок за тоа писмено ќе го извести доверителот.“
Член 3
Во членот 232 ставот (1) се менува и гласи:
„Се смета дека планот за реорганизација е усвоен
ако биде прифатен со просто мнозинство од вкупниот
износ на побарувања на доверителите присутни на собранието и добил просто мнозинство во сите групи, освен ако со планот не е определено поголемо мнозинство.“
Член 4
Стечајните управници се должни во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон,
електронски да се поврзат со Агенцијата за катастар на
недвижности.
Член 5
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 FALIMENTIM
Neni 1
Në Ligjin për falimentim ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 34/2006, 126/2006,
84/2007, 47/11, 79/13, 164/13 dhe 29/14) në nenin 34 pas
paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:
"(3) Me qëllim të marrjes së të dhënave për gjendjen e
pronës së debitorit të falimentimit në procedurë paraprake
ose gjatë ndryshimit të pronësisë pas shitjes finale të
pronës së debitorit falimentues në procedurë të hapur të
falimentimit, drejtori i falimentimit është i detyruar që të
lidhet në formë elektronike me Agjencinë e Kadastrës së
Patundshmërive. Dokumentet për bazën juridike për
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ndryshim të pronësisë, bashkë me fletëparaqitjet për
regjistrim dhe dëshminë për kompensim pagesor në formë
elektronike dorëzohen në Agjencinë e Kadastrës së
Patundshmërive në afat prej tri ditësh pas plotfuqishmërisë
së aktit për ndryshim të pronësisë."
Paragrafët (3), (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafë (4), (5),
(6), dhe (7).
Neni 2
Pas nenit 34 shtohet nen i ri 34-a, si vijon:
"Neni 34-a
Drejtori i falimentimit është i detyruar që në afat prej
tetë ditësh nga dita e pranimit të kërkesës të japë përgjigje
për kërkesën me shkrim kreditorit të falimentimit me të
cilin i njëjti kërkon informacion në lidhje me procedurën e
falimentimit. Nëse informata e kërkuara është e
disponueshme në regjistrin e E-falimentim ose është
deponuar në dosje të falimentimit në pajtim me nenin 85 të
këtij ligji, drejtori i falimentimit në afatin e njëjtë për atë
do ta njoftojë kreditorin."
Neni 3
Në nenin 232 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"Konsiderohet se plani për riorganizim është miratuar
nëse pranohet me shumicë të thjeshtë nga shuma e
përgjithshme e kërkesave të kreditorëve të pranishëm në
kuvend dhe ka marrë shumicë të thjeshtë në të gjitha
grupet, përveç nëse me planin nuk është caktuar shumicë
më e madhe."
Neni 4
Drejtorët e falimentimit janë të detyruar që në afat prej
tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji në mënyrë
elektronike të lidhen me Agjencinë për Kadastër të
Patundshmërive.
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
3044.
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
ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за основното образование,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 јуни 2015 година.
Бр. 08-2553/1
10 јуни 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Член 1
Во Законот за основното образование („Службен
весник на Република Македонија“ брoj 103/2008, 33/10,
116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14,
116/14, 135/14 и 10/15), во членот 97 став (2) по зборот
„учениците“ се додаваат зборовите: „(во натамошниот
текст: извештајот)“.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Државниот испитен центар го доставува извештајот до секое основно училиште во втората недела на
месец септември во тековната година.
По исклучок, доколку во периодот кога се доставува извештајот од овој став се одржуваат избори за
претседател на Република Македонија, за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, односно за членови на советите на општините и Советот
на градот Скопје и за избор на градоначалник на општина и градоначалник на град Скопје, извештајот се
доставува првиот нареден ден по завршувањето на изборите.“
Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7).
Во ставот (7) кој станува став (8) зборовите: „20%
од наставниците кај кои има најмали отстапувања во
добиените показатели им се зголемува платата за наредната година за 15% од платата што ја примале“ се
заменуваат со зборовите: „на првите 50% од наставниците од 20% кај кои има најмали отстапувања во добиените показатели им се зголемува платата за наредната
година во траење од девет месеци за 10% од основицата на платата што ја примале во август“.
Ставот (8) кој станува став (9) се менува и гласи:
„ Ако наставникот од ставот (8) на овој член три години едноподруго е на извештајот во првите 50% од наставниците од 20% кај кои има најмали отстапувања во
добиените показатели, платата од ставот (8) на овој член
му се исплаќа до престанокот на работниот однос.“
Ставовите (9), (10), (11) и (12) се бришат.
Ставот (13) кој станува став (10) се менува и гласи:
„ Врз основа на доставениот извештај, на 20% од
наставниците кај кои има најголеми отстапувања во добиените показатели им се обезбедува соодветна стручна советодавна помош, која ја обезбедува Бирото.“
Ставовите (14) и (15) стануваат ставови (11) и (12).
Во ставот (16) кој станува став (13) бројот „(15)“ се
заменува со бројот „(12)“.
Ставот (17) кој станува став (14) се менува и гласи:
„ Решение за зголемување на платата на наставникот согласно со ставовите (8) и (9) на овој член, донесува директорот на училиштето. Исплатата на платата
со зголемување започнува од 1 јануари наредната година по доставувањето на извештајот.“
Ставот (18) кој станува став (15) се менува и гласи:
„ Решението од ставот (14) на овој член се доставува до министерството најдоцна 15 дена од денот на
доставувањето на извештајот, а ќе започне да се применува од 1 јануари наредната година.“
Ставот (19) станува став (16).
Член 2
Во членот 133 став (3) зборовите: „ставовите (14) и
(15)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (11) и (12)“.
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Член 3
Во членот 172 став (1) бројот „2.000“ се заменува со
бројот „800“.
Во ставот (2) бројот „1.000“ се заменува со бројот
„400“.
Во ставот (3) бројот „500“ се заменува со бројот
„200“.
Во ставот (4) бројот „200“ се заменува со бројот
„80“.
Во ставот (5) зборовите: „од 200 до 250“ се заменуваат со зборовите: „од 80 до 100“.
Во ставот (6) зборовите: „од 500 до 700“ се заменуваат со зборовите: „од 200 до 280“.
Во ставот (7) бројот „1.000“ се заменува со бројот
„400“.
По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:
„(8) За секое наредно повторување на прекршоците
од ставовите (1) до (7) на овој член во тековната учебна
година се изрекува глобат во двоен износ.“
Член 4
Во членот 172-а став (1) зборовите: „од 2.500 до
3.000“ се заменуваат со зборовите „од 1.000 до 1.200“.
Во ставот (2) бројот „1.500“ се заменува со бројот
„600“.
Во ставот (3) бројот „1.000“ се заменува со бројот
„400“.
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) За секое наредно повторување на прекршоците
од ставовите (1) до (3) на овој член во тековната учебна
година се изрекува глоба во двоен износ.“
Член 5
Во членот 172-б став (1) зборовите: „од 3.500 до
4.000“ се заменуваат со зборовите: „од 1.400 до 1.600“.
Во ставот (2) бројот „2.500“ се заменува со бројот
„1.000“.
Во ставот (3) бројот „1.500“ се заменува со бројот
„600“.
Во ставот (4) бројот „1.000“ се заменува со бројот
„400“.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) За секое наредно повторување на прекршоците
од ставовите (1) до (4) на овој член во тековната учебна
година се изрекува глоба во двоен износ.“
Ставот (5) станува став (6).
Член 6
Во членот 172-в став (1) бројот „2.000“ се заменува
со бројот „800“.
Во ставовите (2), (3) и (4) бројот „1.000“ се заменува со бројот „400“.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) За секое наредно повторување на прекршоците
од ставовите (1) до (4) на овој член во тековната учебна
година глобата се изрекува во двоен износ.“
Член 7
Во членот 174-а став (1) бројот „1.000“ се заменува
со бројот „400“.
Во ставот (2) бројот „600“ се заменува со бројот
„240“.
Во ставот (3) бројот „300“ се заменува со бројот
„120“.
Во ставот (4) бројот „600“ се заменува со бројот
„240“, а зборовите: „ставови (14) и (15)“ се заменуваат
со зборовите: „ставови (11) и (12)“.
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По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) За секое наредно повторување на прекршоците
од ставовите (1) до (4) на овој член во тековната учебна
година се изрекува глоба во двоен износ.“
Член 8
На наставниците кај кои има најмали, односно најголеми отстапувања во добиените показатели согласно
со доставениот извештај со резултати од спроведеното
екстерно проверување на постигањата на успехот на
учениците за учебната 2013/2014 година, нема да им се
зголеми, односно намали платата согласно со одредбите од членот 97 од Законот за основното образование
(„Службен весник на Република Македонија“ број
103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11,
6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14 и 10/15).
Член 9
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за основното образование.
Член 10
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR ARSIM FILLOR
Neni 1
Me Ligjin për arsim fillor ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 103/2008, 33/10,
116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14,
116/14, 135/14 dhe 10/15), në nenin 97 paragrafi (2) pas
fjalës "nxënësit" shtohen fjalët: "(në tekstin e mëtejmë:
raporti)".
Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:
"(5) Qendra Shtetërore e Provimeve e dërgon raportin
në secilën shkollë fillore në javën e dytë të muajit shtator
në vitin rrjedhës. Me përjashtim, nëse në periudhën kur
dërgohet raporti nga ky paragraf mbahen zgjedhje për
president të Republikës së Maqedonisë, për zgjedhjen e
deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë,
përkatësisht për anëtarë të këshillave të komunave dhe
Këshillin e Qytetit të Shkupit dhe për zgjedhjen e kryetarit
të komunës dhe kryetarit të Qytetit të Shkupit, raporti
dërgohet ditën e parë të ardhshme pas përfundimit të
zgjedhjeve."
Paragrafët (5) dhe (6) bëhen paragrafë (6) dhe (7).
Në paragrafin (7) i cili bëhet paragraf (8), fjalët: "20%
të arsimtarëve te të cilët ka lëshime më të vogla në
treguesit e marrë u rritet rroga për vitin e ardhshëm për
15% nga rroga që e kanë marrë, zëvendësohen me fjalët: "
50% të arsimtarëve të parë prej 20% te të cilët ka lëshime
më të vogla në treguesit e marrë u rritet rroga për vitin e
ardhshëm në kohëzgjatje prej nëntë muajsh për 10% nga
baza e rrogës që e kanë marrë në muajin gusht."
Paragrafi (8) i cili bëhet paragraf (9) ndryshohet si
vijon:
"Nëse arsimtari nga paragrafi (8) i këtij neni tre vite
radhazi është në raportin e 50% të arsimtarëve prej 20% te
të cilët ka më së paku lëshime në treguesit e marrë, rroga
nga paragrafi (8) i këtij neni i paguhet deri në përfundimin
e marrëdhënies së punës."
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Paragrafët (9), (10), (11) dhe (12) shlyhen.
Paragrafi (13) i cili bëhet paragraf (10) ndryshohet si
vijon:
"Në bazë të raportit të dërguar, 20% të arsimtarëve te të
cilët ka lëshime më të mëdha në treguesit e marrë u
sigurohet ndihmë këshillëdhënëse profesionale përkatëse,
të cilën e siguron Byroja."
Paragrafët (14) dhe (15) bëhen paragrafë (11) dhe (12).
Në paragrafin (16) i cili bëhet paragraf (13) numri "(15)
zëvendësohet me numrin "(12)".
Paragrafi (17) i cili bëhet paragraf (14) ndryshohet si
vijon:
"Aktvendim për zmadhimin e rrogës të arsimtarit në
pajtim me paragrafët (8) dhe (9) të këtij neni miraton
drejtori i shkollës. Pagesa ë rrogës me zmadhim fillon nga
1 janar i vitit të ardhshëm pas dërgimit të raportit".
Paragrafi (18) i cili bëhet paragraf (15) ndryshohet si
vijon:
"Aktvendimi nga paragrafi (14) i këtij neni dërgohet në
Ministri më së voni 15 ditë nga dita e dërgimit të raportit, e
do të fillojë të zbatohet nga 1 janari i vitit të ardhshëm."
Paragrafi (19) bëhet paragraf (16).
Neni 2
Në nenin 133 paragrafi (3) fjalët: "paragrafët (14) dhe
(15)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafët (11) dhe (12)".
Neni 3
Në nenin 172 paragrafi (1) numri "2 000"
zëvendësohet me numrin „800".
Në paragrafin (2) numri „1 000" zëvendësohet me
numrin „400" .
Në paragrafin (3) numri „500" zëvendësohet me
numrin „200" .
Në paragrafin (4) numri „200" zëvendësohet me
numrin „80" .
Në paragrafin (5) fjalët: "nga 200 deri 250"
zëvendësohen me fjalët: "nga 80 deri 100".
Në paragrafin (6) fjalët: "nga 500 deri 700"
zëvendësohen me fjalët: "nga 200 deri 280".
Në paragrafin (7) numri "1 000" zëvendësohet me
numrin „400" .
Pas paragrafit (7) shtohet paragraf i ri (8), si vijon:
"(8) Për çdo përsëritje të ardhshme të kundërvajtjeve
nga paragrafët (1) deri (7) të këtij neni në vitin shkollor
rrjedhës gjoba shqiptohet në shumë të dyfishuar."
Neni 4
Në nenin 172-a paragrafi (1) fjalët: "nga 2.500 deri 3
000" zëvendësohen me fjalet: "nga 1 000 deri në 1 200"
Në paragrafin (2) numri „1 500" zëvendësohet me
numrin „600" .
Në paragrafin (3) numri „1 000" zëvendësohet me
numrin„400" .
Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:
"(4) Për çdo përsëritje të ardhshme të kundërvajtjeve
nga paragrafët (1) deri (3) të këtij neni në vitin shkollor
rrjedhës gjoba shqiptohet në shumë të dyfishuar."
Neni 5
Në nenin 172-b paragrafi (1) fjalët: "nga 3 500 deri 4
000" zëvendësohen me fjalët: "nga 1 400 deri 1 600"
Në paragrafin (2) numri „2 500" zëvendësohet me
numrin „1 000" .
Në paragrafin (3) numri „1 500" zëvendësohet me
numrin „600" .
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Në paragrafin (4) numri „1 000" zëvendësohet me
numrin „400" .
Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:
"(5) Për çdo përsëritje të ardhshme të kundërvajtjeve
nga paragrafët (1) deri (4) të këtij neni në vitin shkollor
rrjedhës gjoba shqiptohet në shumë të dyfishuar."
Paragrafi (5) bëhet paragraf (6).
Neni 6
Në nenin 172-v paragrafi (1) numri „2 000"
zëvendësohet me numrin „800".
Në paragrafët (2), (3) dhe (4) numri „1 000"
zëvendësohet me numrin "400".
Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:
"(5) Për çdo përsëritje të ardhshme të kundërvajtjeve
nga paragrafët (1) deri (4) të këtij neni në vitin shkollor
rrjedhës gjoba shqiptohet në shumë të dyfishuar".
Neni 7
Në nenin 174-a paragrafi (1) numri "1 000"
zëvendësohet me numrin „400".
Në paragrafin (2) numri „600" zëvendësohet me
numrin „240" .
Në paragrafin (3) numri „300" zëvendësohet me
numrin „120" .
Në paragrafin (4) numri "600" zëvendësohen me
numrin "240", ndërsa fjalët: "paragrafët (14) dhe (15)"
zëvendësohen me fjalët "paragrafët (11) dhe (12)".
Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:
"(5) Për çdo përsëritje të ardhshme të kundërvajtjeve
nga paragrafët (1) deri (4) të këtij neni në vitin shkollor
rrjedhës gjoba shqiptohet në shumë të dyfishuar."
Neni 8
Arsimtarëve te të cilët ka lëshime më të vogla,
gjegjësisht më të mëdha në treguesit e marrë në pajtim me
raportin e dhënë me rezultate nga testimi ekstern i realizuar
të arritjes së suksesit të nxënësve për vitin shkollor
2013/2014, nuk do t'u zmadhohet, përkatësisht zvogëlohet
rroga në pajtim me dispozitat e nenit 97 të Ligjit për arsim
fillor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11,
6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14 dhe 10/15).
Neni 9
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për arsim fillor.
Neni 10
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e ardhshme nga dita e
botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
_________
3045.
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 СРЕДНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за средното образование,

15 јуни 2015

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 јуни 2015 година.
Бр. 08-2554/1
10 јуни 2015 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 СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Член 1
Во Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ брoj 44/95, 24/96, 34/96,
35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004,
55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008,
92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12,
100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14 и 10/15), во членот
70-a став 2 по зборот „учениците“се додаваат зборовите: „(во натамошниот текст: извештајот)“.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Државниот испитен центар го доставува извештајот до секое средно училиште во втората недела на
месец септември во тековната година. По исклучок, доколку во периодот кога се доставува извештајот од овој
став се одржуваат избори за претседател на Република
Македонија, за избор на пратеници во Собранието на
Република Македонија, односно за членови на советите
на општините и Советот на градот Скопје и за избор на
градоначалник на општина и градоначалник на град
Скопје, извештајот се доставува првиот нареден ден по
завршувањето на изборите.“
Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7).
Во ставот (7) кој станува став (8) зборовите: „20%
од наставниците кај кои има најмали отстапувања во
добиените показатели им се зголемува платата за наредната година за 15% од платата што ја примале“, се
заменуваат со зборовите: „на првите 50% од наставниците од 20% кај кои има најмали отстапувања во добиените показатели им се зголемува платата за наредната
година во траење од девет месеци за 10% од основицата на платата што ја примале во август.“
Ставот (8) кој станува став (9) се менува и гласи:
„(9) Ако наставникот од ставот (8) на овој член три
години едноподруго е на извештајот во првите 50% од
наставниците од 20% кај кои има најмали отстапувања
во добиените показатели, платата од ставот (8) на овој
член му се исплаќа до престанокот на работниот однос.“
Ставовите (9), (10), (11) и (12) се бришат.
Ставот (13) кој станува став (10) се менува и гласи:
„(10) Врз основа на доставениот извештај на 20%
од наставниците кај кои има најголеми отстапувања во
добиените показатели им се обезбедува соодветна
стручна советодавна помош, која ја обезбедува Бирото.“
Ставовите (14) и (15) стануваат ставови (11) и (12).
Во ставот (16) кој станува став (13) бројот „(15)“ се
заменува со бројот „(12)“.
Ставот (17) кој станува став (14) се менува и гласи:
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„(14) Решение за зголемување на платата на наставникот согласно со ставовите (8) и (9) на овој член, донесува директорот на училиштето. Исплатата на платата со зголемување започнува од 1 јануари наредната
година по доставувањето на извештајот.“
Ставот (18) кој станува став (15) се менува и гласи:
„(15) Решението од ставот (14) на овој член се доставува до министерството најдоцна 15 дена од денот на
доставувањето на извештајот, а ќе започне да се применува од 1 јануари наредната година.“
Ставот (19) станува став (16).
Член 2
Во членот 93 став (2) зборовите: „ставовите (14) и
(15)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (11) и
(12)“.
Член 3
Во членот 104 став 3 се менува и гласи:
„Начинот за стекнување и распределба на средствата од ставот 1 алинеите 1 и 2 на овој член ги уредува
министерот, на предлог на Бирото и Центарот за стручно образование и обука.“
Член 4
Во членот 109 став (1) бројот „2.000“ се заменува
со бројот „800“.
Во ставот (2) бројот „2.000“ се заменува со бројот
„800“.
Во ставот (3) бројот „1.000“ се заменува со бројот
„400“.
Во ставот (4) бројот „500“ се заменува со бројот „200“.
Во ставот (5) зборовите: „од 2.500 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „од 1.000 до 1.200“.
Во ставот (6) бројот „1.500“ се заменува со бројот
„650“.
Во ставовите (7) и (8) бројот „1.000“ се заменува со
бројот „400“.
Во ставот (9) зборовите: „од 200 до 250“ се заменува со зборовите: „од 80 до 100“.
Во ставот (10) зборовите: „од 500 до 700“ се заменува со зборовите: „ од 200 до 280“.
По ставот (10) се додава нов став (11), кој гласи:
„(11) За секоe наредно повторување на прекршоците од ставовите (1) до (10) на овој член во тековната
учебна година се изрекува глоба во двоен износ.”
Член 5
Во членот 109-а став (1) зборовите: „од 3.500 до
4.000“ се заменуваат со зборовите: „од 1.400 до 1.600“.
Во ставот (2) бројот „2.500“ се заменува со бројот
„1.000“.
Во ставот (3) бројот „1.500“ се заменува со бројот „600“.
Во ставот (4) бројот „1.000“ се заменува со бројот „400“.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) За секоe наредно повторување на прекршоците
од ставовите (1) до (4) на овој член во тековната учебна
година се изрекува глоба во двоен износ.”
Член 6
Во членот 109-б став (4) бројот „600“ се заменува
со бројот „300“, а зборовите: „ставови (14) и (15)“ се
заменуваат со зборовите: „ставови (11) и (12)“.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) За секоe наредно повторување на прекршоците
од ставот (4) на овој член во тековната учебна година
се изрекува глоба во двоен износ.”
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Член 7
Во членот 109-г во ставот (1) бројот „1.000“ се заменува со бројот „400“.
Во ставот (2) бројот „600“ се заменува со бројот „240“.
Во ставот (3) бројот „300“ се заменува со бројот „120“.
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) За секоe наредно повторување прекршоците од
ставовите (1) до (4) на овој член во тековната учебна
година се изрекува глоба во двоен износ.”
Член 8
Во членот 110 став (1) бројот „2.000“ се заменува со
бројот „800“.
Во ставовите (2), (3) и (4) бројот „1.000“ се заменува со бројот „400“.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) За секоe наредно повторување на прекршоците
од ставовите (1) до (4) на овој член во тековната учебна
година се изрекува глоба во двоен износ.”
Член 9
На наставниците кај кои има најмали, односно најголеми отстапувања во добиените показатели согласно
со доставениот извештај со резултати од спроведеното
екстерно проверување на постигањата на успехот на
учениците за учебната 2013/2014 година, нема да им се
зголеми, односно намали платата согласно со одредбите од членот 70-а од Законот за средното образование
(„Службен весник на Република Македонија“ број
92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12,
100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14 и 10/15).
Член 10
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за средното образование.
Член 11
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR ARSIM TË MESËM
Neni 1
Në Ligjin për arsim të mesëm ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 44/95, 24/96, 34/96,
35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004,
55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008,
92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12,
100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14 dhe 10/15) në nenin
70-a paragrafi 2 pas fjalës “nxënësve” shtohen fjalët: “(në
tekstin e mëtejmë: raporti)".
Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:
"(5) Qendra Shtetërore e Provimeve e dorëzon raportin në
çdo shkollë të mesme në javën e dytë të muajit shtator në vitin
rrjedhës. Me përjashtim, nëse në periudhën kur dorëzohet
raporti nga ky paragraf mbahen zgjedhje për President të
Republikës së Maqedonisë, për zgjedhje të deputetëve në
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, përkatësisht për
anëtarë të këshillave komunalë dhe Këshillit të Qytetit të
Shkupit dhe për zgjedhjen e kryetarit të komunës dhe kryetarit
të Qytetit të Shkupit, raporti dorëzohet ditën e parë të
ardhshme pas përfundimit të zgjedhjeve."
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Paragrafët (5) dhe (6) bëhen paragrafë (6) dhe (7).
Në paragrafin (7) i cili bëhet paragraf (8) fjalët: "20% të
arsimtarëve te të cilët ka shmangie më të vogla në treguesit e
fituar, u rritet rroga për vitin e ardhshëm për 15% nga rroga që
e kanë marrë" zëvendësohet me fjalët: "50% të arsimtarëve të
parë nga arsimtarët e 20% te të cilët ka shmangie më të vogla
në treguesit e fituar u rritet rroga për vitin e ardhshëm në
kohëzgjatje prej nëntë muajsh për 10% nga baza e rrogës që e
kanë marrë në muajin gusht."
Paragrafi (8) i cili bëhet paragraf (9) ndryshohet si
vijon:
"(9) Nëse arsimtari nga paragrafi (8) i këtij neni tre vjet
radhazi është në raportin e 50% të arsimtarëve të parë nga
20% te të cilët ka shmangie më të vogla në treguesit e
fituar, rroga nga paragrafi (8) i këtij neni u paguhet deri në
ndërprerjen e marrëdhënies së punës."
Paragrafët (9), (10), (11) dhe (12) shlyhet.
Paragrafi (13) i cili bëhet paragraf (10) ndryshohet si
vijon:
"(10) Në bazë të raportit të dorëzuar 20% të
arsimtarëve te të cilët ka shmangie më të mëdha në
treguesit e fituar, u sigurohet ndihmë këshillëdhënëse
profesionale përkatëse, të cilën e siguron Byroja."
Paragrafët (14) dhe (15) bëhen paragrafë (11) dhe (12).
Në paragrafin (16) i cili bëhet paragraf (13) numri
"(15)" zëvendësohet me numrin "(12)".
Paragrafi (17) i cili bëhet paragraf (14) ndryshohet si
vijon:
"(14) Aktvendimin për rritjen e rrogës së arsimtarit në
pajtim me paragrafët (8) dhe (9) të këtij neni, e miraton
drejtori i shkollës. Pagesa e rrogës me rritje fillon nga 1
janari vitin vijues pas dorëzimit të raportit."
Paragrafi (18) i cili bëhet paragraf (15) ndryshohet si
vijon:
"(15) Aktvendimi nga paragrafi (14) i këtij neni
dorëzohet në Ministri më së voni 15 nga dita e dorëzimit të
raportit, e do të fillojë të zbatohet nga 1 janari vitin e
ardhshëm."
Paragrafi (19) bëhet paragraf (16).
Neni 2
Në nenin 93 paragrafi (2) fjalët: “paragrafët (14) dhe
(15)" zëvendësohet me fjalët: “paragrafët (11) dhe (12)".
Neni 3
Në nenin 104 paragrafi 3 ndryshohet si vijon:
“Mënyrën e marrjes dhe shpërndarjes së mjeteve nga
paragrafi 1 alinetë 1 dhe 2 të këtij neni i rregullon ministri,
me propozim të Byrosë dhe Qendrës për Arsim dhe
Trajnim Profesional.”
Neni 4
Në nenin 109 paragrafi (1) numri “2 000” zëvendësohet
me numrin “800”.
Në paragrafin (2) numri “2 000” zëvendësohet me
numrin “800”.
Në paragrafin (3) numri “1 000” zëvendësohet me
numrin “400”.
Në paragrafin (4) numri “500” zëvendësohet me
numrin “200”.
Në paragrafin (5) fjalët: “prej 2 500 deri në 3 000”
zëvendësohen me fjalët: “prej 1 000 deri në 1 200”.
Në paragrafin (6) numri “1 500” zëvendësohet me
numrin “650”.
Në paragrafët (7) dhe (8) numri “1 000” zëvendësohet
me numrin “400”.
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Në paragrafin (9) fjalët: “prej 200 deri 250”
zëvendësohen me fjalët: “prej 80 deri 100”.
Në paragrafin (10) fjalët: “prej 500 deri 700”
zëvendësohen me fjalët: “prej 200 deri 280”.
Pas paragrafit (10) shtohet paragrafi i ri (11), si vijon:
“(11) Për secilën përsëritje të ardhshme të
kundërvajtjeve nga paragrafët (1) deri (10) të këtij neni në
vitin shkollor rrjedhës gjoba shqiptohet në shumë të
dyfishtë."
Neni 5
Në nenin 109-a paragrafi (1) fjalët: “prej 3 500 deri në 4
000” zëvendësohen me fjalët: “prej 1 400“ deri në 1 600”.
Në paragrafin (2) numri “2 500” zëvendësohet me
numrin “1 000”.
Në paragrafin (3) numri “1 500” zëvendësohet me
numrin “600”.
Në paragrafin (4) numri “1 000” zëvendësohet me
numrin “400”.
Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:
“(5) Për secilën përsëritje të ardhshme të
kundërvajtjeve nga paragrafët (1) deri (4) të këtij neni në
vitin shkollor rrjedhës gjoba shqiptohet në shumë të
dyfishtë."
Neni 6
Në nenin 109-b paragrafi (4) numri “600” zëvendësohet
me numrin “300”, ndërsa fjalët: “paragrafët (14) dhe (15)"
zëvendësohen me fjalët: “paragrafët (11) dhe (12)".
Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:
“(5) Për secilën përsëritje të ardhshme të
kundërvajtjeve nga paragrafi (4) i këtij neni në vitin
shkollor rrjedhës gjoba shqiptohet në shumë të dyfishtë."
Neni 7
Në nenin 109-g paragrafi (1) numri “1 000”
zëvendësohet me numrin “400”.
Në paragrafin (2) numri “600” zëvendësohet me
numrin “240”.
Në paragrafin (3) numri “300” zëvendësohet me
numrin “120”.
Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:
“(4) Për secilën përsëritje të ardhshme të
kundërvajtjeve nga paragrafët (1) deri (4) të këtij neni në
vitin shkollor rrjedhës gjoba shqiptohet në shumë të
dyfishtë."
Neni 8
Në nenin 110 paragrafi (1) numri “2 000” zëvendësohet
me numrin “800”.
Në paragrafët (2), (3) dhe (4) numri “1 000”
zëvendësohet me numrin “400”.
Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:
“(5) Për secilën përsëritje të ardhshme të
kundërvajtjeve nga paragrafët (1) deri (4) të këtij neni në
vitin shkollor rrjedhës gjoba shqiptohet në shumë të
dyfishtë."
Neni 9
Mësimdhënësve te të cilët ka shmangie më të vogla,
përkatësisht më të mëdha në treguesit e fituar në pajtim me
raportin e dorëzuar me rezultatet nga kontrolli i zbatuar
ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësve për vitin shkollor
2013/2014, nuk do t'u rritet përkatësisht zvogëlohet rroga në
pajtim me dispozitat e nenit 70-a të Ligjit për arsim të
mesëm ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”
numër 92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11,
6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14 dhe 10/15).
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Neni 10
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për arsim të mesëm.
Neni 11
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e ardhshme nga dita e
botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë”.
__________
3046.
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 АГЕНЦИИТЕ ЗА
ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА
Се прогласува Законот за дополнување на Законот за
агенциите за привремени вработувања,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 јуни 2015 година.
Бр. 08-2555/1
10 јуни 2015 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 АГЕНЦИИТЕ ЗА ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА
Член 1
Во Законот за агенциите за привремени вработувања („Службен весник на Република Македонија” брoj
49/2006, 102/2008, 145/10 136/11, 13/13 и 38/14), во
членот 3-а став 1 по точката 3 се додава нова точка 4.,
која гласи:
4. „Краткотрајно вработување” е вработување врз
основа на договор за вработување на привремен
агенциски работник од страна на Агенцијата за привремено вработување за времетраење најмногу до 90 работни часа во текот на месецот.
Точките 4, 5 и 6 стануваат точки 5, 6 и 7.
Член 2
Во член 4 по ставот 1 се додава нов став 2, кој
гласи:
„Агенцијата за привремени вработувања може врз
основа на договор за отстапување на работник меѓу
агенцијата и друг работодавач, да отстапи работник на
друг работодавач корисник и во случаите од ставот 1
на овој член за краткотрајно вработување.”
Ставовите 2 и 3 од овој член стануваат ставови 3 и 4.
Член 3
Во членот 11-а став 1 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и за вработените во Агенцијата за привремени вработувања поединечно.”

Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
_________
L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR AGJENCI PËR
PUNËSIME TË PËRKOHSHME
Neni 1
Në Ligjin për agjenci për punësime të përkohshme
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër
49/2006, 102/2008, 145/10 136/11, 13/13 dhe 38/14), në nenin
3-a paragrafi 1 pas pikës 3 shtohet pika e re 4., si vijon:
4. “Punësim afatshkurtër” është punësim në bazë të
marrëveshjes për punësim të punëtorit të përkohshëm të
agjencisë nga ana e Agjencisë për punësim të përkohshëm në
kohëzgjatje më së shumit deri në 90 orë pune gjatë muajit.
Pikat 4, 5 dhe 6 bëhen pikat 5, 6 dhe 7.
Neni 2
Në nenin 4 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si
vijon:
“Agjencia për punësime të përkohshme mundet në bazë
të marrëveshjes për lëshimin e punëtorit ndërmjet agjencisë
dhe punëdhënësit tjetër, t'i lëshojë punëtorë punëdhënësit
tjetër shfrytëzues edhe në raste nga paragrafi 1 të këtij neni
për punësim afatshkurtër.”
Paragrafët 2 dhe 3 të këtij neni bëhen paragrafë 3 dhe 4.
Neni 3
Në nenin 11-a paragrafi 1 pika në fund të fjalisë shlyhet
dhe shtohen fjalët: “edhe për të punësuarit në Agjenci për
punësime të përkohshme veç e veç.”
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
_________
3047.
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
ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јуни 2015 година.
Бр. 08-2564/1
11 јуни 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ
Член 1
Во Законот за земјоделското земјиште („Службен
весник на Република Македонија“ брoj 135/2007, 18/11,
148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14,
130/14, 166/14 и 72/15), во членот 21 во насловот бројот “10“ се заменува со бројот “3“.
Ставот 1 се менува и гласи:
“Министерот распишува јавен оглас за давање во
закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост
за површини до 3 хектари, по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.“
Ставот 2 се менува и гласи:
„Постапката за давање на земјоделското земјиште
во државна сопственост во закуп ја спроведува Комисија од седум члена формирана од Владата на Република Македонија на предлог на министерот, во состав од
два претставника од министерството, еден претставник
од здруженијата од областа на земјоделството, еден
претставник од Заедницата на единиците на локалната
самоуправа на чија територија се објавува предметното
земјиште, еден претставник предложен од Канцеларијата на престедателот на Владата на Република Македонија, еден претставник предложен од потпреседателот на Владата на Република Македонија задолжен за
економски прашања и еден претставник предложен од
Министерството за финансии. “
Во ставот 3 зборот „министерот“ се заменува со
зборовите: „Владата на Република Македонија на предлог на министерот“.
По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
„Во работата на Комисијата за давање под закуп на
земјоделско земјиште во државна сопственост по пат
на електронско јавно наддавање по потреба Владата на
Република Македонија може да одлучи да учествуваат
надворешни стручни лица без право на глас.“
Член 2
Во членот 21-а во насловот бројот “10“ се заменува
со бројот “3“.
Ставот 1 се менува и гласи:
“Министерот распишува јавен оглас за давање во
закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост
за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање, по претходно добиена согласност од
Владата на Република Македонија.“
Во ставот 2 бројот “10“ се заменува со бројот “3“, а
зборовите: „Комисија за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост по пат на електронско јавно наддавање, формирана од страна на министерот“, се заменуваат со зборовите: „Комисија формирана согласно со членот 21 став 2 од овој закон“.
Ставовите 3 и 4 се бришат.
Член 3
Во членот 22 во насловот бројот “10“ се заменува
со бројот “3“.
Член 4
Во членот 22-а во насловот бројот “10“ се заменува
со бројот “3“.
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Член 5
Во членот 22-б во насловот бројот “10“ се заменува
со бројот “3“.
Во ставот 1 бројот “10“ се заменува со бројот “3“.
Во ставот 2 бројот “10“ се заменува со бројот “3“.
Член 6
Во членот 23 став 1 зборовите: “за површини до 10
хектари и за површини над 10 хектари“ се заменуваат
со зборовите: “за површини до 3 хектари“.
Член 7
Во членот 24 во насловот зборовите: “за површини
до 10 хектари и за површини над 10 хектари“ се заменува со зборовите: “за површини до 3 хектари и за површини над 3 хектари“.
Во ставот 1 зборовите: “за површини до 10 хектари
и за површини над 10 хектари“ се заменува со зборовите: “за површини до 3 хектари и за површини над 3
хектари“.
Член 8
Во членот 25 во насловот бројот “10“ се заменува
со бројот “3“.
Во ставот 1 бројот “10“ се заменува со бројот “3“.
Во ставот 2 бројот “10” се заменува со бројот “3”.
Член 9
Во членот 26 став 1 бројот “10“ се заменува со бројот “3“.
Член 10
Во членот 27 став 1 бројот “10“ се заменува со бројот “3“.
Член 11
Во членот 27-а став 1 бројот “10“ се заменува со
бројот “3“.
Во ставот 2 бројот “10“ се заменува со бројот “3“.
Член 12
Во членот 28 став 1 бројот “10“ се заменува со бројот “3“.
Член 13
Во членот 30 став 3 бројот “10“ се заменува со бројот “3“.
Член 14
Во членот 30-а став 1 бројот “10“ се заменува со
бројот “3“.
Член 15
Во членот 32 ставот 4 се менува и гласи:
“Министерството е должно примерок од договорот
за закуп и записникот за воведување во владение заедно со пријавата за запишување по електронски пат да
ги доставува до Агенцијата за катастар на недвижности
заради прибележување на договорот за закуп во катастарот на недвижности.
Член 16
Во членот 40 ставот 6 се менува и гласи:
“Министерството е должно примерок од договорот
за плодоуживање и записникот за воведување во владение заедно со пријавата за запишување по електронски
пат ги доставува до Агенцијата за катастар на недвижности заради прибележување на договорот за плодоуживање во катастарот на недвижности.“
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Член 17
Во членот 18 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште
(“Службен весник на Република Македонија“ број
72/15), зборовите: “членот 14“ се заменува со зборовите: “членот 17“.
Член 18
Министерството е должно во рок од три месеци од
денот на влегувањето во сила на овој закон по електронски пат да се поврзе со Агенцијата за катастар на
недвижности.
Член 19
Министерството е должно да користи, односно да
прибавува податоци од Геодетскo-катастарски информационен систем на Агенцијата за катастар на недвижности по електронски пат за постапките кои ги води
согласно со Законот за земјоделското земјиште.
Член 20
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за земјоделското земјиште.
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"Në punën e Komisionit për dhënie me qira të tokës
bujqësore në pronësi shtetërore nëpërmjet ankandit publik
elektronik sipas nevojës Qeveria e Republikës së
Maqedonisë mund të vendosë të marrin pjesë persona
profesionalë pa të drejtë vote."
Neni 2
Në nenin 21-a në titull numri "10" zëvendësohet me
numrin "3".
Paragrafi 1 ndryshohet si vijon:
"Ministri publikon shpallje publike për dhënie me qira
të tokës bujqësore në pronësi shtetërore për sipërfaqe mbi 3
hektarë nëpërmjet ankandit publik elektronik, pas pëlqimit
të marrë paraprak nga Qeveria e Republikës së
Maqedonisë."
Në paragrafin 2 numri "10" zëvendësohet me numrin
"3", ndërsa fjalët: "Komisioni për dhënie me qira të tokës
bujqësore në pronësi shtetërore nëpërmjet ankandit publik
elektronik, i formuar nga ministri" zëvendësohen me fjalët:
"Komisioni i formuar në pajtim me nenin 21 paragrafin 2
të këtij ligji".
Paragrafët 3 dhe 4 shlyhen.
Neni 3
Në nenin 22 në titull numri "10" zëvendësohet me
numrin "3".

Член 21
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________

Neni 4
Në nenin 22-a ne titull numri "10" zëvendësohet me
numrin "3".

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR TOKË BUJQËSORE

Neni 5
Në nenin 22-b në titull numri "10" zëvendësohet me
numrin "3".
Në paragrafin 1 numri "10" zëvendësohet me numrin "3".
Në paragrafin 2 numri "10" zëvendësohet me numrin "3".

Neni 1
Në Ligjin për tokë bujqësore ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 135/2007, 18/11,
148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14,
130/14, 166/14 dhe 72/15), në nenin 21 në titull numri "10"
zëvendësohet me numrin "3".
Neni 1 ndryshohet si vijon:
"Ministri publikon shpallje publike për dhënie me qira
të tokës bujqësore në pronësi shtetërore për sipërfaqe deri
në 3 hektarë, pas pëlqimit të marrë paraprak nga Qeveria e
Republikës së Maqedonisë."
Neni 2 ndryshohet si vijon:
"Procedurën për dhënie me qira të tokës bujqësore në
pronësi shtetërore e zbaton Komisioni prej shtatë anëtarësh
i formuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë me
propozim të ministrit, në përbërje të dy përfaqësuesve të
Ministrisë, një përfaqësuesi nga shoqatat nga sfera e
bujqësisë, një përfaqësuesi nga Bashkësia e njësive të
vetëqeverisjes lokale në territorin e të cilës publikohet toka
në fjalë, një përfaqësuesi të propozuar nga Zyra e kryetarit
të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, një përfaqësuesi
të propozuar nga nënkryetari i Qeverisë së Republikës së
Maqedonisë i ngarkuar për çështje ekonomike dhe një
përfaqësuesi të propozuar nga Ministria e Financave.“
Në paragrafin 3 fjala "ministri" zëvendësohet me fjalët:
"Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të
ministrit".
Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si vijon:

Neni 6
Në nenin 23 paragrafin 1 fjalët: "për sipërfaqe deri në
10 hektarë dhe për sipërfaqe mbi 10 hektarë" zëvendësohen
me fjalët: "për sipërfaqe deri në 3 hektarë".
Neni 7
Në nenin 24 në titull fjalët: "për sipërfaqe deri në 10
hektarë dhe për sipërfaqe mbi 10 hektarë" zëvendësohen
me fjalët: "për sipërfaqe deri në 3 hektarë dhe për sipërfaqe
mbi 3 hektarë".
Në paragrafin1 fjalët: "për sipërfaqe deri në 10 hektarë
dhe për sipërfaqe mbi 10 hektarë" zëvendësohen me fjalët:
"për sipërfaqe deri në 3 hektarë dhe për sipërfaqe mbi 3
hektarë".
Neni 8
Në nenin 25 në titull numri "10" zëvendësohet me
numrin "3".
Ne paragrafin 1 numri "10" zëvendësohet me numrin
"3".
Në nenin 2 numri "10" zëvendësohet me numrin "3".
Neni 9
Në nenin 26 paragrafin 1 numri "10" zëvendësohet me
numrin "3".
Neni 10
Në nenin 27 paragrafin 1 numri "10" zëvendësohet me
numrin "3".
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Neni 11
Në nenin 27-a paragrafin 1 numri "10" zëvendësohet
me numrin "3".
Në paragrafin 2 numri "10" zëvendësohet me numrin
"3".
Neni 12
Në nenin 28 paragrafin 1 numri "10" zëvendësohet me
numrin "3".
Neni 13
Në nenin 30 paragrafin 3 numri "10" zëvendësohet me
numrin "3".
Neni 14
Ne nenin 30-a paragrafin 1 numri "10" zëvendësohet
me numrin "3".
Neni 15
Në nenin 32 paragrafi 4 ndryshohet si vijon:
"Ministria është e detyruar që të dorëzojë ekzemplar
nga marrëveshja për qira dhe procesverbalin për futje në
zotërim bashkë me fletëparaqitjen për regjistrim në formë
elektronike në Agjencinë për Kadastër të Patundshmërive
për shënim të marrëveshjes për qira në kadastrën e
patundshmërive."
Neni 16
Në nenin 40 paragrafi 6 ndryshohet si vijon:
"Ministria është e detyruar që të dorëzoje ekzemplar
nga marrëveshja për uzufrukt dhe procesverbal për futje në
zotërim bashkë me fletëparaqitjen për regjistrim në formë
elektronike në Agjencinë për Kadastër të Patundshmërive
për shënim të marrëveshjes për uzufrukt në kadastrën e
patundshmërive."
Neni 17
Në nenin 18 paragrafin 1 të Ligjit për ndryshimin dhe
plotësimin e Ligjit për tokë bujqësore ("Gazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 72/15) fjalët: "neni 14
zëvendësohen me fjalët: "neni 17".
Neni 18
Ministria obligohet që në afat prej tre muajsh nga dita e
hyrjes në fuqi të këtij ligji në formë elektronike të lidhet
me Agjencinë e Kadastrës së Patundshmërive.
Neni 19
Ministria obligohet që të shfrytëzojë, përkatësisht të
sigurojë të dhëna nga Sistemi informativ kadastral
gjeodezik i Agjencisë për Kadastër të Patundshmërive në
formë elektronike për procedurat që i udhëheq në pajtim
me Ligjin për tokë bujqësore.
Neni 20
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për tokë bujqësore.
Neni 21
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
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3048.
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 ЗДРАВСТВЕНОТО
ОСИГУРУВАЊЕ
Се прогласува Законот за дополнување на Законот за
здравственото осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јуни 2015 година.
Бр. 08-2566/1
11 јуни 2015 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
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000,
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006,
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,
50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14,
44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15 и 61/15), во
членот 5 став 1 по точката 1-б) се додава нова точка 1в), која гласи:
„1-в) лице кое има краткотрајно вработување согласно со Законот за агенциите за привремени вработувања;“.
Член 2
Во членот 52 по ставот 4 се додава нов став 5, кој
гласи:
„Осигуреникот од членот 5 став 1 точка 1-в од овој
закон, ги користи правата од здравственото осигурување за време на траење на краткотрајното вработување,
согласно со основот на задолжително здравствено осигурување пред настапување на краткотрајното вработување.“
Член 3
По членот 95 се додаваат два нови члена 95-а и 95б, кои гласат:
„Член 95-а
Се ослободуваат од гонење, се запираат кривичните
постапки, потполно се ослободуваат од извршување на
казната, се определува бришење на осудата и се укинува правната последица на осудата на лицата за кои постои основано сомнение дека сториле кривично дело
по членот 380-употреба на исправа со невистинита содржина од Кривичниот законик („Службен весник на
Република Македонија“ број 37/96, 80/99, 4/2002,
43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008,
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139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12,
166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 41/14, 115/14,
132/14, 160/14 и 199/14), на тој начин што во постапката за пријавување во здравственото осигурување
пред Фондот за здравствено осигурување на Македонија поднеле изјава со невистинита содржина за остварените приходи во претходната година согласно со
прописите за придонесите од задолжителното осигурување.
Ако против лицата од ставот 1 на овој член не е
поднесена кривична пријава, истата нема да се поднесе.
Постапката за примена на одредбата од ставот 1 на
овој член за лицата против кои е во тек кривична постапка, ја поведува по службена должност надлежниот
јавен обвинител, односно надлежниот првостепен суд
или лицето на кој се однесува ставот 1 на овој член, односно лице кое во име на осигуреникот може да изјави
жалба.
Постапката за примена на одредбата од ставот 1 на
овој член за кои постапката правосилно е завршена ја
поведува по службена должност казнено-поправната
установа во кое осуденото лице ја издржува казната
затвор, а за лицата кои започнале со издржување на
казната затвор, постапката ја поведува по службена
должност судот што ја донел првостепената пресуда
или надлежниот јавен обвинител или осуденото лице.
Решението за примена на одредбата од ставот 1 на
овој член, го донесува надлежниот орган согласно со
Законот за кривичната постапка, односно Законот за
извршување на санкциите во рок од осум дена од денот
на влегување во сила на овој закон.
Против решенијата од ставот 5 на овој член, жалба
може да поднесат јавниот обвинител, лицата на кои се
однесува одредбата од ставот 1 на овој член и лицата
кои во нивна корист можат да изјават жалба.
По жалбата против решението на првостепениот
суд одлучува непосредно повисокиот суд, а против решението на казнено-поправната установа одлучува
Министерството за правда.
Во постапката за спроведување на овој член, се
применуваат и одредбите на Законот за кривичната постапка и Законот за извршување на санкциите, доколку
со овој член поинаку не е определено.
Упатство за спроведување на овој член донесува
министерот за правда во рок од осум дена од денот на
влегување во сила на овој закон.

Граѓанските постапки за сторени кривични дела по
член 380-употреба на исправа со невистинита содржина од Кривичниот законик кои се започнати против
осигурениците кои во постапката за пријавување во
здравственото осигурување пред Фондот за здравствено осигурување на Македонија поднеле изјава со невистинита содржина за остварените приходи во претходната година согласно со прописите за придонесите
од задолжителното осигурување пред влегувањето во
сила на овој закон и не се правосилно завршени се запираат.
Нема да се бара надоместок на штета од корисниците за задолжителното здравствено осигурување за кои
постои основано сомнение дека сториле кривично дело
по членот 380-употреба на исправа со невистинита содржина од Кривичниот законик („Службен весник на
Република Македонија“ број 37/96, 80/99, 4/2002,
43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008,
139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12,
166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 41/14, 115/14,
132/14, 160/14 и 199/14), на тој начин што во постапката за пријавување во здравственото осигурување
пред Фондот за здравствено осигурување на Македонија поднеле изјава со невистинита содржина за остварените приходи во претходната година согласно со
прописите за придонесите од задолжителното осигурување.“

Член 95-б
Со денот на влегувањето во сила на овој закон се
запираат од извршување правосилно изречените казни
или надоместоци на штетата за сторени кривични дела
по член 380-употреба на исправа со невистинита содржина од Кривичниот законик („Службен весник на
Република Македонија“ број 37/96, 80/99, 4/2002,
43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008,
139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12,
166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 41/14, 115/14,
132/14, 160/14 и 199/14), против осигурениците кои во
постапката за пријавување во здравственото осигурување пред Фондот за здравствено осигурување на Македонија поднеле изјава со невистинита содржина за остварените приходи во претходната година согласно со
прописите за придонесите од задолжителното осигурување.

Neni 2
Në nenin 52 pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5, si
vijon:
"Siguruesi nga neni 5 paragrafi 1 pika 1-v të këtij ligji,
i shfrytëzon të drejtat e sigurimit shëndetësorë gjatë
kohëzgjatjes së punësimit afatshkurtër, në pajtim me bazën
e sigurimit të detyrueshëm shëndetësorë para ndodhjes së
punësimit afatshkurtër."

Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
_________
L I GJ
PË PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM
SHËNDETËSOR
Neni 1
Në Ligjin për sigurim shëndetësorë (Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 25/2000, 96/2000,
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007,
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10,
156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14,
97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15 dhe 61/15) në nenin
5 paragrafi 1 pas pikës 1-b) shtohet pikë e re 1-v), si vijon:
"1-v) personi i cili ka punësim afatshkurtër në pajtim
me Ligjin për agjencitë për punësime të përkohshme;".

Neni 3
Pas nenit 95 shtohen dy nene të reja 95-a dhe 95-b, si
vijojnë:
"Neni 95-a"
Lirohen nga përndjekja, ndalohen procedurat penale,
plotësisht lirohen nga kryerja e dënimit, përcaktohet
shlyerje e dënimit dhe ndërpritet pasoja juridike e
personave për të cilët ekziston dyshim themelorë se kanë
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kryer vepër penale pas nenit 380 - përdorim i dokumentit
me përmbajtje të pa vërtetë nga Kodi Penal (Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë" numër 37/96, 80/99, 4/2002,
43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008,
139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12,
166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 41/14, 115/14,
132/14, 160/14 и 199/14), në atë mënyrë që në procedurën
për paraqitje në sigurimin shëndetësorë në Fondin për
Sigurim Shëndetësorë të Maqedonisë kanë parashtruar
deklaratë me përmbajtje të pa vërtetë për të hyrat e
realizuara në vitin paraprak në pajtim me rregullat për
kontributet për sigurim të detyrueshëm.
Nëse kundër personave nga paragrafi 1 i këtij neni
është parashtruar padi penale, e njëjta nuk do të dërgohet.
Procedurën për zbatimin e dispozitave nga paragrafi 1 i
këtij neni për personat kundër të cilëve në rrjedhë është
procedura penale, e ngrit me detyrë zyrtare prokurori
publik kompetent, respektivisht gjykata kompetente e
shkallës së parë ose personi me të cili ka të bëjë paragrafi 1
i këtij neni, respektivisht personi i cili në emër të siguruesit
mund të deklarojë ankesë.
Procedura për zbatimin e dispozitës nga paragrafi 1 i
këtij neni për të cilat procedura në mënyrë të plotfuqishme
ka përfunduar e ngrit me detyrë zyrtare institucioni
ndëshkues-korrigjues në të cilën personi i gjykuar e vuan
dënimin e burg, ndërsa për personat të cilët kanë filluar me
vuajtjen e dënimit me burg, procedurën e ngrit me detyrë
zyrtare gjykata që e ka miratuar aktgjykimin e shkallës së
parë ose prokurori publik kompetent ose personi i dënuar.
Vendimin për zbatimin e dispozitës nga paragrafi 1 i
këtij neni, e miraton organi kompetent në pajtim me Ligjin
për procedurë penale, respektivisht Ligji për kryerjen e
sanksioneve në afat prej tetë ditësh nga dita e hyrjes në fuqi
të këtij ligji.
Kundër vendimit nga paragrafi 5 i këtij neni, ankesë
mund të parashtrojnë prokurori publik, personat me të cilët
ka të bëjë dispozita nga paragrafi 1 i këtij neni dhe personat
të cilët në interes të vetin mund të deklarojnë ankesë.
Për ankesën kundër vendimit të gjykatës së shkallës së
parë vendos pa ndërmjetësim gjykata e lartë, ndërsa kundër
vendimit të institucionit ndëshkues-korrigjues vendos
Ministria e Drejtësisë.
Në procedurën për zbatimin e këtij neni, zbatohen edhe
dispozitat e Ligjit për procedurën penale dhe të Ligjit për
kryerjen e sanksioneve, nëse me këtë nen nuk është
përcaktuar ndryshe.
Udhëzim për zbatimin e këtij neni miraton ministri i
Drejtësisë në afat prej tetë ditësh nga dita e hyrjes në fuqi
të këtij ligji.
Neni 95-b
Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji ndërpriten nga
zbatimi dënimet e shqiptuara të plotfuqishme ose
kompensimet e dëmit për vepra të kryera penale sipas nenit
380 – përdorimi i dokumentit me përmbajtje të pavërtetë
nga Kodi penal (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë“ numër 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003,
19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008,
114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13,
82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 41/14, 115/14, 132/14, 160/14
dhe 199/14) kundër të siguruarve të cilët në procedurën për
paraqitje në sigurim shëndetësor në Fondin për Sigurim
Shëndetësor të Maqedonisë kanë paraqitur deklaratë me
përmbajtje të pavërtetë për të hyrat e realizuara në vitin
paraprak, në pajtim me rregullat për kontributet e sigurimit
të detyrueshëm.
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Procedurat civile për vepra të kryera penale sipas nenit
380 - përdorimi i dokumentit me përmbajtje të pavërtetë
nga Kodi penal që kanë filluar kundër të siguruarve të cilët
në procedurën për paraqitje në sigurim shëndetësor në
Fondin për Sigurim Shëndetësor të Maqedonisë kanë
paraqitur deklaratë me përmbajtje të pavërtetë për të hyrat
e realizuara në vitin paraprak në pajtim me rregullat për
kontributet e sigurimit të detyrueshëm para hyrjes në fuqi
të këtij ligji dhe nuk janë të mbaruara në mënyrë të
plotfuqishme ndërpriten.
Nuk do të kërkohet kompensim i dëmit nga
shfrytëzuesit për sigurim të detyrueshëm shëndetësor për të
cilët ekziston dyshim i bazuar se kanë kryer vepër penale
sipas nenit 380 - përdorimi i dokumentit me përmbajtje të
pavërtetë nga Kodi penal (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë“ numër 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003,
19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008,
114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13,
82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 41/14, 115/14, 132/14, 160/14
dhe 199/14), në atë mënyrë që në procedurën për paraqitje
në sigurim shëndetësor në Fondin për Sigurim Shëndetësor
të Maqedonisë kanë paraqitur deklaratë me përmbajtje të
pavërtetë për të hyrat e realizuara në vitin paraprak në
pajtim me rregullat për kontributet e sigurimit të
detyrueshëm."
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
_________
3049.
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 НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
градежно земјиште,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јуни 2015 година.
Бр. 08-2567/1
11 јуни 2015 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 НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ
Член 1
Во Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 15/15), во членот
143 став (2) датата „1 јули 2015 година“ се заменува со
датата „1 јануари 2016 година“.
Член 2
Во членот 144 датата „1 јули 2015 година“ се заменува со датата „1 јануари 2016 година“.
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Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR TOKË
NDËRTIMORE
Neni1
Në Ligjin për tokë ndërtimore ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 15/15), në nenin 143
paragrafi (2) fjalët: “1 korrik 2015” zëvendësohen me
fjalët: “1 janar 2016”.
Neni 2
Në nenin 144 data“1 korrik 2015” zëvendësohen me
datën “1 janar 2016”.
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
_________
3050.
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 НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО
ОБРАЗОВАНИЕ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
високото образование,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јуни 2015 година.
Бр. 08-2568/1
11 јуни 2015 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 НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО
ОБРАЗОВАНИЕ
Член 1
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 20/15), во членот 1 бројот
,,2016” се заменува со бројот ,,2017”, а бројот ,,2017” се
заменува со бројот ,,2018”.

Во ставот 2 бројот „2016“ се заменува со бројот
„2017“.
Во ставот 3 броевите „2016/2017“ се заменуваат со
броевите „2017/2018“.
Член 4
Во членот 4 брoевите „2016/2017“ се заменуваат со
броевите „2017/2018“.
Член 5
Во членот 5 став 1 зборовите: „осумнаесет месеци“
се заменуваат со зборовите: „30 месеци“.
Во ставот 2 бревите „2018/2019“ се заменуваат со
броевите „2019/2020“.
Член 6
Во членот 6 зборовите: „две години“ се заменуваат
со зборовите: „три години”.
Член 7
Во членот 8 бројот,,2016” се заменува со бројот
,,2017”.
Член 8
Во членот 9 зборовите: „една година“ се заменуваат
со зборовите: „две години”.
Член 9
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
_________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR ARSIM TË
LARTË
Neni 1
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për
arsim të lartë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 20/15), në nenin 1 numri "2016"
zëvendësohen me numrin "2017", ndërsa numri "2017"
zëvendësohet me numrin "2018".
Neni 2
Në nenin 2 numri "2016" zëvendësohet me numrin
"2017" .
Neni 3
Në nenin 3 paragrafi 1 numrat "2016/2017"
zëvendësohen me numrat "2017/2018".
Në paragrafin 2 numri „2016" zëvendësohet me numrin
„2017" .
Në paragrafin 3 numrat "2016/2017" zëvendësohen me
numrat "2017/2018".
Neni 4
Në nenin 4 numrat "2016/2017" zëvendësohen me
numrat "2017/2018".

Член 2
Во членот 2 бројот ,,2016” се заменува со бројот
,,2017”.

Neni 5
Në nenin 5 paragrafi 1 fjalët: "tetëmbëdhjetë muaj"
zëvendësohen me fjalët: "30 muaj".
Në paragrafin 2 numrat "2018/2019" zëvendësohen me
numrat "2019/2020".

Член 3
Во членот 3 став 1 броевите „2016/2017“ се заменуваат со броевите „2017/2018“.

Neni 6
Në nenin 6 fjalët: "dy vite" zëvendësohen me fjalët:
"tre vite".
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Neni 7
Në nenin 8 numri "2016" zëvendësohet me numrin
"2017" .
Neni 8
Në nenin 9 fjalët: "një vit" zëvendësohen me fjalët: "dy
vite".
Neni 9
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
_________
3051.
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 НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВЕН КАДАР
ВО ПРЕДУЧИЛИШНОТО ВОСПИТАНИЕ, ОСНОВНОТО
И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и
средното образование,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јуни 2015 година.
Бр. 08-2569/1
11 јуни 2015 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 НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА
НАСТАВЕН КАДАР ВО ПРЕДУЧИЛИШНОТО ВОСПИТАНИЕ, ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Член 1
Во Законот за изменување на Законот за високообразовните установи за образование на наставен кадар
во предучилишното воспитание, основното и средното
образование („Службен весник на Република Македонија“ број 20/15), во членот 1 броевите „2016/2017“ се
заменуваат со броевите „2017/2018“.
Член 2
Во членот 5 броевите „2016/2017“ се заменуваат со
броевите „2017/2018“.
Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR INSTITUCIONET E
ARSIMIT TË LARTË PËR ARSIMIN E KUADRIT
MËSIMOR NË EDUKIMIN PARASHKOLLOR, ARSIMIN
FILLOR DHE TE MESËM
Neni 1
Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për institucionet e
arsimit të lartë për arsimin e kuadrit mësimor në edukimin
parashkollor, arsimin fillor dhe të mesëm ("Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë" numër 20/15), në nenin 1
numrat
„2016/2017“
zëvendësohen
me
numrat
"2017/2018“.
Neni 2
Në nenin 5 numrat „2016/2017“ zëvendësohen me
numrat „2017/2018“.
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare e Republikës së Maqedonisë".
_________
3052.
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 НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКА СЛУЖБА
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
судска служба,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јуни 2015 година.
Бр. 08-2570/1
11 јуни 2015 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 НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКА
СЛУЖБА
Член 1
Во Законот за судска служба („Службен весник на
Република Македонија“брoj 43/14 и 33/15) во членот
144 став (1) зборовите: „ во рок од две години од денот
на започнувањето со примена на овој закон“ се
заменуваат со зборовите: „соодветни на неговото
работно место, на кое бил распореден на денот на
отпочнување со примена на овој закон, во рок од една
година од денот на пристапувањето на Република
Македонија во Европската унија.“
Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SHËRBIM
GJYQËSOR

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR ZBATIMIN
E SANKSIONEVE

Neni 1
Në Ligjin për shërbim gjyqësor (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 43/14 dhe 33/15) në
nenin 144 paragrafi (1) fjalët: "në afat prej dy vitesh nga
dita e fillimit të zbatimit të këtij ligji” zëvendësohen me
fjalët: “në përputhje me vendin e tij të punës, në të cilin ka
qenë i sistemuar në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji,
në afat prej një viti nga dita e aderimit të Republikës së
Maqedonisë në Bashkimin Evropian.”

Neni 1
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për
zbatimin e sanksioneve (("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 43/14), në nenin 11 paragrafi 1 fjalët:
"në afat prej dy vitesh nga dita e fillimit me zbatim të këtij
ligji" zëvendësohen me fjalët: "në të cilin ka qenë i
sistemuar në ditën e fillimit me zbatim të këtij ligji, në afat
prej një viti nga dita e aderimit të Republikës së
Maqedonisë në Bashkimin Evropian".

Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
________

Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
_________

3053.
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

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА
САНКЦИИТЕ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
извршување на санкциите,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јуни 2015 година.
Бр. 08-2571/1
11 јуни 2015 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 НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
НА САНКЦИИТЕ
Член 1
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите („Службен весник на
Република Македонија“ број 43/14), во членот 11 став 1
зборовите: "во рок од две години од денот на започнувањето со примената на овој закон" се заменуваат со
зборовите: "на кое бил распореден на денот на започнувањето со примената на овој закон, во рок од една
година од денот на пристапување на Република Македонија во Европската унија".
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3054.
Врз основа на член 45 став 4 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), претседателот на
Република Македонија, донесе
УРЕДБА
ЗА ЗНАМИЊАТА НА ЕДИНИЦИТЕ НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа уредба се пропишуваат знамињата на единиците на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: воени знамиња).
Воени знамиња имаат Генералштабот на Армијата
на Република Македонија (во натамошниот текст: Генералштаб), потчинетите команди и единици на Генералштабот и единиците на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата) во ранг на
полк и бригада, баталјон и чета.
Член 2
Воени знамиња се состојат од платно, лента, гајтан
и копје.
Воените знамиња имаат навлака.
Член 3
На воените знамиња се става и посебна лента на која се прицврстуваат одликувањата на Генералштабот,
потчинетите команди и единици на Генералштабот и
единиците на Армијата.
II. ИЗГЛЕД НА ВОЕНИТЕ ЗНАМИЊА
Член 4
Платното на воените знамиња на Генералштабот,
потчинетите команди и единици на Генералштабот и
единиците на Армијата е форма на правоаголник, а во
зависност од рангот на единицата е со следните димензии:

Стр. 20 - Бр. 98

- военото знаме на Генералштабот, потчинетите команди и единици на Генералштабот и единици во ранг
полк - бригада е со должина од 1600 мм и ширина 800
мм,
- военото знаме на единицата во ранг на баталјон е
со должина од 1200 мм и ширина 900 мм,
- военото знаме на единицата во ранг на чета е со
должина од 800 мм и ширина 600 мм.
Платното на воените знамиња е изработено од
двослојна, стопроцентна природна свилена ткаенина.
На платното на воените знамиња на крајот на рабовите на трите слободни страни се нашиени реси.
На воените знамиња на Генералштабот, потчинетите команди и единиците на Генералштабот и единиците во ранг полк-бригада, ресите се во златно жолта
боја, со должина од 50 мм.
На воените знамиња на потчинетите команди и единиците на Генералштабот во ранг на баталјон, ресите
се со должина од 40 мм, а на единици во ранг на чета,
ресите се со должина од 30 мм.
Платното на воените знамиња на Генералштабот,
потчинетите команди и единици на Генералштабот и
единиците во ранг полк-бригада, од сите четири страни е обрабено со ширит во златно жолта боја широк
10 мм.
Член 5
Платното на воените знамиња на Генералштабот,
потчинетите команди и единици на Генералштабот и
единиците во ранг на полк и механизираната бригада е
во црвена боја.
Платното на воените знамиња на единиците во ранг
на полк и бригада на военото воздухопловство и противвоздушната одбрана е во светло сина боја.
Бојата на платното, ресите и формацискиот назив
на воените знамиња на единиците во ранг на баталјон и
чета се дадени во Прегледот на единици, боја на платното, боја на ресите, боја на буквите и броевите на
формацискиот назив на воените знамиња на единиците
во ранг на баталјон и чета (Прилог бр. 1).
Член 6
На платното на воените знамиња на Генералштабот, потчинетите команди и единици на Генералштабот
и единиците во ранг полк-бригада се претставени грбот
на Република Македонија, ознаката и нивниот формациски назив.
Грбот на Република Македонија е извезен во горниот агол на двете страни од платното, на 100 мм од горниот раб и 200 мм од работ до копјето, со конец во
златно жолта боја, со ширина од 380 мм и должина од
275 мм.
Ознаката на Генералштабот и потчинетите команди
на Генералштабот е извезена на другиот горен агол, од
двете страни на платното, на 100 мм од горниот раб и
200 мм од страничниот раб на платното, со конец во
златно жолта боја, со ширина од 380 мм и должина од
380 мм.
Ознаката на потчинетите единици на Генералштабот и единиците во ранг полк-бригада е извезена на
другиот горен агол, од двете страни на платното, на
100 мм од горниот и 200 мм од страничниот раб на
платното, со конец во златно жолта боја, ширина од
380 мм и должина од 330 мм.
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Називот на Генералштабот и потчинетите команди
и потчинетите единици на Генералштабот и единиците
во ранг полк-бригада е извезен на долната страна на
двете страни на платното, во средината, со конец во
златно жолта боја, на македонски јазик и кирилско
писмо, со букви високи 80 мм.
Член 7
На платното на военото знаме на единицата во ранг
на баталјон е претставена ознаката на командата или
единицата во ранг полк-бригада на која и припаѓа и ознаката на баталјонот.
Ознаката на командата е извезена на горниот агол
на двете страни од платното на растојание од 100 мм
од горниот и 150 мм од страничниот раб од страната на
копјето, со должина од 380 мм и со ширина од 380 мм.
Ознаката на единицата во ранг на полк-бригада, е
извезена на горниот агол на двете страни од платното
на растојание од 150 мм од горниот и страничниот раб
од страната на копјето, со должина од 330 мм и со ширина од 380 мм.
Ознаката на единицата во ранг на баталјон е извезена на горниот агол од двете страни од платното на
растојание од 150 мм од горниот и страничниот раб на
платното, спротивно од страната на копјето, со должина од 330 мм и со ширина од 380 мм.
Формацискиот назив на единицата во ранг на баталјон е едноредно или дворедно (кога називот на единицата се состои повеќе од два збора) со букви високи 80
мм, извезен на македонски јазик и неговото кирилско
писмо, на средишниот дел на двете страни на платното
во висина од 100 мм од долниот раб на платното.
Член 8
На платното на военото знаме на единицата во ранг
на чета се претставени ознаката на единицата во ранг
на баталјон на кој му припаѓа единицата во ранг на чета и ознаката на единицата во ранг на чета.
Ознаката на единицата во ранг на баталјон, е извезена на горниот агол на двете страни од платното на
растојание од 80 мм од горниот и страничниот раб од
страната на копјето со должина од 175 мм и со ширина
од 200 мм.
Ознаката на единица во ранг на чета е извезена на
горниот агол на двете страни од платното на растојание од 80 мм од горниот раб и 345 мм од страничниот
раб од страната на копјето, со должина од 175 мм и со
ширина од 200 мм.
Страната на платното на военото знаме, спротивна
од страната на копјето е засечена во форма на рамнокрак триаголник, во димензии од 600 мм во висина и
300 мм хоризонтално кон средишниот дел на знамето.
Формацискиот назив на единицата во ранг на чета,
е извезен на македонски јазик и неговото кирилско
писмо на средишниот дел на двете страни на платното,
во висина од 70 мм од долниот раб на платното.
Член 9
Лентата на воените знамиња е изработена од двослојна стопроцентна природна свилена ткаенина во боја
на платното на военото знаме. Лентата на воените знамиња по должина на страните е обрабена со ширит во
златно жолта боја широк 10 мм, на чии двата краја се
нашиени реси во златно жолта боја долги 30 мм.
Лентата на воените знамиња се зацврстува на вратот од главата на копјето.
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Лентата на воените знамиња на Генералштабот,
потчинетите команди и единици на Генералштабот и
единиците во ранг на полк-бригада е изработена од два
слоја стопроцентна природна свилена ткаенина, во боја
на платното на военото знаме, долга 1200 мм не сметајќи ги ресите, а широка 100 мм. На лентата на едниот
крај од двете страни, со конец во златно жолта боја е
извезено знамето на Република Македонија, а на другиот крај од двете страни од лентата со конец во златно
жолта боја е извезена ознаката на единиците.
Лентата на воените знамиња на единиците во ранг
на баталјон и чета е долга 800 мм не сме¬тајќи ги ресите а широка е 100 мм. На лентата на едниот крај од
двете страни на лентата е извезено знамето на Република Македонија, а на другиот крај од двете страни од
лентата е извезена ознаката на единицата во ранг на баталјон или чета.
Член 10
Гајтанот со кој е прицврстена лентата на копјето е
изработен од конец во златно жолта боја, со пречник
од 8 мм.
Гајтанот на краевите завршува со украсни топчиња
со пречник од 50 мм и реси долги 30 мм.
Должината на гајтанот со ресите е 2.080 мм.
Член 11
Копјето на воените знамиња на Генералштабот,
потчинетите команди и единици на Генералштабот и
единиците во ранг на полк-бригада се состои од глава и
дводелна дршка со оков.
Должината на копјето е 2.500 мм, со пречник од 30
мм.
Главата на копјето се состои од основа, врат, јаболко и шилец. Главата се прицврстува за дршката на копјето со две позлатени жолти навртки.
Главата на копјето е изработена од месинг. Должината на главата е 250 мм со вдлабнатина од 50 мм за
влез на дрвото во конусна форма.
Дршката на копјето е изработена од суво дабово
дрво, обоено и лакирано со светло кафена боја. Дршката е изработена од два дела кои се составуваат со месинг со закачување.
Оковот на дршката е изработен од месинг со должина на оковот од 150 мм со вдлабнатина од 50 мм за
влез на дрвото во конусна форма. Оковот се прицврстува за долниот дел на дршката, со две позлатени
жолти навртки и завршува во форма на конус.
Член 12
Копјето на воените знамиња на единиците во ранг
на баталјон и чета се состои од глава и дводелна дршка
со оков.
Должината на копјето е 2200 мм, со пречник од 30
мм.
Главата се состои од основа, врат, јаболко и шилец.
Главата на копјето е изработена од месинг, со должина од 250 мм и вдлабнатина од 50 мм за влез на
дрвото во конусна форма.
Дршката од копјето е изработена од суво дабово
дрво, обоено и лакирано со светло кафена боја. Дршката е изработена од два еднакви дела кои се составуваат
со спојка од месинг со закачување.
Оковот на дршката е изработен од месинг со должина од 150 мм и вдлабнатина од 50 мм за влез на
дрвото во конусна форма.
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Член 13
Навлаката на воените знамиња на Генералштабот,
потчинетите команди и единици на Генералштабот и
единиците во ранг на полк-бригада е во облик на валјак, со должина од 1250 мм.
Навлаката на воените знамиња на единиците во
ранг на баталјон и чета е во облик на валјак, со должина од 1050 мм.
Навлаката е изработена од екокожа со номенклатура 550 гр/м2, во темно кафена боја, од внатрешната
страна поставена со ткаенина.
Член 14
Лентата на која се прицврстуваат одликувањата на
Генералштабот, потчинетите команди и единици на Генералштабот и единиците со ранг полк-бригада е изработена од стопроцентна свилена ткаенина, со боја на
платното на военото знаме, долга е 800 мм, а широка
100 мм, обрабена со ширит во златно жолта боја долг
10 мм. Лентата се зацврстува со гајтанот за вратот од
главата на копјето под неговото јаболко, правејќи два
еднакви по должина краци.
Член 15
Формата, димензиите и составните делови на платното, лентата, гајтанот и копјето на воените знамиња се
дадени во Прилог бр.2 кој е составен дел на оваа
уредба.
Член 16
Знамињата на единиците на Армијата можат да се
изработат и како реплика со димензии 240х120мм.
Репликите на знамињата од ставот 1, се даваат како
подароци.
Член 17
Знамињата на единиците на Армијата на Република
Македонија, во мирновременски услови не можат да се
употребуваат доколку се оштетени или доколку поради
изгледот се неподобни за употреба.
III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 18
Военото знаме на единицата или командата, која со
актот за формација на Армијата се укинува или трансформира, се чува во единицата или командата која е
нејзин следбеник, a во спротивно се предава на чување
во воен музеј.
Член 19
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба
престанува да важи Уредбата за знамињата на единиците на Армијата на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.147/12).
Член 20
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 08-893/1
12 јуни 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3055.
Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15 и 83/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.6.2015
година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ
ПЛАЌАЊА ЗА 2015 ГОДИНА

3057.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.6.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
сметка и Годишниот извештај за работењето на ЈПВ
Лисиче-Велес за 2014 година број 02-120/5 и 02-120/3
усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 27.2.2015 година.

Член 1
Се запишува правото на сопственост на недвижни
ствари - објекти кои се наоѓаат на КП.бр.4301 во КО
Охрид 4, младинско рекреативен центар „Магнус“ во
Охрид, на место викано Галеш и тоа:
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект А4-7, влез
1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ДП, површина 1117 м2;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект А4-7, влез
1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ПП, површина 18 м2;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект А4-7, влез
1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда
ХС, површина 16 м2;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект А4-7, влез
1, кат 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда А, површина 428 м2;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект А4-7, влез
1, кат 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ПП, површина 221 м2;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект А4-7, влез
1, кат 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда
ХС, површина 14 м2;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект А4-7, влез
1, кат 2, број 2, намена на посебен/заеднички дел од
зграда А, површина 422 м2;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект А4-7, влез
1, кат 2, број 2, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ПП, површина 97 м2;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект А4-7, влез
1, кат 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда
ХС, површина 14 м2;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект А4-7, влез
1, кат ПК, број 2, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ДП, површина 37 м2;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект А4-7, влез
1, кат ПК, број 2, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ПП, површина 427 м2;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект А4-7, влез
1, кат ПК, намена на посебен/заеднички дел од зграда
ХС, површина 14 м2 и
- Зграда 2, намена на зграда и друг објект А5-4, влез
1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда П, површина 4 м2,
во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижностите.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 1
Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2015
година („Службен весник на Република Македонија“
бр.16/15, 42/15, 52/15 и 92/15) во член 3 во ставот (4) по
зборовите „земјоделски стопанства со состојба на“ и по
зборовите „земјишните парцели со состојба на“ зборовите „31 мај 2015 година“ се заменуваат со зборовите
„30 јуни 2015 година“ .
Член 2
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5888/1
8 јуни 2015 година
Скопје

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

3056.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните
претпријатија (,,Службен весник на Република Македонија’’ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
8.6.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈПВ ЛИСИЧЕ-ВЕЛЕС ЗА 2014 ГОДИНА

Бр. 42-4947/1
8 јуни 2015 година
Скопје

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

Бр. 42-5250/1
3 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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3058.
Врз основа на член 193 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2012, 166/2012,
15/2013, 53/2013, 170/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014,
113/2014, 160/2014,188/2014, 20/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 8.6.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА ФОНДОТ НА
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ИЗДАДЕНИ ОД ФАБРИКАТА ЗА ЗАВАРЕНИ ЦЕВКИ И ПРОФИЛИ
11 ОКТОМВРИ АД - КУМАНОВО БР.02-322/1 ОД
20.1.2015 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
престанување на важење на Одлуката за продажба на
акциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија издадени од Фабриката за заварени цевки и профили 11 Октомври АД - Куманово
бр. 02-322/1 од 20.1.2015 година, донесена од Управниот одбор на Фондот на седницата одржана на 8.6.2015
година под број 02-3125/2 од 8.6.2015 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-5371/1
8 јуни 2015 година
Скопје

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

3059.
Врз основа на член 4 од Законот за пасиштата
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
3/1998, 101/00, 89/2008, 105/2009, 42/2010, 116/2010 и
164/2013) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и
139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ
НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО ПАСИШТА
Член1
Во Одлуката за основање на Јавно претпријатие за
стопанисување со пасишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/1998 и 32/2015), во член 7
став 1 бројот: „9“ се заменува со бројот: „7“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5473/1
8 јуни 2015 година
Скопје

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

3060.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за разузнавање бр. 09-2553/3 од 4.6.2015
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5772/1
8 јуни 2015 година
Скопје

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

__________
3061.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за разузнавање бр. 09-2887/2 од 4.6.2015
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5772/2
8 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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3062.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015
година, донесе

3064.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија”, бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015
година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА
ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за разузнавање бр. 09-2131/3 од 4.6.2015
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5772/3
8 јуни 2015 година
Скопје

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

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на ЈЗУ Институт за јавно здравје бр. 09-2142/2 од
4.6.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-5772/5
8 јуни 2015 година
Скопје

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

3063.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија”, бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015
година, донесе

3065.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија”, бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА КАЗНЕНО ПОПРАВНА
УСТАНОВА ЗАТВОР ТЕТОВО

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА
ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Казнено поправна установа Затвор Тетово бр. 091556/3 од 4.6.2015 година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на ЈЗУ Институт за јавно здравје бр. 09-1000/3 од
4.6.2015 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Бр. 42-5772/4
8 јуни 2015 година
Скопје

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

Бр. 42-5772/6
8 јуни 2015 година
Скопје

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

Стр. 34 - Бр. 98
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ

II. ЗДРАВСТВЕНИ И ПСИХОФИЗИЧКИ СПОСОБНОСТИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЛИЦЕТО КОЕ
ЗАСНОВА РАБОТЕН ОДНОС ВО МИНИСТЕРСТВОТО

3066.
Врз основа на член 206 став (2) oд Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Mакедонија“ бр. 42/14, 116/14 и 33/15), министерот за внатрешни работи во согласност со министерот за здравство, донесе

Член 4
Здравствени и психофизички способности што треба да ги исполнува лицето кое заснова работен однос
во Министерството се:
1. да нема вродени или стекнати заболувања кои би
можеле да го оневозможат успешното извршување на
посебните должности и овластувања согласно Законот
за внатрешни работи (во натамошниот текст: посебни
должности и овластувања);
2. да е правилно развиено и односот на телесна висина и тежина (индекс на телесна маса-БМИ) да не укажува на патолошки состојби. Главата и вратот да се со
нормална конфигурација, без анатомски отстапувања,
деформитети и лузни кои условуваат функционални и
надворешни промени. Да нема деформитети на телото
и екстремитетите кои значително влијаат на нивната
функција. Да нема вродени и стекнати недостатоци кои
влијаат на надворешниот изглед на откриените делови
од телото;
3. очниот наод да биде функционално уреден; острината на видот на секое око посебно со можна корекција да биде најмалку 0,8; корекцијата да биде во рамките на ± 4D. За работни места без особена сложеност
(одредени работни места со средно образование) во
случај на амблиопиа и останати заболувања кои доведуваат до намалување на видната функција на едното
око, која може да биде најмалку 0,3, острината на видот на другото со или без корекција да биде 1,0. Растројствата во распознавање бои да не влијаат во извршувањето на посебните должности и овластувања;
4. оториноларинголошкиот наод да биде уреден.
Просечната загуба на слухот да не изнесува повеќе од
20 ДБ, на секое уво одделно во говорните фреквенции;
5. да нема заболувања на респираторниот систем,
како и нивни последици кои доведуваат до оштетување
на респираторната функција. По потреба рендгенграфски да се исклучи активен процес на белите дробови.
Основните спирометриски параметри да се во граници
на нормални вредности;
6. кардиоваскуларниот систем да биде со уреден
наод. Физикалниот наод на срцето и ЕКГ да бидат во
физиолошки рамки. Вените на долните екстремитети
да бидат без варикозни промени кои доведуваат до
функционални растројства. Хематолошкиот статус да
биде уреден;
7. дигестивниот систем да биде со уреден наод без
вродени или стекнати анатомски и функционални растројства. Да постои естетска и функционална зачуваност на забалото;
8. урогениталниот систем да биде со уреден наод,
без вродени или стекнати анатомски или функционални растројства;
9. ендокриниот систем да биде со уреден наод;
10. локомоторниот апарат да биде без вродени анатомски и функционални растројства или стекнати анатомски и функционални растројства кои ја нарушуваат
неговата функција. Да нема болести на сврзното ткиво
и вродени или стекнати недостатоци и заболувања на
мускулите и лигаментите;
11. кожата да биде без заболувања и последици кои
доведуваат до функционални растројства;
12. централниот и периферниот нервен систем да се
со анатомски сочуван интегритет и уредна функција и
13. да не боледува од душевни растројства и растројства во однесување, невротски растројства, растројства на спиењето, растројства на личноста, душевни растројства и растројства во однесувањето предиз-

ПРАВИЛНИК
ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ И ПСИХОФИЗИЧКИТЕ
СПОСОБНОСТИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЛИЦЕТО КОЕ ЗАСНОВА РАБОТЕН ОДНОС
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ, НАЧИНОТ НА НИВНО УТВРДУВАЊЕ,
НАЧИНОТ НА КОНТРОЛА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ
И ПСИХОФИЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА РАБОТНИЦИТЕ СО СТАТУС НА ОВЛАСТЕНИ
СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНИ РАБОТИ И НА РАБОТНИЦИТЕ СО СТАТУС НА ОВЛАСТЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ КАКО И НАЧИНОТ
НА РАБОТА НА ЗДРАВСТВЕНАТА КОМИСИЈА
I. OПШTИ OДРЕДБИ
Член 1
Сo овој правилник сe пропишуваат здравствените и
психофизичките способности што треба да ги исполнува лицето кое заснова работен однос во Министерството за внатрешни работи (во натамошниот текст: Министерството), начинот на нивно утврдување, начинот
на контрола на здравствените и психофизичките способности на работниците со статус на овластени службени лица за вршење стручни работи (во натамошниот
текст: овластени службени лица за вршење стручни работи) и на работниците со статус на овластени службени лица за безбедност и контраразузнавање (во натамошниот текст: овластени службени лица за безбедност и контраразузнавање), како и начинот на работа
на здравствената комисија.
Член 2
Лицето кое заснова работен однос во Министерството, во смисла на овој правилник може да биде овластено службено лице за вршење стручни работи или
овластено службено лице за безбедност и контраразузнавање.
Член 3
За здравствените и психофизичките способности
што треба да ги исполнуваaт лицата кои засноваат работен однос во Министерството на работно место овластено службено лице за безбедност и контраразузнавање со полициски овластувања, за проверката на
здравствено-психофизичката и општата здравствена
состојба, како и спроведувањето на редовните и контролните (вонредни) систематски прегледи за овластените службени лица за безбедност и контраразузнавање со полициски овластувања соодветно се применуваат одредбите од Законот за полиција и подзаконските
прописи донесени врз основа на овој закон.
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викани од употреба на психоактивни супстанции. Да
нема присуство на каков било облик на душевна заостанатост и интелектуална тапост.
III. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ И ПСИХОФИЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ ШТО
ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЛИЦЕТО КОЕ ЗАСНОВА
РАБОТЕН ОДНОС ВО МИНИСТЕРСТВОТО
Член 5
Заради утврдување на здравствената и психофизичката способност, лицето кое заснова работен однос во
Министерството се упатува на специјалистички прегледи утврдени во образец кој е даден во Прилог бр. 1 и
е составен дел на овој правилник.
Образецот од став 1 на овој член има четири страници, од кои на првата страница се запишуваат личните податоци за лицето кое се упатува на специјалистички преглед, втората и третата страница ги содржат наодите на лекарите, лекарите-специјалисти и психолозите, а четвртата страница го содржи наодот на здравствената комисија.
Член 6
Прегледите и испитувањата од член 5 од овој правилник се вршат во ЈЗУ „Здравствен Дом на Скопје“Скопје ОЕ-Служба за превентивна здравствена заштита – Поликлиника на Министерство за внатрешни работи од страна на лекари, лекари-специјалисти од соодветната гранка на медицината, односно стоматологијата и психолози.
Член 7
Ако на редовниот преглед за утврдување на здравствената и психофизичката способност се укаже потреба за попрецизно утврдување на здравствената состојба, обемот на прегледите за лицето кое заснова работен однос во Министерството може да се прошири
со дополнителни специјалистички и супспецијалистички консултации и прегледи.
IV. НАЧИН НА КОНТРОЛА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ И
ПСИХОФИЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ОВЛАСТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНИ
РАБОТИ И НА ОВЛАСТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА
ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ
Член 8
Овластените службени лица за вршење стручни работи и овластените службени лица за безбедност и контраразузнавање (во натамошниот текст: овластени
службени лица) се подложуваат на редовни систематски прегледи најмалку на секои 24 месеци, со цел да се
утврди дали се здравствено и психофизички способни
да ги извршуваат посебните должности и овластувања.
Редовните систематски прегледи од став 1 на овој
член се спроведуваат од страна на здравствена установа овластена согласно прописите за безбедност и
здравје при работа.
Член 9
Здравствените и психофизичките способности на
овластените службени лица се утврдуваат согласно
член 4 од овој правилник, корегирани за природното
опаѓање на поединечни функции, согласно возраста и
работниот стаж на лицата.
Член 10
Овластените службени лица се подложуваат на контролен (вонреден) здравствен преглед во случај кога е
поднесено барање за поведување на постапка за утврдување на работна способност на овластено службено лице
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поднесено од страна на овластеното службено лице, раководителот на организациската единица во која е распоредено овластеното службено лице или овластена здравствена установа. Барањето содржи и образложение на
причините за поведување на постапка за утврдување на
работна способност на овластеното службено лице.
Барањето од став 1 на овој член се поднесува до
надлежната организациска единица за управување со
човечки ресурси.
Член 11
Работник на Министерството кој од работно место
без посебни должности и овластувања се распоредува
на работно место со статус овластено службено лице се
подложува на лекарски преглед за да се утврди дали ја
исполнува потребната здравствена и психофизичка
способност од членот 4 од овој правилник за вршење
на посебните должности и овластувања.
V.НАЧИН НА РАБОТА НА ЗДРАВСТВЕНАТА
КОМИСИЈА
1. Начин на работа на здравствената комисија при
засновање на работен однос во Министерството и
редовни систематски прегледи
Член 12
Здравствената и психофизичката способност на лице
кое заснова работен однос во Министерството и на овластеното службено лице при редовни систематски
прегледи се оценува од страна на здравствената комисија врз основа на лекарски преглед (лабораториски, стоматолошки, интернистички, неуропсихијатриски, офталмолошки, оториноларинголошки, хируршки и ортопедски, психолошки) и медицинска документација.
Врз основа на лекарскиот преглед и медицинската
документација од став 1 на овој член здравствената комисија изготвува комисиски наод.
Ако здравствената комисија утврди дека за конечна
оцена е потребно да се извршат дополнителни здравствени прегледи, може да го упати лицето во соодветна
здравствена установа.
Член 13
Здравствената комисија, со комисискиот наод од член
12 став 2 од овој правилник, го оценува лицето кое заснова работен однос во Министерството и овластеното службено лице како способно или неспособно за вршење на
посебни должности и овластувања во Министерството.
Комисискиот наод се доставува од страна на здравствената комисија до надлежната организациска единица за управување со човечки ресурси.
Од страна на здравствената комисија се оценуваат
како неспособни лицата од став 1 на овој член кај кои
ќе утврди болести, состојба, повреда или нивна последица, односно телесен недостаток кој е пречка за успешно извршување на посебните должности и овластувања
во Министерството или кога постои комбинација на
повеќе контраиндикации кои сами по себе не се пречка
за успешно извршување на посебните должности и овластувања во Министерството.
2. Начин на работа на здравствената комисија по барање за поведување на постапка за утврдување на
работна способност на овластеното службено лице
Член 14
Врз основа на поднесено барање согласно член 10
од овој правилник од страна на здравствената комисија
се решава за работната способност на овластеното
службено лице за вршење на посебните должности и
овластувања.
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Со барањето за поведување на постапката за утврдување на работна способност на овластеното службено лице за вршење на посебните должности и овластувања се доставува медицинска документација и други докази, особено за возраста, како и за пензискиот
стаж на овластеното службено лице.
Член 15
Во постапката за утврдување на работна способност на овластеното службено лице за вршење на посебните должности и овластувања од страна на здравствената комисија се решава во полн состав, со мнозинство гласови.
Член на здравствената комисија може да го издвои
своето мислење кое го образложува во писмена форма.
Член 16
Ако медицинската документација дава можности да
се заклучи дека постои неспособност на овластеното
службено лице за вршење на посебните должности и
овластувања, односно ако здравствената комисија оцени дека е завршено лекувањето на овластеното службено лице, од страна на претседателот на здравствената
комисија се определува денот на непосредниот преглед, се упатува покана за преглед на овластеното службено лице и се известува истовремено и подносителот
на барањето.
Претседателот на здравствената комисија може да
го врати барањето за поведување постапка со забелешки и упатства за дополнување на медицинската документација и доказите од член 14 став 2 од овој правилник.
Претседателот на здравствената комисија може да
го врати барањето за поведување постапка кога смета
дека треба да се продолжи со лекувањето на овластеното службено лице и во тој случај дава упатство за натамошно лекување на овластеното службено лице.
Член 17
Заради утврдување на работната способност на овластеното службено лице за вршење посебни должности и овластувања, лицето се упатува на специјалистички прегледи утврдени во образец кој е даден во Прилог
бр. 2 и е составен дел на овој правилник.
Образецот од став 1 на овој член има четири страници, од кои на првата страница се запишуваат личните податоци за овластеното службено лице кое се упатува на специјалистички преглед, втората и третата
страница ги содржат наодите на лекарите, лекаритеспецијалисти и психолозите, а четвртата страница го
содржи наодот на здравствената комисија.
Член 18
Кога овластеното службено лице ќе се јави на
непосреден преглед, прегледот не започнува додека
претседателот на здравствената комисија не ги запознае членовите на здравствената комисија со неговата
медицинска документација.
Непосредниот преглед го вршат лекарите што се во
состав на здравствената комисија, секој од својот домен на специјалност.
По извршениот непосреден преглед, претседателот
ги запознава членовите на здравствената комисија со
анамнезата и причините за заболувањето или повредата, времетраењето на привремената неспособност за
работа, видовите на лекувањата, резултатите од извршениот преглед и утврдената здравствена состојба и
евентуалните телесни оштетувања, како и со прогнозата на здравствената состојба на овластеното службено
лице.
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Член 19
Здравствената комисија го оценува овластеното
службено лице како способно или неспособно за вршење посебни должности и овластувања на работното
место на кое е распоредено за што издава комисиски
наод.
Пред издавањето на наодот од став 1 на овој член,
здравствената комисија врши увид во медицинската
документација за лекувањето на овластеното службено
лице и врши непосреден преглед на овластеното службено лице.
По исклучок од став 2 на овој член, здравствената
комисија може да издаде наод само врз основа на медицинската документација кога овластеното службено
лице се наоѓа на подолго лекување во здравствена установа или во домашни услови, како и кога овластеното службено лице нема да се јави на поканата за непосреден преглед, а од медицинската документација може
да се утврди неспособноста за работа.
Здравствената комисија може да врши непосреден
преглед на овластеното службено лице и во домашни
услови, како и во здравствената установа, ако тоа го
допушти здравствената установа.
Член 20
Наодот од член 19 став 1 од овој правилник здравствената комисија го доставува до овластеното службено лице, надлежната организациска единица за управување со човечки ресурси, како и до здравствената установа, доколку од установата е доставено барањето за
поведување на постапка за утврдување на работна способност на овластеното службено лице за вршење на
посебни должности и овластувања.
Наодот на здравствената комисија се доставува до
организациската единица во која е распоредено овластеното службено лице од страна на надлежната организациска единица за управување со човечки ресурси од
став 1 на овој член.
VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 21
Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за здравствените и психофизичките способности што треба да ги исполнува лицето кое заснова работен однос во Министерството за
внатрешни работи, начинот на нивно утврдување, начинот на контрола на здравствените и психофизичките
способности на овластените службени лица за вршење
стручни или граѓански работи и на овластените службени лица за безбедност и контраразузнавање, како и
начинот на работа на здравствената комисија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/10 и
115/13).
Член 22
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 11-6117/2
4 јуни 2015 година
Скопје

Бр. 13.1-33337/1
20 мај 2015 година
Скопје

Министер
за здравство,
Никола Тодоров, с.р.

Министер
зa внатрешни работи,
м-р Митко Чавков, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
3067.
Врз основа на член 37 став 4 од Законот за мирно решавање на работните спорови („Службен весник на
Република Македонија” бр. 87/07 и 27/14), министерот за труд и социјална политика, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА
ЗА ПОМИРУВАЧ И АРБИТЕР
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на издавање на лиценцата за помирувач
и арбитер (во натамошниот текст: лиценцата).
Член 2
За издавање на лиценцата се поднесува барање до трипартитната комисија формирана од Економско-социјалниот совет (во понатамошниот текст: Комисијата).
Кон барањето за издавање на лиценцата се приложува:
- доказ за државјанство на Република Македонија;
- диплома или уверение за завршен факултет и доказ за најмалку пет години работно искуство во областа
на работните односи;
- потврда дека против лицето не е изречено санкција, забрана за вршење на професија, дејност или должност и
- сертификат за успешно завршена обука за помирувачи и арбитри.
Документите од став 2 на овој член се приложуваат во оригинал или копија заверена на нотар.
Член 3
По доставеното барање за издавање на лиценцата и приложените докази со барањето од страна на Комисијата се проверува комплетноста на барањето и доставената документација за исполнетоста на условите утврдени со член 37 став 2 од Законот за мирно решавање на работни спорови и доколку истите се исполнети се
спроведува интервју.
По спроведеното интервју на кандидатите од страна на Комисијата се дава предлог до министерот за труд
и социјална политика за издавање на лиценцата.
Член 4
Лиценцата се издава на образец со А4 формат, кој се печати на хартија во бела боја, кој е даден во прилог
и е составен дел на овој правилник.
Лиценцата од став 1 на овој член содржи: во горниот дел на лиценцата на црвена подлога во централниот
дел стои грбот на Република Македонија, а под него натпис „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА“, симбол на сонце со осум краци и текст: „Врз основа на член
37 став 4 од Законот за мирно решавање на работни спорови („Службен весник на Република Македонија”
бр.87/07 и 27/14) министерот за труд и социјална политика, издава“. Во централниот дел се впишува натпис:
„ЛИЦЕНЦА” и работата за која се издава лиценцата, име и презиме, адреса и ЕМБГ на носителот на лиценцата и неговата стручна подготовка. Во долниот лев агол стои место за впишување на регистарски број, бројот
на решението врз основа на која се издава лиценцата и датумот на издавање. Во долниот десен агол стои место за потпис на министерот за труд и социјална политика и место за печат.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.08-5361/1
4 јуни 2015 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Диме Спасов, с.р.
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3068.
Врз основа на член 42 став 2 од Законот за мирно решавање на работните спорови („Службен весник на Република Македонија” бр.87/07 и 27/14), министерот за труд и социјална политика, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТАРОТ
НА ПОМИРУВАЧИ И АРБИТРИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водењето на Регистарот на помирувачи и арбитри (во натамошниот текст: Регистарот).
Член 2
Регистарот се води во писмена и електронска форма.
Регистарот се води на образец во писмена форма како посебна тврда подврзана книга со корици во црвена
боја, во А4 формат, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
Регистарот се води и електронски врз основа на изготвена апликативна програма.
Податоците од став 3 на овој член се заштитени од неовластени измени согласно принципите на електронска заштита на податоци.
Член 3
Регистарот на корицата го содржи грбот на Република Македонија, назив: ,,РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА” и наслов ,,РЕГИСТАР НА ПОМИРУВАЧИ И АРБИТРИ”.
Првата страна од Регистарот содржи 8 рубрики, и тоа: реден број; име и презиме на помирувачот, односно
арбитерот; адреса; стручна подготовка; број и датум на доделување на лиценцата; број и датум на упис во Регистарот; број и датум на бришење во Регистарот и потпис на овластено лице.
Секоја страница од Регистарот се означува со реден број. Страната 1 се повторува до страна 100.
Член 4
Запишувањето на податоците во Регистарот се врши со темно сино мастило.
Во случај на погрешно запишување се врши исправка на тој начин што со црвено мастило преку погрешно
запишаниот текст се повлекува тенка линија, така што погрешно внесениот податок да остане читлив и над
него се внесува точен текст.
Секое запишување во Регистарот се потпишува од страна на службеното лице што го води Регистарот.
Член 5
Овој правилник влегува вo сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.08-5362/1
4 јуни 2015 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Диме Спасов, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
3069.
Врз основа на член 214 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“ број 55/13, 41/14 и 115/14), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, на седницата одржана на 11.5.2015 година, донесе
ТАРИФНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
НА НЕДВИЖНОСТИ КОИ ОСТАНАЛЕ СО НЕЗАПИШАНИ ПРАВА И ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРОМЕНИ
ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ И КАТАСТАРОТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ
КАКО ДЕЛ ОД КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Во Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани
права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности („Службен весник на Република Македонија” број 1/15) членот 2 се менува и гласи:
„За запишување на недвижностите кои останале со незапишани права во катастарот на недвижности се
наплаќа надоместок за:

Член 2
Членот 3 се менува и гласи:
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Бр. 98 - Стр. 57

Стр. 58 - Бр. 98
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Член 4
Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од Владата на Република Македонија.
Бр. 01-6024/11
11 мај 2015 година
Скопје

Управен Одбор
Претседател,
Анета Јорданова, с.р.

15 јуни 2015

Бр. 98 - Стр. 59

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3070.
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 136/2011,
79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 и 33/2015), член
28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ”
бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002,
24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10,
55/2011, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), член 28 и
29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003,
19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008,
114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12,
12/14, 112/14 и 130/14), Законот за животната средина
(„Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за
начинот на утврдување, пресметување и уплатување на
надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“
бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана
на 15.6.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 34,185
до 35,843

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 31,429

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 30,866

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 22,283

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 71,50
до 73,50

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 56,50

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 45,00

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 27,816

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
деривати можат да ги формираат цените за одделни
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА
ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.
Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање
на активностите во областа на животната средина кои
согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,080
до 0,080

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,030

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,040

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,050

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:
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а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,890
до 0,890

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,300

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,740

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 21,738
до 21,775

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 12,422

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 3,230

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 16.06.2015
година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
Бр. 02 –1200/1
15 јуни 2015 година
Скопје
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