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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3516.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Северна Македонија, претседателот на
Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
АКЦИЗИТЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите,
што Собранието на Република Северна Македонија
го донесе на седницата одржана на 31 октомври 2019
година.
Бр. 08-5794/1
31 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ
Член 1
Во Законот за акцизите* („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 108/19 и 143/19) во
членот 64 став (2) по зборовите: „чистиот алкохол“ се
додаваат зборовите: „за меѓупроизводите“.
Член 2
Во член 88 по ставот (4) се додава нов став (5), кој
гласи:
„(5) По исклучок од став (4) на овој член, рачно
произведените пури може да се продаваат како единечен производ само доколку се продаваат непосредно од
оригиналното пакување кое содржи повеќе од една пура и истото е обележано со акцизна марка која мора да
биде прекината при отворањето, така што серискиот
број на акцизната марка треба да остане видлив.“.
Ставот (5) станува став (6).
Член 3
Во членот 118 став (1) точка 13) зборовите: „член
88 став (5)“ се заменуваат со зборовите: „член 88 став
(6)“.
Член 4
Во членот 122 насловот се менува и гласи:
„Регистрирање и пререгистрирање на акцизни обврзници“.
Во ставот (1) по зборовите: „од овој закон“ се додаваат зборовите: „и да достават барање за пререгистрација“.
Ставот (2) се брише.
Во ставот (3) кој станува став (2) зборовите: „став
(2)“ се заменуваат со зборовите: „став (1)“.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) При пререгистрација на акцизните обврзници,
усогласувањето на постоечките мерни уреди кај имателите на акцизни дозволи, пропишани во членот 62 став
(2), членот 64 став (2) и членот 65 став (3) од овој закон, ќе се врши во рок од една година сметано од 1 јануари 2020 година.“.
Член 5
(1) Започнатите постапки за поднесени барања за
планирање и подигање на акцизните марки до отпочнување на примената на овој закон ќе се завршат согласно Законот за акцизите („Службен весник на Република
Македонија“ број 32/2001, 50/2001, 45/2002, 98/2002,
24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10,
24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 43/14, 167/14, 188/14,
129/15, 154/15, 192/15, 23/16, 171/17 и 120/18).
(2) Акцизните обврзници кои до денот на отпочнување на примената на овој закон поднеле барање за
планирање и подигање на акцизни марки согласно со
Законот за акцизите („Службен весник на Република
Македонија“ број 32/2001, 50/2001, 45/2002, 98/2002,
24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10,
24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 43/14, 167/14, 188/14,
129/15, 154/15, 192/15, 23/16, 171/17 и 120/18), акцизните марки можат да ги подигнат најдоцна до 31 март
2020 година.
Член 6
Производителот или увозник на тутун за водено луле (тутун за наргиле), тутун за џвакање, тутун за шмркање и несогорлив тутунски производ како и течноста
за полнење на електронска цигара, независно дали содржи или не содржи никотин, месечните потреби за планирани количини од акцизни марки за месец јануари
2020 година ги пријавува до надлежниот царински орган од 1 декември до 10 декември 2019 година, согласно со овој закон.
Член 7
Економските оператори кои во големопродажни
или во малопродажни објекти заклучно со 31 декември
2019 година имаат затечена залиха на непродадени количини на течност за полнење на електронски цигари
согласно извршен попис можат да бидат во слободен
промет необележани со акцизни марки до 31 март 2020
година.
Член 8
Одредбата од членот 87 став (22) од Законот за акцизите* („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 108/19 и 143/19) ќе отпочне да се применува од 1 декември 2019 година.
Член 9
Одредбата од членот 1 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за акцизите („Службен весник
на Република Северна Македонија“ број 143/19) ќе се
применува од 1 јануари 2020 година.
Член 10
Во членовите 2 и 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите („Службен весник
на Република Северна Македонија“ број 143/19) датата
„1 ноември 2019 година“ се заменува со датата „1 јануари 2020 година“.
Член 11
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR AKCIZA
Neni 1
Në Ligjin për akciza* (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë së Veriut” numër 108/19 dhe 143/19) në nenin
64 paragrafi (2) pas fjalëve: “alkool i pastër” shtohen fjalët:
“për nënprodhime”.
Neni 2
Pas nenit 88 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5),
si vijon:
"(5) Me përjashtim nga paragrafi (4) i këtij neni, purot
e prodhuara me dorë mund të shiten si prodhim i vetëm,
vetëm nëse shiten drejtpërdrejt nga paketimi origjinal që
përmban më shumë se një puro dhe e njëjta është e shënuar
me pullë të akcizës që doemos duhet të ndërpritet gjatë
hapjes, ashtu që numri serik i pullës së akcizës duhet të
mbetet i dukshëm.".
Paragrafi (5) bëhet paragraf (6).
Neni 3
Në nenin 118 paragrafi (1) pika 13) fjalët: “neni 88
paragrafi (5)” zëvendësohen me fjalët: “neni 88 paragrafi
(6)”.
Neni 4
Në nenin 122 titulli ndryshohet si në vijim:
“Regjistrimi dhe riregjistrimi i detyrësve të akcizës”.
Në paragrafin (1) pas fjalëve: “të këtij ligji” shtohen
fjalët: “dhe të dorëzojnë kërkesë për riregjistrim”.
Paragrafi (2) shlyhet.
Në paragrafin (3) i cili bëhet paragraf (2) fjalët:
“paragrafi (2)” zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (1)”.
Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:
"(3) Gjatë riregjistrimit të detyrësve të akcizës,
harmonizimi i pajisjeve ekzistuese matëse te poseduesit e
lejeve të akcizës, të përcaktuara në nenin 62 paragrafi (2),
nenin 64 paragrafi (2) dhe nenin 65 paragrafi (3) të këtij
ligji, do të kryhet në afat prej një viti duke llogaritur nga 1
janari 2020.”.
Neni 5
(1) Procedurat e filluara për kërkesat e parashtruara për
planifikim dhe tërheqje të pullave të akcizës deri në
fillimin e zbatimit të këtij ligji, do të përfundojnë në
përputhje me Ligjin për akciza ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 32/2001, 50/2001,
45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008,
105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 43/14,
167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16, 171/17 dhe
120/18).
(2) Detyrësit e akcizave të cilët deri në ditën e fillimit
të zbatimit të këtij ligji kanë parashtruar kërkesë për
planifikim dhe tërheqje të pullave të akcizës në pajtim me
Ligjin për akciza ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 32/2001, 50/2001, 45/2002, 98/2002,
24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10,
24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 43/14, 167/14, 188/14,
129/15, 154/15, 192/15, 23/16, 171/17 dhe 120/18), pullat
e akcizës mund t’i tërheqin më së voni deri më 31 mars
2020.
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Neni 6
Prodhuesi ose importuesi i duhanit të llullës së ujit
(duhan për nargjile), duhan për përtypje, duhan për thithje
dhe prodhimit të duhanit të padjegshëm si dhe lëngut për
mbushjen e cigarës elektronike, pavarësisht nëse përmban
ose nuk përmban nikotinë, nevojat mujore për sasitë e
planifikuara të pullave të akcizave për muajin janar 2020 i
paraqet te organi kompetent doganor nga 1 dhjetori deri
më 10 dhjetor 2019, në pajtim me këtë ligj.
Neni 7
Operatorët ekonomikë të cilët në objektet për shitje me
shumicë ose shitje me pakicë përfundimisht me 31 dhjetor
2019 kanë rezervë të hasur të sasive të pashitura të lëngut
për mbushje të cigareve elektronike në pajtim me
regjistrimin e kryer, mund të jenë në qarkullim të lirë të
pashënuara me pulla të akcizës deri më 31 mars 2020.
Neni 8
Dispozita nga neni 87 paragrafi (22) të Ligjit për
akciza* (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së
Veriut" numër 108/19 dhe 143/19) do të fillojë të zbatohet
nga 1 dhjetori 2019.
Neni 9
Dispozitat nga neni 1 të Ligjit për ndryshimin dhe
plotësimin e Ligjit për akciza (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër 143/19) do të
zbatohet nga 1 janari 2020.
Neni 10
Në nenet 2 dhe 4 të Ligjit për ndryshimin dhe
plotësimin e Ligjit për akciza ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër 143/19) data
"1 nëntor 2019" zëvendësohet me datën "1 Janar 2020".
Neni 11
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3517.
Врз основа на член 11 точка 2 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006,
22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014,
138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016, 64/2018 и 35/2019),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СТАТУСНА ПРОМЕНА ПРИСОЕДИНУВАЊЕ ПОМЕЃУ ЈАВНО
ПРЕТПРИЈАТИЕ
КОЛЕКТОРСКИ
СИСТЕМ
СКОПЈЕ И МЈП ПРОАКВА СТРУГА (РЕ КОЛЕКТОР
СТРУГА)
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на статусна промена присоединување помеѓу Јавното претпријатие
Колекторски систем Скопје и МЈП Проаква Струга (РЕ
Колектор Струга), согласно Одлуката за усвојување на
Спогодбата за статусна промена присоединување помеѓу Јавното претпријатие Колекторски систем Скопје
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и МЈП Проаква Струга (РЕ Колектор Струга), бр.0222/4 од 18.10.2019 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана
на 18.10.2019 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-8246/1
29 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
3518.
Врз основа на член 109 став (11) од Законот за јавните набавки(*) („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/19), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ИСПРАВКА НА АРИТМЕТИЧКА
ГРЕШКА ВО ФАЗАТА НА ЕВАЛУАЦИЈА НА
ПОНУДИТЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на исправка на аритметичка грешка во фазата на евалуација
на понудите.
Член 2
Доколку комисијата утврди дека постојат аритметички грешки, исправка се врши на следниот начин:
1) кадешто има неусогласености на износот изразен
во зборови и броеви, преовладува износот изразен во
зборови, освен ако износот е поврзан со аритметичка
грешка;
2) доколку има неусогласености помеѓу единичната
цена и вкупната цена, а вкупната цена е резултат на
множење на единичната цена и количината, во тој случај преовладува единичната цена, а вкупната цена ќе се
коригира, освен ако не постои очигледно поместување
на децималната запирка во единичната цена, при што
во таков случај важи наведената вкупна цена, а единичната цена ќе се коригира;
3) доколку има грешка во вкупниот износ што соодветствува на додавањето или одземањето на меѓувредностите, преовладува меѓувредноста, а вкупниот износ
ќе се коригира и
4) во случај на несовпаѓање помеѓу цената внесена
на Електронскиот систем за јавни набавки и цената
внесена во образецот на понудата, за валидна се смета
цената внесена во образецот на понуда и ќе се измени
цената внесена во Електронскиот систем за јавни набавки.

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 02-8389/2
25 октомври 2019 година
Министер за финансии,
Скопје
д-р Нина Ангеловска, с.р.
__________
3519.
Врз основа на член 111 став (5) од Законот за јавните набавки (*) („Службен весник на Република Македонија“ број 24/19), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ, КАКО И
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА
ИЗВЕШТАЈОТ ОД СПРОВЕДЕНАТА ПОСТАПКА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на пополнување, како и формата и содржината на образецот на
извештајот од спроведената постапка.
Член 2
Извештајот од спроведената постапка се води на
образец кој е даден во прилог и е составен дел на овој
правилник.
Член 3
Извештајот од спроведената постапка се пополнува
по завршување на евалуацијата на понудите.
Полињата во Извештајот од спроведената постапка
се пополнуваат врз основа на податоците кои се генерираат и внесуваат во Електронскиот систем за јавни
набавки во текот на спроведувањето на постапката за
јавна набавка.
Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка („Службен весник на Република Македонија”
бр. 36/08, 155/10 и 162/14).
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 02-8390/2
25 октомври 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Нина Ангеловска, с.р.
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31 октомври 2019

3520.
Врз основа на член 108 став (10) од Законот за јавните набавки (*) („Службен весник на Република Македонија“ број 24/19), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЗАПИСНИКОТ ОД ОТВОРАЊЕТО НА ПОНУДИТЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на записникот од отворањето на понудите.
Член 2
Записникот од отворањето на понудите се води на образец кој е даден во Прилог и е составен дел на овој
правилник.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за постапката на отворањето на понудите и образецот за водење на записник за отворањето на понудите („Службен весник на Република Македонија” бр. 154/07).
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 02-8391/2
25 октомври 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Нина Ангеловска, с.р.

31 октомври 2019

Бр. 225 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 225

31 октомври 2019

31 октомври 2019

Бр. 225 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 225

31 октомври 2019

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
3521.
Врз основа на член 190-а став (5) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), директорот
на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ
ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 218/16), Прилозите 1, 2 и 3 се заменуваат со нови Прилози 1, 2 и 3 кои се составен дел на овој
правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 10-1317/3

Директор на Агенцијата

24 октомври 2019 година

за цивилно воздухопловство,

Скопје

д-р Томислав Тунтев, с.р.

31 октомври 2019

Бр. 225 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 225

31 октомври 2019

31 октомври 2019

Бр. 225 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 225

31 октомври 2019
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