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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
4196.
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 КОРИСТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СТВАРИТЕ ВО
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ И СО СТВАРИТЕ ВО
ОПШТИНСКА СОПСТВЕНОСТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за користење и располагање со стварите
во државна сопственост и со стварите во општинска
сопственост,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 октомври 2016 година.
Бр. 08-4353/1
13 октомври 2016 година
Скопје

4267.

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 КОРИСТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО
СТВАРИТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ И СО
СТВАРИТЕ ВО ОПШТИНСКА СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Во Законот за користење и располагање со стварите
во државна сопственост и со стварите во општинска
сопственост („Службен весник на Република Македонија“, број 78/15, 106/15 и 153/15) во членот 2 во точката 3 алинејата 1 се менува и гласи:
„- недвижни ствари-згради, посебни делови од згради (надворешни и кровни површини на згради), инфраструктурни објекти и други објекти што како долгорочни средства се користат за извршување на работите и задачите во земјата и во странство.“.
Во точката 10 по зборовите: „за продажба на движни
ствари“ се додаваат зборовите: „како и постапките за
избор на правно лице кое врши дејност или поседува
дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад“.

Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија
произведена од обновливи извори
на енергија…………………………..
Решение за стекнување на статус
на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија………..
Правила за изменување и дополнување на Правилата за пазар на електрична енергија……………………..
Правилник за распределба на авторските надоместоци……………...
Огласен дел ......................................
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91
91
101
1-48

Член 2
Во членот 7 по ставот (1) се додава нов став (2), кој
гласи:
„(2) По исклучок од ставот (1) на овој член средствата остварени од продажбата, размената, закупот
или давањето на користење на стварите стекнати во
сопственост во извршна постапка за наплата на побарувања од должници или стекнати во сопственост во стечајна постапка на име на Министерството за финансии,
по основ на одобрени кредити од Компензационите
фондови, се приход на наменските сметки на Компензационите фондови во Народната банка на Република
Македонија.“.
Ставот (2) станува став (3).
Член 3
Во членот 13 став (1) по зборот „користат“ зборовите: „заради неупотребливост, односно дотраеност
(руинирани)“ се бришат.
Во ставот (2) зборовите: „и градот Скопје“ се заменуваат со зборовите: „,градот Скопје и јавните претпријатија основани од државата, јавните установи основани од државата и трговските друштва во целосна
државна сопственост“.
Во ставот (3) по зборот „државата“ зборовите: „а се
неупотребливи, поради дотраеност (руинирани)“ се
бришат, а зборовите: „и градот Скопје“ се заменуваат
со зборовите: „,градот Скопје и јавните претпријатија
основани од државата, јавните установи основани од
државата и трговските друштва во целосна државна
сопственост“.
Член 4
Во членот 18 став (2) по зборот „определи“ се додаваат зборовите: „Бирото за судски вештачења односно.“.
Во ставот (3) по зборовите: „правните лица основани од државата“ се додава зборот „општините“.
Член 5
Во членот 25 став (4) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „освен банкарската гаранција за сериозност на понудата која треба да
се достави и во писмена форма.“.
Член 6
Во членот 27 став (3) се менува и гласи:
„Најповолниот понудувач во рок од 15 дена од приемот на писменото известување за избор е должен да
ги уплати средствата од ставот (1) на овој член, а доколку не ги уплати средствата во овој рок нема да
пристапи кон склучување на договор, банкарската гаранција ќе биде активирана и понудувачот во период
од една година нема да може да учествува на секое идно наддавање за предметните недвижни ствари“.
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Во ставот (4) зборот „пет“ се заменува со зборот
„петнаесет“.
Член 7
Во членот 32 по зборовите: „определена од“ се додаваат зборовите: „Бирото за судски вештачења односно“.
Член 8
Во членот 36 став (1) зборовите: „престанале времено да“ се бришат.
Ставот (2) се брише.
Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (2) и (3).
Член 9
Во членот 38 став (2) по зборот „определува“ се додаваат зборовите: „Бирото за судски вештачења односно“.
Член 10
По членот 40 се додава нов член 40-а, кој гласи:
„Член 40-а
Договорите за закуп на недвижна ствар можат да се
раскинат врз основа на спогодба меѓу договорните
страни во писмена форма на која претходна согласност
дава Владата на Република Македонија, а врз основа на
направена процена од страна на Бирото за судски вештачења и претходно прибавено позитивно мислење од
Државно правобранителство на Република Македонија“.
Член 11
Во членот 42 став (3) по зборот „транспортирање“
се става запирка и се додаваат зборовите: „преработка,
рециклирање и уништување“.
По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5),
кои гласат:
„(4) Примопредавањето на движните ствари од ставот (3) на овој член, се врши врз основа на записник кој
го потпишуваат членовите на Комисијата и одговорното лице на избраното правно лице кое врши дејност
или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.
(5) Записникот од ставот (4) на овој член претставува основ за бришење на движните ствари од внатрешната евиденција на државниот орган, односно правното
лице основано од државата, воспоставена согласно со
сметководствените прописи.“.
Ставот (4) станува став (6).
Член 12
Во членот 52 по зборовите: „од страна на“ се додаваат зборовите: „Бирото за судски вештачења односно“.
Член 13
Во дел V во насловот по зборовите: „ЕВИДЕНЦИЈА НА“ се додава зборот „НЕДВИЖНИ“.
Член 14
Членот 57 се менува и гласи:
„(1) Агенцијата за катастар на недвижности воспоставува единствена евиденција врз основа на
Единствен идентификационен број (ЕИБ), за недвижниот имот во државна сопственост, како и недвижниот
имот во државна сопственост што го користат државните органи и правните лица основани од државата.
(2) Владата на Република Македонија на предлог на
Агенцијата за катастар на недвижности ќе го утврди
Единствениот идентификационен број (ЕИБ) за државните органи и правните лица основани од државата.“.
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Член 15
Членовите 58, 59, 60, 61, 62, 63 и 64 се бришат.
Член 16
Во членот 65 по ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:
„(4) По исклучок од ставот (3) на овој член, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје за
недвижните ствари за кои не може да се утврди основот за стекнување на правото на сопственост, може да
поднесат барање до Државното правобранителство на
Република Македонија заради спроведување на постапка за запишување на правата на недвижностите во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.
(5) Кон барањето од ставовите (3) и (4) на овој
член, државните органи, правните лица основани од
државата, општините, општините во градот Скопје и
градот Скопје, се должни да достават известување дека за недвижната ствар која е предмет на запишување
не се води постапка за утврдување на правен статус на
бесправно изграден објект.“.
Ставот (4) станува став (6).
Членот 72 се брише.

Член 17

Член 18
Во случај на промена на катастарски податоци и
други податоци за стварите за кои е донесена одлука за
давање на користење, одлука за престанок на правото
на користење, одлука за престанок и давање на користење, одлука за пренесување во сопственост, одлука за
размена и одлука за давање во закуп на недвижни
ствари, а кои се донесени до денот на влегувањето во
сила на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска
сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 78/15, 106/15 и 153/15), ќе се применуваат
одредбите од овој закон.
Член 19
Започнатите постапки за продажба на недвижни
ствари до денот на влегувањето во сила на овој закон,
ќе завршат согласно со одредбите од овој закон.
Член 20
Подзаконскиот акт за утврдување на Единствениот
идентификационен број (ЕИБ), ќе се донесе во рок од
шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој
закон.
Агенцијата за катастар на недвижности ќе воспостави единствена евиденција врз основа на Единствен
идентификационен број (ЕИБ), во рок од шест месеци
од денот на влегувањето во сила на подзаконскиот акт
од ставот (1) на овој член.
Член 21
Во случај на спогодбено раскинување на договорите за закуп на недвижни ствари во државна сопственост, склучени до денот на влегувањето во сила на овој
закон, ќе се применуваат одредбите од овој закон.
Член 22
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR
SHFRYTËZIMIN DHE DISPONIMIN ME SENDE NË
PRONËSI TË SHTETIT DHE ME SENDE NË
PRONËSI KOMUNALE

marrëveshje, garancia bankare do të aktivizohet dhe
ofertuesi në periudhë prej një viti nuk do të mund të merr
pjesë në çdo ankand të ardhshëm për sendet e patundshme
në fjalë“.
Në paragrafin (4) fjala "pesë“ zëvendësohet me fjalën
"pesëmbëdhjetë“.

Neni 1
Në Ligjin për shfrytëzimin dhe disponimin me sende në
pronësi të shtetit dhe me sende në pronësi komunale
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër
78/15, 106/15 dhe 153/15) në nenin 2 në pikën 3 alineja 1
ndryshohet si vijon:
"-sende të patundshme-ndërtesa, pjesë të veçanta të
ndërtesave (sipërfaqe të jashtme dhe të çative të
ndërtesave), objekte infrastrukturore dhe objekte tjera që si
mjete afatgjate shfrytëzohen për kryerjen e punëve dhe
detyrave në vend dhe jashtë vendit.“.
Në pikën 10 pas fjalëve: "për shitjen e sendeve të
tundshme" shtohen fjalët: "si dhe procedurat për zgjedhjen
e personit juridik i cili kryen veprimtari ose posedon leje
për grumbullim dhe/ose transport, përpunim, riciklim dhe
shkatërrim të mbeturinës“.

Neni 7
Bë nenin 32 pas fjalëve: "të përcaktuar nga" shtohen
fjalët: "Byroja për Ekspertizë Gjyqësore përkatësisht“.

Neni 2
Në nenin 7 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si
vijon:
“(2) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni mjetet
realizohen nga shitja, shkëmbimi, marrja me qira ose
dhënia në shfrytëzim e sendeve të fituara në pronësi në
procedurë ekzekutive për pagesë të kërkesave nga debitorët
ose të fituara në pronësi në procedurë falimentimi në emër
të Ministrisë së Financave, në bazë të kredive të miratuara
nga Fondet Kompensuese, janë të hyra të llogarive me
dedikim të Fondeve Kompensuese në Bankën Popullore të
Republikës së Maqedonisë.“.
Paragrafi (2) bëhet paragraf (3).

“Neni 40-а
Marrëveshjet për qiramarrjen e sendit të patundshëm
mund të prishen në bazë të marrëveshjes midis palëve
kontraktuese në formë të shkruar për të cilën paraprakisht
jep pëlqim Qeveria e Republikës së Maqedonisë, e në bazë
të vlerësimit të bërë nga Byroja për Ekspertizë Gjyqësore
dhe në bazë të mendimit pozitiv të marrë nga Avokatia
Shtetërore e Republikës së Maqedonisë.“.

Neni 3
Në nenin 13 paragrafi (1) pas fjalës "shfrytëzohen"
fjalët: "për shkak të mospërdorimit, përkatësisht vjetërsimit
(të prishura)" fshihen.
Në paragrafin (2) fjalët: "dhe Qyteti i Shkupit“
zëvendësohen me fjalët: "Qyteti i Shkupit dhe ndërmarrjet
publike të themeluara nga shteti dhe shoqëritë tregtare në
pronësi të plotë shtetërore“.
Në paragrafin (3) pas fjalës "shteti" fjalët: "ndërsa janë
të papërdorura për shkak të vjetërsimit (prishjes)" fshihen,
ndërsa fjalët: "dhe Qyteti i Shkupit" zëvendësohen me
fjalët: "Qyteti i Shkupit dhe ndërmarrjet publike të
themeluara nga shteti dhe shoqëritë tregtare në pronësi të
plotë shtetërore“.
Neni 4
Në nenin 18 paragrafi (2) pas fjalës "përcakton"
shtohen fjalët: "Byroja për Ekspertizë Gjyqësore
përkatësisht.“.
Në paragrafin (3) pas fjalëve: "persona juridikë të
themeluar nga shteti" shtohet fjala "komunat".
Neni 5
Në nenin 25 paragrafi (4) pika në fund të fjalisë fshihet
dhe shtohen fjalët: "përveç garancisë bankare për
seriozitetin e ofertës që duhet të dorëzohet edhe në formë
të shkruar.“.
Neni 6
Në nenin 27 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
"Ofertuesi më i volitshëm në afat prej 15 ditësh nga
pranimi i njoftimit me shkrim për zgjedhjen është i
detyruar t'i paguajë mjetet nga paragrafi (1) i këtij neni, e
nëse nuk i paguan mjetet në këtë afat nuk do të lidhë

Neni 8
Në nenin 36 paragrafi (1) fjalët: "kanë pushuar
përkohësisht të" fshihen.
Paragrafi (2) fshihet.
Paragrafët (3) dhe (4) bëhen paragrafë (2) dhe (3).
Neni 9
Në nenin 38 paragrafi (2) pas fjalës "përcakton"
shtohen fjalët: "Byroja për Ekspertizë Gjyqësore
përkatësisht“.
Neni 10
Pas nenit 40 shtohet nen i ri 40-a si vijon:

Neni 11
Në nenin 42 paragrafi (3) pas fjalës "transportim" vihet
presje dhe shtohen fjalët: "përpunim, riciklim dhe
shkatërrim".
Pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafë të rinj (4) dhe
(5), si vijon:
"(4) Pranim-dorëzimi i sendeve të tundshme nga
paragrafi (3) i këtij neni, bëhet në bazë të procesverbalit të
cilin e nënshkruajnë anëtarët e Komisionit dhe personi
përgjegjës i personit të zgjedhur juridik i cili kryen
veprimtari ose posedon leje për grumbullim dhe/ose
transportim, përpunim, riciklim dhe shkatërrim të
mbeturinave.
(5) Procesverbali nga paragrafi (4) i këtij neni paraqet
bazë për fshirjen e sendeve të tundshme nga evidenca e
brendshme e organit shtetëror, përkatësisht personit juridik
të themeluar nga shteti, të vendosur në pajtim me rregullat
e kontabilitetit.“.
Paragrafi (4) bëhet paragraf (6).
Neni 12
Në nenin 52 pas fjalëve: "nga ana e " shtohen fjalët:
"Byrosë për Ekspertizë Gjyqësore përkatësisht“.
Neni 13
Në pjesën V në titullin pas fjalëve: "EVIDENCA E“
shtohen fjalë: "TË PATUNDSHME“.
Neni 14
Neni 57 ndryshohet si vijon:
"(1) Agjencia për Kadastër të Patundshmërive vendos
evidencë unike në bazë të Numrit unik të identifikimit
(NUI), për pronën e patundshme në pronësi shtetërore, si
dhe pronën e patundshme në pronësi shtetërore që e
shfrytëzojnë organet shtetërore dhe personat juridikë të
themeluar nga shteti.
(2) Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim
të Agjencisë për Kadastër të Patundshmërive do ta
përcaktojnë Numrin unik të identifikimit (NUI) për organet
shtetërore dhe personat juridikë të themeluara nga shteti.“.
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Neni 15
Nenet 58, 59, 60, 61, 62, 63 dhe 64 shlyhen.
Neni 16
Në nenin 65 pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafë të
rinj (4) dhe (5), si vijojnë:
"(4) Me përjashtim të paragrafit (3) të këtij neni,
komunat, komunat në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i
Shkupit për sendet e patundshme për të cilat nuk mund të
përcaktohet baza e marrjes së të drejtës së pronësisë, mund
të parashtrojnë kërkesë në Avokatinë Shtetërore të
Republikës së Maqedonisë për zbatim të procedurës për
regjistrimin e të drejtave të patundshmërisë në dobi të
Republikës së Maqedonisë në Kadastrën e Patundshmërive.
(5) Me kërkesën nga paragrafët (3) dhe (4) të këtij neni,
organet shtetërore, personat juridikë të themeluar nga
shteti, komunat, komunat në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti
i Shkupit, janë të detyruar të dorëzojnë njoftim se për
sendin e tundshëm që është objekt i regjistrimit nuk mbahet
procedurë për përcaktimin e statusit juridik të objektit të
ndërtuar pa leje.“.
Paragrafi (4) bëhet paragraf (6).
Neni 17
Neni 72 fshihet.
Neni 18
Në rast të ndryshimit të të dhënave në kadastër dhe të
dhënave të tjera për sendet për të cilat është marrë vendim
për dhënie në shfrytëzim, vendim për ndërprerjen e së
drejtës së shfrytëzimit, vendim për ndërprerje dhe dhënie
në shfrytëzim, vendim për bartje në pronësi, vendim për
shkëmbim dhe vendim për dhënie me qira të sendeve të
patundshme, e që janë miratuar deri në ditën e hyrjes së
fuqi të Ligjit për shfrytëzimin dhe disponimin me sende në
pronësi të shtetit dhe me sende në pronësi komunale
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër
78/15, 106/15 dhe 153/15), do të zbatohen dispozitat e këtij
ligji.
Neni 19
Procedurat e filluara për shitjen e sendeve të
patundshme deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të
përfundojnë në pajtim me dispozitat e këtij ligji.
Neni 20
Akti nënligjor për përcaktimin e Numrit unik të
identifikimit (NUI), do të miratohet në afat prej gjashtë
muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Agjencia për Kadastër të Patundshmërive do të vendosë
evidencë unike në bazë të Numrit unik të identifikimit
(NUI), në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi
të aktit nënligjor nga paragrafi (1) i këtij neni.
Neni 21
Në rast të prishjes kontraktuese të marrëveshjeve për
qiramarrje të sendeve të patundshme në pronësi shtetërore,
të lidhura deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të
zbatohen dispozitat e këtij ligji.
Neni 22
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.
__________
4197.
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 ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
внатрешни работи,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 октомври 2016 година.
Бр. 08-4354/1
13 октомври 2016 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 ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Во Законот за внатрешни работи („Службен весник
на Република Македонија“ број 42/14, 116/14, 33/15,
5/16, 120/16, 127/16 и 142/16), во членот 211 став (2)
зборовите: „2017 година“ се заменуваат со зборовите:
„2020 година“.
Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR PUNË
TË BRENDSHME
Neni 1
Në Ligjin për punë të brendshme ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 42/14, 116/14, 33/15,
5/16, 120/16, 127/16 dhe 142/16), në nenin 211 në
paragrafin (2) fjalët: "viti 2017" zëvendësohen me fjalët:
"viti 2020".
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
4198.
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 13 октомври 2016 година.
Бр. 08-4355/1
13 октомври 2016 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 НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ
Член 1
Во Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Mакедонија“ број 15/15, 98/15,
193/15, 226/15, 31/16 и 142/16), во членот 15 став (4)
алинејата 6 се менува и гласи:
„- на сопствениците на објекти или посебни делови
од објекти за кои е донесено решение за утврдување на
правен статус согласно со Законот за постапување со
бесправно изградени објекти или Законот за заклучување на стечајните постапки отворени согласно со Законот за присилно порамнување стечај и ликвидација и
Законот за стечај, врз основа на кое се запишани во јавната книга на недвижности.“.
Член 2
Во членот 70 став (1) се менува и гласи:
„Кога градежното земјиште се отуѓува со непосредна спогодба на сопствениците на објекти или посебни
делови од објекти за кои е донесено решение согласно
со Законот за постапување со бесправно изградени објекти или Законот за заклучување на стечајните постапки отворени согласно со Законот за присилно порамнување стечај и ликвидација и Законот за стечај врз основа на кое се запишани во јавната книга на недвижности, кон барањето се поднесуваат следните докази:
- решение за утврдување на правен статус на бесправен објект,
- извод од урбанистички план или урбанистичкапланска документација, кој до денот на поднесувањето
не е постар од шест месеци,
- геодетски елаборат за нумерички податоци со список на податоци за формирање на градежна парцела
или геодетски елаборат за формирање на посебна катастарска парцела за градежното земјиште под
зграда/објект/дел од објект, а зградата/објектот/делот
од објектот имаат стекнато правен статус во постапка
согласно со Законот за постапување со бесправно изградени објекти или Законот за заклучување на стечајните постапки отворени согласно со Законот за присилно порамнување стечај и ликвидација и Законот за
стечај,
- имотен лист кој до денот на поднесувањето не е
постар од 30 дена, со запишано право на сопственост
на објектот или посебниот дел од објектот на подносителот на барањето,
- имотен лист за градежното земјиште сопственост
на Република Македонија, кој до денот на поднесувањето не е постар од 30 дена,
- уверение за историски преглед на извршените запишувања во Агенцијата за катастар на недвижностите
за предметното градежно земјиште сопственост на Република Македонија за периодот од кога е востановен
катастар на земјиште во катастарската општина, со
идентификација на катастарска парцела и катастарска
општина, кое до денот на поднесувањето не е постаро
од шест месеци и
- доказ за регистрација доколку подносителот на
барањето е правно лице, односно фотокопиjа од лична
карта или патна исправа ако подносител на барањето е
физичко лице.“.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Градежното земјиште сопственост на Република
Македонија може да се отуѓи со непосредна спогодба
на сопствениците на објекти или посебни делови од објекти за кои е донесено решение согласно со Законот за
постапување со бесправно изградени објекти или Законот за заклучување на стечајните постапки отворени
согласно со Законот за присилно порамнување стечај и
ликвидација и Законот за стечај врз основа на кое се запишани во јавната книга на недвижности и тоа:
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- градежното земјиште под објектот, односно делот
од објектот за кој е донесено решение согласно со Законот за постапување со бесправно изградени објекти
или Законот за заклучување на стечајните постапки отворени согласно со Законот за присилно порамнување
стечај и ликвидација и Законот за стечај и
- градежното земјиште кое се наоѓа во рамките на
градежната парцела, а не претставува земјиште под објектот.“.
Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR TOKË
NDËRTIMORE
Neni 1
Në Ligjin për tokë ndërtimore ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 15/15, 98/15, 193/15,
226/15, 31/16 dhe 142/16) në nenin 15 në paragrafin (4)
alineja 6 ndryshohet si vijon:
"-pronarëve të objekteve ose pjesëve të veçanta të
objekteve për të cilat është miratuar aktvendim për
përcaktimin e statusit juridik në pajtim me Ligjin për
veprim me objekte të ndërtuara pa leje ose Ligjin për
përmbylljen e procedurave të falimentimit të hapura në
pajtim me Ligjin për barazim të detyrueshëm, falimentim
dhe likuidim dhe Ligjin për falimentim, në bazë të të cilit
janë regjistruar në librin publik të patundshmërive.".
Neni 2
Në nenin 70 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"Kur toka ndërtimore tjetërsohet me marrëveshje të
drejtpërdrejtë të pronarëve të objekteve ose pjesëve të
veçanta të objekteve për të cilat është miratuar aktvendim
në pajtim me Ligjin për veprim me objekte të ndërtuara pa
leje ose Ligjin për përmbylljen e procedurave të
falimentimit të hapura në pajtim me Ligjin për barazim të
detyrueshëm, falimentim dhe likuidim dhe Ligjin për
falimentim, në bazë të të cilit janë regjistruar në librin
publik të patundshmërive, me kërkesën dorëzohen këto
dëshmi:
- aktvendim për përcaktimin e statusit juridik të objektit
të ndërtuar pa leje,
- ekstrakt nga plani urbanistik ose dokumentacioni i
planit urbanistik, i cili deri në ditën e parashtrimit nuk
është më i vjetër se gjashtë muaj,
- elaborat gjeodezik për të dhënat numerik me listë të të
dhënave për formimin e parcelës ndërtimore ose elaborat
gjeodezik për formimin e parcelave të veçanta të kadastrës
për tokë ndërtimore nën ndërtesë/objekt/pjesë të objektit,
ndërsa ndërtesa/objekti/pjesa e objektit kanë marrë status
juridik në procedurë në pajtim me Ligjin për veprim me
objekte të ndërtuara pa leje ose Ligjin për përmbylljen e
procedurave të falimentimit të hapura në pajtim me Ligjin
për barazim të detyrueshëm, falimentim dhe likuidim dhe
Ligjin për falimentim,
- aktzotërim i cili deri në ditën e paraqitjes nuk është
më i vjetër se 30 ditë, me të drejtën e regjistruar të
pronësisë së objektit ose pjesës së veçantë nga objekti i
parashtruesit të kërkesës,
- aktzotërim për tokën ndërtimore në pronësi të
Republikës së Maqedonisë, që deri në ditën e paraqitjes
nuk është më i vjetër se 30 ditë,
- dëshmi për pasqyrë historike të regjistrimeve të
kryera në Agjencinë e Kadastrës së Patundshmërive për
tokën ndërtimore në fjalë në pronësi të Republikës së
Maqedonisë për periudhën prej kur është themeluar
kadastra e tokës në komunën kadastrale, me identifikim të
parcelës së kadastrës dhe komunës kadastrale, që deri në
ditën e paraqitjes nuk është më e vjetër se gjashtë muaj dhe
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- dëshmi për regjistrim nëse parashtruesi i kërkesës
është person juridik, përkatësisht fotokopje të letërnjoftimit
ose dokumentit të udhëtimit nëse parashtrues i kërkesës
është person fizik.".
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Toka ndërtimore në pronësi të Republikës së
Maqedonisë mund të tjetërsohet me marrëveshje të
drejtpërdrejtë të pronarëve të objekteve ose pjesëve të
veçanta të objekteve për të cilat është miratuar aktvendim
në pajtim me Ligjin për veprim me objekte të ndërtuara pa
leje ose Ligjin për përmbylljen e procedurave të
falimentimit të hapura në pajtim me Ligjin për barazim të
detyrueshëm, falimentim dhe likuidim dhe Ligjin për
falimentim, në bazë të të cilit janë regjistruar në librin
publik të patundshmërive, edhe atë:
- toka ndërtimore nën objektin, përkatësisht pjesa e
objektit për të cilën është miratuar aktvendim në pajtim me
Ligjin për veprim me objekte të ndërtuara pa leje ose
Ligjin për përmbylljen e procedurave të falimentimit të
hapura në pajtim me Ligjin për barazim të detyrueshëm,
falimentim dhe likuidim dhe Ligjin për falimentim dhe
- toka ndërtimore e cila gjendjet në kuadër të parcelës
ndërtimore, dhe nuk paraqet tokë nën objektin.".

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SHËRBIME
POSTARE
Neni 1
Në Ligjin për shërbime postare (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 158/10, 27/14, 42/14,
187/14, 146/15 dhe 31/16) në nenin 92 paragrafi (1) fjalët:
“deri më 31 dhjetor 2016” zëvendësohen me fjalët: “deri
më 31 dhjetor 2018”.
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
4200.
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
ОДЛИКУВАЊА И ПРИЗНАНИЈА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
4199.
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 одликувања и признанија на Република Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 октомври 2016 година.

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ

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

Се прогласува Законот за изменување на Законот за
поштенските услуги,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 октомври 2016 година.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ОДЛИКУВАЊА И ПРИЗНАНИЈА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-4356/1
13 октомври 2016 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 ЗАКОНOТ ЗА ПОШТЕНСКИТЕ
УСЛУГИ
Член 1
Во Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 158/10, 27/14,
42/14, 187/14, 146/15 и 31/16), во членот 92 став (1) зборовите: „до 31 декември 2016 година“ се заменуваат со
зборовите: „до 31 декември 2018 година.“
Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-4357/1
13 октомври 2016 година
Скопје

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

Член 1
Во Законот за одликувања и признанија на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 48/2002 и 24/12), во членот 5 по зборовите: „денот на полицијата“ запирката се заменува со
точка и запирка и се додаваат зборовите: „денот на
прогласување на Мајка Тереза за светица,“.
Член 2
Во членот 7 по ставот 3 се додава нов став 4, кој
гласи:
„Одликувањата се доделуваат и за постигнати резултати во промовирање на хуманоста, милосрдието и
добротворноста на локално, регионално и глобално
ниво.“
Ставот 4 станува став 5.
Член 3
По членот 12 се додава нов член 12-а, кој гласи:
„Член 12-а
Орден на Република Македонија кој се доделува за
промовирање на хуманоста, милосрдието и добротворноста на локално, регионално и глобално ниво е - Орден Света Мајка Тереза.“.
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Член 4
По членот 14 се додаваат два нови члена 14-а и 14б, кои гласат:
„Член 14-а
Орденoт Света Мајка Тереза се доделува на лица за
особени достигнувања во ширењето на хуманоста, милосрдието, добротворноста, толеранцијата и соживотот
кои даваат хуман придонес преку помагањето на болните, гладните, сираците, напуштените, луѓето отфрлени од општеството, обесправените, сиромашните, угнетените, бездомниците, бегалците, лица со особен социјален ризик и лица од други ранливи категории на локално, регионално и глобално ниво.
Член 14-б
Орденот Света Мајка Тереза се доделува во пет
ранга, во зависност од обемот, ефектот, влијанието и
нивото на достигнувањето во областите и нивоата согласно со членот 14-а од овој закон.
Начинот на утврдување на ранговите го пропишува
претседателот на Република Македонија.“.
Член 5
Во членот 15 став 1 се менува и гласи:
„Утврдениот редослед на ордените од членот 12 од
овој закон, како и на медалите од членот 13 од овој закон го определуваат и рангот на нивното значење, а за
орденот од членот 12-а од овој закон редоследот и нивното значење се утврдува согласно со членот 14-б од
овој закон.“.
Член 6
Во членот 19 став 1 се менува и гласи:
„Претседателот на Република Македонија доделува
одликувања од членовите 12 и 13 од овој закон и признание од членот 16 од овој закон по своја иницијатива
или по иницијатива на Собранието на Република Македонија, Владата на Република Македонија, државни органи и организации, здруженија, граѓани на Република
Македонија, правно лице, единица на локалната самоуправа и културно уметнички и спортски друштва, а за
орденот од членот 12-а од овој закон по иницијатива на
Комисијата од членот 19-а од овој закон.“.
Член 7
По членот 19 се додава нов член 19-а, кој гласи:
„Член 19-а
Иницијативата за одликувањето од членот 12-а од
овој закон ја поднесува Комисија, која ја назначува
Собранието на Република Македонија со мнозинство
гласови од вкупниот број пратеници.
Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од
седум члена и тоа:
1. Министерот за надворешни работи;
2. Претставник на Католичката црква, на предлог на
Католичката црква во Република Македонија;
3. Два члена државјани на Република Македонија
со висок авторитет во областите од членот 14-а од овој
закон, по еден на предлог на претседателот на Република Македонија и Македонската академија на науките
и уметностите;
4. Три члена државјани на странски држави со висок авторитет во областите од членот 14-а од овој закон, на предлог на Министерството за надворешни работи.
Предлог за покренување на иницијатива за одликување до Комисијата од ставот 1 на овој член, може да
поднесе секое домашно и странско физичко и правно
лице.
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Мандатот на членовите на Комисијата од ставот 1
на овој член е шест години.
Одлуките во Комисијата се носат едногласно.
Претседателот на Комисијата се избира едногласно
од редот на членовите на Комисијата.
Членовите на Комисијата може да се разрешат на
нивно барање или на предлог на предлагачите од ставот 1 точки 2, 3 и 4 на овој член кои го предлагаат соодветниот член на Комисијата, а Собранието на Република Македонија ги разрешува со мнозинство гласови
од вкупниот број на пратеници.
Предлогот за разрешување од ставот 6 на овој член
содржи образложение, како и предлог за именување на
нов член на Комисијата.
На претседателот и членовите на Комисијата од
ставот 1 на овој член им се исплаќаат средства за направени патни трошоците (авионски карти или карти за
друг вид на превоз, превоз од и до аеродром), трошоци
за сместување и исхрана за времетраење на нивниот
престој во државата, врз основа на доставени фактури
за реално направените трошоци.
Административно-технички работи за потребите на
Комисијата ги врши Министерството за надворешни
работи.
Комисијата донесува Деловник за својата работа.
Комисијата е должна за одликувањето од членот
12-а од овој закон, заедно со предлогот на добитникот
на орденот Света Мајка Тереза да ги достави до претседателот на Република Македонија најдоцна два месеца пред денот на доделувањето на орденот Света Мајка
Тереза.
Член 8
Подзаконскиот акт чие донесување е утврдено со
овој закон ќе се донесе во рок од шест месеци од денот
на влегувањето во сила на овој закон.
Член 9
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR DEKORATA DHE MIRËNJOHJE TË
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
Neni 1
Në Ligjin për dekorata dhe mirënjohje të Republikës së
Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 48/2002 dhe 24/12), në nenin 5 pas
fjalëve: "dita e policisë" presja zëvendësohet me pikëpresje
dhe shtohen fjalët: "dita e shpalljes së Nënës Terezë
shenjtore,".
Neni 2
Në nenin 7 pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4 si
vijon:
"Dekoratat ndahen edhe për rezultatet e arritura në
promovimin e humanitetit, mëshirës dhe bamirësisë në
nivel lokal, rajonal dhe global."
Paragrafi 4 bëhet paragraf 5.
Neni 3
Pas nenit 12, shtohet nen i ri 12-a, si vijon:
"Neni 12-a
Dekorata e Republikës së Maqedonisë që ndahet për
promovimin e humanitetit, mëshirës dhe bamirësisë në
nivel lokal, rajonal dhe global është - Dekorata Shën Nëna
Terezë.".
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Neni 4
Pas nenit 14, shtohen dy nene të reja 14-a dhe 14-b, si
vijojnë:
"Neni 14-a
Dekorata Shën Nëna Terezë i ndahet personit për
arritjet e veçanta në përhapjen e humanitetit, mëshirës,
bamirësisë, tolerancës dhe bashkëjetesës që japin kontribut
human përmes ndihmës së të sëmurëve, të uriturve,
jetimëve, të braktisurve, njerëzve të lënë nga shoqëria, të
privuarve nga të drejtat, të varfëve, të nënshtruarve, të
pastrehëve, refugjatëve, personave me rrezik të veçantë
social dhe personave nga kategoritë tjera të prekura në
nivel lokal, rajonal dhe global.
Neni 14-b
Dekorata Shën Nënë Tereza ndahet në pesë range, në
varësi nga vëllimi, efekti, ndikimi dhe niveli i arritjes në
sferat dhe nivelet në pajtim me nenin 14-a të këtij ligji.
Mënyrën e përcaktimit të rangeve e përcakton
Presidenti i Republikës së Maqedonisë.".
Neni 5
Në nenin 15 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:
"Radhitjen e përcaktuar të dekoratave nga neni 12 të
këtij ligji, si dhe medaljeve nga neni 13 të këtij ligji e
caktojnë dhe rangun e rëndësisë së tyre, kurse për
dekoratën nga neni 12-a të këtij ligji radhitja dhe rëndësia e
tyre përcaktohet në pajtim me nenin 14-b të këtij ligji.".
Neni 6
Në nenin 19 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:
"Presidenti i Republikës së Maqedonisë ndan dekorata
nga nenet 12 dhe 13 të këtij ligji dhe mirënjohje nga neni
16 të këtij ligji me iniciativë të tij apo me iniciativë të
Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë, organeve dhe organizatave
shtetërore, shoqatave, qytetarëve të Republikës së
Maqedonisë, personit juridik, njësisë së vetëqeverisjes
lokale dhe shoqatave sportive dhe artistike kulturore, kurse
për dekoratën nga neni 12-a të këtij ligji me iniciativë të
Komisionit nga neni 19-a të këtij ligji.".
Neni 7
Pas nenit 19 shtohet nen i ri 19-a si vijon:
"Neni 19-a
Iniciativën për dekoratë nga neni 12-a i këtij ligji e
parashtron Komisioni, të cilin e cakton Kuvendi i
Republikës së Maqedonisë me shumicë votash nga numri i
përgjithshëm i deputetëve.
Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni përbëhet prej
shtatë anëtarësh si vijon: 1. Ministri i Punëve të Jashtme;
2. Përfaqësuesi i Kishës katolike, me propozim të
Kishës Katolike në Republikën e Maqedonisë;
3. Dy anëtarë shtetas të Republikës së Maqedonisë me
autoritet të lartë në sferat nga neni 14-a i këtij ligji, nga një
me propozim të Presidentit të Republikës së Maqedonisë
dhe Akademisë Maqedonase të Shkencave dhe Arteve;
4. Tre anëtarë shtetas të shteteve të huaja me autoritet
të lartë në sferat nga neni 14-a të këtij ligji, me propozim të
Ministrisë së Punëve të Jashtme.
Propozim për ngritjen e iniciativës për dekoratë në
Komisionin nga paragrafi 1 i këtij neni, mund të
parashtrojë çdo person fizik dhe juridik vendas dhe i huaj.
Mandati i anëtarëve të Komisionit nga paragrafi 1 i
këtij neni është gjashtë vjet.
Vendimet në Komision miratohen njëzëri.
Kryetari i Komisionit zgjidhet njëzëri nga radhët e
anëtarëve të Komisionit.
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Anëtarët e Komisionit mund të shkarkohen me kërkesë
të tyre ose me propozim të propozuesve nga paragrafi 1
pikat 2, 3 dhe 4 të këtij neni të cilat e propozojnë anëtarin
përkatës të Komisionit, ndërsa Kuvendi i Republikës së
Maqedonisë i shkarkon me shumicë votash nga numri i
përgjithshëm i deputetëve.
Propozimi për shkarkimin nga paragrafi 6 i këtij neni
përmban arsyetim, si edhe propozimi për emërimin e
anëtarit të ri të Komisionit.
Kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit nga paragrafi 1 i
këtij neni u paguhen mjete për shpenzime të bëra rrugore
(bileta aeroplani ose bileta për lloj tjetër transporti,
transport nga dhe deri në aeroport), shpenzime për
akomodim dhe ushqim gjatë kohëzgjatjes së qëndrimit të
tyre në shtet, në bazë të faturave të dorëzuara për
shpenzimet e bëra reale.
Punët administrative-teknike për nevojat e Komisionit i
kryen Ministria e Punëve të Jashtme.
Komisioni miraton Rregullore për punë e vet.
Komisioni është e detyruar që për dekoratën nga neni
12-a të këtij ligji, bashkë me propozimin e fituesit të
dekoratës Shën Nëna Terezë t'i dorëzojë te Presidenti i
Republikës së Maqedonisë më së voni dy muaj para ditës
së ndarjes së dekoratës Shën Nëna Terezë.
Neni 8
Akti nënligjor miratimi i të cilit është përcaktuar me
këtë ligj do të miratohet në afat prej gjashtë muajsh nga
dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 9
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
4201.
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
СПОРТОТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за спортот,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 октомври 2016 година.
Бр. 08-4409/1
14 октомври 2016 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 СПОРТОТ
Член 1
Во Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија” број 29/2002, 66/2004, 81/2008,
18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14,
177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16 и 106/16), во
членот 14 став (7) по зборот „два“ се додава зборот
„четиригодишни“.
По ставот (7) се додаваат шест нови става (8), (9),
(10), (11), (12) и (13):
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„Органот на управување на националната спортска
федерација именува генерален секретар на националната спортска федерација, по претходно објавен јавен оглас.
Јавниот оглас од ставот 8 на овој член се објавува
на веб страницата на националната спортска федерација и во најмалку три дневни весници, од кои во еден од
весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат
најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.
За генерален секретар на националната спортска
федерација може да биде избрано лице кое покрај општите работни услови поседува лиценца за вршење на
работи на управување во областа на спортот и меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б1 (B1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 3,5 - 4,5 поени, ПЕТ, БЕК П, БУЛАТС, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 450 бода, ТОЕФЕЛ
ЦБТ најмалку 135 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 45
бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат.
Лиценцата од ставот 10 на овој член ја издава органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, со важност од осум години.
За добивање на лиценца за вршење на работи на управување во областа на спортот органот на државната
управа надлежен за работите од областа на спортот
спроведува испит.
Секретарот на националната спортска федерација
може да биде именуван најмногу два пати последователно со мандат од четири години.“.
Ставовите (8) и (9) стануваат ставови (14) и (15).
Член 2
По членот 14-б се додаваат шест нови члена 14-в,
14-г, 14-д, 14-ѓ, 14-е и 14-ж.
„Член 14-в
Во органот на управување на националната спортска федерација задолжително членуваат најмалку
двајца правници и најмалку двајца економисти.
Членовите на органот на управување на националната спортска федерација и секретарот не смее да се во
роднинска врска по сите линии до втор степен со претседателот на националната спортска федерација, ниту
пак нивни компании да се капитално, или управувачки
поврзани. Членовите на органот на управување на националната спортска федерација не треба да се вработени или членови на управувачки органи во компанија
во која доминантна сопственост има претседателот на
националната спортска федерација.
Претседателот на органот на управување на националната спортска федерација, не смее да има сопственички удели или да е дел од основачките здруженија
во спортските клубови за кои тие се надлежни.
Член 14-г
Корисници на средствата од даночното поттикнување по Закон за данок на добивка може да бидат:
- национални спортски федерации,
-македонскиот олимписки комитет,
- спортски клубови и
- активни спортисти кои се натпреваруваат во индивидуални спортови.
Средствата од ставот 1 алинеја 4 на овој член може
да ги користат активни спортисти кои:
- имаат прв или втор актуелен најдобар национален
резултат или освоено државно првенство, шампионат
или друг вид на национална титула во соодветниот
спорт,
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- обезбедиле учество или учествувале на последно
светско или европско првенство во спортот во кои се
натпреваруваат или на олимписки игри,
- не биле суспендирани од домашна или меѓународна федерација во спортот во кој се натпреваруваат.
Активните спортисти средствата од ставот 1 на овој
член можат да ги користат до моментот во годината
додека ги исполнуваат условите од ставот 2 на овој
член.
Средствата од ставот 1 на овој член од страна на
спортските клубови и активните спортисти се користат
врз основа на издадена потврда од страна на органот на
државната управа надлежен за работите од областа на
спортот, по претходно прибавено мислење од страна на
националните спортски федерации.
Спортските федерации се должни најдоцна до 10
декември во тековната година до органот на државната
управа надлежен за работите од областа на спортот да
достават листа на спортски клубови и активни спортисти кои ги исполнуваат условите за користење на средствата согласно со овој закон и Законот за данок на добивка и да ги објават на нивните веб страници.
Органот на државната управа надлежен за работите
од областа на спортот најдоцна до 15 декември во тековната година објавува листа на спортски клубови и
активни спортисти, кои ги исполнуваат условите согласно со овој закон и Законот за данок на добивка за
користење на средствата, на својата веб страница.
Спортските федерации се должни за секоја промена
во исполнувањето на условите за користење на средствата согласно со овој закон и Законот за данок на добивка, во рок од три дена да го известат органот на
државната управа надлежен за работите од областа на
спортот, кој е должен во рок од десет дена да ја ажурира листата на субјекти кои ги исполнуваат условите за
користење на средствата согласно со овој закон и Законот за данок на добивка и истата да ја објави.
Член 14-д
Корисниците на средствата од даночното поттикнување, средствата ги користат за:
-плати, надоместоци и бонуси на спортистите и
стручниот штаб врз основа на правилникот на клубот
кој во писмена форма се доставува до националната
спортска федерација,
-организација на патувања и престој на клубот или
активниот спортист во земјата и странство заради натпреварувања или подготовки,
-изнајмување или градба на сали или терени за натпреварување,
-плаќањето за изнајмување на деловен простор за
работа на клубот, во износ не поголем од 10% од добиените средства годишно,
-отплата на кредит за купување на сопствени простории на клубот, во износ не поголем од 20% годишно
од добиените средства. Доколку се купат простории за
клубот со овие средства, истите не смеат да се стават
под хипотека (освен хипотека кон банката за купување
или градба на самиот објект) и не смеат да се отуѓуваат
најмалку 15 години од денот на нивното купување,
-патувања заради учество на стручни семинари,
конференции и усовршувања, а по претходна одлука на
органот на управување на националната спортска федерација,
-котизации и членарини во меѓународни тела во
кои членуваат,
-набавка на опрема и реквизити,
-плаќање на комунални трошоци за националните
спортски федерации и спортските клубови,
-здравствена заштита, пензиско и инвалидско осигурување и надоместок за осигурување од последици
од несреќен случај и ризици на активните спортисти,
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-за организација на меѓународни натпревари во Република Македонија.
Начинот на користење на средствата од ставот 1 на
овој член се утврдува со Правилник кој го донесува
функционерот кој раководи со органот на државната
управа надлежен за работите од областа на спортот, по
претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.
Средствата со кои трговското друштво учествува во
финансирање на субјектите од ставот 1 на членот 14-г
од овој закон се уплатуваат на посебна наменска сметка и од нив не смее да се префрлаат парите на редовната или друга сметка на националната спортска федерација, на Македонскиот олимписки комитет, спортскиот
клуб односно активниот спортист или пак да се исплаќаат обврски по договори од редовната сметка.
Член 14-ѓ
Средствата со кои трговското друштво учествува во
финансирање на субјектите од ставот 1 на членот 14-г
од овој закон се забранува националната спортска федерација, Македонскиот олимписки комитет, спортскиот клуб односно активниот спортист по кој било основ
да ги вратат во истото трговско друштво или трговско
друштво со кое друштвото е капитално или управувачки поврзано или е во сопственост или управувано од
лице во роднинска врска во сите линии до втор степен
со лице од трговското друштво, вклучувајќи и трошоци
за стоки и услуги.
Средствата со кои трговското друштво учествува во
финансирање на субјектите од ставот 1 на членот 14-г
од овој закон, подлежат на ревизија најмалку еднаш во
период од три години од страна на Државниот завод за
ревизија.
За незаконско користење на средствата од членот
14-д се одговара согласно со одредбите на Кривичниот
законик.
Член 14-е
Во органот на управување на спортски клуб регистриран како Акционерско друштво задолжително членуваат најмалку двајца правници и двајца економисти.
Во органот на управување на спортски клуб регистриран како здружение на граѓани задолжително членуваат најмалку еден правник и еден економист доколку се корисници на средства од даночното поттикнување во износ до 10.000 евра во денарска противвредност.
Во органот на управување на спортскиот клуб регистиран како здружение на граѓани задолжително членуваат најмалку двајца правници и двајца економисти
доколку се корисници на средства од даночното поттикнување во износ од над 10.000 евра во денарска
противвредност.
Спортските клубови регистрирани како здруженија
на граѓани кои во моментот на добивање на средства
од даночно поттикнување немаат членови правници и
економисти, во рок од еден месец од денот на добивање на средствата од даночното поттикнување, доставуваат до органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот доказ за исполнетоста на
условите од ставовите 2 и 3 на овој член.
За секретар на спортскиот клуб може да биде избрано лице кое покрај општите работни услови поседува и
лиценца за вршење на работи на управување во областа на спортот.
Лиценцата од ставот 5 на овој член ја издава органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, со важност од 8 години.
За добивање на лиценца за вршење на работи на управување во областа на спортот органот на државната
управа надлежен за работите од областа на спортот
спроведува испит.
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Член 14-ж
Националните спортски федерации и Македонскиот олимписки комитет како корисници на средства од
даночното поттикнување се должни најдоцна до 15
март во наредната година да објават колку средства
примиле за претходната година, од кого примиле средства по оваа основа, и за кои намени се истите потрошени.
Објавата од ставот 1 на овој член се врши на веб
страницата на националната спортска федерација и
Македонскиот олимписки комитет најмалку во периодот од 15 март до 15 јуни наредната година од кога се
добиени средствата и на најмалку половина страна во
едно издание на еден од дневните весници.
Доколку субјектите од ставот 1 и 2 на овој член
примиле помалку од 15 илјади евра годишно, се должни објавата да ја направат само на својата веб страница
во периодот утврден во ставот 2 на овој член.
Националната спортска федерација е должна во периодот од ставот 2 на овој член да ги објави на својата
веб страница извештаите на сите клубови и активни
спортисти корисници на средства од даночното поттикнување, а тие се должни најдоцна до 10 март во наредната година да ги достават извештаите за претходната година до надлежната национална спортска федерација.
Македонскиот олимписки комитет е должен во периодот од ставот 2 на овој член да ги објави на својата
веб страница ваквите извештаи на сите национални
спортски федерации и активни спортисти корисници
на средства од даночното поттикнување, а тие се должни најдоцна до 10 март во наредната година да ги достават извештаите за претходната година до Македонскиот олимписки комитет.
Функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот
пропишува Правилник во однос на формата и содржината на објавите од ставовите 1, 4 и 5 на овој член.
Член 3
Во членот 17 по ставот 2 се додаваат седум нови
става:
„МОК ја претставува лице кое е избрано со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Собранието на МОК.
Лицето што ја претставува МОК, може да биде избрано најмногу два четиригодишни мандати последователно и истото може повторно да биде избрано по
истекот на временскиот период од најмалку еден полн
мандат.
Органот на управување на МОК именува генерален
секретар на Македонскиот олимписки комитет.
Секретарот на МОК може да биде именуван најмногу два пати последователно со мандат од четири години.
За секретар на МОК може да биде избрано лице кое
покрај општите работни услови, поседува лиценца за
вршење на работи на управување во областа на спортот
и меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на
европски тестатори на Б1 (B1) нивото на ЦЕФР
(CEFR), односно ИЕЛТС со 3,5 - 4,5 поени, ПЕТ, БЕК
П, БУЛАТС, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 450 бода,
ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 135 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ
најмалку 45 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат.
Лиценцата од ставот 7 на овој член ја издава органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, со важност од осум години.
За добивање на лиценца за вршење на работи на управување во областа на спортот органот на државната
управа надлежен за работите од областа на спортот
спроведува испит.“.
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Член 4
По членот 21 се додава нова глава и 13 нови члена
21-а, 21-б, 21-в, 21-г, 21-д, 21-ѓ, 21-е, 21-ж, 21-з, 21-ѕ,
21-и, 21-ј и 21-к, кои гласат:
„II-а Испит за добивање на лиценца за вршење на
работи на управување во областа на спортот
Член 21-а
Испитот за добивање на лиценца за вршење на работи на управување во областа на спортот (во натамошниот текст: испит) се состои од два дела и тоа:
- прв дел (теоретски дел), со кој се проверува теоретско знаење на кандидатите и
- втор дел (практичен пример), со кој се проверува
практичната способност на кандидатите.
Првиот дел од испитот се полага писмено по електронски пат, со одговарање на определен број прашања
во вид на решавање на електронски тест на компјутер
со избирање на еден точен одговор од понудените
можни решенија.
Прашањата од првиот дел на испитот се од областа
на законите за трговски друштва, здруженија и фондации, спорт, јавни набавки и сметководствени работи.
Вториот дел од испитот се состои од:
- практичен пример кој содржи конкретен случај од
областите од ставот (3) на овој член и
- одговори на прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер кои кандидатот треба да ги
одговори врз основа на анализата на практичниот пример.
Начинот на полагање на испитот од ставот 1 на овој
член го пропишува со подзаконски акт функционерот
кој раководи со органот на државната управа надлежен
за работите од областа на спортот.
Член 21-б
Базите на прашања за првиот дел и базите на практични примери за вториот дел на испитот ги изготвуваат научни работници со звање доктор на науки од областа на правните и економските науки, определени од
органот на државната управа надлежен за работите од
областа на спортот на предлог на правните и економските факултети на петте најдобри универзитети во Република Македонија согласно со Шангајската листа.
Прашањата од првиот дел од испитот и прашањата
и практичните примери од вториот дел од испитот ги
верификува Советот за спорт од членот 25 од овој закон.
Советот од ставот (2) на овој член врши и ревизија
и ажурирање на базите на прашања и базите на практичните примери за испитот најмалку еднаш годишно.
При ревизијата советот особено ги има предвид промените на практиката и стандардите на кои е засновано
прашањето, односно практичниот пример, бројот на
кандидати кои го одговарале, успешноста во одговарањето на истите, како и други критериуми кои можат да
влијаат на подобрувањето на квалитетот на базите од
ставот (1) на овој член.
Врз основа на извршената ревизија и ажурирање на
базите на прашања и базите на студии на случај, Советот одлучува најмалку 30% од прашањата и студиите
на случај да бидат изменети или целосно отстранети и
заменети со нови од базите од членот 21-ѓ од овој закон.
Научните работници од ставот (1) на овој член и
членовите на советот за верификација од ставот (2) на
овој член имаат право на паричен надоместок што го
определува органот на државната управа надлежен за
работите од областа на спортот.
Износот на паричниот надоместок од ставот (6) на
овој член се определува врз основа на бројот на изготвени прашања и практични примери, како и сложеноста на материјата.
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Годишниот паричен надоместок од ставот (6) на
овој член не го надминува нивото на една просечна исплатена плата во Република Македонија, во претходната година, објавена од Државниот завод за статистика
на Република Македонија.
Член 21-в
Стручните и административните работи за потребите на спроведување на испитот ги врши одговорно лице определено од функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, а испитот технички го спроведува
правно лице регистрирано во Централниот регистар избрано од функционерот кој раководи со органот на
државната управа надлежен за работите од областа на
спортот.
На одговорното лице од ставот (1) на овој член за
секоја одржана испитна сесија му следува паричен надоместок, во износ од една третина од просечната нето
плата во Република Македонија, за што функционерот
кој раководи со органот на државната управа надлежен
за работите од областа на спортот донесува решение.
Член 21-г
Испитот се полага во просторија за полагање на испит, посебно опремена за полагање на стручен испит
со материјално-техничка и информатичка опрема, интернет врска и опрема за снимање на полагањето.
Кандидатите на кои им е одобрено барањето за полагање на испитот и јавноста се информираат за датумот и времето на полагање на испитот, најмалку осум
дена пред одржување на испитот преку веб страницата
на органот на државната управа надлежен за работите
од областа на спортот и Јавниот радиодифузен сервис.
Полагањето на испитот се снима и во живо се емитува на веб страницата на органот на државната управа
надлежен за работите од областа на спортот, а ако поради технички причини снимањето се прекине, снимката од целиот испит се поставува на веб страницата на
органот на државната управа надлежен за работите од
областа на спортот.
Критериумите во однос на просторните услови и
материјално-техничката и информатичката опрема на
просториите за полагање на испитот ги пропишува
функционерот кој раководи со органот на државната
управа надлежен за работите од областа на спортот.
Во просторијата за полагање на испитот, за време
на полагање на испитот, се присутни двајца претставници од органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, еден претставник од
Владата на Република Македонија на предлог на
Канцеларијата на претседателот на Владата и еден
претставник на Министерството за информатичко општество и администрација (информатичар).
На претставниците од ставот (5) на овој член за секоја одржана испитна сесија им следува паричен надоместок, во износ од една третина од просечната нето
плата во Република Македонија, за што функционерот
кој раководи со органот на државната управа надлежен
за работите од областа на спортот донесува решение.
Овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот е должно да го блокира радио френквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот за време на спроведување на испитните сесии.
Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: АЕК) врши постојан мониторинг на
блокирањето на радио френквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот, со цел да се спречи
секаков вид на електронска комуникација со околината
надвор од просторијата за полагање на испитот.
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АЕК во просторијата за полагање на испитот инсталира мерна опрема која обезбедува електронски запис
од извршените мерења во траење од 30 дена и истите
се складираат во централниот контролен систем на
АЕК.
АЕК формира тричлена комисија која изготвува извештај врз основа на електронските записи складирани
во централниот контролен систем на АЕК и истиот го
доставува до органот на државната управа надлежен за
работите од областа на спортот најдоцна во рок од 15
дена од завршување на испитната сесија.
Член 21-д
Пред почетокот на полагањето на испитот, претставникот од органот на државната управа надлежен за
работите од областа на спортот го утврдува идентитетот на кандидатот со увид на лична карта.
На кандидатот за време на полагањето на првиот
дел од испитот не му се дозволува користење на закони, закони со коментар и објаснување, мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и
информатички средства, претходно подготвени предмети и слично.
На кандидатот за време на полагањето на вториот
дел од испитот му се дозволува единствено користење
на закони (без коментари и објаснувања) кој во електронска верзија се наоѓаат на компјутерот на кој кандидатот го полага испитот.
На кандидатот за време на полагањето на првиот и
вториот дел од испитот не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица освен со информатичарот од членот 21-г став (5) од овој закон, во случај
доколку има технички проблем со компјутерот.
Ако техничките проблеми со компјутерот бидат отстранети за пет минути испитот продолжува, а доколку
не бидат отстранети во овој рок испитот само за тој
кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.
Ако има проблеми со повеќе од пет компјутери и
тие не бидат отстранети во рок од пет минути испитот
се прекинува за сите кандидати кои го полагаат испитот и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот
на прекинувањето на испитот.
Доколку кандидатот при полагањето на првиот и
вториот дел од испитот постапува спротивно од ставовите (2), (3) и (4) на овој член, нема да му се дозволи
натамошно полагање на испитот во таа испитна сесија
и му се изрекува забрана за полагање на испитот во
траење од три години, за што функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот донесува решение против
кое може да се поведе управен спор пред надлежен суд
во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.
Во случаите од ставот (7) на овој член се смета дека
кандидатот не го положил испитот и истото се констатира во записникот за полагање нa испитот.
Овластените претставници од членот 21-г став (5)
од овој закон, за време на полагањето на испитот, не
смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во
непосредна близина на кандидатот кој го полага испитот, освен во случај на отстранување на технички проблем кога не смеат да се задржат подолго од пет минути.
Член 21-ѓ
Првиот дел од испитот се полага по областите наведени во членот 21-а став 3 од овој закон и содржи најмалку 30 прашања со пет опции за заокружување од
кој едната е точна, две се слични, едната не е точна во
мал обем (на неа се губат мал број поени) и една не е
точна во голем обем (на неа се губат поголем број поени).
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Кандидатот мора да ги положи сите испити од
првиот дел во најмногу две последователни сесии.
Доколку кандидатот не го положи првиот дел од
испитот согласно со ставот (2) на овој член, ќе се смета
дека не го положил испитот.
Вториот дел од испитот се состои од една студија
на случај заснована на областите од членот 21-а став 3
од овој закон.
Секоја студија на случај има по четири прашања од
областите од членот 21-а став 3 и истите имаат десет
можни опции за одговор од кои едната е точна, пет се
слични и четири се различни.
Член 21-е
Полагањето на првиот дел од испитот се врши со
одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.
Прашањата од тестот, зависно од тежината, се вреднуваат со поени определени во тестот.
Полагањето на вториот дел од испитот се врши со
проучување на практичниот пример и одговарање на
определен број прашања кои произлегуваат од практичниот пример, во вид на електронско софтверско решение (во натамошниот текст: практичен пример).
Прашањата од практичниот пример, зависно од тежината, се вреднуваат со поени определени во практичниот пример.
Прашањата содржани во тестовите за полагање на
првиот дел на испитот и нивните одговори, како и
практичниот пример и прашањата кои произлегуваат
од практичните примери и нивните одговори се чуваат
во единствениот електронски систем за полагање на
испитот, кој го воспоставува органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот.
Електронскиот систем од ставот (5) на овој член
содржи и јавно достапна база од најмалку 500 прашања
за првиот дел од испитот, како и јавно достапна база од
најмалку 100 практични примери за вториот дел од испитот.
Во електронскиот систем од ставот (5) на овој член
е содржано посочување на стручната литература од која произлегуваат одговорите на прашањата од испитот.
Бројот на прашањата и практичните примери во базите од ставот (6) на овој член се зголемува за 10% годишно, почнувајќи од 2020 година.
Резултатите од полагањето на првиот и вториот дел
од испитот му се достапни на кандидатот на компјутерот на кој го полагал испитот, веднаш по неговото завршување.
Функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот
го пропишува начинот на бодување на првиот и вториот дел од испитот.
Член 21-ж
На денот на полагањето на првиот, односно вториот
дел од испитот претставниците на органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот
му даваат на кандидатот пристапен код, односно лозинка со кој му се одобрува пристап во електронскиот
систем од членот 21-ѓ од овој закон.
По одобрувањето на пристапот кандидатот добива
електронски тест за првиот дел од испитот, односно
електронски практичен пример за вториот дел од испитот, компјутерски генерирани, чија содржина по случаен избор ја одредува софтверот на електронскиот систем од членот 21-ѓ од овој закон.
Првиот и вториот дел од испитот содржат упатство
за начинот на решавање на истиот, за кое претставниците на органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот даваат појаснување, пред
да започне полагањето на испитот.
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Електронскиот систем од членот 21-ѓ од овој закон
не може да дозволи постоење на идентична содржина
на електронски тест за првиот дел од испитот, односно
електронски практичен пример за вториот дел од испитот во еден термин за повеќе од еден кандидат.
Член 21-з
Во случај на спреченост на спроведување на првиот
или вториот дел од испитот, поради причини што доведуваат до техничка неможност на функционирање на
електронскиот систем од членот 21-ѓ став (5) од овој
закон, полагањето на испитот се прекинува.
Доколку причините од ставот (1) на овој член се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на испитот истиот продолжува веднаш по нивното отстранување.
Доколку причините од ставот (1) на овој член не се
отстранат во рокот од ставот (2) на овој член испитот
се презакажува за друг термин.
Член 21-ѕ
Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од првиот дел од тестот за полагање на испитот изнесува 90 минути.
Се смета дека испитот го положил оној кандидат
кој со точни одговори на прашањата од тестот постигнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени позитивни поени.
Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од практичниот пример од вториот
дел изнесува 90 минути.
Се смета дека испитот го положил оној кандидат
кој со точни одговори на прашањата од практичниот
пример постигнал најмалку 70% од вкупниот број
предвидени позитивни поени.
Член 21-и
На барање на кандидатот органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, му
овозможува непосреден увид во тестот.
Член 21-ј
На кандидатите кои го положиле испитот им се издава лиценца во рок од 15 дена од денот на завршување на испитот.
Формата и содржината на лиценцата од ставот 1 на
овој член ја пропишува Функционерот кој раководи со
органот на државната управа надлежен за работите од
областа на спортот.
Член 21-к
Тестовите и практичните примери се користат и се
даваат на кандидатот само за време на полагањето на
испитот.
Материјалите од одржаните испити, особено хартиените верзии од тестовите и практичните примери за
полагање на испитот и специмените за проверка на
точноста на одговорите на тестот и практичниот пример, како и снимките од одржаните испити се чуваат во
органот на државната управа надлежен за работите од
областа на спортот.
Функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот
формира комисија за ревизија на одржаните испити,
која во својата работа ги користи материјалите од ставот (2) на овој член и во која членуваат еден претставник од органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, еден претставник од Советот за спорт, еден претставник од Владата на Република Македонија на предлог на Канцеларијата на претседателот на Владата и еден претставник на Министерството за информатичко општество и администрација
(информатичар).
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Комисијата од ставот (3) на овој член се состанува
по секоја одржана испитна сесија и врши ревизија на
спроведување на испитот, за што доставува извештај
до Функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот.
На членовите на комисијата од ставот (3) на овој
член им следува паричен надоместок, кој на годишно
ниво изнесува една просечна нето плата во Република
Македонија, за што функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот донесува решение.
Доколку Комисијата утврди нерегуларности во
спроведувањето на испитот од страна на поединци во
смисла на членот 21-г став (5) од овој закон, предлага
одземање на лиценцата од членот 21-и од овој закон.
Функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот
донесува решение за одземање на лиценцата врз основа
на предлогот на Комисијата во рок од три дена од приемот на предлогот.
Против решението од ставот (7) на овој член може
да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од
30 дена од приемот на решението.
Член 5
Во членот 22-а став (2) се менува и гласи:
„За остварување на надлежностите од ставот 1 на
овој член, советите на општините и Советот на град
Скопје донесуваат програми на предлог на Комисијата
за спорт при Советот на општините и Советот на град
Скопје, односно општинските спортски сојузи и Сојузот на спортови на градот Скопје.“.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„За распределба на средства за реализација на програмите за спорт, советите на општините, Советот на
градот Скопје носат Правилник за начинот на распределба на средства до субјектите - корисници.“.
Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).
Член 6
Во членот 23 став (2) во алинејата 4 сврзникот „и“
се заменува со точка и запирка.
Во алинејата 5 точката на крајот од алинејата 5 се
заменува со точка и запирка.
По алинејата 5 се додаваат три нови алинеи, кои
гласат:
„ - развој на училишниот и универзитетскиот спорт,
-научната поддршка во спортот и издавачката дејност во спортот и
-спречување на насилството на спортските терени
и борбата против допингот во спортот.“.
Ставот (4) се менува и гласи:
„Средствата потребни за остварување на работите
од јавниот интерес за реализирање на програмите на
спортските федерации на Републиката во рамките на
Програмата од ставот (1) на овој член се обезбедуваат
од:
- Буџетот на Република Македонија,
- донации на правни лица кои вршат дејност од областа на спортот за која е основана спортската федерација, како и донации и спонзорства од други правни
лица,
- надоместоци за спорт утврдени во Законот за игри на среќа.“.
Член 7
По членот 23 се додава нов член 23-а, кој гласи:
„Член 23-а
Надоместоците за спорт утврдени во членовите 79
став (2) и 94 став (2) од Законот за игри на среќа се уплатуваат на посебна наменска сметка на националните
спортски федерации и на спортските клубови.
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Средствата од ставот 1 на овој член можат да се користат единствено за:
- организација на натпреварување во домашни
лиги, национални првенства и турнири,
- организација на репрезентативни натпреварувања,
учество на меѓународни светски и европски првенства,
олимписки игри и слично (трошоци за пат, престој, бонуси за натпреварувачите и тренерите, опрема, трошоци за изнајмување стадиони, покривање на трошоци за
подготовки, пат и престој),
- финансирање на врвни тренери за спортски академии за млади таленти, не повеќе од 20% од средствата,
- уплата на котизации, членарини и други редовни
обврски кон меѓународните спортски федерации,
- изнајмување на деловни простории за работа на
националната спортска федерација, во износ не поголем од 10% од средствата, или отплата на кредит за купување на сопствени простории на федерацијата, во износ не поголем од 20% од средствата, кои не смеат да
се ставаат по залог ниту да се продаваат за период од
најмалку 15 години, освен доколку залогот е заради земање на кредит за купување на просториите,
- финансирање на врвни активни спортисти за подготовки и учество на меѓународни натпреварувања,
- финансирање на надоместок за работата на членовите на органот на управување на националната спортска федерација, во максимум до девет лица со средства
во висина не поголема од една просечна плата на месечно ниво во Република Македонија,
- купување на специјализирани превозни средства
за потребите на националната спортска федерација,
- исплата на плати за максимум тројца вработени во
администрацијата на националната спортска федерација со полно работно време, во износ не повисок од една
просечна плата во Република Македонија за лица со
средна стручна спрема односно две просечни плати за
лица со висока стручна спрема со најмалку пет години
работно искуство. Вработените не смее да се во роднинска врска со ниту еден член на извршното тело до
втор степен по сите линии.
За користење на средствата од ставот 1 на овој член
секоја национална спортска федерација до органот на
државната управа надлежен за работите од областа на
спортот најдоцна до крајот на календарската година
подготвува и доставува предлог годишна програма за
користење на средствата во наредната година, односно
најдоцна до 15 март во тековната година доставува извештај за искористените средства во претходната година со завршната сметка на националната спортска федерација.
Врвен тренер од ставот 2 алинеја 3 на овој член, односно врвен активен спортист од ставот 2 алинеја 6 на
овој член е тренер, односно спортист кој исполнува
критериуми особено во поглед на број на освоени титули во домашно првенство и најдобри домашни и меѓународни резултати во соодветниот спорт.
Критериумите за определување на врвен тренер, односно врвен активен спортист поблиску се уредуваат
со подзаконски акт кој го донесува функционерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за
работите од областа на спортот.
Формата и содржината на образецот за годишната
програма и годишниот извештај за користење на средствата ги пропишува функционерот кој раководи со
органот на државната управа надлежен за работите од
областа на спортот.
Користењето на средствата од ставот 1 на овој член
нема да се доделат, односно ќе се одземат на националната спортска федерација, односно клубот доколку
има:
- блокирани сметки,
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- ненаменско користење на доделените средства утврдено од страна на Државниот завод за ревизија и органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот,
- недоставување финансиски извештај за реализираните средства од претходната година,
- ненавремено доставување на предлог годишна
програма за користење на средствата.
Член 8
Членот 24 се менува и гласи:
„Органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, по претходно прибавено мислење од Советот за спорт од членот 25 од овој закон
утврдува распределба на средства од Програмата, особено врз основа на следниве критериуми:
- Досегашното учество и потенцијалот за учество
во рамки на меѓународни спортски настани,
- Остварените спортски резултати на меѓународни
натпревари,
- Бројот на активните спортски клубови,
- Бројот на активните спортисти,
- Популарност на спортот на меѓународно ниво,
- Разгранетоста на националниот систем на натпревари,
- Учество на меѓународни турнири во тековната година,
- Активностите во рамки на соодветните меѓународни спортски асоцијации,
- Традицијата на спортот во Република Македонија,
- Организација на настани од меѓународен карактер,
- Исполнителноста кон законските обврски и процедури кон органот на државната управа надлежен за
работите од областа на спортот.
Функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот
врз основа на критериумите од ставот 1 на овој член, а
по претходно прибавено позитивно мислење од Советот за спорт донесува одлука за распределба на средствата од членот 23 став 4 од овој закон по корисници,
најмалку два пати годишно.
Органот на државната управа надлежен за работите
од областа на спортот, врши контрола за наменското
користење на средствата и може да сопре или да бара
враќање на доделени средства ако утврди дека истите
се користат ненаменски.
Средствата од членот 23 став 4 подлежат на ревизија од страна на Државниот завод за ревизија, најмалку
еднаш во период од три години.
Член 9
Во членот 26 став 1 по алинејата 2 се додава нова
алинеја, која гласи:
„- дава мислење во однос на распределбата на средства од членот 23 став 4 од овој закон;“.
Член 10
По членот 76 се додаваат 4 нови члена, член 76-а,
член 76-б, член 76-в и член 76-г, кои гласат:
„Член 76-а
Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на националната спортска федерација и Македонскиот олимписки комитет како корисници на средства од даночното поттикнување, доколку не постапат согласно со членот 14-ж став 1, 2, 3,
4 и 5 од овој закон.
Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на националната спортска федерација и Македонскиот
олимписки комитет како корисници на средства од да-
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ночното поттикнување, за прекршокот од ставот 1 на
овој член ќе му се изрече и на одговорното лице во националната спортска федерација и Македонскиот
олимписки комитет.
Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на спортскиот клуб корисник
на средства од даночното поттикнување, доколку не
постапи согласно со членот 14-ж став 4 од овој закон.
Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на националната спортска федерација корисник на средства од даночното поттикнување доколку не постапи согласно со членот 14-ж став
5 од овој закон.
Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на активниот спортист корисник на средства од даночното поттикнување, доколку не постапи согласно со членот 14-ж став 4 и 5 од
овој закон.
Член 76-б
Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот од членот 21-в
од овој закон, доколку не го блокира радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот.
Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот од членот 21-в
од овој закон, доколку не го снима, не го емитува во
живо на веб страницата на Министерството за правда и
доколку не ја постави снимката од целиот испит на веб
страницата на органот на државната управа надлежен
за работите од областа на спортот согласно со членот
21-г став (3) од овој закон.
Член 76-в
Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на овластениот претставник од членот 21-г став (5) од овој закон, доколку
постапи спротивно на членот 21-д став (9) од овој закон.
Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на овластената институција
која го спроведува испитот од членот 21-в став 1 од
овој закон, доколку не го прекине испитот согласно со
членот 21-д ставови (5) и (6) од овој закон.
Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска
противвредност ќе им се изрече на овластените претставници од членот 21-г став (5) од овој закон ако дозволат кандидатот да постапи спротивно на членот 21-д
ставови (2), (3) и (4) од овој закон.
Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на кандидатот кој постапува спротивно на членот 21-д ставови (2), (3) и (4) од
овој закон.
Член 76-г
Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на функционерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за
работите од областа на спортот ако не го донесе решението во рокот утврден во членот 21-к став (7) од овој
закон.
Со глоба од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се казнат членовите на комисијата од
членот 21-к став (4) од овој закон, доколку утврдат
неправилности во спроведувањето на испитот, а тоа не
го констатираат во извештајот до функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот.“.
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Член 11
Мандатот на лицето што е избрано да ја претставува националната спортска федерација, односно Македонскиот олимписки комитет до денот на влегувањето
во сила на овој закон нема да се засметува во случај на
повторно именување согласно со одредбите на овој закон.
Член 12
Подзаконските акти чие донесување е утврдено со
овој закон ќе се донесат во рок од два месеца од денот
на влегувањето во сила на овој закон.
Член 13
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе
започне да се применува од 1 јануари 2017 година, освен одредбите од членот 1 со кои се менува членот 14
став 12, членот 2 со кои се пропишува нов член 14-е
став 5, членот 3 со кои се менува членот 17 став 5 и
членот 4 со кои се додава нова глава и 13 нови члена
од 21-а до 21-к кои ќе започнат да се применуваат од 1
септември 2017 година.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SPORT
Neni 1
Në Ligjin për sport ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 29/2002, 66/2004, 81/2008, 18/11,
51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14,
72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16 dhe 106/16), në nenin 14
në paragrafin (7) pas fjalës "dy" shtohet fjala
"katërvjeçare".
Pas paragrafit (7) shtohen gjashtë paragrafë të rinj (8),
(9), (10), (11), (12) dhe (13):
"Organi për menaxhim me federatën nacionale sportive
emërton sekretar të përgjithshëm të federatës nacionale
sportive, me shpallje të publikuar paraprakisht.
Shpallja publike nga paragrafi 8 i këtij neni publikohet
në ueb faqen e federatës nacionale sportive dhe në më së
paku tre gazeta ditore, prej të cilave njëra nga gazetat që
botohen në gjuhën që e flasin më së paku 20% e qytetarëve
të cilët flas gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha
maqedonase.
Për sekretar të përgjithshëm të federatës nacionale
sportive mund të zgjidhet personi i cili krahas kushte të
përgjithshme të punës posedon licencë për kryerjen të
menaxhimit në sferën e sportit dhe certifikatë të pranuar
ndërkombëtarisht të lëshuar nga testatori zyrtar evropian,
anëtar i shoqërisë ALTE të testatorëve evropianë të B1 (B)
nivelit CEFR (CEFR), përkatësisht IELTS me 3,5-4,5,
pikë, PET, BEK P, BULATS ose TOEFEL PBT më së
paku 450 pikë, TOEFEL CBT më së paku 135 pikë ose
TOEFEL IBT më së paku 45 pikë, ose DELF, TCF, TEF
ose certifikatë Gëte.
Licencën nga paragrafi 10 i këtij neni e lëshon organi i
administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e
sportit, me vlefshmëri prej tetë vjetësh.
Për marrjen e licencës për kryerjen e punëve të
menaxhimit në sferën e sportit organi i administratës
shtetërore kompetent për punët nga sfera e sportit realizon
provim.
Sekretari i federatës nacionale sportive mund të
emërohet së paku dy herë të njëpasnjëshme me mandat prej
katër vjetëve.".
Paragrafët (8) dhe (9) bëhen paragrafë (14) dhe (15).
Neni 2
Pas nenit 14-b shtohen gjashtë nene të reja 14-v, 14-g,
14-d, 14-gj, 14-e dhe 14-zh.

17 октомври 2016

"Neni 14-v
Në organin për menaxhim të federatës nacionale
sportive detyrimisht janë anëtarë së paku dy juristë dhe së
paku dy ekonomistë.
Anëtarët e organit për menaxhim me federatën
nacionale sportive dhe sekretari nuk guxon të jenë në lidhje
farefisnore deri në brez të dytë me kryetarin e federatës
nacionale sportive, as kompanitë e tyre të jenë të lidhura
me kapital, ose me menaxhim. Anëtarët e organit të
menaxhimit të federatës nacionale sportive nuk duhet të
jenë të punësuar ose anëtarë të organeve drejtuese në
kompani në të cilën pronësi dominuese ka kryetari i
federatës nacionale sportive.
Kryetari i organit të menaxhimit të federatës nacionale
sportive, nuk guxon të ketë pjesë pronësia ose të ketë pjesë
të shoqërive themeluese të kubet sportive për të cilat ata
janë kompetent.
Neni 14-g
Shfrytëzuesit e mjeteve të nxitjes tatimore sipas Ligjit
për tatim të fitimit mund të jenë:
-federatat sportive nacionale,
- komiteti olimpik maqedonas,
- kubet sportive dhe
- sportistët aktivë të cilët garojnë në sporte individuale.
Mjetet nga paragrafi 1, alineja 4 e këtij neni mund t'i
shfrytëzojnë sportistë aktivë të cilët:
- kanë rezultat nacional aktual më të mirë të parë ose të
dytë ose fitues të kampionit shtetëror, kampionat ose lloj
tjetër të titullit nacional në sport përkatës,
- kanë siguruar pjesëmarrje ose marrin pjesë në
kampionin e fundit botëror ose evropian në sport në të cilin
garojnë ose në lojërat olimpike,
- nuk kanë qenë të suspenduar nga federata vendase ose
ndërkombëtare në sport në të cilin garojnë.
Sportistët aktivë mjetet nga paragrafi 1 i këtij neni
mund t'i shfrytëzojnë deri në momentin në vitin derisa t'i
plotësojnë kushtet nga paragrafi 2 i këtij neni.
Mjetet nga paragrafi 1 i këtij neni nga ana e klubeve
sportive dhe sportistëve aktivë shfrytëzohen në bazë të
vërtetimit të lëshuar nga ana e organeve të administratës
shtetërore kompetent për punët nga sfera e sportit, me
mendim paraprak të siguruar nga ana e federatave
nacionale sportive.
Federatat sportive janë të obliguara më së voni deri më
10 dhjetor në vitin rrjedhës deri në organin e administratës
shtetërore kompetent për punët nga sfera sportit të
dorëzojnë listë të klubeve sportive dhe sportistëve aktivë të
cilët i plotësojnë kushtet për shfrytëzimin e mjeteve në
pajtim me këtë ligj dhe Ligjin për tatim të fitimit dhe t'i
publikojnë në ueb faqet e tyre.
Organi i administratës shtetërore kompetent për punën
nga sfera e sportit më së voni deri më 15 dhjetor në vitin
rrjedhës publikon listë të klubeve sportive dhe sportistëve
aktivë, të cilët i plotësojnë kushtet në pajtim me këtë ligj
dhe Ligjin për tatimin e fitimit për shfrytëzimin e mjeteve,
në ueb faqen e vet.
Federatat sportive janë të obliguara për çdo ndryshim
në plotësimin e kushteve për shfrytëzimin e mjeteve në
pajtim me këtë ligj dhe Ligjin për tatimin e fitimit, në afat
prej tre ditëve ta informojnë organin e administratës
shtetërore kompetent për punët nga sfera e sportit, i cili
është i obliguar në afat prej dhjetë ditëve ta azhurnojë
listën e subjekteve të cilat i plotësojnë kushtet për
shfrytëzimin e mjeteve në pajtim me këtë ligj dhe Ligjin
për tatimin e fitimit dhe të njëjtën ta publikojë.
Neni 14-d
Shfrytëzuesit e mjeteve nga nxitja tatimore, mjetet i
shfrytëzojnë për:
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- rroga, kompensime dhe bonuse për sportistët dhe
shtabin profesional në bazë të rregullores së klubit i cili në
formë të shkruar dorëzohet në federatën nacionale sportive,
- organizim të udhëtimeve dhe qëndrim të klubit ose
sportistit aktiv në vend dhe në vende të huaja për shkak të
garave ose përgatitjeve,
- huazimi ose ndërtimi i sallave ose terreneve për gara,
- pagimi për huazimin e hapësirës afariste për punën e
klubit, në shumë jo më të madhe se 10% nga mjetet e
marra vjetore,
- pagimi i kredisë për blerjen e hapësirave personale të
klubit, me shumë jo më të madhe se 20% në vit nga mjetet
e marra. Nëse blihen hapësira për klub me këto mjete, të
njëjtat nuk guxojnë të vihen në hipotekë (përpos hipotekës
ndaj bankës për blerjen ose ndërtimin e vet objektit) dhe
nuk guxojnë të tjetërsohen më së paku 15 vjet nga dita e
blerjes së tyre,
- udhëtime për shkak të pjesëmarrjes në seminare
profesionale, konferenca dhe përsosje, e me vendim
paraprak të organit të menaxhimit të federatës nacionale
sportive,
- kuotizime dhe taksa anëtarësie në trupa
ndërkombëtare në të cilat janë anëtarë,
- furnizimi i pajisjeve dhe rekuiziteve,
- pagimi i harxhimeve komunale për federatat
nacionale sportive dhe klubet sportive,
- mbrojtje shëndetësore, sigurim pensional dhe
invalidor dhe kompensime për sigurim të pasojave nga
fatkeqësitë dhe rreziqet e sportistëve aktivë,
- për organizimin e garave ndërkombëtare në
Republikën e Maqedonisë.
Mënyra e shfrytëzimit të mjeteve nga paragrafi 1 i këtij
neni përcaktohet me Rregulloren të cilën e miraton
funksionari i cili udhëheq me organin e administratës
shtetërore kompetente për punët nga sfera e sportit, me
pëlqim paraprak të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.
Mjetet me të cilat shoqëria tregtare merr pjesë në
funksionimin e subjekteve nga paragrafi 1 i nenit 14-g të
këtij ligji paguhen në llogari të veçantë të dedikuar dhe nga
ato, nuk guxojnë të transferohen paratë në llogari të rregullt
ose tjetër të federatës nacionale sportive, në Komitetin
Olimpik Maqedonas, klub sportiv përkatësisht sportist
aktiv ose të paguhen obligime sipas marrëveshjeve nga
llogaria e rregullta.
Neni 14-gj
Mjetet me të cilat shoqëria tregtare merr pjesë në
financim të subjekteve nga paragrafi 1 të nenit 14-g të këtij
ligji, ndalohet federata kombëtare e sportit, Komiteti
olimpik maqedonas, klubi sportiv përkatësisht sportisti
aktiv në cilëndo bazë t'i kthejnë në shoqërinë e njëjtë
tregtare ose shoqëri tregtare me të cilën shoqëria është
kapitale ose në mënyrë menaxhuese e lidhur ose është në
pronësi ose e menaxhuar nga person në lidhje farefisnie në
të gjitha vijat në shkallë të dytë me person nga shoqëria
tregtare, duke përfshirë edhe shpenzime për mallra dhe
shërbime.
Mjetet me të cilat shoqëria tregtare merr pjesë në
financim të subjekteve nga paragrafi 1 të nenit 14-g të këtij
ligji, nënshtrohen në revizion më së paku një herë në
periudhë prej tre vjet nga ana e Entit shtetëror për revizion.
Për shfrytëzimin joligjor të mjeteve nga neni 14-d
përgjigjet në pajtim me dispozitat të Kodit penal.
Neni 14-e
Në organin e menaxhimit të klubit sportiv të regjistruar
si Shoqëri aksionare në mënyrë të obligueshme
anëtarësojnë më së paku dy juristë dhe dy ekonomistë.
Në organin e menaxhimit të klubit sportiv i regjistruar
si shoqatë e qytetarëve në mënyrë obligueshme
anëtarësojnë më së paku një jurist dhe një ekonomist nëse
janë shfrytëzues të mjeteve nga nxitja tatimore në shumë
deri 10.000 euro në kundërvlerë me denarë.
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Në organin e menaxhimit me klubin sportiv i
regjistruar si shoqatë e qytetarëve në mënyrë të
obligueshme anëtarësojnë më së paku dy juristë dhe dy
ekonomistë nëse janë shfrytëzues të mjeteve nga nxitja
tatimore në shumë prej mbi 10.000 euro në kundërvlerë me
denarë.
Klubet sportive të regjistruara si shoqata të qytetarëve
të cilët në momentin e marrjes të mjeteve nga nxitja
tatimore nuk kanë anëtarë juristë dhe ekonomistë, në afat
prej një muaj nga marrja e mjeteve nga nxitja tatimore,
dorëzojnë te organi i administratës shtetërore kompetent
për punët nga sfera e sportit dëshmi për plotësim të
kushteve nga paragrafët 2 dhe 3 të këtij neni.
Për sekretar të klubit sportiv mund të zgjidhet person i
cili krahas kushteve të përgjithshme të punës posedon edhe
licencë për kryerje të punëve të menaxhimit në sferën e
sportit.
Licencën nga paragrafit 5 të këtij neni, e lëshon organi i
administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e
sportit, me vlefshmëri prej tetë vjet.
Për marrje të licencës për kryerje të punëve të
menaxhimit nga sfera e sportit organi i administratës
shtetërore kompetent për punët nga sfera e sportit zbaton
provim.
Neni 14-zh
Federatat nacionale të sportit dhe Komiteti Olimpik
Maqedonas si shfrytëzues i mjeteve nga nxitja tatimore
janë të obliguar më së voni deri më 15 mars të vitit të
ardhshëm të shpallin sa mjete kanë pranuar për vitin
paraprak, nga kush kanë pranuar mjete në këtë bazë, dhe
për të cilat qëllime të njëjtat janë shpenzuar.
Shpallja nga paragrafi 1 të këtij neni bëhet në ueb faqen
e federatës nacionale të sportit dhe Komitetit Olimpik
Maqedonas më së paku në periudhë prej 15 mars deri në 15
qershor vitin ardhshëm prej kur janë marrë mjetet dhe në
më së paku gjysmë faqe nga një botim në një nga gazetat
ditore.
Nëse subjektet nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni kanë
pranuar më pakë se 15 mijë euro në vit, janë të obliguar
shpalljen ta bëjnë vetëm në ueb faqen e tyre në periudhën
të përcaktuar nga paragrafin 2 të këtij neni.
Federata nacionale e sportit është e obliguar në
periudhën nga paragrafi 2 të këtij neni të shpallet në ueb
faqen e vet raportet të të gjitha klubeve dhe sportistë aktivë
shfrytëzues të mjeteve nga nxitja tatimore, ndërsa ato janë
të obliguar më së voni deri në 10 mars të vitit të ardhshëm
t'i dorëzojnë raportet për vitin paraprak deri te federata
kompetente nacionale e sportit.
Komiteti Olimpik Maqedonas është i obliguar në
periudhën nga paragrafi 2 të këtij neni t'i shpall në ueb
faqen e vet raportet të tilla të të gjitha klubeve dhe sportistë
aktivë shfrytëzues të mjeteve nga nxitja tatimore, ndërsa
ato janë të obliguar më së voni deri në 10 mars të vitit të
ardhshëm t'i dorëzojnë raportet për vitin paraprak deri te
Komiteti Olimpik Maqedonas.
Funksionari i cili udhëheq me organin e administratës
shtetërore kompetent për punët nga sfera e sportit
përcakton Rregullore në lidhje me formën dhe përmbajtjen
e shpalljeve në paragrafët 1, 4 dhe 5 të këtij neni.”.
Neni 3
Në nenin 17 pas paragrafit 2 shtohen shtatë paragrafë të
rinj:
"KOM-in e prezanton peron i cili është i zgjedhur me
shumicë të votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të
Kuvendit të KOM.
Personi i cili e përfaqëson KOM, mund të zgjidhet më
së shumti dy mandate katërvjeçare të njëpasnjëshme dhe i
njëjti mund përsëri të zgjidhet pas përfundimit të periudhës
kohore prej më së paku një mandat të plotë.
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Organi i menaxhimit të KOM emëron sekretar të
përgjithshëm të Komitetit Olimpik Maqedonas.
Sekretari i KOM mund të emërohet më së shumti dy
herë në mënyrë të njëpasnjëshme me mandat prej katër
vjet.
Për sekretar të KOM mund të zgjidhet personi i cili
krahas kushteve të përgjithshme të punës, posedon licencë
për kryerje të punëve të menaxhimit në sferën e sportit dhe
certifikatë ndërkombëtarisht të pranuar të lëshuar nga
testatori oficial evropian, anëtar i shoqatës ALTE e
testatorëve evropianë të B1 (B1) niveli i CEFR (CEFR),
përkatësisht IELTS me 3,5 - 4,5 pikë, PET, BEK P,
BULATS, ose TOEFEL PBT më së paku 450 pikë,
TOEFEL CBT më së paku 135 pikë, ose TOEFEL IBT më
së paku 45 pikë, ose DELF, TCF, TEF, ose certifikatë
Gëte.
Licencën nga paragrafit 7 të këtij neni e jep organi i
administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e
sportit, me vlefshmëri prej tetë vjet.
Për marrje të licencës për kryerje te punëve të
menaxhimit në sferën e sportit organi i administratës
shtetërore kompetent për punët nga sfera e sportit zbaton
provim.".
Neni 4
Pas nenit 21 shtohet kapitull i ri dhe 13 nene të reja 21а, 21-b, 21-v, 21-g, 21-d, 21-gj, 21-e, 21-zh, 21-z, 21-x,
21-i, 21-j dhe 21-k, si vijojnë:
„II-а Provimi për marrje të licencës për kryerje të
punëve të menaxhimit në sferën e sportit
Neni 21-a
Provim për marrje të licencës për kryerje të punëve të
menaxhimit në sferën e sportit (në tekstin e mëtejmë:
provim) përbëhet nga dy pjesë, edhe atë:
- pjesa e parë (pjesë teorike), me të cilën kontrollohet
njohuria teorike e kandidatit dhe
- pjesa e dytë (shembull praktik), me të cilin
kontrollohet aftësia praktike e kandidatëve.
Pjesa e parë e provimit jepet me shkrim në formë
elektronike, me përgjigje të numrit të caktuar të pyetjeve
në formë të zgjidhjes së testit elektronik në kompjuter me
zgjedhje të një përgjigje të saktë nga zgjidhjet e mundshme
të ofruara.
Pyetjet nga pjesa e parë e provimit janë nga sfera e
ligjeve për shoqëri tregtare, shoqata dhe fondacione, sport,
furnizime publike dhe punë të kontabilitetit.
Pjesa e dytë e provimit përbëhet nga:
- shembull praktik i cili përmban rast konkret nga sferat
e paragrafit (3) të këtij neni dhe
- përgjigje në pyetje në formë të zgjidhjes së testit
elektronik në kompjuter të cilat kandidati duhet t'u
përgjigjet në bazë të analizës së shembullit praktik.
Mënyrën e dhënies së provimit nga paragrafi 1 të këtij
neni e përcakton me akt nënligjor funksionari i cili
udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent
për punët nga sfera e sportit.
Neni 21-b
Bazat e pyetjeve për pjesën e parë dhe bazat e
shembujve praktikë për pjesën e dytë të provimit i
përpilojnë punëtorë shkencorë në titull doktor i shkencave
nga sfera e shkencave juridike dhe ekonomike, të caktuar
nga organi i administratës shtetërore kompetent për punët
nga sfera e sportit në propozim të fakulteteve juridike dhe
ekonomike nga pesë universitetet më të mirë në
Republikën e Maqedonisë në pajtim me Listën e Shangait.
Pyetjet nga pjesa e parë e provimit dhe pyetjet dhe
shembujt praktikë nga pjesa e dytë e provimit i verifikon
Këshilli për sport nga neni 25 të këtij ligji.
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Këshilli nga paragrafi (2) të këtij neni kryen edhe
revizion dhe azhurnim të bazave të pyetjeve dhe bazave të
shembujve praktikë për provim së paku një herë në vit.
Gjatë revizionit këshilli veçanërisht i ka parasysh
ndryshimet e praktikës dhe standardeve në të cilat është
bazuar pyetja, përkatësisht shembulli praktik, numri i
kandidatëve të cilit e kanë përgjigjur, suksesi i përgjigjes të
të njëjtave si dhe kritere të tjera të cilat mund të ndikojnë
në përmirësimin e kualitetit të bazave nga paragrafi (1) të
këtij neni.
Në bazë të revizionit të kryer dhe azhurnim të bazave të
pyetjeve dhe bazave të studimeve të rastit, Këshilli vendos
së paku 30% nga pyetjet dhe studimet e rastit të
ndryshohen ose plotësisht të mënjanohen dhe
zëvendësohen me të reja nga bazat nga neni 21-gj i këtij
ligji.
Punëtorët shkencorë nga paragrafi (1) të këtij neni dhe
anëtarët e këshillit për verifikim nga paragrafi (2) të këtij
neni kanë të drejtë në kompensim në para të cilin e cakton
organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga
sfera e sportit.
Shuma e kompensimit në para nga paragrafi (6) të këtij
neni caktohet në bazë të numrit të pyetjeve të përpiluara
dhe shembujve praktikë, si dhe ndërlikimi i materies.
Kompensimi vjetor në para nga paragrafi (6) të këtij
neni nuk e tejkalon nivelin e një rroge mesatare të paguar
në Republikën e Maqedonisë, në vitin paraprak, e shpallur
nga Enti Shtetëror për Statistikë i Republikës së
Maqedonisë.
Neni 21-v
Punët profesionale dhe administrative për nevojat e
zbatimit të provimit i kryen personi përgjegjës i përcaktuar
nga funksionari i cili menaxhon me organin e administratës
shtetërore kompetent për punët nga sfera e sportit, ndërsa
provimin teknikisht e zbaton personi juridik i regjistruar në
Regjistrin Qendror i zgjedhur nga funksionari i cili
menaxhon me organin e administratës shtetërore
kompetente për punët nga sfera e sportit.
Personit përgjegjës nga paragrafi (1) i këtij neni për çdo
sesion të mbajtur të provimeve i takon kompensim në para,
në shumë prej një të tretës së neto rrogës mesatare në
Republikën e Maqedonisë, për çka funksionari i cili
menaxhon me organin e administratës shtetërore
kompetent për punët nga sfera e sportit miraton aktvendim.
Neni 21-g
Provimi jepet në hapësirë për dhënien e provimit, të
pajisur në mënyrë të posaçme për dhënien e provimit
profesional me pajisje materiale teknike dhe informatike,
lidhje interneti dhe pajisje për incizimin e dhënies së
provimit.
Kandidatët të cilëve u është miratuar kërkesa për
dhënien e provimit dhe publiku, informohen për datën dhe
kohën e dhënies së provimit, të paktën tetë ditë para
mbajtjes së provimit nëpërmjet ueb faqes së organit të
administratës shtetërore kompetente për punët nga sfera e
sportit dhe Servisit publik radiodifuziv.
Dhënia e provimit incizohet dhe drejtpërdrejt emitohet
në ueb faqen e organit të administratës shtetërore
kompetent për punët nga sfera e sportit, dhe nëse për
shkaqe teknike incizimi ndërpritet, incizimi i gjithë
provimit vendoset në ueb faqen e organit të administratës
shtetërore kompetent për punët nga sfera e sportit.
Kriteret lidhur me hapësirat kushtet dhe pajisjen
materiale teknike dhe informatike të hapësirave për
dhënien e provimit i përcakton funksionari i cili menaxhon
me organin e administratës shtetërore kompetent për punët
nga sfera e sportit.
Në hapësirën për dhënien e provimit, gjatë kohës së
dhënies së provimit, janë prezentë dy përfaqësues të
organit të administratës shtetërore kompetent për punët nga
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sfera e sportit, një përfaqësues nga Qeveria e Republikës së
Maqedonisë me propozim të Zyrës së Kryetarit të Qeverisë
dhe një përfaqësues i Ministrisë për Shoqëri Informatike
dhe Administratë (informaticient).
Përfaqësuesve nga paragrafi (5) i këtij neni për çdo
sesion të mbajtur të provimeve u takon kompensim në
para, në shumë prej një të tretës së neto rrogës mesatare në
Republikën e Maqedonisë, për çka funksionari i cili
menaxhon me organin e administratës shtetërore
kompetent për punët nga sfera e sportit miraton aktvendim.
Personi i autorizuar juridik i cili në mënyrë teknike e
zbaton provimin është i obliguar ta bllokojë përfshirjen e
radiofrekuencës në hapësirën për dhënien e provimit gjatë
kohës së mbajtjes së sesioneve të provimeve.
Agjencia për Komunikime Elektronike (në tekstin e
mëtejmë: AKE-ja) kryen monitorim të përhershëm të
përfshirjes së radiofrekuencës të bllokuar në hapësirën për
dhënien e provimit, me qëllim që të pengohet çfarëdo lloj
komunikimi elektronik me rrethin jashtë hapësirës për
dhënien e provimit.
AKE-ja në hapësirën për dhënien e provimit instalon
pajisje matëse e cila siguron regjistrim elektronik nga
matjet e kryera në kohëzgjatje prej 30 ditësh, dhe të njëjtat
magazinohen në sistemin qendror kontrollues të AKE-së.
AKE-ja formon komision prej tre anëtarësh e cila
përgatit raport në bazë të incizimeve elektronike në
sistemin qendror kontrollues të AKE-së dhe të njëjtin e
dorëzon te organi i administratës shtetërore kompetent për
punët nga sfera e sportit më së voni në afat prej 15 ditësh
nga dita e përfundimit të sesionit të provimeve.
Neni 21-d
Para fillimit të dhënies së provimit, përfaqësuesi i
organit të administratës shtetërore kompetent për punët nga
sfera e sportit e përcakton identitetin e kandidatit me
këqyrje të letërnjoftimit.
Kandidatit gjatë kohës së dhënies së pjesës së parë të
provimit nuk i lejohet shfrytëzim i ligjeve, ligjeve me
komente dhe sqarime, celularit, pajisjeve portative
kompjuterike dhe mjeteve tjera teknike dhe informatike,
lëndëve të përgatitura paraprakisht dhe të ngjashme.
Kandidatit gjatë kohës së dhënies së pjesë së dytë të
provimit i lejohet shfrytëzim elektronik i ligjeve (pa
komente dhe sqarime) që në versionin elektronik gjenden
në kompjuterin në të cilin kandidati e jep provimin.
Kandidatit gjatë kohës së dhënies së pjesë së parë dhe
të dytë nuk i lejohet të kontaktojë me kandidatë tjerë ose
persona përveç se me informaticientin nga neni 21-g
paragrafi (5) të këtij ligji, në raste të problemit teknik me
kompjuterin.
Nëse problemet teknike me kompjuter mënjanohen për
pesë minuta provimi vazhdon, ndërsa nëse nuk
mënjanohen në këtë afat provimi vetëm për atë kandidat
ndërpritet dhe do të mbahet në afat prej të paktën tre ditë
nga dita e ndërprerjes së provimit.
Nëse ka probleme me më shumë se pesë kompjuterë
dhe ata nuk mënjanohen në afat prej pesë minutash provimi
ndërpritet për të gjithë kandidatët të cilët e japin provimin
dhe do të mbahet në afat prej të paktën tre ditë nga dita e
ndërprerjes së provimit.
Nëse kandidati gjatë dhënies së pjesës së parë dhe të
dytë të provimit vepron në kundërshtim me paragrafët (2),
(3) dhe (4) të këtij neni, nuk do t‟i lejohet dhënia e
mëtejme e provimit në atë sesion të provimeve dhe i
shqiptohet ndalesë për dhënien e provimit në kohëzgjatje
prej tre vitesh, për çka funksionari i cili menaxhon me
organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga
sfera e sportit miraton aktvendim kundër të cilit mund të
ngrihet kontest juridik para gjykatës kompetente në afat
prej 30 ditëve nga dita e pranimit të aktvendimit.
Në rastet nga paragrafi (7) i këtij neni konsiderohet se
kandidati nuk e ka dhënë provimin dhe e njëjta konstatohet
në procesverbalin për dhënien e provimit.
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Përfaqësuesit e autorizuar nga neni 21-g paragrafi (5) të
këtij ligji, gjatë kohës së dhënies së provimit, nuk guxojnë
të vonohen më gjatë se pesë sekonda në afërsi të
drejtpërdrejtë të kandidatit i cili e jep provimin, përveç se
në raste të mënjanimit të problemeve teknike kur nuk
guxojnë të vonohen më gjatë se pesë minuta.
Neni 21-gj
Pjesa e parë e provimit jepet për sferat e theksuara në
nenin 21-a paragrafin 3 të këtij ligji dhe përmban të paktën
30 pyetje me pesë opsione për rrethim prej të cilave njëra
është e saktë, dy të ngjashme, një nuk është e saktë me
vëllim të vogël (në atë humben një numër i vogël i pikëve)
dhe një nuk është e saktë me vëllim të madh (në të humben
numër më i madh i pikëve).
Kandidati duhet t‟i japë të gjitha provimet nga pjesa e
parë në më së shumti dy sesione të njëpasnjëshme.
Nëse kandidati nuk e jep pjesën e parë të provimit në
pajtim me paragrafin (2) të këtij neni, do të konsiderohet se
nuk e ka dhënë provimin.
Pjesa e dytë përbëhet nga një studim i rastit bazuar në
sferat nga neni 21-a paragrafi 3 të këtij ligji.
Çdo studim i rastit ka nga katër pyetje nga sfera e nenit
21-a paragrafi 3 dhe të njëjtat kanë dhjetë opsione të
mundshme për përgjigje prej të cilave njëra është e saktë,
pesë janë të ngjashme dhe katër të ndryshme.
Neni 21-e
Dhënia e pjesës së parë të provimit kryhet me
përgjigjen e një numri të caktuar të pyetjeve në formë të
zgjidhjes së testit elektronik në kompjuter.
Pyetjet e testit, varësisht nga pesha, vlerësohen me pikë
të përcaktuara në test.
Dhënia e pjesës së dytë të provimit kryhet me studimin
e shembullit praktik dhe përgjigjen e numrit të caktuar të
pyetjeve të cilat dalin nga shembulli praktik, në formë të
zgjedhjes elektronike të softuerit (në tekstin e mëtejmë:
shembulli praktik).
Pyetjet nga shembulli praktik, varësisht nga pesha,
vlerësohen me pikë të përcaktuara në shembullin praktik.
Pyetjet e përfshira në testet për dhënien e pjesës së parë
të provimit dhe përgjigjet e tyre, si dhe shembulli praktik
dhe pyetjet të cilat dalin nga shembujt praktikë dhe
përgjigjet e tyre ruhen në sistem të posaçëm elektronik për
dhënien e provimit, të cilin e vendos organi i administratës
shtetërore kompetent për punët nga sfera e sportit.
Sistemi elektronik nga paragrafi (5) i këtij neni
përmban edhe bazë të qasshme publikisht prej të paktën
500 pyetje për pjesën e parë të provimit, si dhe bazë të
qasshme publikisht prej të paktën 100 shembuj praktikë për
pjesën e dytë të provimit.
Në sistemin elektronik nga paragrafi (5) i këtij neni
është përfshirë theksimi i literaturës profesionale nga e cila
dalin përgjigjet e pyetjeve të provimit.
Numri i pyetjeve dhe shembujt praktikë në bazat nga
paragrafi (6) i këtij neni rritet për 10% në vit, duke filluar
nga viti 2020.
Rezultatet nga dhënia e pjesës së parë dhe të dytë të
provimit janë të qasshme për kandidatin në kompjuterin në
të cilin e ka dhënë provimin, menjëherë pas përfundimit të
tij.
Funksionari i cili menaxhon me organin e administratës
shtetërore kompetent për punët nga sfera e sportit e
përcakton mënyrën e vlerësimit të pjesës së parë dhe të
dytë të provimit.
Neni 21-zh
Në ditën e dhënies së pjesës së parë respektivisht të
dytë të provimit përfaqësuesit e organit të administratës
shtetërore kompetentë për punët nga sfera e sportit i japin
kandidatit kod për qasje, respektivisht fjalëkalim me të
cilin i lejohet qasje në sistemin elektronik nga neni 21-gj i
këtij ligji.
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Pas miratimit të qasjes kandidati merr test elektronik
për pjesën e parë të provimit, respektivisht shembull
praktik elektronik për pjesën e dytë të provimit, të
gjeneruara me kompjuter, përmbajtjen e të cilit me
zgjedhje të rastit e përcakton softueri në sistemin
elektronik nga neni 21-gj i këtij ligji.
Pjesa e parë dhe e dytë e provimit përmbajnë udhëzim
për mënyrën e zgjidhjes së provimit, për të cilin organet e
administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e
sportit japin sqarim, para se të fillojë provimi.
Sistemi elektronik nga neni 21-gj i këtij ligji nuk mund
të lejojë ekzistim të përmbajtjes identike të testit elektronik
për pjesën e parë të provimit, respektivisht shembull
praktik elektronik për pjesën e dytë të provimit në një
termin për më shumë se një kandidat.
Neni 21-z
Në rast pengese për zbatimin e pjesës së parë dhe të
dytë të provimit, për arsye të shkaqeve që shpien deri në
pamundësinë teknike të funksionimit të sistemit elektronik
nga neni 21-gj paragrafi (5) të këtij ligji, provimi
ndërpritet.
Nëse shkaqet nga paragrafi (1) i këtij neni mënjanohen
në afat prej 60 minutave nga ndërprerja e provimit provimi
vazhdon menjëherë pas mënjanimit të tyre.
Nëse shkaqet nga paragrafi (1) i këtij neni nuk
mënjanohen në afatin nga paragrafi (2) i këtij neni provimi
ricaktohet në një termin tjetër.
Neni 21-x
Kohëzgjatja e përgjithshme e kohës së caktuar për t'u
përgjigjur pyetjeve të pjesës së parë të testit për dhënien e
provimit arrin 90 minuta.
Konsiderohet se provimin e ka dhënë ai kandidat i cili
me përgjigje të sakta të pyetjeve të testit ka arritur së paku
70% të numrit të përgjithshëm të pikëve të parapara
pozitive.
Kohëzgjatja e përgjithshme e kohës së caktuar për t'iu
përgjigjur pyetjeve të shembullit praktik të pjesës së dytë
arrin 90 minuta.
Konsiderohet se provimin e ka dhënë ai kandidat i cili
me përgjigje të sakta të pyetjeve të shembullit praktik ka
arritur së paku 70% të numrit të përgjithshëm të pikëve të
parapara pozitive.
Neni 21-i
Me kërkesë të kandidatit organi i administratës
shtetërore kompetent për punët nga sfera e sportit, i
mundëson inspektim të drejtpërdrejtë në test.
Neni 21-j
Kandidatëve të cilët e kanë dhënë provimin u lëshohet
licenca në afat prej 15 ditësh nga dita e mbarimit të
provimit.
Formën dhe përmbajtjen e licencës nga paragrafi 1 i
këtij neni e përcakton funksionari i cili udhëheq me
organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga
sfera e sportit.
Neni 21-k
Testet dhe shembujt praktikë shfrytëzohen dhe i jepen
kandidatit vetëm gjatë kohës së dhënies së provimit.
Materialet nga provimet e mbajtura, veçanërisht
versionet në letër të testeve dhe shembujve praktikë për
dhënien e provimit dhe formularët për kontrollin e
saktësisë së përgjigjeve të testit dhe shembullit praktik, si
dhe incizimet e provimeve të mbajtura ruhen në organin e
administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e
sportit.
Funksionari i cili udhëheq me organin e administratës
shtetërore kompetent për punët nga sfera e sportit formon
komision për revizion të provimeve të mbajtura, që në
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punën e tij i shfrytëzon materialet nga paragrafi (2) i këtij
neni dhe në të cilin anëtarësohen një përfaqësues i organit
të administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e
sportit, një përfaqësues nga Këshilli i Sportit, një
përfaqësues nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë me
propozim të Zyrës së kryetarit të Qeverisë dhe një
përfaqësues i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe
Administratës (informaticient).
Komisioni nga paragrafi (3) i këtij neni mblidhet pas
çdo sesioni të mbajtur të provimeve dhe bën revizionin e
zbatimit të provimit, për çka dorëzon raport te funksionari i
cili udhëheq me organin e administratës shtetërore
kompetent për punët nga sfera e sportit.
Anëtarëve të komisionit nga paragrafi (3) i këtij neni u
takon kompensim në para, i cili në nivel vjetor arrin një
neto rrogë mesatare në Republikën e Maqedonisë, për çka
funksionari i cili udhëheq me organin e administratës
shtetërore kompetent për punët nga sfera e sportit miraton
aktvendim.
Nëse Komisioni përcakton parregullsi në zbatimin e
provimit nga individët në kuptim të nenit 21-g paragrafit
(5) të këtij ligji, propozon heqjen e licencës nga neni 21-a i
këtij ligji.
Funksionari i cili udhëheq me organin e administratës
shtetërore kompetent për punët nga sfera e sportit miraton
aktvendim për heqjen e licencës në bazë të propozimit të
Komisionit në afat prej tri ditësh nga pranimi i propozimit.
Kundër aktvendimit nga paragrafi (7) i këtij neni mund
të ngrihet kontest administrativ para gjykatës kompetente
në afat prej 30 ditësh nga pranimi i aktvendimit.
Neni 5
Në nenin 22-a, paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Për realizimin e kompetencave nga paragrafi 1 i këtij
neni, këshillat e komunave dhe Këshilli i Qytetit të Shkupit
miratojnë programe me propozim të Komisionit për Sport
në Këshillin e Komunave dhe Këshillin e Qytetit të
Shkupit, përkatësisht lidhjet komunale të sportit dhe Lidhja
e sporteve e Qytetit të Shkupit.".
Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:
"Për ndarjen e mjeteve për realizimin e programeve për
sport, këshillat e komunave, Këshilli i Qytetit të Shkupit
miratojnë Rregullore për mënyrën e ndarjes së mjeteve për
subjektet - shfrytëzuesit.".
Paragrafët (3) dhe (4) bëhen paragrafë (4) dhe (5).
Neni 6
Në nenin 23 në paragrafin (2) në alinenë 4 lidhëza
"dhe" zëvendësohet me pikëpresje.
Në alinenë 5 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me
pikëpresje.
Pas alinesë 5 shtohen tri aline të reja si vijojnë:
"- zhvillimi i sportit shkollor dhe universitar,
- mbështetja shkencore në sport dhe veprimtaria
botuese në sport dhe
- parandalimi i dhunës në terrenet sportive dhe lufta
kundër dopingut në sport.".
Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:
"Mjetet e nevojshme për realizimin e punëve me interes
publik për realizimin e programeve të federatave sportive
të Republikës në kuadër të programit nga paragrafi (1) i
këtij neni sigurohen nga:
- Buxheti i Republikës së Maqedonisë,
- donacionet e personave juridikë që kryejnë veprimtari
nga sfera e sportit për të cilën është themeluar federata
sportive, si dhe donacionet dhe sponzorimet
nga
persona tjerë juridikë,
- kompensimet për sport të përcaktuara në Ligjin për
lojëra të fatit.".
Neni 7
Pas nenit 23 shtohet nen i ri 23-a si vijon:
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"Neni 23-a
Kompensimet për sport të përcaktuara në nenin 79
paragrafin (2) dhe 94 paragrafin (2) të Ligjit për lojëra të
fatit paguhen në llogari të veçantë dedikuese të federatave
sportive nacionale dhe klubeve sportive.
Mjetet nga paragrafi 1 i këtij neni mund të shfrytëzohen
vetëm për:
- organizimin e garës në liga vendore, kampionate
kombëtare dhe turne,
- organizimin e garave reprezentative, pjesëmarrjen në
kampionate evropiane dhe botërore ndërkombëtare, lojëra
olimpike dhe ngjashëm. (shpenzimet për rrugë, qëndrim,
bonuse për garuesit dhe trajnuesit, pajisje, shpenzime për
marrje të stadiumeve me qira, mbulim të shpenzimeve për
përgatitje, rrugë dhe qëndrim),
- financimin e trajnuesve të lartë për akademi sportive
për talente të reja, jo më shumë se 20% të mjeteve,
- pagesë të kuotizacioneve, anëtarësive dhe detyrimeve
tjera të rregullta ndaj federatave sportive,
- marrjen me qira të hapësirave afariste për punë të
federatës sportive nacionale, në shumë jo më të madhe se
10% të mjeteve, ose pagesë të kredisë për blerje të lokaleve
personale të federatës, në shumë jo më të madhe se 20% të
mjeteve, të cilat nuk guxojnë të vihen peng ose të shiten
për periudhë prej së paku 15 vitesh, përveç nëse pengu
është për shkak të marrjes së kredisë për blerje të lokaleve,
- financimin e sportistëve të lartë aktivë për përgatitje
dhe pjesëmarrje në gara ndërkombëtare,
- financimin e kompensimit për punë të anëtarëve të
organit për menaxhim të federatës sportive nacionale,
maksimum deri në nëntë persona me mjete në lartësi jo më
shumë se një rrugë mesatare në nivel mujor në Republikën
e Maqedonisë,
- blerjen e mjeteve të specializuara transportuese për
nevojat e federatës sportive nacionale,
- pagesën e rrogave për maksimum tre të punësuar në
administratën e federatës sportive nacionale me orar të
plotë pune, në shumë jo më të lartë se një rrogë mesatare
në Republikën e Maqedonisë për persona me përgatitje të
mesme profesionale përkatësisht dy rroga mesatare për
persona me përgatitje të lartë profesionale me së paku pesë
vjet përvojë pune. Të punësuarit nuk guxojnë të jenë në
lidhje farefisnie me asnjërin prej anëtarëve të trupit
ekzekutiv deri në shkallën e dytë sipas të gjitha linjave.
Për shfrytëzimin e mjeteve nga paragrafi 1 i këtij neni
çdo federatë sportive nacionale në organin e administratës
shtetërore kompetent për punët nga sfera e sportit më së
voni deri në fund të vitit kalendarik përgatit dhe dorëzon
propozim-program vjetor për shfrytëzimin e mjeteve në
vitin e ardhshëm, përkatësisht më së voni deri më 15 mars
në vitin rrjedhës dorëzon raport për shfrytëzimin e mjeteve
në vitin paraprak me llogari përfundimtare të federatës
sportive nacionale.
Trajnues i nivelit të lartë nga paragrafi 2 alineja 3 të
këtij neni përkatësisht sportist i nivelit të lartë aktiv nga
paragrafi 2 alineja 6 të këtij neni është trajnuesi
përkatësisht sportisti i cili i përmbush kriteret veçanërisht
në aspekt të numrit të titujve të fituar në kampionatin
vendor dhe rezultateve më të mira vendore dhe
ndërkombëtare në sportin përkatës.
Kriteret për caktimin e trajnuesit të lartë përkatësisht
sportistit të nivelit të lartë aktiv më afërsisht rregullohen
me akt nënligjor të cilin e miraton funksionari i cili
udhëheq me organin e administratës shtetërore për punët
nga sfera e sportit.
Formën dhe përmbajtjen e formularit për programin
vjetor dhe raportin vjetor për shfrytëzimin e mjeteve i
përcakton funksionari i cili udhëheq me organin e
administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e
sportit.
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Shfrytëzimi i mjeteve nga paragrafi 1 i këtij neni nuk
do të ndahen përkatësisht do t'i hiqen federatës sportive
nacionale përkatësisht klubit nëse ka:
- llogari të bllokuara,
- shfrytëzim dedikues të mjeteve të ndara të
përcaktuara nga Enti Shtetëror për revizion dhe organi i
administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e
sportit,
- mungesë të raportit financiar për mjetet e realizuara
nga viti paraprak,
- dorëzim jo në kohë të propozim-programit për
shfrytëzim të mjeteve.”.
Neni 8
Neni 24 ndryshohet si vijon:
"Organi i administratës shtetërore kompetent për punët
nga sfera e sportit, me mendimin paraprak të marrë nga
Këshilli për Sport nga neni 25 i këtij ligji përcakton
shpërndarjen e mjeteve nga programi, veçanërisht në bazë
të kritereve në vijim:
- Pjesëmarrja e deritanishme dhe potenciali për
pjesëmarrje
në kuadër të ngjarjeve sportive
ndërkombëtare,
- Rezultatet e realizuara sportive në gara
ndërkombëtare,
- Numri i klubeve sportive aktive,
- Numri i sportistëve aktivë,
- Popullariteti i sportit në nivel ndërkombëtar,
- Zgjerimi i sistemit nacional të garave,
- Pjesëmarrja në turne ndërkombëtare në vitin rrjedhës,
- Aktivitetet në kuadër të asociacioneve sportive
ndërkombëtare përkatëse,
- Tradita e sportit në Republikën e Maqedonisë,
- Organizimi i ngjarjeve me karakter ndërkombëtar,
- Plotësimi i detyrimeve dhe procedurave ligjore të
organit të administratës shtetërore kompetent për punët
nga sfera e sportit.
Funksionari që udhëheq me organin e administratës
shtetërore kompetent për çështje nga sfera e sportit në
bazë të kritereve nga paragrafi 1 i këtij neni, ndërsa pas
marrjes së mendimit paraprak pozitiv nga Këshilli për
Sport merr vendim për shpërndarjen e mjeteve nga neni 23
paragrafi 4 të këtij ligji për shfrytëzues, së paku dy herë në
vit.
Organi i administratës shtetërore kompetent për
çështjet nga sfera e sportit kryen kontroll për shfrytëzimin
me dedikim të mjeteve dhe mund të ndërpresë ose të
kërkojë kthimin e mjeteve të ndara nëse konstaton se ato
shfrytëzohen pa dedikim.
Mjetet nga neni 23 paragrafi 4 i nënshtrohen revizionit
nga Enti Shtetëror për Revizion, së paku një herë në
periudhë prej tre vjetësh.”.
Neni 9
Në nenin 26, paragrafin 1 pas alinesë 2 shtohet alineja
e re si vijon:
“-jep mendim në lidhje me shpërndarjen e mjeteve nga
neni 23 paragrafi 4 të këtij ligji;”.
Neni 10
Pas nenit 76 shtohen 4 nene të reja, neni 76-a, neni 76b, neni 76-v dhe neni 76-g, si vijojnë:
“Neni 76-a
Gjobë në shumë prej 3.000 eurosh në kundërvlerë me
denarë do t‟i shqiptohet federatës sportive nacionale dhe
Komitetit Olimpik të Maqedonisë si shfrytëzues të mjeteve
nga nxitja tatimore nëse nuk veprojnë në pajtim me nenin
14-zh paragrafët 1, 2, 3, 4 dhe 5 të këtij ligji.
Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur e
federatës sportive nacionale dhe Komitetit Olimpik të
Maqedonisë si shfrytëzues të mjeteve nga nxitja tatimore,
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për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni do t‟i
shqiptohet edhe personit përgjegjës në federatën sportive
nacionale dhe Komitetin Olimpik të Maqedonisë .
Gjobë në shumë prej 2.000 eurosh në kundërvlerë me
denarë do t‟i shqiptohet klubit sportive shfrytëzues të
mjeteve nga nxitja tatimore nëse nuk vepron në pajtim me
neni 14-zh paragrafin 4 të këtij ligji.
Gjobë në shumë prej 2.000 eurosh në kundërvlerë me
denarë do t‟i shqiptohet federatës sportive nacionale
shfrytëzues të mjeteve nga nxitja tatimore nëse nuk vepron
në pajtim me nenin 14-zh paragrafin 5 të këtij ligji.
Gjobë në shumë prej 200 deri në 300 euro në
kundërvlerë me denarë do t‟i shqiptohet sportistit aktiv
shfrytëzues të mjeteve nga nxitja tatimore nëse nuk vepron
në pajtim me neni 14-zh paragrafët 4 dhe 5 të këtij ligji.
Neni 76-b
Gjobë në shumë prej 10.000 eurosh në kundërvlerë me
denarë do t‟i shqiptohet personit juridik të autorizuar i cili
në mënyrë teknike e zbaton provimin nga neni 21-v i këtij
ligji nëse nuk e bllokon përfshirjen e radio frekuencave në
lokalin për dhënie të provimit.
Gjobë në shumë prej 5.000 eurosh në kundërvlerë me
denarë do t‟i shqiptohet personit të autorizuar juridik që në
mënyrë teknike e zbaton provimin nga neni 21-v i këtij
ligji nëse nuk e incizon, nuk e emiton drejtpërdrejtë në ueb
faqen e Ministrisë së Drejtësisë dhe nëse nuk e vendos
incizimin nga i tërë provimi në ueb faqen e organit të
administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e
sportit në pajtim me nenin 21-g paragrafin (3) të këtij ligji.
Neni 76-v
Gjobë në shumë prej 500 deri më 1.000 euro në
kundërvlerë me denarë do t‟i shqiptohet përfaqësuesit të
autorizuar nga neni 21-g paragrafi (5) të këtij ligji, nëse
vendos në kundërshtim në nenin 21-g paragrafin (9) të këtij
ligji.
Gjobë në shumë prej 5.000 eurosh në kundërvlerë me
denarë do t‟i shqiptohet institucionit të autorizuar që e
zbaton provimin nga neni 21-v paragrafi 1 të këtij ligji,
nëse nuk e ndërpret provimin në pajtim me nenin 21-d
paragrafët (5) dhe (6) të këtij ligji.
Gjobë në shumë prej 2.000 deri më 3.000 euro në
kundërvlerë me denarë do t‟i shqiptohet përfaqësuesve të
autorizuar nga neni 21-g paragrafi (5) të këtij ligji, nëse
lejojnë kandidatët të veprojnë në kundërshtim me nenin 21d paragrafët (2), (3) dhe (4) të këtij ligji.
Gjobë në shumë prej 100 deri më 200 euro në
kundërvlerë me denarë do t‟i shqiptohet kandidatit i cili
vepron në kundërshtim me nenin 21-d paragrafët (2), (3)
dhe (4) të këtij ligji.
Neni 76-g
Gjobë në shumë prej 1.000 deri më 1.500 euro në
kundërvlerë me denarë do t‟i shqiptohet funksionarit që
udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent
për punët nga sfera e sportit nëse nuk e miraton
aktvendimin në afatin e përcaktuar në nenin 21-k
paragrafin (7) të këtij ligji.
Me gjobë prej 2.000 deri më 3.000 euro në kundërvlerë
me denarë do të dënohen anëtarët e komisionit nga neni
21-k paragrafi (4) të këtij ligji, nëse përcaktojnë parregullsi
në zbatimin e provimit, ndërsa atë nuk e konstatojnë në
raportin për funksionarin që udhëheq me organin e
administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e
sportit.”.
Neni 11
Mandati i personit që është i emëruar ta përfaqësojë
federatën nacionale sportive
përkatësisht Komitetin
Olimpik të Maqedonisë deri në ditën e hyrjes në fuqi të
këtij ligji nuk do të llogaritet në rast të riemërimit në
pajtim me dispozitat e këtij ligji.
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Neni 12
Aktet nënligjore miratimi i të cilave është paraparë me
këtë ligj do të miratohen në afat prej dy muajsh nga dita e
hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 13
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë
të zbatohet nga 1 janari 2017, përveç dispozitave nga neni
1 me të cilat ndryshohet neni 14 paragrafi 12, neni 2 me të
cilin përcaktohet neni i ri 14-e paragrafi 5, neni 3 me të
cilat ndryshohet neni 17 paragrafi 5 dhe neni 4 me të cilat
shtohet kapitull i ri dhe 13 nene të reja prej 21-a deri më
21-k që do të fillojnë të zbatohen nga 1 shtatori 2017.
__________
4202.
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 ДАНОЧНИ,
ЦАРИНСКИ И ДРУГИ ФИСКАЛНИ ПОГОДНОСТИ
ВО ВРСКА СО ОДРЖУВАЊЕТО НА УЕФА СУПЕР
КУП 2017 ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Се прогласува Законот за даночни, царински и други фискални погодности во врска со одржувањето на
УЕФА Супер Куп 2017 во Република Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 октомври 2016 година.
Бр. 08-4410/1
14 октомври 2016 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ДАНОЧНИ, ЦАРИНСКИ И ДРУГИ ФИСКАЛНИ ПОГОДНОСТИ ВО ВРСКА СО ОДРЖУВАЊЕТО НА УЕФА СУПЕР КУП 2017 ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со овој закон се уредуваат даночните, царинските и
другите фискални погодности, условите, начинот и постапката на користењето на фискалните погодности во
врска со одржувањето на УЕФА Супер Куп 2017 во Република Македонија.
Член 2
Во однос на условите, начинот и постапката на користењето на даночните, царинските и другите фискални погодности во врска со одржувањето на УЕФА Супер Куп 2017 се применуваат одредбите од Законот за
данокот на добивка, Законот за персоналниот данок на
доход, Законот за данокот на додадена вредност, Законот за акцизите, Законот за комуналните такси, Царинскиот закон и Законот за даночна постапка, доколку со
овој закон не е поинаку уредено.
Член 3
Работите на Фудбалската федерација на Македонија во врска со издавањето на потврдите од членовите 5
став (4) и 6 став (4) од овој закон се работи кои таа ги
врши како јавно овластување утврдени со овој закон.

Член 4
Одделните поими употребени во овој закон го имаат следново значење:
1) „УЕФА” е Унија на европските фудбалски федерации;
2) „УЕФА Супер Куп 2017” е фудбалски натпревар
кој го организира УЕФА во 2017 година и на кој учествуваат актуелните шампиони на Лига на шампиони и
Лига Европа;
3) „ФФМ” е Фудбалска федерација на Македонија;
4) „Поврзани лица на УЕФА“ се субјектите кои не
се резиденти на Република Македонија, а кои се наведени како поврзани лица на УЕФА во листата која
УЕФА ја доставува до ФФМ кон договорот склучен
помеѓу ФФМ и УЕФА врз основа на кој ФФМ се стекнува со парични средства од УЕФА за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017 и
5) „Фудбалски клубови” се субјектите учесници на
УЕФА Супер Куп 2017.
Член 5
(1) За набавките на добра или услуги извршени од
страна на УЕФА, поврзаните лица на УЕФА и фудбалските клубови за цели на реализација на УЕФА Супер
Куп 2017 се врши враќање на данокот на додадена
вредност врз основа на поднесено барање до ФФМ.
(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член се приложуваат фактурите во оригинал, како и доказот за извршено плаќање по однос на истите, односно фискалните сметки и сметкопотврдите во оригинал.
(3) Барањето од ставот (1) на овој член се доставува
во три примероци заедно со потребната документација
од ставот (2) на овој член, од кои едниот примерок по
заверка за прием се враќа на подносителот на барањето.
(4) ФФМ доколку утврди дека барањето од ставот
(1) на овој член, е соодветно пополнето, дека е доставена потребната документација од ставот (2) на овој
член, а набавените добра и услуги се за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017 изготвува потврда
најдоцна во рок од десет дена од денот на приемот на
барањето. Потврдата ја потпишува претседателот на
ФФМ или од него овластено лице.
(5) ФФМ еден примерок од барањето од ставот (1)
на овој член, заедно со потврдата дека набавените добра и услуги се за цели на реализација на УЕФА Супер
Куп 2017 и документацијата од ставот (2) на овој член,
најдоцна во рок од пет дена од денот на издавањето на
потврдата ги доставува до Управата за јавни приходи.
(6) Доколку ФФМ утврди дека барањето од ставот
(1) на овој член не е соодветно пополнето, или пак не е
доставена потребната документација од ставот (2) на
овој член, или набавените добра и користените услуги
не се за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017
за истото ги известува субјектите од ставот (1) на овој
член во писмена форма најдоцна во рок од десет дена
од денот на приемот на барањето.
(7) По прием на документите согласно со ставот (5)
на овој член, Управата за јавни приходи е должна да
постапи по барањето најдоцна во рок од 30 дена од денот на приемот на документите и да изврши враќање
на данокот на додадена вредност на нерезидентна денарска сметка отворена во Република Македонија на
субјектите од ставот (1) на овој член.
(8) Формата и содржината на барањето од ставот
(1) на овој член како и формата и содржината на потврдата од ставот (4) на овој член ги пропишува министерот за финансии.
(9) Субјектите од ставот (1) на овој член немаат
право на одбивка, односно враќање на данокот на додадена вредност согласно со Законот за данок на додадена вредност, кој е пресметан за набавените добра и услуги, а кој е вратен согласно со ставот (7) на овој член.
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Член 6
(1) УЕФА, поврзаните лица на УЕФА и фудбалските клубови при увоз на стока/добра, вклучувајќи и
привремен увоз со делумно ослободување, за цели на
реализација на УЕФА Супер Куп 2017, се ослободуваат
од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, акциза и надоместоци при увоз врз основа на поднесено барање до ФФМ.
(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член се приложува фактура, про-фактура или договор за купопродажба.
(3) Барањето од ставот (1) на овој член се доставува
во три примероци заедно со потребната документација
од ставот (2) на овој член, од кои едниот примерок по
заверка за прием се враќа на подносителот на барањето.
(4) ФФМ доколку утврди дека барањето од ставот
(1) на овој член, е соодветно пополнето, дека е доставена потребната документација од ставот (2) на овој
член, а увезените стоки/добра се за цели на реализација
на УЕФА Супер Куп 2017 издава потврда најдоцна во
рок од десет дена од денот на приемот на барањето.
Потврдата ја потпишува претседателот на ФФМ или од
него овластено лице.
(5) ФФМ еден примерок од барањето од ставот (1)
на овој член, заедно со потврдата дека увезените
стоки/добра се за цели на реализација на УЕФА Супер
Куп 2017 и документацијата од ставот (2) на овој член,
најдоцна во рок од пет дена од денот на издавањето на
потврдата ги доставува до субјектите од ставот (1) на
овој член.
(6) Субјектите од ставот (1) на овој член кои сакаат
да го остварат правото за ослободување од плаќање на
увозни давачки, данок на додадена вредност, акциза и
надоместоци при увоз за реализација на УЕФА Супер
Куп 2017, документите од ставот (5) на овој член, ги
доставуваат до царинскиот орган кој ја спроведува царинската постапка. Доколу царинскиот орган при проверка на документите од ставот (5) на овој член утврди
дека истите се соодветно пополнети и истите се
уредни, решава со донесување на службена забелешка
на самата декларација.
(7) Доколку ФФМ утврди дека барањето од ставот
(1) на овој член не е соодветно пополнето, или не е
доставена потребната документација од ставот (2) на
овој член, или увезените добра не се за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017 за истото ги известува
субјектите од ставот (1) на овој член во писмена форма
најдоцна во рок од десет дена од денот на приемот на
барањето.
(8) Формата и содржината на барањето од ставот
(1) на овој член како и формата и содржината на потврдата од ставот (4) на овој член ги пропишува министерот за финансии.
Член 7
(1) Од данок на додадена вредност со право на одбивка на претходниот данок се ослободува прометот на
добра и услуги извршен кон ФФМ наменети за цели на
реализација на УЕФА Супер Куп 2017, доколку набавените добра и услуги се платени со парични средства
добиени од УЕФА за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017.
(2) Даночното ослободување од ставот (1) на овој
член се применува и доколку даночен должник е ФФМ
како примател на доброто или корисник на услугата
согласно со со членот 32 точка 4) од Законот за данокот на додадена вредност.
(3) За остварување на даночното ослободување од
ставот (1) на овој член, ФФМ до вршителот на прометот доставува копија од решението за регистрација на
проект УЕФА Супер Куп 2017 издадена од страна на
Управата за јавни приходи согласно со членот 10 став
(4) од овој закон.
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Член 8
(1) ФФМ при увоз на стоки/добра, вклучувајќи и
привремен увоз со делумно ослободување, купени со
парични средства добиени од УЕФА за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017, се ослободува од
плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, акциза и надоместоци при увоз врз основа на поднесено барање до царинскиот орган.
(2) За остварувањето на ослободувањето од ставот
(1) на овој член, ФФМ доставува:
а) барање за ослободување од плаќање на увозни
давачки, данок на додадена вредност, акциза и надоместоци при увоз на добра/стоки за реализација на проект УЕФА Супер Куп 2017 финансиран со парични
средства од УЕФА;
б) решение за регистрација за проект УЕФА Супер
Куп 2017 издадено од Управата за јавни приходи согласно со членот 10 став (4) од овој закон и
в) фактури, про-фактури или договори за купопродажба издадени од странски испорачател кон ФФМ во
кои стои дека стоките/добрата се за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017.
(3) По прием на документите од ставот (2) на овој
член, царинскиот орган може да одобри ослободување
од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, акциза и надоместоци при увоз за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017 за увозот на
стоки/добра кој се врши од страна на ФФМ, доколу
при проверка на документите од ставот (2) на овој член
утврди дека истите се соодветно пополнети и истите се
уредни, решава со донесување на службена забелешка
на самата декларација.
(4) Формата и содржината на барањето од ставот
(2) на овој член ги пропишува министерот за финансии.
Член 9
(1) ФФМ при увоз на стоки/добра, вклучувајќи и
привремен увоз со делумно ослободување од плаќање
царина за цели на реализација на УЕФА Супер Куп
2017, се ослободува од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, акциза и надоместоци при
увоз врз основа на поднесено барање до царинскиот
орган.
(2) За остварувањето на ослободувањето од ставот
(1) на овој член, ФФМ доставува:
а) барање за ослободување од плаќање на увозни
давачки, данок на додадена вредност, акциза и надоместоци при увоз за реализација на УЕФА Супер Куп
2017,
б) изјава од ФФМ потпишана од претседателот на
ФФМ или од него овластено лице која е заверена на
нотар, дека се работи за увоз на стока која е наменета
за цели на реализација на УЕФА Супер Купот 2017 со
спецификација на стоката и
в) фактури, про-фактури или договори за купопродажба издадени од странски испорачател кон ФФМ во
кои стои дека стоките/добрата се за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017.
(3) По прием на документите од ставот (2) на овој
член, царинскиот орган може да одобри ослободување
од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, акциза и надоместоци при увоз за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017 за увозот на
стоки/добра кој се врши од страна на ФФМ, доколу
при проверка на документите од ставот (2) на овој член
утврди дека истите се соодветно пополнети и истите се
уредни, решава со донесување на службена забелешка
на самата декларација.
(4) Формата и содржината на барањето од ставот
(2) на овој член ги пропишува министерот за финансии.
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Член 10
(1) Со цел остварување на даночното ослободување
утврдено во членовите 7 и 8 од овој закон, ФФМ потребно е да го регистрира проектот УЕФА Супер Куп
2017 во Управата за јавни приходи и да добие решение
за регистрација на проектот.
(2) ФФМ е должна да го регистрира проектот во
Управата за јавни приходи и да добие посебен даночен
број за проектот за реализација на УЕФА Супер Куп
2017. Регистрацијата на проектот се врши со поднесување на Пријава за регистрација на даночен обврзник
(образец УЈП-РДО), а во прилог се доставува договорот склучен меѓу ФФМ и УЕФА врз основа на кој
ФФМ се стекнува со парични средства од УЕФА за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017.
(3) Кон договорот од ставот (2) на овој член ФФМ е
должна да ја достави и листата во која се наведени поврзаните лица на УЕФА.
(4) Управата за јавни приходи врз основа на доставената пријава од ставот (2) на овој член, издава решение за регистрација на проект УЕФА Супер Куп 2017
кое ги содржи следниве податоци:
- назив на проектот,
- единствен даночен број (ЕДБ) на проектот,
- адреса на седиште на проектот,
- вредност на проектот,
- датум на започнување и датум на завршување на
проектот,
- назив на имплементаторот кој е задолжен за реализирање на проектот,
- име и презиме на одговорното лице за реализација
на проектот и единствен матичен број на граѓанинот
(ЕМБГ) на одговорното лице и
- дата на договорот склучен меѓу ФФМ и УЕФА врз
основа на кој ФФМ се стекнува со парични средства од
УЕФА за цели на реализација на УЕФА Супер Куп
2017.
Член 11
(1) За остварување на даночното ослободување од
членот 7 од овој закон, вршителот на промет е должен
да издаде фактура која содржи сериски број доделен од
страна на Управата за јавни приходи. Вршителот на
промет пред да ја издаде фактурата, за остварување на
даночното ослободување од членот 7 од овој закон, мора да го пријави прометот, по електронски пат до
Управата за јавни приходи.
(2) Врз основа на податоците од пријавата доставена од вршителот на прометот по електронски пат до
Управата за јавни приходи, се генерира фактура со сериски број за прометот ослободен од данок на додадена вредност по електронски пат.
(3) Вршителот на прометот фактурата од ставот (1)
на овој член ја печати во два примерока кои ги заверува со име, презиме и потпис на овластеното лице и едниот примерок го доставува до ФФМ, во рокот утврден
во членот 53 став (8) од Законот за данокот на додадена вредност.
(4) Одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој
член не се применуваат во случај на промет извршен
од вршител на промет кој нема ниту седиште, ниту
подружница во Република Македонија.
(5) Управата за јавни приходи е должна да води
евиденција за фактурите од ставот (2) на овој член во
електронска форма.
(6) ФФМ е должна да води евиденција за примените фактури од ставот (1) на овој член по даночен обврзник. Во евиденцијата се внесуваат и примените фактури од даночен обврзник кој нема ниту седиште, ниту
подружница во Република Македонија, за промети за
кои е користено даночното ослободување од членот 7
став (2) од овој закон.
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(7) ФФМ до Управата за јавни приходи доставува
по електронски пат податоци од евиденцијата од ставот (6) на овој член за секое календарско тримесечје,
најдоцна до 25 во месецот по завршување на секое календарско тримесечје.
(8) Формата и содржината на фактурата од ставот
(1) на овој член, формата и содржината на пријавата од
ставот (1) на овој член, начинот на пријавување од ставот (1) на овој член, содржината на евиденцијата од
ставот (5) на овој член, како и формата и содржината
на евиденцијата од ставот (6) на овој член ги пропишува министерот за финансии.
Член 12
Услугата за право на влез (влезница) за УЕФА Супер Куп 2017 е ослободена од данок на додадена вредност со право на одбивка на претходниот данок.
Член 13
(1) Приходите на физичките лица кои не се резиденти на Република Македонија остварени по основ на
нивниот ангажман при организацијата на УЕФА Супер
Куп 2017, исплатени директно од страна на УЕФА или
поврзаните лица на УЕФА, како и од средствата кои
УЕФА и ги доделила на ФФМ за целите на организацијата на УЕФА Супер Куп 2017, се ослободени од плаќање на персонален данок на доход.
(2) За остварување на даночното ослободување од
ставот (1) на овој член, УЕФА доставува до Управата
за јавни приходи и до ФФМ листа на лицата од ставот
(1) на овој член.
(3) Физичките лица кои се резиденти на Република
Македонија се должни приходите остварени по основ
на нивниот ангажман при организацијата на УЕФА Супер Куп 2017 кои им биле исплатени од страна на
УЕФА или поврзаните лица на УЕФА, да ги пријават
во Годишната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход, која се поднесува до Управата
за јавни приходи во рокот предвиден со Законот за персоналниот данок на доход и да го платат износот на данокот кој Управата за јавни приходи го утврдува со решение.
Член 14
Во текот на организацијата на УЕФА Супер Куп
2017, за цели на данокот на добивка УЕФА и поврзаните лица на УЕФА нема да се смета дека имаат постојана деловна единица, ниту постојано место за вршење
на дејност во Република Македонија.
Член 15
(1) Добивката која УЕФА и поврзаните лица на
УЕФА ја остваруваат по основ на организацијата на
УЕФА Супер Куп 2017 нема да биде предмет на оданочување со данок на добивка во Република Македонија.
(2) Приходите (вклучително и дивидендите, надоместоците за услуги и приходите од авторски права)
остварени од организацијата на УЕФА Супер Куп 2017
кои се исплатуваат од страна на домашните субјекти
кон УЕФА и поврзаните лица на УЕФА нема да бидат
предмет на оданочување со задржан данок во Република Македонија.
Член 16
Користењето на определени права, предмети и услуги од јавен интерес од страна на УЕФА, поврзаните
лица на УЕФА и фудбалските клубови кои се за цели
на реализација на УЕФА Супер Куп 2017 не подлежат
на обврска за плаќање на комунална такса.
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Член 17
Надзор над вршењето на работите на ФФМ во
врска со издавањето на потврдите утврдени во членовите 5 и 6 од овој закон го врши Управата за јавни приходи, односно Царинската управа согласно со нивните
надлежности утврдени со закон.
Член 18
(1) Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правното лице за прекршок, ако:
- не го регистрира проектот согласно со членот 10
став (2) од овој законот,
- не води или неточно води евиденција согласно со
членот 11 став (6) од овој законот,
- не достави евиденција до Управата за јавни приходи согласно со членот 11 став (7) од овој законот.
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече на одговорното лице во
правното лице за дејствието од ставот (1) на овој член.
Член 19
Подзаконските акти утврдени во овој закон ќе се
донесат во рок од 60 дена од денот на влегувањето во
сила на овој закон.
Член 20
Барањата од членовите 5 став (1), 6 став (1), 8 став
(1), и 9 став (1) како и пријавата од членот 11 став (1)
од овој закон може да се поднесуваат најдоцна во рок
од 120 дена од денот на завршување на УЕФА Супер
Куп 2017.
Член 21
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе
се применува до 31 јануари 2018 година.
__________
L I GJ
PËR PRIVILEGJE TATIMORE, DOGANORE DHE
PRIVILEGJE TJERA FISKALE LIDHUR ME
MBAJTJEN E SUPER KUPËS SË UEFA-S 2017 NË
REPUBLIKËN E MAQEDONISË
Neni 1
Me këtë ligj rregullohen privilegjet tatimore, doganore
dhe privilegje tjera fiskale, kushtet, mënyra dhe procedura
e shfrytëzimit të privilegjeve fiskale lidhur me lidhur me
mbajtjen e Super Kupës së UEFA-s 2017 në Republikën e
Maqedonisë.
Neni 2
Lidhur me kushtet, mënyrën dhe procedurën e
shfrytëzimit të privilegjeve tatimore, doganore dhe
privilegje tjera fiskale të Super Kupës së UEFA-s 2017
zbatohen dispozitat e Ligjit për tatimin mbi fitim, Ligjit për
tatim personal mbi fitim, Ligjit për tatimin mbi vlerën e
shtuar, Ligjit për akcizat, Ligjit për taksat komunale, Ligjit
doganor dhe Ligjit për procedurë tatimore nëse me këtë ligj
nuk është rregulluar ndryshe.
Neni 3
Punët e Federatës Futbollistike të Maqedonisë lidhur
me dhënien e vërtetimeve nga nenet 5 paragrafi (4) dhe 6
paragrafi (4) nga ky ligj janë punë të cilat ajo i kryen si
autorizim publik të përcaktuara me këtë ligj.
Neni 4
Nocionet e caktuara të përdorura në këtë ligj e kanë
këtë kuptim:
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1) "UEFA" është Unioni i Federatave Evropiane
Futbollistike;
2) "Super Kupa e UEFA-s 2017" është ndeshje
futbollistike të cilën e organizon UEFA në vitin 2017 dhe
në të cilën marrin pjesë kampionët aktualë të Ligës së
Kampionëve dhe të Ligës së Evropës;
3) "FFM" është Federata Futbollistike e Maqedonisë;
4) "Personat e lidhur me UEFA-në" janë subjektet të
cilat nuk janë rezidentë në Republikën e Maqedonisë, dhe
të cilët janë theksuar si persona të lidhur me UEFA-në në
listën të cilën UEFA e dorëzon te FFM-ja për marrëveshjen
e lidhur ndërmjet FFM-së dhe UEFA-s në bazë të të cilës
FFM-ja merr mjete në para nga UEFA për qëllimet e
realizimit të Super Kupës së UEFA-s 2017;
5) "Klube futbollistike" janë subjektet pjesëmarrëse të
Super Kupës së UEFA-s 2017.
Neni 5
(1) Për furnizimet e të mirave ose shërbimeve të kryera
nga ana e UEFA-s, personat e lidhur me UEFA-në dhe
klubet futbollistike për qëllimet e realizimit të Super Kupës
së UEFA-s 2017 bëhet kthimi i tatimit mbi vlerën e shtuar
në bazë të kërkesës së parashtruar te FFM-ja.
(2) Kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni i
bashkëngjiten faturat origjinale, si dhe dëshmia për
pagesën e kryer lidhur me të njëjtat, respektivisht llogaritë
fiskale dhe fletëpagesat në origjinal.
(3) Kërkesa nga paragrafi (1) i këtij neni dorëzohet në
origjinal në tri ekzemplarë së bashku me dokumentacionin
e nevojshëm nga paragrafi (2) i këtij neni, prej të cilëve
njëri ekzemplar pas verifikimit për pranim i kthehet
parashtruesit të kërkesës.
(4) FFM-ja nëse përcakton se kërkesa nga paragrafi (1)
i këtij neni, është plotësuar në mënyrë adekuate, se është
dorëzuar dokumentacioni i nevojshëm nga paragrafi (2) i
këtij neni, ndërsa të mirat dhe shërbimet e furnizuara janë
për qëllimet e realizimit të Super Kupës së UEFA-s 2017
përpilon vërtetim më së voni në afat prej dhjetë ditësh nga
dita e pranimit të kërkesës. Vërtetimin e nënshkruan
Kryetari i FFM-së ose personi i autorizuar nga ai.
(5) FFM-ja një ekzemplar të kërkesës nga paragrafi (1)
i këtij neni, së bashku me vërtetimin se të mirat e
furnizuara dhe shërbimet janë për qëllime të realizimit të
Super Kupës së UEFA-s 2017 dhe dokumentacionin nga
paragrafi (2) i këtij neni, më së voni në afat prej pesë ditësh
nga dita e dhënies së vërtetimit i dorëzon te Drejtoria për të
Hyra Publike.
(6) Nëse FFM-ja përcakton se kërkesa nga paragrafi (1)
i këtij neni nuk është plotësuar në mënyrë adekuate, ose
nuk është dorëzuar dokumentacioni i nevojshëm nga
paragrafi (2) i këtij neni, ose të mirat e furnizuara dhe
shërbimet e shfrytëzuara nuk janë për qëllimet e realizimit
të Super Kupës së UEFA-s 2017 për të njëjtën i njofton
subjektet nga paragrafi (1) i këtij neni në formë të shkruar
më së voni ne afat prej dhjetë ditësh nga dita e pranimit të
kërkesës.
(7) Pas pranimit të dokumenteve në pajtim me
paragrafin (5) të këtij neni, Drejtoria për të Hyra Publike
është e obliguar të veprojë për kërkesën në afat prej 30
ditësh nga dita e pranimit të dokumenteve dhe të kryejë
kthimin e tatimit mbi vlerën e shtuar në llogari jorezidente
në denarë të hapur në Republikën e Maqedonisë të
subjekteve nga paragrafi (1) i këtij neni.
(8) Formën dhe përmbajtjen e kërkesës nga paragrafi
(1) i këtij neni si dhe formën dhe përmbajtjen e vërtetimit
nga paragrafi (4) i këtij neni i përcakton ministri i
Financave.
(9) Subjektet nga paragrafi (1) i këtij neni nuk kanë të
drejtë për refuzim respektivisht kthim të tatimit të vlerës së
shtuar në pajtim me Ligjin për tatim mbi vlerën e shtuar, që
është përllogaritur për të mirat e furnizuara dhe shërbimet,
dhe i cili është kthyer në pajtim me paragrafin (7) të këtij
neni.

17 октомври 2016

Neni 6
(1) UEFA, personat e lidhur të UEFA-s dhe klubet
futbollistike gjatë importit të mallit/të mirave, duke
përfshirë edhe import të përkohshëm me lirim të pjesshëm,
për qëllimet e realizimit të Super Kupës së UEFA-s 2017,
lirohen nga pagesa e tatimeve të importit, tatimit mbi
vlerën e shtuar, akcizave dhe kompensimeve gjatë importit
mbi bazën e kërkesës së parashtruar te FFM-ja.
(2) Kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni i
bashkëngjitet fatura, pro-fatura ose marrëveshja për
shitblerje.
(3) Kërkesa nga paragrafi (1) i këtij neni dorëzohet në
tre ekzemplarë së bashku me dokumentacionin e
nevojshëm nga paragrafi (2) i këtij neni, prej të cilëve njëri
ekzemplar pas verifikimit për pranim i kthehet
parashtruesit të kërkesës.
(4) FFM-ja nëse përcakton se kërkesa nga paragrafi (1)
i këtij neni, është plotësuar në mënyrë adekuate, se është
dorëzuar dokumentacioni i nevojshëm nga paragrafi (2) i
këtij neni, ndërsa mallrat/të mirat janë për qëllimet e
realizimit të Super Kupës së UEFA-s 2017 lëshon vërtetim
më së voni në afat prej dhjetë ditësh nga dita e pranimit të
kërkesës. Vërtetimin e nënshkruan Kryetari i FFM-së ose
personi i autorizuar nga ai.
(5) FFM-ja një kopje të kërkesës nga paragrafi (1) i
këtij neni, së bashku me vërtetimin se mallrat/të mirat e
importuara janë për qëllime të realizimit të Super Kupës së
UEFA-s 2017 dhe dokumentacionin nga paragrafi (2) i
këtij neni, më se voni në afat prej pesë ditësh nga dita e
dhënies se vërtetimit i dorëzon te subjektet nga paragrafi
(1) i këtij neni.
(6) Subjektet nga paragrafi (1) i këtij neni të cilat duan
ta realizojnë të drejtën për lirim nga pagesa e tatimeve të
importit, tatimit mbi vlerën e shtuar, akcizës dhe
kompensimet gjatë importit për realizimin e Super Kupës
së UEFA-s 2017, dokumentet nga paragrafi (5) i këtij neni,
i dorëzojnë te organi doganor i cili e zbaton procedurën
doganore.
Nëse organi doganor gjatë kontrollit të
dokumenteve nga paragrafi (5) i këtij neni përcakton se të
njëjtat janë plotësuar në mënyrë adekuate dhe të njëjtat
janë të rregullta, vendos me miratimin e vërejtjes zyrtare në
vetë deklaratë.
(7) Nëse FFM-ja përcakton se kërkesa nga paragrafi (1)
i këtij neni nuk është plotësuar në mënyrë adekuate, ose
nuk është dorëzuar dokumentacioni i nevojshëm nga
paragrafi (2) i këtij neni, ose të mirat e importuara nuk janë
për qëllimet e realizimit të Super Kupës së UEFA-s 2017
për të njëjtën i njofton subjektet nga paragrafi (1) i këtij
neni në formë të shkruar më së voni në afat prej dhjetë
ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.
(8) Formën dhe përmbajtjen e kërkesës nga paragrafi
(1) i këtij neni si dhe formën dhe përmbajtjen e vërtetimit
nga paragrafi (4) i këtij neni i përcakton ministri i
Financave.
Neni 7
(1) Nga tatimi mbi vlerën e shtuar me të drejtë të
refuzimit të tatimit paraprak lirohet qarkullimi i të mirave
dhe shërbimeve të kryera ndaj FFM-së të dedikuara për
qëllime të realizimit të Super Kupës së UEFA-s 2017, nëse
të mirat e furnizuara dhe shërbimet janë paguar me mjete
në para të marra nga UEFA për qëllime të realizimit të
Super Kupës së UEFA-s 2017.
(2) Lirimi tatimor nga paragrafi (1) i këtij neni zbatohet
edhe nëse debitor tatimor është FFM-ja si pranues i të
mirës ose shfrytëzues i shërbimit në pajtim me nenin 32
pika 4) nga Ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar.
(3) Për realizimin e lirimit tatimor nga paragrafi (1) i
këtij neni, FFM-ja kryerësit të qarkullimit i dorëzon kopje
të vendimit për regjistrimin e projektit Super Kupa e
UEFA-s 2017 të dhënë nga ana e Drejtorisë për të Hyra
Publike në pajtim me nenin 10 paragrafi (4) të këtij ligji.
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Neni 8
(1) FFM-ja gjatë importit të mallrave/të mirave, duke
përfshirë edhe importin e përkohshëm me lirim të
pjesshëm, të blera me mjete në para të marra nga UEFA
për qëllimet e realizimit të Super Kupës së UEFA-s 2017,
lirohet nga pagesa e tatimeve te importit, tatimit mbi vlerën
e shtuar, akcizave dhe kompensimeve gjatë importit në
bazë të kërkesës së parashtruar te organi doganor.
(2) Për realizimin e lirimit nga paragrafi (1) të këtij
neni, FFM-ja dorëzon:
a) kërkesë për lirim nga pagesa e tatimeve të importit,
tatimit të vlerës së shtuar, akcizave dhe kompensimeve
gjatë importit të të mirave/mallrave për realizimin e
projektit Super Kupa e UEFA-s 2017 financuar me mjete
në para nga UEFA;
b) aktvendim për regjistrim për projekt Super Kupa e
UEFA-s 2017 të dhënë nga Drejtoria për të Hyra Publike
në pajtim me nenin 10, paragrafi (4) të këtij ligji dhe
v) fatura, pro-fatura ose marrëveshje për shitblerje të
dhëna nga ana e dërguesit të huaj për FFM-në ku qëndron
se mallrat/të mirat janë për qëllime të realizimit të Super
Kupës së UEFA-s 2017.
(3) Pas pranimit të dokumenteve nga paragrafi (2) i
këtij neni, organi doganor mundet të miratojë lirim nga
pagesa e tatimeve importuese, tatimit të vlerës së shtuar,
akcizave dhe kompensimeve gjatë importit për qëllime të
realizimit të Super Kupës së UEFA-s 2017 për importin e
mallrave/të mirave që kryhet nga ana e FFM-së, nëse gjatë
kontrollit të dokumenteve nga paragrafi (2) i këtij neni
përcakton se të njëjtat janë plotësuar në mënyrë adekuate
dhe të njëjtat janë të rregullta, vendos me miratimin e
vërejtjes zyrtare në vetë deklaratën.
(4) Formën dhe permbajtjen e kërkesës nga paragrafi
(2) i këtij neni i përcakton ministri i Financave.
Neni 9
(1) FFM-ja gjatë importit të mallrave/të mirave, duke
përfshirë edhe importin e përkohshëm me lirim të pjesshëm
për pagesën e doganës për qëllimet e realizimit të Super
Kupës së UEFA-s 2017, lirohet nga pagesa e tatimeve te
importit, tatimit mbi vlerën e shtuar, akcizave dhe
kompensimeve gjate importit në bazë të kërkesës së
parashtruar te organi doganor.
(2) Për realizimin e lirimit nga paragrafi (1) të këtij
neni, FFM-ja dorëzon:
a) kërkesë për lirim nga pagesa e tatimeve te importit,
tatimit të vlerës së shtuar, akcizave dhe kompensimeve
gjate importit për realizimin e Super Kupës së UEFA-s
2017;
b) deklaratë nga FFM-ja të nënshkruar nga kryetari i
FFM-së ose nga personi i autorizuar nga ai që është
verifikuar në noter, se bëhet fjalë për import të mallrave që
është dedikuar për qëllime të realizimit të Super Kupës së
UEFA-s 2017 me specifikim të mallit dhe
v) fatura, pro-fatura ose marrëveshje për shitblerje të
dhëna nga ana e dërguesit të huaj për FFM-në ku qëndron
se mallrat/të mirat janë për qëllime të realizimit të Super
Kupës së UEFA-s 2017.
(3) Pas pranimit të dokumenteve nga paragrafi (2) i
këtij neni, organi doganor mundet të miratojë lirim nga
pagesa e tatimeve importuese, tatimit të vlerës së shtuar,
akcizave dhe kompensimeve gjatë importit për qëllime të
realizimit të Super Kupës së UEFA-s 2017 për importin e
mallrave/të mirave që kryhet nga ana e FFM-së, nëse gjatë
kontrollit të dokumenteve nga paragrafi (2) i këtij neni
përcakton se të njëjtat janë plotësuar në mënyrë adekuate
dhe të njëjtat janë te rregullta, vendos me miratimin e
vërejtjes zyrtare në vetë deklaratën.
(4) Formën dhe përmbajtjen e kërkesës nga paragrafi
(2) i këtij neni i përcakton ministri i Financave.
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Neni 10
(1) Me qëllim të realizimit të lirimit tatimor të
përcaktuar në nenet 7 dhe 8 të këtij ligji. FFM-ja nevojitet
ta regjistrojë projektin Super Kupa e UEFA-s 2017 në
Drejtorinë për Hyra Publike dhe të marrë aktvendim për
regjistrimin e projektit.
(2) FFM-ja është e obliguar ta regjistrojë projektin në
Drejtorinë për të Hyra Publike dhe të marrë numër të
veçantë tatimor për projektin për realizimin e Super Kupës
së UEFA-s 2017. Regjistrimi i projektit kryhet me
parashtrimin e Fletëparaqitjes për regjistrimin e
tatimpaguesit (formular DHP-RDO), ndërsa në shtojcë
dorëzohet marrëveshje e lidhur ndërmjet FFM-së dhe
UEFA-s në bazë të të cilit FFM-ja merr mjete në para nga
UEFA për qëllime të realizimit të Super Kupës së UEFA-s
2017.
(3) Marrëveshjes nga paragrafi (2) i këtij neni FFM-ja
është e obliguar t'ia bashkëngjisë edhe listën në të cilën
janë theksuar personat e lidhur të UEFA-s.
(4) Drejtoria për të Hyra Publike në bazë të
fletëparaqitjes së dorëzuar nga paragrafi (2) i këtij neni,
lëshon aktvendim për realizimin e projektit Super Kupa e
UEFA-s 2017 që i përmban të dhënat në vijim:
- emri i projektit,
- numri unik tatimor (NUT) i projektit,
- adresa e selisë së projektit,
- vlera e projektit,
- data e fillimit dhe data e përfundimit të projektit,
- emri i implementuesit i cili është i obliguar për
realizimin e projektit,
- emri dhe mbiemri i personit përgjegjës për realizimin
e projektit dhe numri unik i amzës i qytetarit (NUAQ) të
personit përgjegjës dhe
- data e marrëveshjes së lidhur ndërmjet FFM-së dhe
UEFA-s në bazë të të cilës FFM-ja fiton mjete në para nga
UEFA për qëllime të realizimit të Super Kupës së UEFA-s
2017.
Neni 11
(1) Për realizimin e lirimit tatimor nga neni 7 nga ky
ligj, kryerësi i qarkullimit është i detyruar të japë faturë e
cila përmban numër serik të ndarë nga ana e Drejtorisë për
të Hyra Publike. Kryerësi i qarkullimit para se ta lëshoj
faturën, për realizimin e lirimit tatimor nga neni 7 nga ky
ligj, patjetër ta paraqes qarkullimin, në formë elektronike
për Drejtorinë e të hyrave publike.
(2) Në bazë të të dhënave nga fletëparaqitja e dorëzuar
nga kryerësi i qarkullimit në formë elektronike për
Drejtorinë e të hyrave publike, gjenerohet faturë me numër
serik për qarkullimin të liruar nga tatimi i vlerës së shtuar
në formë elektronike.
(3) Kryerësi i qarkullimit faturën nga paragrafi (1) të
këtij neni e shtyp në dy ekzemplarë të cilat i vulos me
emër, mbiemër dhe nënshkrim të personit të autorizuar dhe
njërin ekzemplarë e dorëzon për FFM-në, në afat të
përcaktuar në nenin 53 paragrafi (8) nga Ligji për tatimin
mbi vlerën e shtuar.
(4) Dispozitat nga paragrafët (1), (2) dhe (3) të këtij
neni nuk zbatohen në rast të qarkullimit të kryer nga
kryerës i qarkullimit i cili nuk ka as seli, dhe as filial në
Republikën e Maqedonisë.
(5) Drejtoria për të Hyra Publike është e detyruar të
mbajë evidencë për faturat nga paragrafi (2) të këtij neni në
formë elektronike.
(6) FFM është e detyruar të mbajë evidencë për faturat
e pranuara nga paragrafi (1) të këtij neni sipas detyrës
tatimor. Në evidencë futen dhe faturat e pranuara nga
detyrësi tatimor i cili nuk ka as seli, as filial në Republikën
e Maqedonisë, për qarkullime për të cilat është shfrytëzuar
lirimi tatimor nga neni 7 paragrafi (2) nga ky ligj.

17 октомври 2016

(7) FFM nga Drejtoria për të Hyra Publike dorëzon në
formë elektronike të dhëna nga evidenca nga paragrafi (6)
nga ky nen për secilin tremujor kalendarik, më së voni deri
më 25 të muajit pas përfundimit të secilit tremujor
kalendarik.
(8) Formën dhe përmbajtjen e faturës nga paragrafi (1)
i këtij neni, formën dhe përmbajtjen të fletëparaqitjes nga
paragrafi (1) i këtij neni, mënyrën e paraqitjes nga
paragrafi (1) i këtij neni, përmbajtjen e evidencës nga
paragrafi (5) i këtij neni, si dhe formën dhe përmbajtjen e
evidencës nga paragrafi (6) i këtij neni i përcakton ministri
i Financave.
Neni 12
Shërbimi për të drejtë të hyrjes (biletë) për Super
Kupën e UEFA-s 2017 lirohet nga tatimi i vlerës së shtuar
me të drejtë të refuzimit të tatimit paraprak.
Neni 13
(1) Të ardhurat e personave fizikë që nuk janë rezidentë
të Republikës së Maqedonisë të realizuar në bazë të
angazhmanit të tyre gjatë organizimit të Super Kupës së
UEFA-s 2017, të paguara drejtpërdrejt nga ana e UEFA-s
ose personat e lidhur të UEFA-s, si dhe nga mjetet të cilat
UEFA ia ka ndarë FFM-së për qëllimet e organizimit të
Super Kupës së UEFA-s 2017, janë të liruar nga pagesa e
tatimit personal mbi të ardhurat.
(2) Për realizimin e lirimit tatimor nga paragrafi (1) i
këtij neni, UEFA dorëzon për Drejtorinë e të Hyrave
Publike dhe për FFM-në listë të personave nga paragrafi
(1) i këtij neni.
(3) Personat fizikë që janë rezidentë të Republikës së
Maqedonisë janë të detyruar që të ardhurat e realizuara në
bazë të angazhimit të tyre gjatë organizimit të Super Kupës
së UEFA-s 2017 që u janë paguar nga ana e UEFA-s ose
personat e lidhur të UEFA-s , t‟i paraqesin në
Fletëparaqitjen tatimore vjetore për përcaktimin e tatimit
personal mbi të ardhurat, e cila parashtrohet për Drejtorinë
e të Ardhurave Publike në afatin e paraparë me Ligjin për
tatimin personal mbi të ardhurat dhe ta paguajnë shumën e
tatimit të cilën Drejtoria për të Hyra Publike e përcakton
me aktvendim.
Neni 14
Gjatë organizimit të Super Kupës së UEFA-s 2017, për
qëllime të tatimit mbi fitimin UEFA dhe personat e lidhur
të UEFA-s nuk do të llogaritet se kanë njësi të përhershme
afariste, dhe as vend të përhershëm për kryerjen e
veprimtarisë në Republikën e Maqedonisë.
Neni 15
(1) Fitimi të cilin UEFA dhe personat e lidhur të
UEFA-s e realizojnë në bazë të organizimit të Super Kupës
së UEFA-s 2017 nuk do të jenë lëndë e tatimimit me tatim
mbi fitim në Republikën e Maqedonisë.
(2) Të ardhurat (duke përfshirë dhe dividendët,
kompensimet për shërbime dhe të ardhurat nga të drejtat
autoriale) të realizuara nga organizimi i Super Kupës së
UEFA-s 2017 të cilat paguhen nga ana e subjekteve
vendase ndaj UEFA-s dhe personat e lidhur të UEFA-s nuk
do të jenë lëndë e tatimimit me tatim të mbajtur në
Republikën e Maqedonisë.
Neni 16
Shfrytëzimi i të drejtave të caktuara, lëndëve dhe
shërbimeve me interes publik nga ana e UEFA-s, personat
e lidhur të UEFA-s dhe klubet futbollistike që janë për
qëllime të realizimit të Super Kupës së UEFA-s 2017 nuk i
nënshtrohen detyrimit për pagesë të taksës komunale.
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Neni 17
Mbikëqyrjen mbi zbatimin e punëve të FFM-së në
lidhje me lëshimin e vërtetimeve të përcaktuara me nenet 5
dhe 6 nga ky ligj e kryen Drejtoria për të Hyra Publike
përkatësisht Drejtoria Doganore në pajtim me kompetencat
e veta të përcaktuara me ligj.
Neni 18
(1) Gjobë në shumë prej 2. 500 euro në kundërvlerë me
denarë do t‟i shqiptohet personit juridik për kundërvajtje
nëse:
- nuk e regjistron projektin në pajtim me nenin 10
paragrafin (2) nga ky ligj,
- nuk mban ose mban evidencë të pasaktë në pajtim me
nenin 11 paragrafin (6) nga ky ligj,
- nuk dorëzon evidencë për Drejtorinë për të Hyra
Publike në pajtim me nenin 11 paragrafin (7) nga ky ligj.
(2) Gjobë në shumë nga 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t‟i shqiptohet personit përgjegjës te
personi juridik për veprimin nga paragrafi (1) i këtij neni.
Neni 19
Aktet nënligjore të përcaktuara në këtë ligj do të
miratohen në afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji.
Neni 20
Kërkesat nga nenet 5 paragrafi (1), 6 paragrafi (1), 8
paragrafi (1), dhe 9 paragrafi (1) si dhe fletëparaqitja nga
neni 11 paragrafi (1) nga ky ligj mund të parashtrohen më
së voni në afat prej 120 ditësh nga dita e përfundimit të
Super Kupës së UEFA-s 2017.
Neni 21
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, kurse do të zbatohet
deri më 31 janar 2018 .
__________
4203.
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 РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА
ПОМОШ (ИПА)
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА),
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 октомври 2016 година.
Бр.08-4411/1
14 октомври 2016 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 ЗАКОН ЗА
РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ (ИПА)
Член 1
Во Законот за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА) („Службен весник на Република Македонија“ број 66/10, 43/14, 154/15 и 27/16),
членот 1 се менува и гласи:

„Со овој закон се уредуваат предметот на ревизија,
организацијата и надлежностите на Ревизорското тело
за ревизија на инструментот за претпристапна помош
(ИПА) и начинот на вршење на ревизија на имплементацијата на инструментот за претпристапна помош
(ИПА) и на програми финансирани од Европската унија за кои е пренесено управувањето на Република Македонија.“.
Член 2
Членот 2 се менува и гласи:
„Одделни поими употребени во овој закон го имаат
следново значење:
1. „Инструмент за претпристапна помош“ (во натамошниот текст: ИПА) е претпристапна финансиска помош која Европската унија ја обезбедува на земјите
кандидати и потенцијални кандидати за членство во
Европската унија;
2. „Рамковна спогодба“ е Рамковна спогодба меѓу
Република Македонија и Европската комисија за правилата за соработка во однос на финансиската помош
на Европската комисија за Република Македонија во
рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош (ИПА) ратификувана со Закон за ратификација на Рамковната спогодба
меѓу Република Македонија и Европската комисија за
правилата за соработка во однос на финансиската помош на Европската комисија за Република Македонија
во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош (ИПА) („Службен
весник на Република Македонија“ број 18/2008) (во натамошниот текст: Рамковна спогодба за ИПА) и Рамковна спогодба меѓу Република Македонија застапувана од страна на Владата на Република Македонија и
Европската комисија за постапките за спроведување на
финансиската помош од Унијата за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според
Инструментот за претпристапна помош (ИПА II), ратификувана со Закон за ратификација на Рамковната спогодба меѓу Република Македонија застапувана од страна на Владата на Република Македонија и Европската
комисија за постапките за спроведување на финансиската помош од Унијата за Република Македонија во
рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош (ИПА II) („Службен весник на Република Македонија“ број 99/2015) (во
натамошниот текст: Рамковна спогодба за ИПА II);
3. „Секторска спогодба“ е Секторска спогодба меѓу
Владата на Република Македонија и Комисијата на европските заедници за правилата за соработка во однос
на финансиската помош од Европската Комисија на Република Македонија и спроведување на помошта според Компонента V (IPARD) од Инструментот за претпристапна помош ратификувана со Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата на европските заедници за правилата за соработка во однос на финансиската помош од
Европската Комисија на Република Македонија и спроведување на помошта според Компонента V (IPARD)
од Инструментот за претпристапна помош („Службен
весник на Република Македонија“ број 165/2008) (во
натамошниот текст: Секторска спогодба за ИПАРД) и
Секторска спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Европската комисија за воспоставување на одредби за управување и спроведување на финансиската
помош на Унијата за Република Македонија според
Инструментот за претпристапна помош во областа на
политиките за „Земјоделство и рурален развој“
(ИПАРД), ратификувана со Закон за ратификација на
Секторската спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Европската комисија за воспоставување на
одредби за управување и спроведување на финансиска-
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та помош на Унијата за Република Македонија според
Инструментот за претпристапна помош во областа на
политиките за
„Земјоделство и рурален развој“
(ИПАРД) („Службен весник на Република Македонија“
број 38/16) (во натамошниот текст: Секторска спогодба
за ИПАРД II);
4.„Ревизорско тело за ревизија на инструментот за
претпристапна помош“ (во натамошниот текст: Ревизорско тело) е тело за ревизија, основано во согласност
со овој закон и одредбите од Рамковната спогодба;
5. „Субјект на ревизија“ е физичко лице, трговецпоединец и правно лице кое користи средства од програми финансирани од Европската унија, како и структури и органи одговорни во системите за управување,
спроведување, контрола, надзор, следење, евалуација и
известување за имплементација на програми финансирани од Европската унија;
6.„Национален координатор за авторизација” е орган во системите за децентрализирано и индиректно
управување со средствата од Инструментот за претпристапна помош (ИПА), назначен од страна на Владата на Република Македонија одговорен за финансиско
управување и за ефективно функционирање на системите за управување и контрола со средствата од Инструментот за претпристапна помош (ИПА) во Република Македонија;
7. „ISSAI (International Standards of Supreme Audit
Institutions)“ се меѓународни стандарди на Врховните
ревизорски институции издадени од страна на Меѓународната организација на Врховни ревизорски институции (INTOSAI);
8. „OLAF (European Anti-Fraud Office)“ е Европска
канцеларија за спречување на измамa.“.
Член 3
Членот 3 се менува и гласи:
„(1) Работите на ревизија на ИПА и други програми финансирани од Европска унија за кои е пренесено
управувањето на Република Македонија ги врши Ревизорско тело.
(2) Ревизорското тело е функционално независно
од учесниците во системот одговорни за управување,
спроведување, контрола, надзор, следење, евалуација и
известување за програми финансирани од Европската
унија.
(3) Седиштето на Ревизорското тело е во Скопје.“.
Член 4
Во членот 5 став (2) по точката 3) се додава нова
точка 4), која гласи:
„4) да имаат уверение за стекнато звање од областа
на ревизијата;“.
Точките 4), 5), 6) и 7) стануваат точки 5), 6), 7) и 8).
Член 5
Во членот 9 точката 2) се менува и гласи:
„ги донесува годишните работни планови за ревизија и стратегија за ревизија за период од три години
(во натамошниот текст: тригодишна ревизорска стратегија)“.
Точката 4) се менува и гласи:
„ги поднесува ревизорските извештаи и ревизорските мислења согласно со одредбите од Рамковната
спогодба и Секторската спогодба;“.
Член 6
Во членот 15 точката на крајот на реченицата се
брише и се додаваат зборовите: „како ревизори независни од субјектите предмет на ревизија, односно
структурите и органите кои ги имплементираат програмите финансирани од Европската унија.“.
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Член 7
Во членот 16 став (3) по зборот „ревизијата” зборовите: „на ИПА“ се бришат.
Член 8
Во членот 19 став (1) се менува и гласи:
„Ревизорското тело врши ревизии на управувачкиот
и контролниот систем на активностите, трансакциите и
на годишните сметки во согласност со ISSAI и со тригодишната ревизорска стратегија.“.
Во ставот (3) точката 1) се менува и гласи: „системска ревизија“.
Во точката 2) зборовите: „проекти/програми“ се заменуваат со зборовите: „трансакции/операции“.
Член 9
Членот 25 се менува и гласи:
„(1) Ревизијата се врши во согласност со годишен
работен план за ревизија, односно тригодишна ревизорска стратегија во кои е содржана методологијата за
ревизија и планираните ревизорски активности.
(2) Годишниот работен план за ревизија се доставува до Националниот координатор за авторизација и до
Европската комисија, најдоцна до 30 септември во тековната година, за референтниот период од 1 октомври
тековната заклучно со 30 септември наредната година,
согласно со Рамковната спогодба за ИПА.
(3) Тригодишната ревизорска стратегија се доставува до Европската комисија како и копија до Националниот координатор за авторизација, најдоцна до крајот
на ноември во тековната за наредната година, согласно
со Рамковната спогодба за ИПА II.”.
Член 10
Членот 26 се менува и гласи:
„Ревизорското тело поднесува извештаи и мислења
согласно со Анекс А точка 7 од Рамковната спогодба за
ИПА и Анекс А клаузула 5 од Рамковната спогодба за
ИПА II и Секторската спогодба за ИПАРД и Секторската спогодба за ИПАРД II.“.
Член 11
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR REVIZION TË INSTRUMENTIT PËR NDIHMË
PARAADERUESE (IPA)
Neni 1
Në Ligjin për revizion të instrumentit për ndihmë
paraaderuese (IPA) ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 66/10, 43/14, 154/15 dhe 27/16), neni
1 ndryshon si vijon:
"Me këtë ligj rregullohen lënda për revizion,
organizimi dhe kompetencat e Trupit Revizor për revizion
të instrumentit për ndihmë paraaderuese (IPA) dhe mënyra
e kryerjes së revizionit të implementimit të instrumentit për
ndihmë paraaderuese (IPA) dhe të programeve të
financuara nga Bashkimi Evropian për të cilat është bartur
menaxhimi i Republikës së Maqedonisë.".
Neni 2
Neni 2 ndryshon si vijon:
"Nocionet e caktuara të përdorura në këtë ligj e kanë
këtë kuptim:
1. "Instrument për ndihmë paraaderuese" (në tekstin e
mëtejmë: IPA) është ndihmë paraaderuese financiare të
cilin Bashkimi Evropian ua siguron vendeve kandidate dhe
kandidatëve potencialë për anëtarësim në Bashkimin
Evropian;
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2. "Marrëveshja Kornizë" është Marrëveshje Kornizë
ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Komisionit
Evropian për rregullat për bashkëpunim lidhur me ndihmën
financiare të Komisionit Evropian për Republikën e
Maqedonisë në suaza të zbatimit të ndihmës sipas
Instrumentit për ndihmë paraaderuese (IPA) të ratifikuar
me Ligjin për ratifikimin e Marrëveshjes Kornizë ndërmjet
Republikës së Maqedonisë dhe Komisionit Evropian për
rregullat për bashkëpunim lidhur me ndihmën financiare të
Komisionit Evropian për Republikën e Maqedonisë në
suaza të zbatimit të ndihmës sipas Instrumentit për ndihmë
paraaderuese (IPA) ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 18/2008) (në tekstin në vijim:
"Marrëveshja Kornizë për IPA) dhe Marrëveshjes Kornizë
ndërmjet Republikës së Maqedonisë e përfaqësuar nga ana
e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Komisionit
Evropian për procedurat për zbatimin e ndihmës financiare
nga Bashkimi për Republikën e Maqedonisë në suaza të
zbatimit të ndihmës sipas Instrumentit për ndihmë
paraaderuese (IPA II), të ratifikuar me Ligjin për
ratifikimin e Marrëveshjes Kornizë ndërmjet Republikës së
Maqedonisë të përfaqësuar nga ana e Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë dhe Komisionit Evropian për
procedurat për zbatimin e ndihmës financiare nga
Bashkimi për Republikën e Maqedonisë në suaza të
zbatimit të ndihmës sipas Instrumentit për ndihmë
paraaderuese (IPA II) ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 99/2015) (në tekstin në vijim:
Marrëveshja kornizë për IPA II);
3. "Marrëveshja e sektorit" është Marrëveshje e sektorit
ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe
Komisionit të bashkësive evropiane për rregullat për
bashkëpunim lidhur me ndihmën financiare nga Komisioni
Evropian për Republikën e Maqedonisë dhe zbatimin e
ndihmës sipas komponentit V (IPARD) nga Instrumenti
për ndihmë paraaderuese të ratifikuar me Ligjin për
ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë dhe Komisionit të bashkësive
evropiane për rregullat për bashkëpunim lidhur me
ndihmën financiare nga Komisioni Evropian për
Republikën e Maqedonisë dhe zbatimi i ndihmës sipas
Komponentit V (IPARD) nga instrumenti për ndihme
paraaderuese ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 165/2008) (në tekstin në vijim:
Marrëveshja e sektorit për IPARD) dhe Marrëveshja e
sektorit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë
dhe Komisionit Evropian për vendosjen e dispozitave për
menaxhim dhe zbatimin e ndihmës financiare të Bashkimit
për Republikën e Maqedonisë sipas Instrumentit për
ndihmë paraaderuese në sferën e politikës për "Bujqësi dhe
Zhvillim Rural" (IPARD), të ratifikuar me Ligjin për
ratifikimin e Marrëveshjes së sektorit ndërmjet Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë dhe Komisionit Evropian
vendosjen e dispozitave për menaxhim dhe zbatimin e
ndihmës financiare të Bashkimit për Republikën e
Maqedonisë sipas Instrumentit për ndihmë paraaderuese në
sferën e politikave për "Bujqësi dhe Zhvillim Rural"
(IPARD) ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
numër 38/16) (në tekstin në vijim: Marrëveshja e sektorit
për IPARD II);
4 "Trupi revizor për revizion të Instrumentit për
ndihmë paraaderuese" (ne tekstin e mëtejmë: Trupi
revizor) është trup për revizion, i themeluar në pajtim me
këtë ligj dhe dispozitat nga Marrëveshja Kornizë;
5. "Subjekt i revizionit" është person fizik, tregtar
individ dhe person juridik i cili shfrytëzon mjete nga
programet e financuara nga Bashkimi Evropian, si dhe
struktura dhe organe përgjegjëse në sistemet për
menaxhim, zbatim, kontroll, mbikëqyrje, përcjellje,
evaluim dhe njoftim për implementimin e programeve të
financuar nga Bashkimi Evropian;
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6. "Koordinatori nacional për autorizim" është organ në
sistemet për menaxhim të decentralizuar dhe indirekt me
mjetet nga Instrumenti për ndihmë paraaderuese (IPA), i
emëruar nga ana e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë
përgjegjës për menaxhimin financiar dhe për funksionimin
efektiv të sistemeve për menaxhim dhe kontroll me mjetet
nga Instrumenti për ndihmë paraaderuese (IPA) në
Republikën e Maqedonisë;
7. "ISSAI (International Standards of Supreme Audit
Institutions)“
janë
standarde
ndërkombëtare
të
Institucioneve të Revizorëve Suprem të lëshuar nga ana e
Organizatës ndërkombëtare të Institucioneve të Revizorëve
Suprem (INTOSAI);
8. „OLAF (European Anti-Fraud Office)“ është Zyrë
Evropiane për pengimin e mashtrimit. “.
Neni 3
Neni 3 ndryshon si vijon:
"(1) Punët e revizionit IPA dhe programet tjera të
financuara nga Bashkimi Evropian për të cilat është bartur
menaxhimi i Republikës së Maqedonisë i kryen Trupi
Revizor.
(2) Trupi revizor është funksionalisht i pavarur nga
pjesëmarrësit në sistem që janë përgjegjës për menaxhim,
zbatim, kontroll, mbikëqyrje, përcjellje, evaluim dhe
njoftim për programe të financuar nga Bashkimi Evropian.
(3) Selia e Trupit Revizor është në Shkup.".
Neni 4
Në nenin 5 pas paragrafit (2) pas pikës 3) shtohet pikë e
re 4) si vijon:
"4) të kenë dëshmi për titull të fituar nga sfera e
revizionit;".
Pikat 4), 5), 6) dhe 7) bëhen pika 5), 6), 7) dhe 8).
Neni 5
Në nenin 9 pika 2) ndryshon si vijon:
"i miraton planet e punëve vjetore për revizion dhe
strategji për revizion për periudhën prej tre vitesh (në
tekstin në vijim: Strategjia revizore trevjeçare)".
Pika 4) ndryshon si vijon:
"i parashtron raportet e revizorit dhe mendimet e
revizorit në pajtim me dispozitat e Marrëveshjes Kornizë
dhe Marrëveshjes së Sektorit;".
Neni 6
Në nenin 15 pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen
fjalët: "si revizorë të pavarur nga subjektet lëndë e revizorit
respektivisht strukturat dhe organet të cilat i implementojnë
programet e financuara nga Bashkimi Evropian.".
Neni 7
Në nenin 16 paragrafi (3) pas fjalës revizion fjalët: "të
IPA" shlyhet.
Neni 8
Në nenin 19 paragrafi (1) ndryshon si vijon:
"Trupi revizor kryen revizione në sistemin menaxhues
dhe kontrollues të aktiviteteve, transaksioneve dhe të
llogarive vjetore në pajtim me ISSAI dhe me strategjinë
revizore trevjeçare.".
Në paragrafin (3) pika 1) ndryshon si vijon "revizion
sistemor".
Në pikën 2) fjalët: projekte/programe" zëvendësohen
me fjalët "transaksione/operacione".
Neni 9
Neni 25 ndryshon si vijon:
"(1) Revizioni kryhet në pajtim me plan vjetor të punës
për revizion respektivisht strategji revizore trevjeçare ku
është përfshirë metodologjia për revizion dhe aktivitetet e
planifikuara të revizorit.
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(2) Plani vjetor i punës për revizion dorëzohet te
Koordinatori Nacional për autorizim dhe te Komisioni
Evropian, më së voni deri më 30 shtator në vitin rrjedhës,
për periudhën referente prej 1 tetorit të vitit rrjedhës
përfundimisht me 30 shtator të vitit të ardhshëm, në pajtim
me Marrëveshjen Kornizë për IPA.
(3) Strategjia trevjeçare revizore dorëzohet te
Komisioni Evropian si dhe kopje te koordinatori Nacional
për autorizim, më së voni deri në fund të nëntorit të vitit
rrjedhës për vitin e ardhshëm, në pajtim me Marrëveshjen
Kornizë për IPA II.".
Neni 10
Neni 26 ndryshon si vijon:
"Trupi revizor parashtron raporte dhe mendime në
pajtim me Aneksin A pika 7 nga Marrëveshja Kornizë për
IPA dhe Aneksin A klauzola 5 nga Marrëveshja kornizë
për IPA II dhe Marrëveshja Sektoriale për IPARD dhe
Marrëveshja Sektoriale për IPARD II.".
Neni 11
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
4204.
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 ВРШЕЊЕ
НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вршење на сметководствени работи,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 октомври 2016 година.
Бр. 08-4412/1
14 октомври 2016 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 ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ
Член 1
Во Законот за вршење на сметководствени работи
(„Службен весник на Република Македонија“ број
95/12, 188/13, 27/14, 154/15, 192/15 и 23/16), во членот
2 точката 5. се менува и гласи:
„„Испит за проверка на знаење” е испит што го организира и спроведува Институтот на сметководители
и овластени сметководители на Република Македонија
согласно одредбите од овој закон.”.
Член 2
Во членот 6 точката 3) се менува и гласи:
„организира и спроведува испит за проверка на знаење на сметководител, односно овластен сметководител.“.
Член 3
Во членот 7 став (2) точката 4) се менува и гласи:

„ја донесува програмата за полагање на испит за
проверка на знаење на сметководител, односно овластен сметководител.“.
Точката 6) се менува и гласи:
„ја утврдува висината на надоместокот за полагање
на испит за проверка на знаење на сметководител, односно овластен сметководител.“.
Во ставот (3) зборовите: „точки 1), 2), 3), 4), 5), 6),
7), 8), 10), 11), 12), 13) и 14)“ се заменуваат со зборовите: „точки 1), 2), 4), 5), 10), 12), 13) и 14)“.
По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5),
кои гласат:
„(4) Институтот ги утврдува надоместоците од ставот (2) точки 3), 6), 7), 8) и 11) на овој член со тарифник врз основа на реално направените трошоци.
(5) Владата на Република Македонија дава согласност на тарифникот од ставот (4) на овој член.“.
Ставовите (4), (5), (6) и (7) стануваат ставови (6),
(7), (8) и (9).
Член 4
Во членот 8 став (2) зборот „третина” се заменува
со зборот „половина”.
Член 5
Во членот 10 став (3) во точката 5) по зборовите:
„испит за” се додаваат зборовите: „проверка на знаење
на”.
Точката 11) се менува и гласи:
„ја предлага програмата за полагање на испит за
проверка на знаењето на сметководител, односно овластен сметководител,”.
Во ставот (4) зборовите: „две третини” се заменуваат со зборот „мнозинство”.
Во ставот (5) зборовите: „најмалку две третини” се
заменуваат со зборот „мнозинство”.
Во ставот (8) зборовите: „на секои три месеци” се
заменуваат со зборовите: „еднаш годишно”.
Член 6
Во членот 11 став (5) зборовите: „една петина” се
заменуваат со зборот „половина”.
Член 7
Во членот 13 став (1) во точката 3) зборовите:
„стекнување уверение за” се заменуваат со зборовите:
„проверка на знаењето”.
Во ставот (2) зборот „испитите” се заменуваат со
зборовите: „испит за проверка на знаењето на сметководител и овластен сметководител”.
Член 8
Членот 14 се менува и гласи:
„Со статус на сметководител или овластен сметководител се стекнува лице кое ги исполнило условите од
членовите 15 и 16 од овој закон и се стекнало со трајно
уверение за сметководител, односно овластен сметководител од Институтот.".
Член 9
Во членот 15 став (1) зборовите: „полагање на испит“ се заменуваат со зборовите: „стекнување на уверение за сметководител, односно овластен сметководител”.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Кон барањето за стекнување уверение за сметководител задолжително се доставува:
1) доказ (уверение) за завршено средно економско
образование и потврда од работодавач за работно искуство од најмалку три години од областа на сметководството, или
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2) доказ (уверение) за завршено тригодишно високо
образование од областа на економијата или бизнисот,
односно завршени студии според Болоњската декларација и има 180 кредити според европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС) и потврда од работодавач за работно искуство од најмалку две години од областа на
сметководството, или
3) (доказ) уверение за завршено четиригодишно
високо образование (VII/1 степен) од областа на економијата или бизнисот, односно завршени студии според
Болоњската декларација и има 240 кредити според европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС) и потврда од
работодавач за работно искуство од најмалку една години од областа на сметководството и
4) доказ за уплата на надоместокот за добивање
трајно уверение за сметководител.”.
Во ставот (3) во воведната реченица зборовите: „полагање на испит за” се бришат
Точката 2) се брише.
Точката 3) која станува точка 2) се менува и гласи:
„потврда од работодавач за работно искуство од
најмалку три години од областа на сметководството.“
Во точката 4) која станува точка 2) зборовите: „полагање на испитот” се заменуваат со зборовите: „добивање уверение за овластен сметководител”.
Ставот (5) се менува и гласи:
„На лицето кое ги исполнува условите од ставот
(2), односно ставот (3) од овој член, Институтот му издава уверение за сметководител, односно за овластен
сметководител во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето.”.
Ставовите (6) и (7) се бришат.
Ставот (8) станува став (6).
Член 10
Членовите 15-а, 15-б, 15-в, 15-г, 15-д, 15-ѓ, 15-е, 15ж, 15-з, 15-ѕ, 15-и, 15-ј, 15-к, 15-л, 15-љ, 15-м, 15-н, 15њ, 15-о, 15-п и 15-р се бришат.
Член 11
Во членот 16 став (1) се менува и гласи:
„Лице кое добило лиценца за овластен ревизор може да се стекне со статус на овластен сметководител на
начин и услови утврдени со овој закон.”.
Член 12
Во членот 18 став (4) зборот „три” се заменува со
бројот „15”.
Во ставот (5) зборот „три” се заменува со бројот
„15”.
Во ставот (6) зборот „два” се заменува со бројот
„15”.
Член 13
По членот 19 се додаваaт два нови члена 19-а и 19б, кои гласат:
„Член 19-а
(1) По завршување на обуките од членот 19 ставови
(1) и (2) од овој закон, сметководителот, односно овластениот сметководител полага испит за проверка на
знаењето.
(2) Испитот од ставот (1) на овој член го организира
Институтот најмалку еднаш годишно, а го спроведува
Комисија за спроведување на испитот составена од:
1) две лица предложени од министерот за финансии,
2) еден универзитетски професор од областа на економијата или бизнисот избран од Институтот по пат на
јавен оглас и
3) претседателот на Институтот и еден член од
Управниот одбор на Институтот.
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(3) Испитот се полага писмено во форма на тест со
испитни прашања и вежби (примери на случај) подготвени врз основа на градивото од обуката за континуирано професионално усовршување. Секое прашање и
вежба носи одреден број поени.
(4) Комисијата од ставот (2) на овој член ги подготвуваат испитните прашања и вежби, ги утврдуваат поените и ги оценуваат тестовите.
(5) Испитот се смета за положен доколку се постигнат 70% од можните поени.
(6) Начинот на спроведување и полагање на испитот поблиску ја пропишува Институтот.
Член 19-б
(1) Сметководителот, односно овластениот сметководител кој нема да го положи испитот за проверка на
знаењето се брише од регистарот во кој е запишан.
(2) Доколку лицето од ставот (1) на овој член го положи испитот во следните две години, може да поднесе
барање за повторно запишување во соодветниот регистар.
(3) Институтот го одзема уверението на сметководител, односно овластен сметководител доколку не го
положи испитот во рокот од ставот (2) на овој член.
(4) Лицето од ставот (3) на овој член не може да
поднесе барање за добивање уверение во согласност со
овој закон во следните три години.“.
Член 14
Во членот 21 став (3) зборот „три” се заменува со
бројот „15”.
Во ставот (4) зборот „три” се заменува со бројот
„15”.
Во ставот (6) бројот „15” се заменува со бројот
„30”.
Член 15
Во членот 22 став (2) зборот „два” се заменува со
бројот „15”.
Член 16
Во членот 30 став (1) точката 3) се менува и гласи:
„доколку лицето не го положи испитот за проверка
на знаење од членот 19-а;“.
Член 17
Членовите 46-а, 46-б, 46-в, 46-г и 46-д се бришат.
Член 18
Во членот 47 зборовите: „46-а, 46-б, 46-в, 46-г, 46д” се бришат.
Член 19
(1) Лицата кои се стекнале со уверенија за сметководител, односно овластен сметководител согласно со
членовите 48, 49 и 50 од Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник на Република Македонија“ број 95/12) и членовите 5 и 6 од Законот за
изменување и дополнување на Законот за вршење на
сметководствени работи („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14), можат во рок од 60 дена
од денот на влегувањето во сила на овој закон да поднесат барање до Институтот за издавање на ново уверение за сметководител, односно овластен сметководител
согласно со условите под кои ги стекнале уверенијата
издадени од министерот за финансии.
(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член до Институтот задолжително се доставува оригинал или копија заверена на нотар од уверението за сметководител,
односно овластен сметководител издадено од министерот за финансии.

Стр. 36 - Бр. 190

(3) Институтот е должен на лицата од ставот (1) на
овој член да им издаде ново уверение за сметководител, односно овластен сметководител во рок од 60 дена
од денот на поднесување на барањето.
(4) Со денот на издавање на уверенијата од ставот
(3) на овој член престануваат да важат уверенијата издадени од министерот за финансии.
(5) На лицата кои во рокот од ставот (1) на овој
член нема да поднесат барање до Институтот за издавање на ново уверение за сметководител, односно овластен сметководител им престанува важноста на постојните уверенија за сметководител или овластен сметководител издадено од министерот за финансии и врз основа на истите немаат право да вршат сметководствени
работи.
Член 20
Првиот испит за проверка на знаење за сметководител, односно овластен сметководител ќе се спроведе во
рок од три месеци од завршување на првата обука за
континуирано професионално усовршување од 90 часа
за сметководител, односно 120 часа за овластен сметководител согласно со членот 19 од овој закон.
Член 21
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се
донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во
сила на овој закон.
Член 22
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
____________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR KRYERJEN E PUNËVE TË KONTABILITETIT
Neni 1
Në Ligjin për kryerjen e punëve të kontabilitetit
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër
95/12, 188/13, 27/14, 154/15, 192/15 dhe 23/16), në nenin
2 pika 5 ndryshohet si vijon:
““Provimi për vlerësim të diturisë” është provim që e
organizon dhe zbaton Instituti i Kontabilistëve dhe
Kontabilistëve të Autorizuar të Republikës së Maqedonisë
në pajtim me dispozitat e këtij ligji.”.
Neni 2
Në nenin 6 pika 3) ndryshohet si vijon:
“organizon dhe zbaton provim për kontroll të diturisë
për kontabilist përkatësisht kontabilist të autorizuar.”.
Neni 3
Në nenin 7 paragrafi (2) pika 4) ndryshohet si vijon:
“e miraton programin për dhënien e provimit për
kontroll të diturisë për kontabilist përkatësisht kontabilist
të autorizuar.”.
Pika 6) ndryshohet si vijon
“e përcakton lartësinë e kompensimit për dhënien e
provimit për kontroll të diturisë për kontabilist përkatësisht
kontabilist të autorizuar.”.
Në paragrafin (3) fjalët: “pikat 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7),
8), 10), 11), 12), 13) dhe 14)“ zëvendësohen me fjalët:
“pikat 1), 2), 4), 5), 10), 12), 13) dhe 14)“.
Pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafë të rinj (4) dhe
(5) si vijojnë:
"(4) Instituti i përcakton kompensimet nga paragrafi
(2) pikat 3), 6), 7), 8) dhe 11) të këtij neni me listë të
çmimeve në bazë të shpenzimeve të bëra reale.
(5) Qeveria e Republikës së Maqedonisë jep pëlqim për
listën e çmimeve nga paragrafi (4) i këtij neni.”.
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Paragrafët (4), (5), (6) dhe (7) bëhen paragrafë (6), (7),
(8) dhe (9).
Neni 4
Në nenin 8 në paragrafin (2) fjala “një e treta”
zëvendësohet me fjalën “gjysma”.
Neni 5
Në nenin 10 në paragrafin (3) në pikën 5) pas fjalëve:
“provim për ” shtohen fjalët: “kontroll të diturisë së”.
Pika 11) ndryshohet si vijon :
“e propozon programin për dhënien e provimit për
kontroll të diturisë për kontabilist përkatësisht kontabilist të
autorizuar,”.
Në paragrafin (4) fjalët: “dy të tretat” zëvendësohen me
fjalën “shumica”
Në paragrafin (5) fjalët: “së paku dy të tretat”
zëvendësohen me fjalët: “shumica”
Në paragrafin (8) fjalët: “në çdo tre muaj”
zëvendësohet me fjalët: “një herë në vit”.
Neni 6
Në nenin 11 në paragrafin (5) fjalët: “një e pesta”
zëvendësohen me fjalën “gjysma”.
Neni 7
Në nenin 13 në paragrafin (1) në pikën 3) fjalët:
“marrje të certifikatës për” zëvendësohen me fjalët:
“kontroll të diturisë”
Në paragrafin (2) fjala “provimet” zëvendësohet me
fjalët: “provim për kontroll të diturisë për kontabilist dhe
kontabilist të autorizuar”.
Neni 8
Neni 14 ndryshohet si vijon:
“Statusin për kontabilist ose kontabilist të autorizuar e
fiton personi që i plotëson kushtet nga nenet 15 dhe 16 të
këtij ligji dhe e ka fituar me certifikatë të përhershme për
kontabilist përkatësisht kontabilist të autorizuar nga
Instituti.”.
Neni 9
Në nenin 15 në paragrafin (1) fjalët: “dhënia e
provimit” zëvendësohen me fjalët: “”marrje e certifikatës
për kontabilist përkatësisht kontabilist të autorizuar“.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“Me kërkesën për marrje të certifikatës për kontabilist
detyrimisht dorëzohet
1) dëshmi (certifikatë) për kryerjen e arsimit të mesëm
ekonomik dhe vërtetim nga punëdhënësi për përvojë pune
së paku tre vjet në sferën e kontabilitetit, ose
2) dëshmi (certifikatë) për kryerjen e arsimit të lartë
tre- vjeçar në sferën e ekonomisë ose të biznesit,
përkatësisht studimet e kryera sipas
Deklaratës së
Bolonjës dhe ka të fituara 180 kredi sipas sistemit evropian
për transfer të kredive (SETK) dhe vërtetim
nga
punëdhënësi për përvojë pune së paku dy vjet në sferën e
kontabilitetit, ose
3) dëshmi (certifikatë) për kryerjen e arsimit
katërvjeçar (shkalla VII/1) në sferën e ekonomisë ose të
biznesit, përkatësisht studimet e kryera sipas Deklaratës së
Bolonjës dhe ka të fituara 240 kredi sipas sistemit evropian
për transfer të kredive (SETK) dhe vërtetim nga
punëdhënësi për përvojë pune së paku dy vjet në sferën e
kontabilitetit dhe
4) dëshmi për pagesë të kompensimit për marrjen e
certifikatës së përhershme për kontabilist.”.
Në paragrafin (3) në fjalinë hyrëse fjalët:“dhënia e
provimit për” shlyhen
Pika 2) shlyhet.
Pika 3) që bëhet pika 2) ndryshohet si vijon:
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“vërtetim nga punëdhënësi për përvojë pune së paku tre
vjet në sferën e kontabilitetit.”.
Në pikën 4) që bëhet pika 2) fjalët: “dhënia e provimit”
zëvendësohet me fjalët: “marrja e certifikatës
për
kontabilist të autorizuar”.
Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:
“Personit që i plotëson kushtet nga paragrafi (2),
përkatësisht (3) të këtij neni, Instituti i lëshon certifikatë
për kontabilist përkatësisht kontabilist të autorizuar në afat
prej 30 ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës.".
Paragrafët (6) dhe (7) shlyhen.
Paragrafi (8) bëhet paragraf (6)
Neni 10
Nenet 15-а, 15-b, 15-v, 15-g, 15-d, 15-gj, 15-е, 15-zh,
15-z, 15-x, 15-i, 15-ј, 15-k, 15-ll, 15-l, 15-m, 15-n, 15-nj,
15-o, 15-p dhe 15-r shlyhen.
Neni 11
Në nenin 16 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
“Personi i cili ka marrë licencë për revizor të autorizuar
mund të pajiset me status të kontabilistit të autorizuar në
mënyrë dhe kushte të përcaktuara me këtë ligj.”.
Neni 12
Në nenin 18 në paragrafin (4) fjala “tre” zëvendësohet
me numrin “15”.
Në paragrafin (5) fjala “tre” zëvendësohet me numrin
"15".
Në paragrafin (6) fjala “dy” zëvendësohet me numrin
“15”.
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(3) Instituti e merr certifikatën e kontabilistit
përkatësisht kontabilistit të autorizuar nëse nuk e jep
provimin në afatin nga paragrafi (2) i këtij neni.
(4) Personi nga paragrafi (3) i këtij neni nuk mund të
parashtrojë kërkesë për marrje të certifikatës në pajtim me
këtë ligj në tri vitet e ardhshme.".
Neni 14
Në nenin 21 në paragrafin (3) fjala “tre” zëvendësohet
me numrin “15”.
Në paragrafin (4) fjala “tre” zëvendësohet me numrin
“15”.
Në paragrafin (6) numri “15” zëvendësohet me numrin
“30”.
Neni 15
Në nenin 22 në paragrafin (2) fjala “dy” zëvendësohet
me numrin “15”.
Neni 16
Në nenin 30 paragrafin (1) pika 3) ndryshohet si vijon:
“nëse personi nuk e jep provimin për kontroll të
njohurive nga neni 19-a;”.
Neni 17
Nenet 46-а, 46-b, 46-v, 46-g dhe 46-d shlyhen.
Neni 18
Në nenin 47 fjalët: „46-а, 46-b, 46-v, 46-g, 46-d”
shlyhen.

“Neni 19-a
(1) Pas përfundimit të trajnimeve nga neni 19
paragrafët (1) dhe(2) të këtij ligji, kontabilisti, përkatësisht
kontabilisti i autorizuar jep provim për kontroll të
njohurive.
(2) Provimin nga paragrafi (1) i këtij neni e organizon
Instituti së paku një herë në vit, kurse e zbaton Komisioni
për Zbatimin e Provimit i përbërë nga:
1) dy persona të propozuar nga ministri i Financave,
2) një profesor universitar nga sfera e ekonomisë ose
biznesit i zgjedhur nga Instituti në formë të shpalljes
publike dhe
3) kryetari i Institutit dhe një anëtar nga Këshilli
Administrativ i Instituti.
(3) Provimi jepet me shkrim në formë të testit me
pyetje të provimit dhe ushtrime (shembu të rastit) të
përgatitura në bazë të lëndës së trajnimit për përsosje të
vazhdueshme profesionale. Secila pyetje dhe ushtrim bart
numër të caktuar të pikëve.
(4) Komisioni nga paragrafi (2) i këtij neni i përgatit
pyetjet dhe ushtrimet e provimit, i përcaktojnë pikët dhe i
vlerësojnë testet.
(5) Provimi llogaritet i dhënë nëse arrihet 70% nga
pikët e mundshme.
(6) Mënyrën e zbatimit dhe dhënies së provimit më për
së afërmi e përcakton Instituti.

Neni 19
(1) Personat që nuk janë pajisur me certifikatë për
kontabilist përkatësisht kontabilist të autorizuar në pajtim
me nenet 48, 49 dhe 50 nga Ligji për kryerjen e punëve të
kontabilitetit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 95/12) dhe nenet 5 dhe 6 nga Ligji
për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kryerjen e
punëve të kontabilitetit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 27/14), në afat prej 60 ditësh nga dita
e hyrjes në fuqi të këtij ligji mund të parashtrojnë kërkesë
nga Instituti për dhënien e certifikatës së re për kontabilist
përkatësisht kontabilist të autorizuar në pajtim me kushtet
nën të cilat i kanë marrë certifikatat të lëshuara nga ministri
i Financave.
(2) Ndaj kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni nga
Instituti detyrimisht dorëzohet origjinali ose kopje e
noterizuar e certifikatës për kontabilist përkatësisht
kontabilist të autorizuar të lëshuar nga ministri i Financave.
(3) Instituti është i detyruar personave nga paragrafi (1)
i këtij neni t‟u lëshojë certifikatë të re për kontabilist
përkatësisht kontabilist të autorizuar në afat prej 60 ditësh
nga dita e parashtrimit të kërkesës.
(4) Me ditën e lëshimit të certifikatës nga paragrafi (3) i
këtij neni shfuqizohen certifikatat të lëshuara nga ministri i
Financave.
(5) Personave të cilët në afat nga paragrafi (1) i këtij
neni nuk do të parashtrojnë kërkesë te Instituti për lëshim
të certifikatës së re për kontabilist përkatësisht kontabilist
të autorizuar u shfuqizohen certifikatat për kontabilist
përkatësisht kontabilist të autorizuar të lëshuar nga ministri
i Financave dhe në bazë të tyre nuk kanë të drejtë të
kryejnë punë të kontabilitetit.

Neni 19 - b
(1) Kontabilisti përkatësisht kontabilisti i autorizuar i
cili nuk do ta japë provimin për kontroll të njohurive
shlyhet nga regjistri në të cilin është regjistruar.
(2) Nëse personi nga paragrafi (1) i këtij neni e ka
dhënë provimin në dy vitet në vijim, mund të parashtrojë
kërkesë për riregjistrim në regjistrin përkatës.

Neni 20
Provimi i parë për kontroll të njohurive për kontabilist
përkatësisht kontabilist të autorizuar do të zbatohet në afat
prej tre muajsh nga përfundimi i trajnimit të parë për
përsosje të vazhdueshme profesionale nga 90 orë për
kontabilist, përkatësisht 120 orë për kontabilist të
autorizuar në pajtim me nenin 19 të këtij ligji.

Neni 13
Pas nenit 19 shtohen dy nene të reja 19-a dhe 19-b si
vijojnë:

Стр. 38 - Бр. 190

17 октомври 2016

Neni 21
Aktet nënligjore me këtë ligj do të miratohen në afat
prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 22
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
4205.
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 ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 октомври 2016 година.
Бр. 08-4413/1
14 октомври 2016 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 ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 142/2008, 64/2009, 156/2009, 166/10, 53/11,
185/11, 44/12, 15/13, 91/13, 170/13, 97/14, 113/14,
180/14, 188/14, 20/15, 48/15, 129/2015 и 217/15), во членот 13 став (1) по точката 12) се додаваат две нови точки 13) и 14), кои гласат:
„13. Извршител за обврзник за плаќање за кој има
спроведено наплата од парични средства за придонеси
по основ извршување на судска пресуда;
14. Стечаен управник за обврзник за плаќање вработен кај должникот кого го застапува и претставува,
за месеци пред отварање на стечајната постапка, доколку распределениот дел од стечaјната маса за придонеси
е помал од обврската за придонеси пресметана од
должникот.“.
Член 2
Во членот 14 став (1) по точката 14) се додаваат две
нови точки 15) и 16), кои гласат:
„15) Основицата за придонеси утврдена во судската
пресуда, за обврзникот од членот 13 став (1) точка 13)
од овој закон;
16) Износот од стечaјната маса што е распределен
за уплата на придонеси, за обврзникот од членот 13
став (1) точка 14) од овој закон.“.
Член 3
Во членот 18 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

„(3) Обврзникот за пресметка и уплата на придонесите од членот 13 став (1) точка 13) од овој закон е должен месечната пресметка до Управата за јавни приходи
да ја достави во рок од пет дена по денот на спроведеното извршување од парични средства од обврзникот
за пресметка и уплата на придонесите, по електронски
пат, на начин утврден со актот од членот 17 став (2) од
овој закон.
(4) Обврзникот за пресметка и уплата на придонесите од членот 13 став (1) точка 14) од овој закон е должен месечната пресметка до Управата за јавни приходи
да ја достави во рок од пет дена по денот на распределбата на стечајната маса, по електронски пат, на начин
утврден со актот од членот 17 став (2) од овој закон.“.
Во ставот (3) кој станува став (5) зборовите: „став
(1)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (1), (2),
(3) и (4).“
Член 4
Во членот 23 по ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:
„(4) Управата за јавни приходи може да врши утврдување на придонесите по службена должност и тоа:
- во случај кога обврзникот за пресметка и уплата
на придонесите не поднел месечна пресметка, при што
основица за пресметка на придонесите е износот на
бруто плата пресметана во последната пресметка поднесена од обврзникот за пресметка и уплата на придонесите, односно просечната бруто плата доколку обврзникот за пресметка и уплата на придонесите претходно нема извршено пресметка на придонесите и
- во постапка на надворешна контрола и друга даночна постапка според утврдената фактичка состојба.
(5) Во постапка на присилна наплата, Управата за
јавни приходи може да изврши службено утврдување
на обврската за уплата сразмерно на наплатениот износ
на придонеси во постапката на присилна наплата.“.
Член 5
Одредбите од членот 1 на овој закон со кој во членот 13 став (1) се додава нова точка 13), член 2 со кој
во членот 14 став (1) се додава нова точка 15) и член 3
од овој закон со кој во членот 18 се додава нов став (3),
ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2017 година.
Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR KONTRIBUTE NGA SIGURIMI I
DETYRUESHËM SOCIAL
Neni 1
Në Ligjin për kontribute nga sigurimi i detyrueshëm
social ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
numër 142/2008, 64/2009, 156/2009, 166/10, 53/11,
185/11, 44/12, 15/13, 91/13, 170/13, 97/14, 113/14,
180/14, 188/14, 20/15, 48/15, 129/15 dhe 217/15), në nenin
13 në paragrafin (1) pas pikës 12) shtohen dy pika të reja
13) dhe 14) si vijojnë:
"13. Përmbaruesi për obliguesin për pagesën për të
cilën është realizuar pagesa nga mjete me para për
kontribute në bazë të zbatimit të aktgjykimit gjyqësor;
14. Drejtori i falimentimit për obliguesin për pagesën e
të punësuarit te debitori të cilin e përfaqëson dhe
prezanton, për muajt para hapjes së procedures për
falimentim, nëse pjesa e shpërndarë e masës së
falimentimit për kontribute është më e vogël se obligimi
për kontribute e përllogaritur nga debitori.".
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Neni 2
Në nenin 14 në paragrafin (1) pas pikës 14) shtohen dy
pika të reja 15) dhe 16) si vijojnë:
"15) Baza për kontribute e përcaktuar në aktgjykimin
gjyqësor, për obliguesin nga neni 13 paragrafi (1) pika 13)
të këtij ligji,
16) Shuma e masës së falimentimit që është shpërndarë
për pagesën e kontributeve për obliguesin nga neni 13
paragrafi (1) pika 14) të këtij ligji.".
Neni 3
Në nenin 18 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të
rinj (3) dhe (4) si vijojnë:
"(3) Obliguesi për llogaritjen dhe pagesën e
kontributeve nga neni 13 paragrafi (1) pika 13) të këtij ligji
është i obliguar që përllogaritjen mujore ta paraqesë te
Drejtoria e të Hyrave Publike në afat prej pesë ditësh pas
ditës së realizimit të të zbatuar të mjeteve në para nga
obliguesi për llogaritje dhe pagesë të kontributeve, në
mënyrë elektronike, në mënyrën e përcaktuar me aktin nga
neni 17 paragrafi (2) të këtij ligji.
(4) Obliguesi për llogaritje dhe pagesë të kontributeve
nga neni 13 paragrafi (1) pika 14) të këtij ligji është i
obliguar që llogarinë mujore ta paraqesë te Drejtoria e të
Hyrave publike në afat prej pesë ditësh pas ditës së
shpërndarjes së masës së falimentimit në mënyrë
elektronike, në mënyrën e përcaktuar me aktin nga neni 17
paragrafi (2) të ktëij ligji.".
Në paragrafin (3) i cili bëhet paragraf (5) fjalët
"paragrafi (1)" zëvendësohen me fjalët "paragrafët (1), (2),
(3) dhe (4).“
Neni 4
Në nenin 23 pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafë të
rinj (4) dhe (5) si vijojnë:
"(4) Drejtoria e të Hyrave publike, mund të kryejë
përcaktimin e kontributeve me detyrë zyrtare, si vijon:
- në rast kur obliguesi për përllogaritjen dhe pagesën e
kontributeve nuk ka paraqitur llogari mujore, me ç'rast
baza për përllogaritje të kontributeve është shuma e bruto
pagës së përllogaritur në llogarinë e fundit të paraqitur nga
obliguesi për llogaritje dhe pagesë të kontributeve,
respektivisht bruto pagës mesatare nëse obliguesi për
llogaritje dhe pagesë të kontributeve paraprakisht nuk ka
kryer llogaritje të kontributeve dhe
- në procedurë të kontrollit të jashtëm dhe procedurë
tjetër tatimore sipas gjendjes faktike të përcaktuar.
(5) Në procedurë të arkëtimit të detyruar, Drejtoria e të
Hyrave publike, mund të kryejë përcaktimin zyrtar të
obligimeve për pagesë në përpjestim me shumën e arkëtuar
të kontributeve gjatë procedurë së arkëtimit të detyruar.".
Neni 5
Dispozitat e nenit 1 të këtij ligji me të cilin në nenin 13
paragrafi (1) shtohet pikë e re 13), nenit 2 me të cilin në
nenin 14 në paragrafi (1) shtohet pikë e re 15) dhe nenit 3
të këtij ligji me të cilin në nenin 18 shtohet paragraf i ri (3),
do të fillojnë të zbatohen nga 1 janari 2017.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
4206.
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
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УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА
Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за данокот на добивка,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 октомври 2016 година.
Бр.08-4414/1
14 октомври 2016 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 ДАНОКОТ
НА ДОБИВКА
Член 1
Во Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија” број 112/14, 129/15 и
23/16), во членот 9 став (1) по точката 3 се додава нова
точка 3-а), која гласи:
„3-a) трошоците за сместување (ноќевање или ноќевање со појадок) и превоз на лица кои не се вработени
кај домашниот исплатувач, а кои се ангажирани во
врска со извршувањето на работа кај исплатувачот во
функција на неговата дејност, доколку истите не се документирани,“.
Член 2
По членот 30 се додаваат три нови члена 30-а, 30-б
и 30-в, кои гласат:
„Член 30-а
(1) На обврзникот кој донирал финансиски средства
на спортски федерации и Македонскиот олимписки
комитет кои се уплатени на посебна наменска сметка,
му се намалува пресметаниот данок за износот на дадената донација, но најмногу до 40% од пресметаниот данок.
(2) На обврзникот кој донирал финансиски средства
на фудбалски клубови кои се уплатени на посебна наменска сметка, му се намалува пресметаниот данок за
износот на дадената донација но најмногу до 50% од
пресметаниот данок.
(3) На обврзникот кој донирал финансиски средства
на кошаркарски клубови кои се уплатени на посебна
наменска сметка, му се намалува пресметаниот данок
за износот на дадената донација но најмногу до 40% од
пресметаниот данок.
(4) На обврзникот кој донирал финансиски средства
на ракометни клубови кои се уплатени на посебна наменска сметка, му се намалува пресметаниот данок за
износот на дадената донација, но најмногу до 40% од
пресметаниот данок.
(5) На обврзникот кој донирал финансиски средства
на спортски клубови во другите спортови кои не се наведени во ставовите (2), (3) и (4) на овој член, кои се
уплатени на посебна наменска сметка, му се намалува
пресметаниот данок за износот на дадената донација,
но најмногу до 35% од пресметаниот данок.
(6) За остварување на правото од ставовите (2), (3),
(4) и (5) на овој член, клубовите треба да се натпреваруваат во национален систем на натпревари каде има
натпреварување во организирана лига и да имаат регистрирана и активна младинска школа.
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(7) За дадените донации на најмногу еден спортски
клуб во календарската година кој не учествува во организирана национална лига, на обврзникот му се намалува пресметаниот данок за износот на дадената донација но најмногу до 5% од пресметаниот данок.
(8) За остварување на правото од ставовите (1), (2),
(3), (4), (5) и (7) на овој член обврзникот треба да поседува потврда од Агенцијата за млади и спорт дека субјектите кои се корисници на добиените донации се субјекти кои ги исполнуваат условите за користење на
правото на даночно намалување согласно со Законот за
спортот.
(9) Доколку на даночниот обврзник или на правен
субјект кој е капитално или управувачки поврзан со даночниот обврзник или е во сопственост или управуван
од лице во роднинска врска во сите линии до втор степен со лице од даночниот обврзник, му бидат вратени
донираните финансиски средства од страна на спортските федерации, Македонскиот олимписки комитет и
спортските клубови директно или преку набавка на
стоки и услуги од даночниот обврзник, го должи данокот кој би го платил доколку не го користел намалувањето од овој член.
(10) Спортските федерации, Македонскиот олимписки комитет и спортските клубови кои добиле финансиски средства за кои е искористено правото на даночно намалување согласно со одредбите на овој член,
ги користат средствата согласно со намените утврдени
со Законот за спортот.
(11) Искористеното право за намалување на
пресметаниот данок на добивка согласно со одредбите
на овој член, го исклучува правото на даночно поттикнување кај данокот на добивка согласно со Законот за
донации и спонзорства во јавните дејности.
Член 30-б
(1) На обврзникот кој донирал финансиски средства
на активни спортисти од олимписките спортови и кои
таквиот статус го стекнуваат според услови и критериуми пропишани во Законот за спортот, кои средства се
уплатени на посебна наменска сметка, му се намалува
пресметаниот данок за износот на дадената донација но
најмногу до износот од 10% од пресметаниот данок.
(2) На обврзникот кој донирал финансиски средства
на активни спортисти од неолимписки спортови и кои
таквиот статус го стекнуваат според услови и критериуми пропишани во Законот за спортот, кои средства се
уплатени на посебна наменска сметка, му се намалува
пресметаниот данок за износот на дадената донација но
најмногу до износот од 5% од пресметаниот данок.
(3) За остварување на правото од ставовите (1) и (2)
на овој член обврзникот треба да поседува потврда од
Агенцијата за млади и спорт дека субјектите кои се корисници на добиените донации се субјекти кои ги исполнуваат условите за користење на правото на даночно намалување согласно со Законот за спортот.
(4) Доколку на даночниот обврзник или на правен
субјект кој е капитално или управувачки поврзан со даночниот обврзник или е во сопственост или управуван
од лице во роднинска врска во сите линии до второ колено со лице од даночниот обврзник, му бидат вратени
донираните финансиски средства од страна на спортистите од ставовите (1) и (2) на овој член директно или
преку набавка на стоки и услуги од даночниот обврзник, го должи данокот кој би го платил доколку не го
користел намалувањето од овој член.
(5) Спортистите кои добиле финансиски средства за
кои е искористено правото на даночно намалување согласно со одредбите на овој член, ги користат средствата согласно со намените утврдени со Законот за
спортот.
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(6) Искористеното право за намалување на пресметаниот данок на добивка согласно со одредбите на овој
член, го исклучува правото на даночно поттикнување
кај данокот на добивка согласно со Законот за донации
и спонзорства во јавните дејности.
Член 30-в
Даночните поттикнувања од членовите 30-а ставови
(1), (2), (3), (4), (5) и (7) и 30-б ставови (1) и (2) можат
да бидат остварени само по еден од наведените основи
и не можат да се кумулираат.“.
Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе
започне да се применува од 1 јануари 2017 година.
__________
L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TATIM MBI
FITIM
Neni 1
Në Ligjin për tatimin mbi fitim (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 112/14, 129/15 dhe
23/16) në nenin 9 në paragrafin (1) pas pikës 3 shtohet pikë
e re 3-а) si vijon:
“3-a) shpenzimet për vendosje (bujtje ose bujtje me
mëngjes) dhe transport të personave të cilët nuk janë të
punësuar te paguesi vendor, e të cilët janë të angazhuar në
lidhje me realizimin e punës te paguesi në funksion të
veprimtarisë së tij, nëse të njëjtat nuk janë të
dokumentuara,“.
Neni 2
Pas nenit 30 shtohet tre nene të reja 30-а, 30-b dhe 30-v
si vijojnë:
„Neni 30-a
(1) Obliguesit i cili ka dhuruar mjete financiare në
federata sportive dhe Komitetin olimpik maqedonas të cilat
janë të paguara në llogari të posaçme të dedikuar, i
zvogëlohet tatimi i llogaritur për shumën e donacionit të
dhënë por më së shumti deri në 40% nga tatimi i llogaritur.
(2) Obliguesit i cili ka dhuruar mjete financiare në
klubet futbollistike të cilat janë të paguara në llogari të
posaçme të dedikuar, i zvogëlohet tatimi i llogaritur për
shumën e donacionit të dhënë por më së shumti deri në
50% nga tatimi i llogaritur.
(3) Obliguesit i cili ka dhuruar mjete financiare në
klubet basketbollistike të cilat janë të paguara në llogari të
posaçme të dedikuar, i zvogëlohet tatimi i llogaritur për
shumën e donacionit të dhënë por më së shumti deri në
40% nga tatimi i llogaritur.
(4) Obliguesit që ka dhuruar mjete financiare në klubet
henbollistike të cilat janë të paguara në llogari të posaçme
të dedikuar, i zvogëlohet tatimi i llogaritur për shumën e
donacionit të dhënë por më së shumti deri në 40% nga
tatimi i llogaritur.
(5) Obliguesit që ka dhuruar mjete financiare në klube
sportive në sporte tjera të cilët nuk janë theksuar në
paragrafët (2), (3) dhe (4) të këtij neni, që janë të paguara
në llogari të posaçme të dedikuar, i zvogëlohet tatimi i
llogaritur për shumën e donacionit të dhënë por më së
shumti deri në 35% nga tatimi i llogaritur.
(6) Për realizimin e të drejtës nga paragrafët (2), (3),
(4) dhe (5) të këtij neni, klubet duhet të garojnë në sistemin
nacional të garave ku ka ndeshje në ligë të organizuar dhe
të kenë të regjistruar dhe shkollë aktive rinore.
(7) Për donacionet e dhëna në më së shumti një klub
sportiv në vitin kalendarik i cili nuk merr pjesë në ligë të
organizuar nacionale, obliguesit tatimor i zvogëlohet tatimi
i llogaritur për shumën e donacionit të dhënë por më së
shumti deri në 5% nga tatimi i llogaritur.
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(8) Për realizimin e të drejtës nga paragrafët (1), (2),
(3), (4), (5) dhe (7) të këtij neni obliguesi tatimor duhet të
posedojë vërtetim nga Agjencia e Rinisë dhe Sportit se
subjektet që janë shfrytëzues të donacioneve të marra janë
subjekte që i plotësojnë kushtet për shfrytëzim të së drejtës
të zvogëlimit tatimor në pajtim me Ligjin për sport.
(9) Nëse obliguesit tatimor ose subjektit juridik i cili
është me kapital ose me menaxhim i lidhur me obliguesin
tatimor ose është në pronësi ose i menaxhuar nga personi
në lidhje farefisnore në të gjitha vijat në shkallë të dytë me
personin nga obliguesi tatimor, i kthehen mjetet financiare
të dhuruara nga ana e federatave sportive, Komiteti olimpik
maqedonas dhe klubet sportive në mënyrë të drejtpërdrejtë
ose përmes furnizimit të mallrave dhe shërbimeve nga
obliguesi tatimor, e ka borxh tatimin të cilin do ta paguante
nëse nuk e ka shfrytëzuar zvogëlimin nga ky nen.
(10) Federatat sportive, Komiteti olimpik maqedonas
dhe klubet sportive të cilat kanë marrë mjete financiare për
të cilat është shfrytëzuar e drejta të zvogëlimit tatimor në
pajtim me dispozitat nga ky nen, i shfrytëzojnë mjetet në
pajtim me dedikimet e përcaktuara me Ligjin për sport.
(11) E drejta e shfrytëzuar për zvogëlimin e tatimit të
llogaritur mbi fitim në pajtim me dispozitat nga ky nen, e
përjashton të drejtën e nxitjes tatimore te tatimi mbi fitim
në pajtim me Ligjin për donacione dhe sponsorime në
veprimtaritë publike.
Neni 30-b
(1) Obliguesit që ka dhuruar mjete financiare te
sportistët aktivë nga sportet olimpike dhe të cilët statusin e
tillë e marrin sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuara në
Ligjin për sport, mjete të cilat janë paguar në llogari të
posaçme të dedikuar, i zvogëlohet tatimi i llogaritur për
shumën e donacionit të dhënë por më së shumti deri në
shumën nga 10% nga tatimi i llogaritur.
(2) Obliguesit i cili ka dhuruar mjete financiare në
sporte aktive nga sportet joolimpike dhe të cilët statusin e
tillë e marrin sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuara
me Ligjin për sport, mjete të cilat janë paguar në llogari të
posaçme të dedikuar, i zvogëlohet tatimi i llogaritur për
shumën e donacionit të dhënë por më së shumti deri në
shumën nga 5% nga tatimi i llogaritur.
(3) Për realizimin e të drejtës nga paragrafët (1) dhe (2)
të këtij neni obliguesi tatimor duhet të posedojë vërtetim
nga Agjencia e Rinisë dhe Sportit se subjektet të cilët janë
shfrytëzues të donacioneve të marra janë subjekte të cilët i
plotësojnë kushtet për shfrytëzimin e të drejtës së
zvogëlimit tatimor në pajtim me Ligjin për sport.
(4) Nëse obliguesit tatimor ose subjektit juridik i cili
është i lidhur në me kapital ose me menaxhimi me
obliguesin tatimor ose është në pronësi ose i menaxhuar
nga personi në lidhje farefisnore në të gjitha vijat në brez të
dytë me personin nga obliguesi tatimor, i kthehen mjetet
financiare të dhuruara nga ana e sportistëve nga paragrafët
(1) dhe (2) të këtij neni, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose
përmes furnizimit të mallrave dhe shërbimeve nga
obliguesi tatimor, e ka borxh tatimin të cilin do ta paguante
nëse nuk e ka shfrytëzuar zvogëlimin nga ky nen.
(5) Sportistët të cilët kanë marrë mjete financiare për të
cilat është shfrytëzuar e drejta e zvogëlimit tatimor në
pajtim me dispozitat nga ky nen, i shfrytëzojnë mjetet në
pajtim me dedikimet të përcaktuara me Ligjin për sport.
(6) E drejta e shfrytëzuar për zvogëlimin e tatimit të
llogaritur mbi fitim në pajtim me dispozitat e këtij neni, e
përjashton të drejtën e nxitjes tatimore te tatimi mbi fitim
në pajtim me Ligjin për donacione dhe sponsorime në
veprimtaritë publike.
Neni 30 - v
Nxitjet tatimore nga nenet 30-a paragrafët (1), (2), (3),
(4), (5) dhe (7) dhe 30-b paragrafët (1) dhe (2) mund të
realizohen vetëm sipas njërës nga bazat e theksuara dhe
nuk mund të grumbullohen.“.
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Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa do të fillojë
të zbatohet nga 1 janari 2017.
__________
4207.
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 БАНКИТЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за банките,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 17 октомври 2016 година.
Бр. 08-4453/1
17 октомври 2016 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 БАНКИТЕ
Член 1
Во Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ број 67/2007, 90/2009, 67/10, 26/13,
15/15 и 153/15), во членот 2 точката 2) се менува и
гласи:
„Системски значајна банка“ е банка со седиште во
Република Македонија чие работење со сериозни проблеми или престанување со работење (пропаѓање) може
да доведе до појава на системски ризик;“.
Точката 29) се менува и гласи:
„Сопствени средства“ е збир на основниот капитал
и дополнителниот капитал на банката, a oсновниот капитал се состои од редовен основен капитал и додатен
основен капитал;”.
По точката 29 се додаваат две нови точки 29-а) и
29-б), кои гласат:
„29-а) „Системски ризик“ е ризик од нарушувања
во финансискиот систем со потенцијал да предизвика
сериозни негативни последици врз финансискиот систем и целата економија;
29-б) „Задолженост“ е сооднос меѓу вкупната билансна и вонбилансна актива на банката и нејзините
сопствени средства;”.
Точката 37) се брише.
Точките 38), 39) и 40) стануваат точки 37), 38) и
39).
Член 2
Во членот 6 став (2) се брише.
Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (2) и (3).
Членот 9 се брише.

Член 3

Член 4
Во членот 18 став (2) точката 9) се менува и гласи:
„постоењето блиски врски или организациската или
сопственичката структура на банката или на групата на
која ќе ѝ припаѓа, може да го отежне извршувањето
ефикасна супервизија и преземањето корективни
мерки, на поединечна или на консолидирана основа“.
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Во ставот (4) зборовите: „спречување на перење пари и финансирање на тероризам“ се заменуваат со зборовите: „финансиско разузнавање“.
Член 5
Во членот 56 став (3) зборот „дозвола“се заменува
со зборот „согласност“.
Член 6
Во членот 59 став (6) точката 7) се менува и гласи:
„постоењето блиски врски или сопственичката или
организациската структура на лицето или на групата на
која ѝ припаѓа, може да го отежне вршењето ефикасна
супервизија и преземањето корективни мерки, на поединечна или на консолидирана основа;“.
Член 7
Во членот 61 став (1) точката 7) се менува и гласи:
„влошена финансиска состојба на акционер со квалификувано учество или која било друга информација
дека акционер со квалификувано учество повеќе не ги
исполнува условите од членовите 13, 18 и 59 од овој
закон, доколку банката на кој било начин дошла до
таква информација;“.
Член 8
Во членот 64 став (4) по зборот „пропишува“ се додаваат зборовите: „условите што треба да ги исполнат
одделни позиции за да можат да се вклучат во сопствените средства и ризично пондерираната актива на банката, позициите за кои е потребна претходна согласност од гувернерот на Народната банка за нивно вклучување во сопствените средства и начинот на издавање
на таа согласност,“.
Член 9
Во членот 65 по ставот (1) се додава нов став (2),
кој гласи:
„(2) При исполнување на обврската од ставот (1) од
овој член, банката е должна да одржува најмалку:
1) стапка на редовниот основен капитал во износ од
4,5% од ризично пондерираната актива и
2) стапка на основниот капитал во износ од 6% од
ризично пондерираната актива.“.
Ставот (2) кој станува став (3) се менува и гласи:
„(3) Гувернерот може да пропише повисоки стапки
од пропишаните во ставовите (1) и (2) на овој член за
една или повеќе банки во земјата, доколку е тоа потребно поради природата, видот и обемот на активностите што ги врши банката и ризиците на кои е изложена како резултат на тие активности, вклучувајќи ги и
ризиците кои произлегуваат од макроекономското опкружување.“.
Член 10
Во делот VIII по глава 1 се додава нова глава 1-а и
нов наслов со осум нови членa 65-а, 65-б, 65-в, 65-г,
65-д, 65-ѓ, 65-е и 65-ж, кои гласат:
„1-а Заштитни слоеви на капиталот
Член 65-а
(1) Банката е должна да ги одржува следниве заштитни слоеви на капиталот:
1) заштитен слој за зачувување на капиталот;
2) противцикличен заштитен слој на капиталот;
3) заштитен слој на капиталот за системски значајни банки и
4) системски заштитен слој на капиталот.
(2) Заштитните слоеви на капиталот од ставот (1) на
овој член се исполнуваат единствено со позиции што
се дел од редовниот основен капитал.
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(3) Збирот од заштитните слови од ставот (1) го
претставува вкупниот износ на заштитни слоеви.
(4) Банката не може да го користи износот на редовниот основен капитал кој го одржува за исполнување на некој од заштитните слоеви на капиталот за исполнување на другите заштитни слоеви на капиталот
од ставот (1) на овој член, ниту за исполнување на барањата од членот 65 и мерките од членовите 132 став
(2) точка 3) и 133 став (2) точка 2) алинеја 6 од овој закон.
1-а.1. Заштитен слој за зачувување на капиталот
Член 65-б
Банката е должна да одржува заштитен слој за зачувување на капиталот во износ од 2,5% од ризично пондерираната актива.
1-а.2. Противцикличен заштитен слој на капиталот
Член 65-в
(1) Банката е должна да пресмета и одржува противцикличен заштитен слој на капиталот.
(2) Противцикличниот заштитен слој претставува
производ меѓу ризично пондерираната актива и специфичната стапка на противцикличен заштитен слој.
(3) Специфичната стапка на противцикличен заштитен слој претставува пондериран просек на стапките
на противцикличен заштитен слој на капиталот од членовите 65-г и 65-д од овој закон.
Член 65-г
(1) Советот на Народната банка донесува методологија за утврдување на стапката на противцикличен
заштитен слој на капиталот за изложености во Република Македонија.
(2) Методологијата од ставот (1) на овој член се заснова на индикаторите кои ги имаат предвид кредитниот циклус, ризиците поврзани со кредитниот раст и карактеристиките на домашната економија.
(3) Врз основа на методологијата од ставот (1) на
овој член, Народната банка на квартална основа ја утврдува потребната стапка на противцикличен заштитен
слој на капиталот за изложености во Република Македонија и е должна на својата интернет страница да ја
објави оваа стапка, доколку е таа поголема од 0%.
(4) Стапката на противцикличен заштитен слој на
капиталот од ставот (3) на овој член може да изнесува
до 2,5%.
(5) По исклучок, Народната банка може да утврди и
повисока стапка на противцикличен заштитен слој на
капиталот за изложености во Република Македонија
доколку, врз основа на индикаторите пропишани во
методологијата од ставот (1) на овој член, се утврди дека е тоа потребно.
(6) Објавата од ставот (3) од овој член ги содржи
особено следниве информации:
1) висината на стапката од ставот (3) од овој член;
2) индикаторот или индикаторите врз чија основа е
утврдена стапката од ставот (3) на овој член;
3) образложение за причините поради кои се воведува или менува стапката од ставот (1) на овој член;
4) датумот од кој банката е должна да ја применува
стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот, доколку се воведува или зголемува стапката од
ставот (3) на овој член;
5) образложение на причините за одредување на датумот од кој банката е должна да ја применува стапката на противцикличен заштитен слој на капиталот,
доколку периодот на објавување на стапката е пократок од 12 месеци и
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6) индикативен период во кој не се очекува зголемување на стапката, со напомена дека тој период може
да се промени, во случај на намалување на стапката од
ставот (3) на овој член.
Член 65-д
(1) За изложеностите во друга земја, банката е
должна да ја применува стапката на противцикличен
заштитен слој на капиталот, што е објавена од Народната банка на својата интернет страница.
(2) При определување на висината на стапката од
ставот (1) на овој член, Народната банка треба да ја
има во предвид стапката на противцикличен заштитен
слој на капитал што е утврдена од надлежниот орган на
другата земја.
(3) Објавата од ставот (1) на овој член ги содржи
особено следниве информации:
1) висината на стапката од ставот (1) на овој член и
земјата на која се однесува,
2) образложение за причините поради кои се воведува или менува стапката од ставот (1) на овој член,
3) датумот од кој банката е должна да ја применува
стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот, доколку се воведува или зголемува стапката од
ставот (1) на овој член и
4) образложение на причините за одредување на датумот од кој банката е должна да ја применува стапката на противцикличен заштитен слој на капиталот,
доколку периодот на објавување на стапката е пократок од 12 месеци.
1-а.3. Заштитниот слој на капиталот за системски
значајни банки
Член 65-ѓ
(1) Советот на Народната банка ја пропишува методологијата за идентификување системски значајни банки која содржи критериуми за идентификување системски значајни банки и начин на распоредување на системски значајните банки во пет подкатегории, врз основа на кој се определува заштитниот слој на капиталот за системски значајни банки, кој може да се движи
од 1% до 3,5% од ризично пондерираната актива.
(2) Врз основа на методологијата од ставот (1) на
овој член, Народната банка најмалку еднаш годишно
ги идентификува системски значајните банки, ги распоредува во соодветните поткатегории и ја утврдува
потребната стапка на заштитен слој на капиталот за
системски значајни банки што треба да ја одржува системски значајната банка од секоја поткатегорија.
(3) Народната банка е должна:
1) да ја извести банката којашто ја идентификувала
како системски значајна банка за стапката на заштитен
слој на капиталот која треба да ја одржува и
2) на својата интернет страна да објавува листа на
системски значајни банки.
(4) Доколку банката која е идентификувана како
системски значајна банка е подружница на странска
банка, Народната банка е должна да го извести надлежниот орган на земјата во која е седиштето на странската банка за воведената обврска за издвојување заштитен слој на капиталот за системски значајни банки.
(5) Доколку банката која е идентификувана како
системски значајна банка е подружница на банка од
земја-членка на Европската унија, Народната банка ги
известува и Европската комисија и Европскиот одбор
за системски ризици за воведената обврска за издвојување заштитен слој на капиталот за системски значајни
банки.
(6) Банката која е идентификувана како системски
значајна банка е должна да изработи план за опоравување согласно со методологијата за изработка на план
за опоравување.
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(7) Советот на Народната банка ја пропишува методологијата за изработка на планот за опоравување од
ставот (6) на овој член, која ги содржи елементите кои
го сочинуваат планот за опоравување, неговото доставување до Народната банка и начинот на оценка од
страна на Народната банка.
1-а.4. Системски заштитен слој на капиталот
Член 65-е
(1) Гувернерот на Народната банка може да пропише системски заштитен слој на капиталот за сите или
за една или повеќе банки во земјата, доколку е тоа потребно заради ограничување на ризикот од нарушување
на финансискиот систем или на домашната економија,
поради активностите што ги вршат една или повеќе
банки или ризиците на кои се изложени.
(2) Стапката на системски заштитен слој на капиталот за утврдување на системски заштитен слој на капиталот може да се движи од 1% до 3% од ризично пондерираната актива и може да биде различна за различни банки или групи на банки.
(3) Народната банка е должна на својата интернет
страница да го објави воведувањето на системски заштитен слој на капиталот. Објавата ги содржи особено
следниве информации:
1) стапката на системски заштитен слој на капиталот,
2) банката која е должна да ја одржува соодветната
стапка од точка 1) на овој став,
3) образложение на причините поради кои се воведува заштитен слој на капиталот, само доколку со образложението не се загрозува стабилноста на финансискиот систем во земјата,
4) датумот од кога банката е должна да ја применува стапката на системскиот заштитен слој на капиталот
и
5) името на земјите, доколку на изложеностите кон
клиенти од тие земји се применува системски заштитен
слој на капиталот.
(4) По воведувањето на системскиот заштитен слој
на капиталот, Народната банка е должна најмалку еднаш на две години да ја разгледа потребата за ревидирање или за укинување на овој заштитен слој на капиталот.
(5) Доколку обврската за одржување на системски
заштитен слој на капиталот се однесува на банка кој е
подружница на странска банка, Народната банка е
должна да го извести надлежниот орган на земјата во
која е седиштето на странската банка за воведената обврска, најмалку еден месец пред воведувањето на обврската.
(6) Доколку обврската за одржување на системски
заштитен слој на капиталот се однесува на банка која е
подружница на банка од земја-членка на Европската
унија, Народната банка ги известува Европската комисија и Европскиот одбор за системски ризици.
(7) Народната банка е должна да ја извести Владата
на Република Македонија за воведувањето на системски заштитен слој на капиталот, најмалку еден месец
пред објавата согласно со ставот (3) на овој член.
Член 65-ж
(1) Банката која го исполнува вкупниот износ на
заштитни слоеви од членот 65-а од овој закон не смее
да врши распределба на резултатот од работењето поврзана со позициите од редовниот основен капитал што
би довела до намалување на редовниот основен капитал и неисполнување на вкупниот износ на заштитните
слоеви.
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(2) Банката која не го исполнува вкупниот износ на
заштитни слоеви од членот 65-а од овој закон е должна
да пресмета максимален износ за распределба, согласно со методологија пропишана од Советот на Народната банка и за тоа да ја извести Народната банка.
(3) Без да го пресмета максималниот износ за распределба, банката од ставот (2) на овој член не смее да:
1) врши распределба на резултатот од работењето
поврзана со позициите од редовниот основен капитал;
2) презема обврска за исплата на варијабилни надоместоци или да исплаќа варијабилни надоместоци ако
обврската за плаќање ја презела во времето кога банката не го исполнувала вкупниот износ на заштитни слоеви и
3) врши исплати врз основа на инструментите коишто се дел од додатниот основен капитал.
(4) Банката од ставот (2) на овој член може преку
дејствијата од ставот (3) на овој член да го распредели
само максималниот износ за распределба согласно со
методологијата од ставот (2) на овој член.
(5) Распределбата на резултатот од работењето поврзана со позициите од редовниот основен капитал од
ставовите (1) и (3) на овој член се однесува на:
1) исплата на дивиденда во готово;
2) распределба во форма на бонусни акции или на
други капитални инструменти коишто се дел од редовниот основен капитал;
3) откуп на сопствени акции или на други капитални инструменти коишто се дел од редовниот основен
капитал и
4) отплата на износи уплатени во капитални
инструменти коишто се дел од редовниот основен капитал.
(6) Ограничувањата на распределбата пропишани
со овој член се применуваат само на плаќањата кои
предизвикуваат намалување на редовниот основен капитал или намалување на добивката и само доколку
неплаќањето не значи исполнување на услови за воведување стечајна или ликвидациона постапка, согласно
со овој закон.
(7) Банката од ставот (2) на овој член е должна да
изработи план за зачувување на капиталот и да го достави до Народната банка најдоцна во рок од 10 дена по
датумот кога утврдила дека повеќе не го исполнува
вкупниот износ на заштитни слоеви на капиталот.
(8) Со методологијата од ставот (2) на овој член,
Советот на Народната банка го пропишува и видот на
информациите што банката од ставот (2) на овој член
ги доставува до Народната банка и содржината на планот за зачувување на капиталот.
(9) Народната банка може да го одбие планот за зачувување на капиталот од ставот (7) на овој член доколку смета дека тој нема да обезбеди доволно капитал
за исполнување на вкупниот износ на заштитни слоеви
на капиталот.”.
Член 11
Во членот 68 став (1) се додава нова точка 1), која
гласи:
„1) методологија за управување со ризиците;”.
Точките 1), 2), 3) и 4) стануваат точки 2), 3), 4) и 5).
Во точката 5) која станува точка 6) сврзникот „и“ се
заменува со точка и запирка и се додава нова точка 7),
која гласи:
„7) методологија за управување со ризикот на задолженост, со која, меѓу другото, се уредува начинот
на утврдување и следење на стапките на задолженост
и“.
Точката 6) станува точка 8).
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Член 12
Членот 70 се менува и гласи:
„Изложеноста на банка кон лице ги опфаќа вкупните билансни и вонбилансни побарувања на банката од
тоа лице, вклучувајќи ги и вложувањата во хартии од
вредност издадени од тоа лице, без оглед на целите за
кои се стекнати хартиите од вредност.“.
Член 13
Во членот 71 став (6) износот „3.000.000„„ се заменува со износот „6.000.000„„.
Член 14
Во членот 78 став (6) зборовите: „Во рамките на“ се
заменуваат со зборовите:
„Во период од три години од стекнувањето, во“.
Ставот (7) се брише.
Член 15
Во членот 83 став (1) по зборот „финансиите“ се
става запирка и се додаваат зборовите: „да ги познава
правилата за добро корпоративно управување“.
Ставот (3) се менува и гласи:
„Член на управен одбор на банка може во исто време да биде и член на најмногу два органи на надзор односно неизвршен член на одбор на директори во најмногу две небанкарски финансиски институции или
нефинансиски институции.”.
Ставот (4) се менува и гласи:
„Член на надзорен одбор на банка може во исто
време да биде и:
- член на еден орган на управување и на еден орган
на надзор, односно да извршува една функција на извршен и една функција на неизвршен член на одбор на
директори во небанкарски финансиски институции или
нефинансиски институции или
- член на три органи на надзор, односно да извршува три функции на неизвршен член на одбор на директори на небанкарски финансиски институции или нефинансиски иституции.“.
По ставот (4) се додаваат четири нови става (5), (6),
(7) и (8), кои гласат:
„(5) Член на управен одбор на банка не може да
биде и лице кое е управител, член на управен одбор
или извршен член на одбор на директори во кое било
домашно или странско трговско друштво.
(6) Ограничувањата од ставот (2) точка 7) и ставовите (3), (4) и (5) на овој член, не се однесуваат на
членство во:
1) органи на непрофитни организации на волонтерска основа, без надоместок и
2) во органи на трговски друштва кои припаѓаат на
иста банкарска група во Република Македонија или во
странство.
(7) Во случаите кога банката, како дел од банкарска
група, спроведува политики на групата, членовите на
надзорниот и/или управниот одбор треба да обезбедат
тие политики да се соодветни за банката и се во согласност со законите на Република Македонија и стандардите на Народната банка.
(8) Банката мора да обезбеди мнозинството од членовите на надзорниот и управниот одбор да се достапни на барање на Народната банка.“.
Член 16
Членот 84 се се менува и гласи:
„(1) Лицата со посебни права и одговорности се
должни да работат единствено во интерес на банката и
на нејзините депоненти и да постапуваат со внимание
на уреден и совесен трговец.
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(2) Доколку лицата со посебни права и одговорности утврдат дека одлуката на органите на банката е
спротивна на закон или на друг пропис донесен врз основа на закон или дека според својата содржина е таква
што може да ја загрози ликвидноста на банката и нејзината стабилност и сигурност, се должни за ова писмено
да го известат надзорниот одбор и Народната банка.”.
Член 17
Во членот 86 став (1) точките 2) и 3) се бришат.
Точката 4) станува точка 2).
Точките 5) и 6) се бришат.
Точките 7), 8), 9), 10) и 11) стануваат точки 3), 4),
5), 6) и 7).
Во точката 12) која станува точка 8) зборовите: „и
одборот за ревизија„„ се бришат.
Во точката 13) која станува 9) по зборот „ревизија„„
се додаваат зборовите: „и одлучува по предлогот за
раскинување на договорот со друштвото за ревизија
и„„.
Точката 14) се брише.
Точката 15) станува точка 10).
Член 18
Во членот 88 став (2) зборовите: „и нето должник
на банката“ се бришат.
По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4),
кои гласат:
„(3) Членовите на надзорниот одбор треба да имаат
соодветни знаења и искуство за извршување на своите
надлежности, да избегнуваат судир на интересите и да
посветуваат доволно време за извршување на обврските што произлегуваат од надлежностите пропишани со овој закон.
(4) Членовите на надзорниот одбор треба заедно да
имаат знаења и искуство потребни за независен надзор
на работењето на банката, а особено за разбирање на
активностите што ги врши банката и на материјалните
ризици на кои е изложена.“.
По ставот (3) кој станува став (5) се додава нов став
(6), кој гласи:
„(6) Исто лице не може да биде независен член на
надзорниот одбор во иста банка подолго од три последователни мандата.“.
Ставот (4) станува став (7).
Во ставот (5) кој станува став (8) зборот „месечно“
се заменува со зборот „квартално“.
Член 19
Во членот 89 став (3) се менува и гласи:
„Надзорниот одбор ги врши и следниве работи:
1) ја усвојува деловната политика и развојниот план
на банката;
2) именува и разрешува членови на управниот одбор на банката;
3) именува и разрешува членови на одборот за управување со ризици;
4) именува и разрешува членови на одборот за ревизија;
5) го усвојува финансискиот план на банката;
6) организира служба за внатрешна ревизија;
7) го одобрува годишниот план на службата за
внатрешна ревизија;
8) ја усвојува политиката за сигурност на информативниот систем;
9) ги усвојува политиките за управување со ризици
на банката;
10) усвојува политика за избегнување судир на интересите со која се идентификуваат можните судири на
интереси и мерките и активностите за нивно спречување;
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11) усвојува политика за наградување, во согласност со деловната политика, развојниот план, финансискиот план и политиката за избегнување судир на
интересите на банката;
12) донесува и спроведува политика за начинот на
избор, следење на работењето и на разрешување на
членовите на надзорниот одбор, одборот за управување
со ризици, одборот за ревизија и управниот одбор;
13) ги разгледува извештаите за работењето на управниот одбор на банката;
14) ги разгледува извештаите на одборот за управување со ризици;
15) ги разгледува извештаите на одборот за ревизија;
16) ги разгледува извештаите на службата за внатрешна ревизија;
17) ги разгледува извештаите на лицето/службата за
контрола на усогласеноста на работењето на банката со
прописите;
18) ја одобрува годишната сметка и финансиските
извештаи на банката;
19) одобрува изложеност спрема лице од над 20%
од сопствените средства на банката, со исклучок на изложеност врз основа на купување на хартии од вредност издадени од Народната банка и Република Македонија;
20) одобрува трансакции со поврзани лица со банката во износ од над 6.000.000 денари;
21) го одобрува стекнувањето на капитални делови
и купувањето на хартии од вредност, поголеми од 5%
од сопствените средства на банката, освен купување на
хартии од вредност издадени од Народната банка и Република Македонија;
22) го одобрува предлогот на одборот за ревизија за
назначување на друштво за ревизија, или предлогот за
раскинување на договорот со друштвото за ревизија и е
одговорен за обезбедување на соодветна ревизија;
23) ја усвојува политиката за вршење на внатрешна
ревизија;
24) ги разгледува извештаите на супервизијата, други извештаи доставени од Народната банка, Управата
за јавни приходи и други надлежни институции и
предлага, односно презема мерки и активности за надминување на утврдените неусогласености и слабости
во работењето на банката;
25) го одобрува годишниот извештај за работењето
на банката и доставува писмено мислење по истиот до
собранието на банката;
26) го разгледува извештајот на друштвото за ревизија и доставува писмено мислење по истиот до собранието на акционери;
27) го усвојува кодексот за корпоративно управување со кој се уредуваат правилата за управување и за
надзор на банката и
28) го усвојува етичкиот кодекс на банката.“.
Член 20
Во членот 90 став (3) по зборот „години“, се додава
запирка и зборовите: „да имаат познавање за работењето на банката, нејзините производи и услуги и да имаат
познавање за ризиците на кои е изложена банката“.
Во ставот (5) по точка 9) се додава нова точка 10),
која гласи:
„10) оценка на усогласеноста на цените на производите и услугите што ги нуди банката со нивото на преземен ризик, во согласност со деловната политика и
развојниот план на банката;“.
Во точката 10) која станува точка 11) зборовите:
„најмалку еднаш месечно го известува надзорниот одбор, а најмалку еднаш на три месеца одборот за ревизија“ се заменуваат со зборовите: „квартално го известува надзорниот одбор“.
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Точката 11) која станува точка 12) се менува и
гласи:
„12) одобрува изложеност спрема лице од над 10%
до 20% од сопствените средства на банката;“.
Член 21
Во членот 91 став (9) точката 9) се менува и гласи:
„предлага назначување на друштвото за ревизија и
раскинување на склучен договор со друштво за ревизија и“.
Ставот (11) се менува и гласи:
„Одборот за ревизија поднесува полугодишен и годишен извештај за својата работа до надзорниот одбор
на банката. Во годишниот извештај е содржана оцената
од ставот (10) на овој член.“.
Член 22
Во членот 92 став (3) се менува и гласи:
„Членовите на управниот одбор треба заедно да поседуваат стручни знаења и искуство потребни за независно управување на банката, а особено за разбирање
на активностите што ги врши банката и на материјалните ризици на кои е изложена, во согласност со правилата за корпоративно управување од членот 82 став (3)
од овој закон.“.
Член 23
Во членот 93 точката 8) се брише.
Точките 9), 10) и 11) стануваат точки 8), 9) и 10).
Член 24
Во членот 94 став (1) по точката 6) се додава нова
точка 7), која гласи:
„7) донесување и спроведување политика за начинот на избор, следење на работењето и на разрешување
на лица со посебни права и одговорности, освен за членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со
ризици, одборот за ревизија и управниот одбор;“.
Точките 7), 8), 9) и 10) стануваат точки 8), 9), 10) и
11).
Во ставот (3) зборот „месечно“ се заменува со зборот „квартално“.
Член 25
Во членот 97 став (4) зборовите: „собранието на
банката и до“ се бришат.
Член 26
Во членот 99 став (5) зборот „тримесечен“ се заменува со зборот „полугодишен“.
Член 27
Во членот 107 став (1) во точката 2) сврзникот „и“
се заменува со точка и запирка.
Точката 3) се менува и гласи:
„банката работела и/или работи спротивно на прописите и/или е исполнет услов за укинување на дозволата за основање и работење на банка, согласно со членот 154 од овој закон и“.
По точката 3) се додава нова точка 4), која гласи:
„4) постојат значителни отстапувања и слабости во
функционирањето на системите на внатрешна контрола во процесот на финансиско известување.“.
Член 28
Во членот 112 став (3) по точката 7) се додаваат две
нови точки 8) и 9), кои гласат:
„8) на писмено барање на Агенцијата за управување
со одземен имот, во согласност со закон;
9) на писмено барање на нотар во рамките на водењето оставинска постапка, согласно со закон;“
Точките 8), 9) и 10) стануваат точки 10), 11) и 12).
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Член 29
Во членот 131 став (1) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите:
„или доколку е тоа потребно заради одржување на сигурноста и стабилноста на банката или на банкарскиот
систем во целина.„„.
Во ставот (3) во точката 1) зборовите: „и нивното
влијaние врз стабилноста и сигурноста на банката, нејзините депоненти и банкарскиот систем во целина„„ се
бришат.
По точката 2) се додава нова точка 3), која гласи:
„3) потребата за одржување на сигурноста и стабилноста на банката или на банкарскиот систем во целина;„„.
Точките 3) и 4) стануваат точки 4) и 5).
Член 30
Во членот 132 став (1) воведната реченица се менува и гласи: „Гувернерот презема редовни мерки при утврдени незаконитости и/или неправилности во работењето на банката или банкарската група и тоа особено,
но не исклучиво ако:“.
Во точката 6) по зборот „средства“ се додаваат зборовите: „и/или адекватно ниво на заштитни слоеви на
капиталот“.
Во ставот (2) точката 3) се менува и гласи:
„со мнозинството членови на надзорниот и/или со
членовите на управниот одбор на банката да склучи
меморандум со рокови за отстранување на неправилностите, усогласување со прописите, постигнување и
одржување построги супервизорски стандарди од стандардите утврдени во членовите 68, 71, 72, 73, 74, 78, 79
и 81 од овој закон, постигнување и одржување повисок
износ на сопствени средства и/или повисока стапка на
адекватност на капиталот или постигнување и одржување на адекватен износ на заштитни слоеви на капиталот, поединечно и вкупно и“.
Член 31
Во членот 133 став (1) во воведната реченица зборовите: „кога сериозно ги прекршуваат прописите на
банката“ се бришат.
Точката 1) се менува и гласи:
„ќе оцени дека постои опасност за одржување или
за нарушување на сигурноста и стабилноста на банката
или на банкарскиот систем во целина;”.
Во точката 7) по зборот „средства“ се додаваат зборовите: „и/или заштитните слоеви на капиталот“.
Точката 11) се менува и гласи:
„ја попречува Народната банка во извршувањето на
супервизијата, консолдираната супервизија и преземањето мерки;“.
По точката 11) се додава нова точка 12), која гласи:
„12) го попречува друштвото за ревизија во извршувањето на ревизијата;“.
Во точката 12) која станува точка 13) точката на
крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и„„ и се
додава нова точка 14), која гласи:.
„14) постоењето блиски врски на банката, на лицата
во кои банката има капитален дел или на другите членови на групата на која и припаѓа банката со други лица го попречува извршувањето супервизија и консолидирана супервизија или спроведувањето на мерките
преземени во согласност со овој закон.“.
Во ставот (2) точка 2) во алинејата 6 по зборот „закон“ се додава запирка и зборовите: „вклучувајќи и
зголемување на сопствените средства преку распределба на добивката на крајот на годината“.
Во алинејата 7 зборовите: „70, 71, 72, 73 и 74“ се
заменуваат со зборовите: „68, 71, 72, 73, 74, 78, 79 и
81“.
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По алинејата 7 се додава нова алинеја 8, која гласи:
„- изврши продажба на капитални делови во други
правни лица,“.
Во точката 3) во алинејата 1 по зборот „дивиденда“
се додаваат зборовите: „или друг надоместок што го
плаќа банката за инструменти коишто се дел од нејзиниот основен капитал“.
Во алинејата 5 по зборот „банката„„ се додаваат
зборовите „или со други лица,“.
Член 32
Членот 137 се менува и гласи:
„(1) За акциите стекнати спротивно со членот 59 од
овој закон и акциите за кои е повлечена издадената
согласност согласно со членот 153 од овој закон, гувернерот донесува решение со кое утврдува дека на акционерот кој ги стекнал тие акции истите не му носат право на глас и го задолжува да ги отуѓи акциите во определен рок, кој не може да биде подолг од 180 дена, освен во случаите од членот 59 став (2) од овој закон, кога гувернерот може да определи и подолг рок.
(2) Акционерот е должен да ги отуѓи акциите во роковите определени со решението од ставот (1) на овој
член.
(3) На акционерот кој нема да ги отуѓи акциите во
роковите определени со решението од ставот (1) на
овој член, гувернерот со решение му наложува во рок
од 10 дена од добивањето на решението да ја овласти
Народната банка во негово име да спроведе продажба
на акциите.
(4) Акционерот е должен да го даде овластувањето
во рокот од ставот (3) на овој член.
(5) За акционерот кој нема да го даде овластувањето во определениот рок, гувернерот донесува решение
со кое утврдува дека акциите, покрај правото на глас,
не му носат и право на исплата на дивиденда и дека истиот не може да биде или да стане акционер со квалификувано учество во банка.
(6) Гувернерот во рок од осум дена од донесување
на решението од ставот (5) на овој член донесува решение за спроведување на продажба на акциите во име на
акционерот од ставот (5) на овој член.
(7) Доколку во периодот од донесувањето на решението од ставот (5) на овој член до продажбата на акциите банката им исплати дивиденда на останатите акционери, дивидендата за акционерот од ставот (5) на
овој член се распределува во општата резерва на банката.“.
Член 33
Во членот 138 ставови (1) и (2), во ставот (6) точките 1) и 2) и во ставовите (11) и (12) зборовите: „137
став (3)“ се заменуваат со зборовите: „137 став (6) “.
Член 34
Во членот 153 во точката 2) бројот „57“ и запирката
се бришат.
Точката 3) се менува и гласи:
„член на надзорниот и/или управниот одбор не ја
спроведува деловната политика на банката;“.
По точката 3) се додава нова точка 4), која гласи:
„(4) член на надзорниот и/или управниот одбор не
ги почитува одредбите од овој закон, со што ја загрозува сигурноста и стабилноста на банката и нејзините доверители и;“.
Точката 4) станува точка 5).
Член 35
Во членот 154 став (1) точката 14) се менува и
гласи:
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„бројот на членовите на надзорниот и/или управниот одбор се намалил под законскиот минимум, а банката подолго од шест месеци не добила согласност за
член на управен одбор или на надзорен одбор поради
тоа што не предложила лице кое ги исполнува условите од овој закон.“.
Член 36
Во членот 170 по ставот (2) се додава нов став (3),
кој гласи:
„(3) Решението од ставот (1) на овој член се доставува до банката на која е отворена ликвидациска постапка, до банката којашто ја презела исплатата на осигурените депозити, Фондот за осигурување на депозити и
Министерството за финансии, во рок од три дена од денот на донесувањето.“.
Ставот (3) станува став (4).
Во ставот (4) кој станува став (5) зборовите: „ставот
(3)“ се заменува со зборовите: „ставот (4)“.
По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:
„(6) Народната банка е должна да го објави решението од ставот (1) на овој член во средствата за јавно информирање и да го огласи на видно место во банката.“.
Член 37
Во членот 172 став (2) по зборовите: „Главата III
дел 2“ се става запирка и се додаваат зборовите: „дел
3“, а по зборовите: „дел 4,“ се додаваат зборовите:
„дел 5 член 18 став (5),“.
Член 38
Во членот 187 став (1) во точката 4) зборовите: „64
став (3), 68, 69 став (2), 70 став (2), 71 став (8) и 72 став
(3)“ се заменуваат со зборовите: „64 став (3), 65-е став
(2), 68, 69 став (2), 71 став (8) и 72 став (3);„„.
Член 39
По членот 188 се додава нов член 188-а, кој гласи:
„Член 188-а
Глоба во износ од 200.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на акционер правно лице, односно трговец поединец, доколку не даде овластување на Народната банка во рокот пропишан
со решение на гувернерот (член 137 став (4)).”.
Член 40
Во членот 189 став (3) зборот „тримесечен“ се заменува со зборот „полугодишен“.
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на лице со
посебни права и одговорности во штедилница, доколку
не постапува или постапува спротивно на одредбите за
судир на интересите од членот 100 од овој закон.“.
Член 41
По членот 189 се додава нов член 189-а, кој гласи:
„Член 189-а
Глоба во износ од 60.000 до 100.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на акционер - физичко лице, доколку не даде овластување на
Народната банка во рокот пропишан со решение на гувернерот (член 137 став (4)).”.
Член 42
(1) Банките се должни да го усогласат своето работење со одредбите на овој закон во рок од девет месеци
од денот на влегувањето во сила на овој закон.
(2) Независните членови на надзорните органи на
банката назначени до денот на влегувањето во сила на
овој закон, продолжуваат да ги вршат своите функции
до истекување на мандатот за кој се назначени.
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Член 43
Подзаконските акти предвидени со овој закон, ќе се
донесат во рок од пет месеци од денот на влегувањето
во сила на овој закон.
Член 44
Одредбите од членот 9 со кој во членот 65 се додава нов став (2) и во членот 10 со кој се додаваат осум
нови члена 65-а, 65-б, 65-в, 65-г, 65-д, 65-ѓ, 65-е и 65-ж
од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 март
2017 година.
Член 45
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 BANKA
Neni 1
Në Ligjin për banka (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 67/2007, 90/2009, 67/10, 26/13, 15/15
dhe 153/15), në nenin 2 pika 2) ndryshohet si vijon:
“Bankë e rëndësishme sistemore” është banka me seli
në Republikën e Maqedonisë puna e të cilës me probleme
serioze ose me ndërprerje të punës (dështim) mund të çojë
në paraqitjen e rrezikut sistematik;”.
Pika 29) ndryshohet si vijon:
“Mjete personale” është përmbledhje e kapitalit
themelor dhe kapitalit plotësues të bankës, ndërsa kapitali
themelor përbëhet nga kapitali themelor i rregullt dhe
kapitali themelor shtesë;".
Pas pikës 29 shtohen dy pika të reja 29-a) dhe 29-b) si
vijon:
“29-a) “Rrezik sistemor” është rrezik nga prishjet në
sistemin financiar me potencial për të shkaktuar pasoja
serioze negative ndaj sistemit financiar dhe gjithë
ekonomisë;
29-b) “Ngarkim me borxh” është raporti ndërmjet
aktivit të përgjithshëm të bilancit dhe jashtë bilancit dhe
mjetet e tij personale;”.
Pika 37 ) shlyhet.
Pikat 38), 39) dhe 40) bëhen pika 37), 38) dhe 39).
Neni 2
Në nenin 6 paragrafi (2) shlyhet.
Paragrafët (3) dhe (4) bëhen paragrafë (2) dhe (3).
Neni 3
Neni 9 shlyhet.
Neni 4
Në nenin 18 paragrafi (2) pika 9) ndryshohet si vijon:
“ekzistimi i lidhjeve të afërta ose struktura organizuese
ose pronësore e bankës ose grupit që do t‟i përkasë, mund
ta vështirësojë realizimin e supervizionit efikas dhe
marrjen e masave korrigjuese, të bazës individuale ose
konsoliduese.".
Në paragrafin (4) fjalët: “parandalim i larjes së parave
dhe financim i terrorizmit” zëvendësohen me fjalët:
“zbulim financiar”.
Neni 5
Në nenin 56 në paragrafin (3) fjala “leje” zëvendësohet
me fjalën “pëlqim”.
Neni 6
Në nenin 59 paragrafi (6) pika 7) ndryshohet si vijon:

“ekzistimi i lidhjeve të afërta ose struktura organizuese
ose pronësore e personit ose grupit që i përket, mund ta
vështirësojë realizimin e supervizionit efikas dhe marrjen e
masave
korrigjuese,
në bazë
individuale
ose
konsoliduese.".
Neni 7
Në nenin 61 paragrafi (1) pika 7) ndryshohet si vijon:
“gjendje e vështirësuar financiare e aksionarit me
pjesëmarrje të kualifikuar ose cila do informatë tjetër se
aksionari me pjesëmarrje të kualifikuar më tej nuk i
plotëson kushtet nga nenet 13, 18 dhe 59 të këtij ligji, nëse
banka në cilën do mënyrë ka ardhur deri te informatë e
tillë;”.
Neni 8
Në nenin 64 në paragrafin (4) pas fjalës “përcakton”
shtohen fjalët: “kushtet që duhet t‟i plotësojnë pozita të
caktuara që të mund të përfshihen në mjetet personale dhe
aktivin e rrezikshme të ponderuar të bankës, pozitat për të
cilat është i nevojshëm pëlqim paraprak nga guvernatori i
Bankës Popullore për përfshirjen e tyre në mjetet personale
dhe mënyrën e lëshimit të atij pëlqimi;”.
Neni 9
Në nenin 65 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2)
si vijon:
“(2) Gjatë plotësimit të detyrimit nga paragrafi (1) të
këtij neni, banka është e detyruar të mbajë së paku:
1) shkallë të kapitalit të rregullt themelor në shumë prej
4, 5% nga aktivi i rrezikshëm i ponderuar dhe
2) shkallë të kapitalit themelor në shumë prej 6% nga
aktivi i rrezikshëm i ponderuar.”.
Paragrafi (2) i cili bëhet paragraf (3) ndryshohet si
vijon:
“(3) Guvernatori mund të përcaktojë shkallë më të larta
nga ato të përcaktuara në paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni
për një ose më shumë banka në vend, nëse kjo është e
nevojshme për shkak të natyrës, llojit dhe vëllimit të
aktiviteteve që i kryen banka dhe rreziqeve në të cilat është
e ekspozuar si rezultat i atyre aktiviteteve, duke përfshirë
edhe rreziqet të cilat dalin nga rrethi makroekonomik.”
Neni 10
Në pjesën VIII pas kapitullit 1 shtohet kapitull i ri 1-a
dhe titull i ri me tetë nene të reja 65-а, 65-b, 65-v, 65-g,
65-d, 65-gj, 65-е dhe 65-zh si vijojnë:
“1-a Shtresat mbrojtëse të kapitalit ”
Neni 65-a
(1) Banka është e detyruar t‟i mirëmbajë këto shtresa
mbrojtëse të kapitalit:
1) shtresën mbrojtëse për rruajtjen e kapitalit;
2) shtresën mbrojtëse kundërciklike të kapitalit;
3) shtresën mbrojtëse të kapitalit për banka të
rëndësishme sistemore dhe
4) shtresën sistemore mbrojtëse të kapitalit.
(2) Shtresat mbrojtëse të kapitalit nga paragrafi (1) i
këtij neni plotësohen vetëm me pozita që janë pjesë nga
kapitali themelor i rregullt.
(3) Përmbledhja nga shtresat mbrojtëse nga paragrafi
(1) e paraqet shumën e përgjithshme të shtresave
mbrojtëse.
(4) Banka mund ta shfrytëzojë shumën e kapitalit të
rregullt themelor të cilin e mirëmban për plotësimin e
ndonjërit nga shtresat mbrojtëse të kapitalit për plotësimin
e shtresave tjera mbrojtëse të kapitalit nga paragrafi (1) i
këtij neni, as për plotësimin e kërkesave nga neni 65 dhe
masat nga nenet 132 paragrafi (2) pika 3) dhe 133 paragrafi
(2) pika 2) alineja 6 të këtij ligji.
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1-a. 1. Shtresa mbrojtëse për ruajtjen e kapitalit
Neni 65-b
Banka është e detyruar të mirëmbajë shtresë mbrojtëse
për ruajtjen e kapitalit në shumë prej 2,5% nga aktivi i
rrezikshëm i ponderuar.
1-a. 2. Shtresa mbrojtëse kundërciklike e kapitalit
Neni 65-v
(1) Banka është e detyruar të llogarisë dhe mirëmbajë
shtresë mbrojtëse kundërciklike të kapitalit.
(2) Shtresa mbrojtëse kundërciklike paraqet prodhim
ndërmjet aktivit të rrezikshëm të ponderuar dhe shkallës
specifike të shtresës mbrojtëse kundërciklike.
(3) Shkalla specifike e shtresës mbrojtëse kundërciklike
paraqet mesatare të ponderuar të shkallëve të shtresës
mbrojtëse kundër ciklike të kapitalit nga nenet 65-g dhe
65-d të këtij ligji.
Neni 65-g
(1) Këshilli i Bankës Popullore miraton metodologji
për përcaktimin e shkallës së shtresës mbrojtëse
kundërciklike të kapitalit për ekspozime në Republikën e
Maqedonisë.
(2) Metodologjia nga paragrafi (1) i këtij neni bazohet
në indikatorët që i kanë parasysh ciklin kreditor, rreziqet të
lidhura me rritjen kreditore dhe karakteristikat e ekonomisë
vendase.
(3) Në bazë të metodologjisë nga paragrafi (1) i këtij
neni, Banka Popullore në bazë katërmujore e përcakton
shkallën e nevojshme të shtresës mbrojtëse kundërciklike
të kapitalit për ekspozime në Republikën e Maqedonisë
dhe është e detyruar në ueb faqen e vet ta publikojë këtë
shkallë, nëse është më e madhe se 0%.
(4) Shkalla e shtresës mbrojtëse kundërciklike të
kapitalit nga paragrafi (3) i këtij neni mund të arrijë deri në
2,5%.
(5) Me përjashtim, Banka Popullore mund të përcaktojë
edhe shkallë më të lartë të shtresës mbrojtëse kundërciklike
të kapitalit për ekspozime në Republikën e Maqedonisë
nëse, në bazë të indikatorëve të përcaktuar në
metodologjinë nga paragrafi (1) i këtij neni, përcaktohet se
ajo është e nevojshme.
(6) Shpallja nga paragrafi (3) i këtij neni i përmban
posaçërisht këto informata:
1) lartësinë e shkallës nga paragrafi (3) i këtij neni,
2) indikatorin ose indikatorët në bazë të të cilëve është
përcaktuar shkalla nga paragrafi (3) i këtij neni,
3) arsyetimin për shkaqet për të cilat vendoset ose
ndryshohet shkalla nga paragrafi (1) i këtij neni,
4) datën nga e cila banka është e detyruar ta zbatojë
shkallën e shtresës mbrojtëse kundërciklike të kapitalit,
nëse vendoset ose rritet shkalla nga paragrafi (3) i këtij
neni,
5) arsyetimin e shkaqeve për përcaktimin e datës nga e
cila banka është e detyruar ta zbatojë shkallën e shtresës
mbrojtëse kundërciklike të kapitalit, nëse periudha e
shpalljes së shkallës është më e shkurtër se 12 muaj dhe
6) periudhën indikative në të cilën nuk pritet rritje e
shkallës, me dedikim se ajo periudhë mund të ndryshohet,
në rast të zvogëlimit të shkallës nga paragrafi (3) i këtij
neni.
Neni 65-d
(1) Për ekspozimet në vend tjetër, banka është e
detyruar ta zbatojë shkallën e shtresës mbrojtëse
kundërciklike të kapitalit, që është shpallur nga Banka
Popullore në ueb faqen e vet.
(2) Gjatë përcaktimit të lartësisë së shkallës nga
paragrafi (1) i këtij neni, Banka Popullore duhet ta ketë
parasysh shkallën e shtresës mbrojtëse kundërciklike të
kapitalit që është përcaktuar nga organi kompetent i vendit
tjetër.
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(3) Shpallja nga paragrafi (1) i këtij neni i përmban
posaçërisht këto informata:
1) lartësinë e shkallës nga paragrafi (1) i këtij neni dhe
vendin me të cilin ka të bëjë,
2) arsyetimin për shkaqet për të cilat vendoset ose
ndryshohet shkalla nga paragrafi (1) i këtij neni,
3) datën nga e cila banka është e detyruar ta zbatojë
shkallën e shtresës mbrojtëse kundërciklike të kapitalit,
nëse vendoset ose rritet shkalla nga paragrafi (1) i këtij
neni dhe
4) arsyetimin e shkaqeve për përcaktimin e datës nga e
cila banka është e detyruar ta zbatojë shkallën e shtresës
mbrojtëse kundërciklike të kapitalit, nëse periudha e
shpalljes së shkallës është më e shkurtë se 12 muaj.
1-a.3. Shtresa mbrojtëse e kapitalit për banka të
rëndësishme sistemore
Neni 65-gj
(1) Këshilli i Bankës Popullore e përcakton
metodologjinë për identifikimin e bankave të rëndësishme
sistemore e cila përmban kritere për identifikimin e
bankave të rëndësishme sistemore dhe mënyrën e radhitjes
së bankave të rëndësishme sistemore në pesë nën kategori,
në bazë të të cilës përcaktohet shtresa mbrojtëse e kapitalit
për banka të rëndësishme sistemore, e cila mund të lëvizë
nga 1% deri në 3,5% nga aktivi i rrezikshëm i ponderuar.
(2) Në bazë të metodologjisë nga paragrafi (1) i këtij
neni, Banka Popullore së paku një herë në vit i identifikon
bankat e rëndësishme sistemore, i radhit në nënkategori
përkatëse dhe e përcakton shkallën e nevojshme të shtresës
mbrojtëse të kapitalit për banka të rëndësishme sistemore
që duhet ta mirëmbajë bankën e rëndësishme sistemore nga
secila nënkategori.
(3) Banka Popullore është e detyruar:
1) ta njoftojë bankën të cilën e ka identifikuar si bankë
të rëndësishme sistemore për shkallën e shtresës mbrojtëse
të kapitalit të cilën duhet ta mirëmbajë dhe
2) në faqen e saj të internetit të shpallë listë të bankave
të rëndësishme sistemore.
(4) Nëse banka e cila është e identifikuar si bankë e
rëndësishme sistemore është filial i bankës së huaj, Banka
Popullore është e detyruar ta njoftojë organin kompetent të
vendit në të cilin është selia e bankës së huaj për vendosjen
e detyrimit për ndarjen e shtresës mbrojtëse të kapitalit për
banka të rëndësishme sistemore.
(5) Nëse banka e cila është e identifikuar si bankë e
rëndësishme sistemore është degë e bankës nga vend anëtar
i Bashkimit Evropian, Banka Popullore i njofton edhe
Komisionin Evropian edhe Këshillin Evropian për rreziqe
sistemore për detyrimin e vendosur për ndarjen e shtresës
mbrojtëse të kapitalit për banka të rëndësishme sistemore.
(6) Banka e cila është e identifikuar si bankë e
rëndësishme sistemore është e detyruar të përpilojë plan
për rimëkëmbje në pajtim me metodologjinë për përpilimin
e planit për rimëkëmbje.
(7) Këshilli i Bankës Popullore e përcakton
metodologjinë për përpilimin e planit për rimëkëmbje nga
paragrafi (6) i këtij neni, i cili i përmban elementet të cilat
e përbëjnë planin për rimëkëmbje, dorëzimin e tij te Banka
Popullore dhe mënyrën e vlerësimit nga Banka Popullore.
1-a.4. Shtresa mbrojtëse sistemore e kapitalit
Neni 65 - e
(1) Guvernatori i Bankës Popullore mund të përcaktojë
shtresë mbrojtëse sistemore të kapitalit për të gjitha ose për
një ose më shumë banka në vend, nëse ajo është e
nevojshme për shkak të kufizimit të rrezikut nga prishja e
sistemit financiar ose të ekonomisë vendase, për shkak të
aktiviteteve që i kryejnë një ose më shumë banka ose
rreziqeve në të cilat janë të ekspozuara.
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(2) Shkalla e shtresës mbrojtëse sistemore të kapitalit
për përcaktimin e shtresës mbrojtëse sistemore të kapitalit
mund të lëvizë nga 1% deri në 3% nga aktivi i rrezikshëm
i ponderuar dhe mund të jetë ndryshe për banka të
ndryshme ose grup të bankave.
(3) Banka Popullore është e detyruar në faqen e saj të
internetit ta shpallë vendosjen e shtresës mbrojtëse
sistemore të kapitalit. Shpallja i përmban posaçërisht këto
informata:
1) shkallën e shtresës mbrojtëse sistemore të kapitalit,
2) bankën e cila është e detyruar ta mirëmbajë shkallën
përkatëse nga pika 1) e këtij paragrafi,
3) arsyetimin e shkaqeve për të cilat vendoset shtresë
mbrojtëse e kapitalit, vetëm nëse me arsyetim nuk
kërcënohet stabiliteti i sistemit financiar në vend,
4) datën prej kur banka është e detyruar ta zbatojë
shkallën e shtresës mbrojtëse sistemore të kapitalit dhe
5) emrin e vendeve, nëse në ekspozimet ndaj klientëve
nga ato vende zbatohet shtresë mbrojtëse sistemore e
kapitalit.
(4) Pas vendosjes së shtresës mbrojtëse sistemore të
kapitalit, Banka Popullore është e detyruar së paku një
herë në dy vjet ta shqyrtojë nevojën për revidimin ose për
heqjen e kësaj shtrese mbrojtëse të kapitalit.
(5) Nëse detyrimi për mirëmbajtjen e shtresës
mbrojtëse të kapitalit ka të bëjë me bankën e cila është
degë e bankës së huaj, Banka Popullore është e detyruar ta
njoftojë organin kompetent të vendit në të cilin është selia
e bankës së huaj për detyrimin e vendosur, së paku një
muaj para vendosjes së detyrimit.
(6) Nëse detyrimi për mirëmbajtjen e shtresës
mbrojtëse sistemore të kapitalit ka të bëjë me bankën e cila
është degë nga vendi anëtar i Bashkimit Evropian, Banka
Popullore i njofton Komisionin Evropian dhe Këshillin
Evropian për rreziqet sistemore.
(7) Banka Popullore është e detyruar ta njoftojë
Qeverinë e Republikës së Maqedonisë për vendosjen e
shtresës mbrojtëse sistemore të kapitalit, së paku një muaj
para shpalljes në pajtim me paragrafin (3) të këtij neni.
Neni 65 - zh
(1) Banka e cila e plotëson shumën e përgjithshme të
shtresave mbrojtëse nga neni 65-a nga ky ligj nuk guxon të
bëjë shpërndarje të rezultatit nga puna e lidhur me pozitat
nga kapitali themelor i rregullt që do të çonte në
zvogëlimin e kapitalit themelor të rregullt dhe
mosplotësimin e shumës së përgjithshme të shtresave
mbrojtëse.
(2) Banka e cila nuk e plotëson shumën e përgjithshme
të shtresave mbrojtëse nga neni 65-a i këtij ligji është e
detyruar të llogarisë shumë maksimale për shpërndarje, në
pajtim me metodologjinë e përcaktuar nga Këshilli i
Bankës Popullore dhe për atë ta njoftojë Bankën
Popullore.
(3) Pa e llogaritur shumën maksimale për shpërndarje,
banka nga paragrafi (2) i këtij neni nuk guxon të:
1) kryejë shpërndarje të rezultatit nga puna e lidhur me
pozitat nga kapitali themelor i rregullt;
2) të marrë detyrim për pagesë të kompensime variabile
ose të paguajë kompensime variabile nëse detyrimin për
pagesë e ka marrë gjatë kohës kur banka nuk e ka plotësuar
shumën e përgjithshme të shtresave mbrojtëse dhe
3) të kryejë pagesë në bazë të instrumenteve që janë
pjesë nga kapitali i shtuar themelor.
(4) Banka nga paragrafi (2) i këtij nenin nëpërmjet
veprimtarive nga paragrafi (3) i këtij neni, mund ta
shpërndajë vetëm shumën maksimale për shpërndarje në
pajtim me metodologjinë nga paragrafi (2) i këtij neni.
(5) Shpërndarja e rezultatit nga puna e lidhur me
pozitat nga kapitali themelor i rregullt nga paragrafët (1)
dhe (3) të këtij neni kanë të bëjnë me:
1) pagesë e dividendit me para në dorë,
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2) shpërndarjen në formë të aksionit bonos ose në
instrumente tjera kapitale që janë pjesë nga kapitali
themelor i rregullt,
3) grumbullimin e aksioneve personale ose të
instrumenteve tjera kapitale që janë pjesë nga kapitali
themelor i rregullt dhe
4) pagesën e shumave të paguara në instrumente
kapitale që janë pjesë nga kapitali themelor i rregullt.
(6) Kufizimet e përcaktimit të përkufizuara me këtë nen
aplikohen vetëm për pagesat që shkaktojnë reduktim të
kapitalit themelor të rregullt ose zvogëlim të fitimit dhe
vetëm nëse mospagimi nuk nënkupton plotësim të kushteve
për nisje të procedurës për falimentim ose likuidim, në
pajtim me këtë ligj.
(7) Banka nga paragrafi (2) i këtij neni është e obliguar
të përpunojë plan për ruajtjen e kapitalit dhe ta parashtrojë
në Bankën Popullore më së shumti në afat prej dhjetë
ditëve pas datës kur ka konstatuar se nuk e plotëson më
shumën e përgjithshme të shtresave mbrojtëse të kapitalit.
(8) Me metodologjinë nga paragrafi (2) i këtij neni,
Këshilli i Bankës Popullore e përcakton edhe llojin e
informatave të cilat banka nga paragrafi (2) i këtij neni i
dërgon në Bankën Popullore dhe përmbajtjen e planit për
ruajtjen e kapitalit.
(9) Banka Popullore mund ta refuzojë planin për
ruajtjen e kapitalit nga paragrafi (7) i këtij neni nëse
konsideron se i njëjti nuk do të sigurojë kapital të
mjaftueshëm për plotësimin e shumës së përgjithshme të
shtresave mbrojtëse të kapitalit.
Neni 11
Në nenin 68 paragrafi (1) shtohet pikë e re 1) si vijon:
“1) metodologji për menaxhim me rreziqet;”.
Pikat 1), 2), 3) dhe 4) bëhen pikat 2) 3) 4)dhe 5).
Në pikën 5) që bëhet pika 6) lidhëza “dhe”
zëvendësohet me pikëpresje dhe shtohet pikë e re 7) si
vijon:
“7) metodologjia për menaxhim me rrezikun e
ngarkimit me borxh, me të cilën, ndër të tjera, rregullohet
mënyra e përcaktimit dhe përcjelljes së shkallëve të
ngarkimit me borxh dhe”.
Pika 6) bëhet pika 8).
Neni 12
Neni 70 ndryshohet si vijon:
“Ekspozimi i bankës ndaj personit i përfshin kërkesat e
përgjithshme të bilanit dhe jashtë bilanit të bankës nga ai
person, duke përfshirë edhe investimet e letrave me vlerë të
emetuara nga ai person, pavarësisht prej qëllimeve për të
cilat janë fituar letrat me vlerë.”.
Neni 13
Në nenin 71 në paragrafin (6) shuma “3.000.000”
zëvendësohet me shumën “6.000.000”.
Neni 14
Në nenin 78 në paragrafin (6) fjalët: “Në suazat e"
zëvendësohen me fjalët: “Në periudhë prej tre viteve nga
marrja, në".
Paragrafi (7) shlyhet.
Neni 15
Në nenin 83 në paragrafin (1) pas fjalës “financat”
vihet presje dhe shtohen fjalët: “t‟i ketë të njohura rregullat
për menaxhim cilësor korporativ”.
Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
“Anëtar i këshillit drejtues të bankës në të njëjtën kohë
mund të jetë edhe anëtar i më së shumti dy organeve të
mbikëqyrjes përkatësisht anëtar joekzekutiv i bordit të
drejtorëve në më së shumti dy institucione financiare
jobankare ose institucione jofinanciare.”.
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Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:
“Anëtar i këshillit mbikëqyrës të bankës në të njëjtën
kohë mund të jetë edhe:
- anëtar i një organi të menaxhimit dhe një organi të
mbikëqyrjes, përkatësisht të ushtrojë një funksion të
anëtarit ekzekutiv dhe një funksion të anëtarit joekzekutiv
të drejtorëve në institucione jobankare financiare ose
institucione jofinanciare, ose
- anëtar i tre organeve të mbikëqyrjes, përkatësisht të
ushtrojë tre funksione të anëtarit joekzekutiv të bordit të
drejtorëve të institucioneve financiare jobankare ose
institucioneve jofinanciare.”.
Pas paragrafit (4) shtohen katër paragrafë të rinj (5),
(6), (7) dhe (8) si vijojnë:
“(5) Anëtar i këshillit drejtues të bankës nuk mund të
jetë edhe personi që është menaxher, anëtar i këshillit
drejtues ose anëtar ekzekutiv i bordit të drejtorëve në
cilëndo shoqëri tregtare të vendit ose të huaj.
(6) Kufizimet nga paragrafi (2) pika 7) dhe paragrafët
(3), (4) dhe (5) të këtij neni, nuk kanë të bëjnë me
anëtarësinë në:
1) organe të organizatave joprofituese në bazë
vullnetare, pa kompensim dhe
2) në organe të shoqërive tregtare që janë pjesë të
grupit të njëjtë bankar në Republikën e Maqedonisë ose
jashtë shtetit.
(7) Në rastet kur banka, si pjesë e grupit bankar, zbaton
politika të grupit, anëtarët e këshillit mbikëqyrës dhe/ose
drejtues duhet të sigurohen se ato politika janë të
përshtatshme për banjën dhe janë në pajtim me ligjet e
Republikës së Maqedonisë dhe standardet e Bankës
Popullore.
(8) Banka duhet të sigurojë shumicën e anëtarëve të
këshillit mbikëqyrës dhe drejtues të jenë në dispozicion për
kërkesat e Bankës Popullore.”.
Neni 16
Neni 84 ndryshohet si vijon:
“(1) Personat me të drejta dhe përgjegjësi të veçanta
janë të obliguar të punojnë në interes të bankës dhe
deponentëve të saj dhe të veprojnë me vëmendje për tregtar
serioz dhe të përgjegjshëm.
(2) Nëse personat me të drejta dhe përgjegjësi të
veçanta konstatojnë se vendimi i organeve të bankës është
në kundërshtim me ligj ose akt tjetër të miratuar në bazë të
ligjit ose që sipas përmbajtjes së vet paraqet rrezik për
likuiditetin e bankës dhe stabilitetit dhe sigurisë së saj, janë
të obliguar për këtë me shkrim të njoftojnë këshillin
mbikëqyrës dhe Bankën Popullore.".
Neni 17
Në nenin 86 paragrafi (1) pikat 2) dhe 3) shlyhen.
Pika 4) bëhet pika 2).
Pikat 5) dhe 6) shlyhen.
Pikat 7), 8), 9), 10) dhe 11) bëhen pikat 3), 4), 5), 6)
dhe 7).
Në pikën 12) që bëhet pika 8) fjalët: “dhe këshilli për
revizion” shlyhen.
Në pikën 13) që bëhet pika 9) pas fjalës “revizion”
shtohen fjalët: “dhe vendos sipas propozimit për anulim të
marrëveshjes me shoqërinë për revizion dhe".
Pika 14) shlyhet.
Pika 15) bëhet pika 10).
Neni 18
Në nenin 88 në paragrafin (2) fjalët: “dhe neto debitor i
bankës" shlyhen.
Pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe
(4) si vijojnë:
“(3) Anëtarët e këshillit mbikëqyrës duhet të kenë
njohuri dhe përvojë adekuate për realizimin e
kompetencave të veta, t'i shmangen konfliktit të interesave
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dhe të përkushtojnë kohë të mjaftueshme për kryerjen e
obligimeve që rezultojnë nga kompetencat e përcaktuara
me këtë ligj.
Anëtarët e Këshillit mbikëqyrës duhet bashkërisht të
kenë njohuri dhe përvojë të nevojshme për mbikëqyrje të
pavarur për punën e bankës, kurse veçanërisht për të
kuptuar aktivitetet që i kryen banka dhe rreziqet materiale
të cilave u është nënshtruar.”.
Pas paragrafit (3) që bëhet paragrafi (5) shtohet
paragraf i ri (6) si vijon:
“Person i njëjtë nuk mund të jetë anëtar i pavarur i
këshillit mbikëqyrës në bankën e njëjtë për më tepër se tre
mandate të njëpasnjëshme.”.
Paragrafi (4) bëhet paragrafi (7).
Në paragrafin (5) që bëhet paragrafi (8) fjala “mujor”
zëvendësohet me fjalën “tremujor”.
Neni 19
Në nenin 89 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
“Këshilli mbikëqyrës i kryen edhe punët në vijim:
1) miraton politikën afariste dhe planin zhvillimor të
bankës;
2) emëron dhe shkarkon anëtar të këshillit drejtues të
bankës;
3) emëron dhe shkarkon anëtar të këshillit për
menaxhim me rreziqe;
4) emëron dhe shkarkon anëtar të këshillit për revizion;
5) e miraton planin financiar të bankës;
6) organizon shërbim për revizion të brendshëm;
7) miraton planin vjetor të shërbimit për revizion të
brendshëm;
8) miraton politikën për siguri të sistemit informativ;
9) miraton politikat për menaxhim me rreziqet e
bankës;
10) miraton politikë për shmangie të konfliktit të
interesave me të cilën identifikohen kolizionet e mundshme
të interesave dhe masat dhe aktivitetet për parandalimin e
tyre;
11) miraton politikë për shpërblim, në pajtim me
politikën afariste, planin zhvillimor, planin financiar dhe
politikën për shmangie të konfliktit të interesave të bankës;
12) miraton dhe zbaton politikë për mënyrën e
zgjedhjes, përcjellje të punës dhe shkarkim të anëtarëve të
këshillit mbikëqyrës, këshillit për menaxhim me rreziqet,
këshillin për revizion dhe këshillin drejtues;
13) i shqyrton raportet për punën e këshillit drejtues të
bankës;
14) i shqyrton raportet e këshillit për menaxhim me
rreziqet;
15) i shqyrton raportet e këshillit për revizion;
16) shqyrton raportet e shërbimit për revizion të
brendshëm;
17) shqyrton raportet e personit/shërbimit për kontroll
të harmonizimit të punës së bankës me dispozitat;
18) miraton llogarinë vjetore dhe raportet financiare të
bankës;
19) miraton ekspozim ndaj personave me mbi 20% të
mjeteve të bankës, me përjashtim të ekspozimit në bazë të
blerjes së letrave me vlerë të emetuara nga Banka
Popullore e Republikës së Maqedonisë;
20) miraton transaksione me persona të lidhur me
bankën në vlerë prej mbi 6.000.000 denarë;
21) miraton fitimin e pjesëve kapitale dhe blerjen e
letrave me vlerë, më të mëdha se 5% nga mjetet e bankës,
përveç blerjen e letrave me vlerë të emetuara nga Banka
Popullore e Republikës së Maqedonisë;
22) miraton propozimin e këshillit për revizion për
caktim të shoqërisë për revizion, ose propozimin për
anulim të marrëveshjes me shoqërinë për revizion dhe
është përgjegjës për sigurimin e revizionit përkatës;
23) miraton politikën për kryerjen e revizionit të
brendshëm;
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24) shqyrton raportet e supervizionit, raporte tjera të
dërguara nga Banka Popullore, Drejtoria e të Hyrave
Publike dhe institucionet tjera kompetente dhe propozon,
përkatësisht ndërmerr masa dhe aktivitete për tejkalimin e
kundërshtimeve dhe mangësive të konstatuara në punën e
bankës;
25) miraton raportin vjetor për punën e bankës dhe
parashtron mendim me shkrim për të njëjtin në asamblenë
e bankës;
26) shqyrton raportin e shoqërisë për revizion dhe
dërgon mendim me shkrim për të njëjtin në asamblenë e
aksionarëve;
27) miraton kodeksin për menaxhim korporativ me të
cilin rregullohen rregullat për menaxhim dhe për
mbikëqyrje të bankës dhe
28) miraton kodeksin etik të bankës.”.
Neni 20
Në nenin 90 në paragrafin (3) pas fjalës “vite” shtohet
presje dhe fjalët: “të kenë njohuri në punën e bankës,
prodhimet e tyre dhe shërbimet dhe të kenë njohuri për
rreziqet në të cilat është ekspozuar banka ”
Në paragrafin (5) pas pikës 9) shtohet pikë e re 10) si
vijon:
“10) vlerësim i përshtatjes së çmimeve të prodhimeve
dhe shërbimeve që i ofron banka me nivelin e rrezikut të
marrë, në pajtim me politikën afariste dhe planin
zhvillimor të bankës;”
Në pikën 10) që bëhet pika 11) fjalët: “së paku një herë
në muaj e njofton këshillin mbikëqyrës, e së paku një; herë
në tre muaj këshillin për revizion” zëvendësohen me fjalët:
“çdo tre mujor e njofton këshillin mbikëqyrës”
Pika 11) që bëhet pika 12) ndryshohet si vijon:
“12) miraton ekspozim ndaj personit prej mbi 10%
deri në 20% nga mjetet personale të bankës;”.
Neni 21
Në nenin 91 paragrafin (9) pika 9) ndryshohet si vijon:
“propozon emërim të shoqërisë për revizion dhe
ndërprerje të marrëveshjes së lidhur me shoqëri për
revizion dhe”.
Paragrafi (11) ndryshohet si vijon:
“Këshilli për revizion i dërgon raport vjetor dhe
gjysëmvjetor për punën e vet këshillit mbikëqyrës të
bankës. Në raportin vjetor përmbahet vlerësimi nga
paragrafi (10) i këtij neni.”.
Neni 22
Në nenin 92 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
“Anëtarët e këshillit drejtues duhet së bashku të
posedojnë njohuri profesionale dhe përvoja të nevojshme
për menaxhim të pavarur të bankës, ndërsa veçanërisht për
mirëkuptim të aktiviteteve që i kryen banka dhe rreziqeve
materiale në të cilat është e ekspozuar në pajtim me të
drejtat për menaxhim korporativ nga neni 82 paragrafi (3)
të këtij ligji.”.
Neni 23
Në nenin 93 pika 8) shlyhet.
Pikat 9), 10) dhe 11) bëhen pika 8),9) dhe 10).
Neni 24
Në nenin 94 paragrafi (1) pas pikës 6) shtohet pikë e re
7) si vijon:
“7) miratimi dhe zbatimi i politikës për mënyrën e
zgjedhjes, përcjelljen e punës dhe të shkarkimit të
personave me të drejta të veçanta dhe përgjegjësi, vetëm
për anëtarët e këshillit mbikëqyrës, këshillit për menaxhim
me rreziqe, këshillit për revizion dhe këshillit drejtues;”.
Pikat 7), 8) 9) dhe 10) bëhen pika 8), 9), 10) dhe 11).
Në paragrafin (3) fjala “mujor” zëvendësohet me fjalën
“”tremujor”.
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Neni 25
Në nenin 97 në paragrafin (4) fjalët: “kuvendi i bankës
dhe te ” shlyhen.
Neni 26
Në nenin 99 në paragrafin (5) fjala “tremujor”
zëvendësohet me fjalën “gjysmëvjetor”.
Neni 27
Në nenin 107 paragrafi (1) në pikën 2 lidhëza “dhe”
zëvendësohet me pikëpresje.
Pika 3) ndryshohet si vijon
“banka ka punuar dhe/ose punon në kundërshtim me
dispozitat dhe/ose është i plotësuar kushti për ndërprerjen e
lejes për themelimin e punës së bakës, në pajtim me nenin
154 të këtij ligji dhe”.
Në paragrafin 3) shtohet pikë e re 4) si vijon:
“4) ekzistojnë lëshime dhe dobësi të konsiderueshme
në funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm në
procesin e njoftimit financiar.”.
Neni 28
Në nenin 112 paragrafi (3) pas pikës 7) shtohen dy pika
të reja 8) dhe 9) si vijon:
“8) me kërkesën me shkrim të Agjencisë për
Menaxhim me Pronë të Konfiskuar, në pajtim me ligjin;
9) me kërkesën me shkrim në noter në suazat e
udhëheqjes të procedurës të mbetur, në pajtim me ligjin;”.
Pikat 8), 9) dhe 10) bëhen pika 10),11) dhe 12).
Neni 29
Në nenin 131 në paragrafin (1) pika në fund të fjalisë
zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “ose nëse është
e nevojshme për shkak të mbajtjes së sigurisë dhe
stabilitetit të bankës dhe të sistemit bankar në tërësi.”.
Në paragrafin (3) në pikën 1) fjalët: “dhe ndikimi i tyre
ndaj stabilitetit dhe sigurisë së bankës, deponuesit e saj dhe
sistemin bankar në tërësi” shlyhet.
Në pikën 2) shtohet pikë e re 3) si vijon:
“3) nevoja për mirëmbajtjen sigurisë dhe stabilitetit të
bankës dhe të sistemit bankar në tërësi;”.
Pikat 3) dhe 4) bëhen pika 4) dhe 5).
Neni 30
Në nenin 132 në paragrafin (1) fjalia hyrëse ndryshohet
si vijon: “Guvernatori ndërmerr masa të rregullta gjatë
konstatimit të paligjshmërive dhe/ose parregullsive në
punën e bankës ose grupit bankar, edhe atë veçanërisht, por
jo ekskluzivisht, nëse:".
Në pikën 6) pas fjalës “mjete ” shtohen fjalët: “dhe/ose
niveli adekuat i shtresave mbrojtëse të kapitalit”.
Në paragrafin (2) pika 3) ndryshohet si vijon:
“me shumicën e anëtarëve të këshillit mbikëqyrës
dhe/ose me anëtarët e këshillit drejtues të bankës të lidhë
memorandum me afate për mënjanimin e parregullsive,
harmonizimin e dispozitave, arritje dhe mirëmbajtje të
standardeve më të rrepta të supervizionit nga standardet e
përcaktuara në nenet 68, 71, 72, 73, 74, 78, 79 dhe 81 të
këtij ligji, arritje dhe mirëmbajtje shumë më të lartë të
mjeteve personale dhe/ose shkallë më të lartë të kapitalit
adekuat ose arritje dhe mirëmbajtje të shumës adekuate të
shtresave mbrojtëse të kapitalit, në veçanti dhe në
përgjithësi dhe”.
Neni 31
Në nenin 133 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët: “kur
seriozisht i shkelin dispozitat e bankës” shlyhen.
Pika 1) ndryshohet si vijon
“do të vlerësojë se ekziston rrezik për mirëmbajtjen ose
për prishjen e sigurisë dhe stabilitetit të bankës dhe të
sistemit bankar në tërësi;”.
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Në pikën 7) pas fjalës “mjete ” shtohen fjalët: “dhe/ose
shtresa mbrojtëse të kapitalit”.
Pika 11) ndryshohet si vijon:
“e pengon Bankën Popullore në kryerjen e
supevizionit, supervizionit të konsoliduar dhe marrjen e
masave;“.
Në pikën 11) shtohet pikë e re 12) si vijon:
"12) e pengon shoqërinë për revizion në kryerjen e
revizionit;”.
Në pikën 12) e cila bëhet pika 13) pika në fund të
fjalisë zëvendësohet me lidhëzën "dhe" dhe shtohet pikë e
re 14) si vijon:
"14) ekzistimi i lidhjeve të afërta të bakës, të personave
në të cilët banka ka pjesë kapitale të anëtarëve të tjerë të
grupit të cilit i takon banka me persona të tjerë e ndalon
kryerjen e supervizionit dhe supervizionin e konsoliduar
ose zbatimin e masave të marra në pajtim me këtë ligj.”.
Në paragrafin (2) pika 2) në alinenë 6 pas fjalës “ligji”
shtohet presje dhe fjalët: “duke e përfshirë dhe rritjen e
mjeteve personale nëpërmjet ndarjes të fitimit në fund të
vitit”.
Në alinenë 7 fjalët: „70, 71, 72, 73 dhe 74“
zëvendësohen me fjalët „68, 71, 72, 73, 74, 78, 79 dhe
81“.
Me alinenë 7 shtohet aline e re 8 si vijon:
“-kryen shitjen e pjesëve kapitale në persona të tjerë
juridikë,”.
Në pikën 3) në alinenë 1 pas fjalës “dividendë” shtohen
fjalët: “ose tjetër kompensim që e paguan banka për
instrumente që janë pjesë nga kapitali i tij themelor”.
Në alinenë 5 pas fjalës “banka” shtohen fjalët: “ose me
persona të tjerë,”.
Neni 32
Neni 137 ndryshohet si vijon:
“(1) Për aksionet e fituara në kundërshtim me nenin 59
të këtij ligji dhe aksionet për të cilat është tërhequr
pajtueshmëria e dhënë në pajtim me nenin 153 nga ky ligj,
guvernatori miraton aktvendim që vërteton se aksionari i
cili i ka fituar ato aksione të njëjtat nuk i sjellin të drejtë
vote dhe e urdhëron t‟i tjetërsojë aksionet në afat të
caktuar, i cili nuk mund të jetë më i gjatë se 180 ditë,
përveç në rastet nga neni 59 paragrafi (2) të këtij ligji, kur
guvernatori mund të caktojë afat edhe më të gjatë.
(2)Aksionari është i detyruar t‟i tjetërsojë aksionet në
afate të caktuara me aktvendim nga paragrafi (1) i këtij
neni.
(3) Aksionarit që nuk i tjetërson aksionet në afat të
caktuar me aktvendim nga paragrafi (1) i këtij neni,
guvernatori me aktvendim e urdhëron në afat prej 10 ditësh
nga marrja e aktvendimit ta autorizojë Bankën Popullore
ta zbatojë shitjen e aksioneve në emër të tij.
(4) Aksionari është i detyruar ta japë autorizimin në
afat të paragrafit (3) të këtij neni.
(5) Për aksionarin që nuk do ta japë autorizimin në
afatin e caktuar, guvernatori miraton aktvendim me çka
përcakton se aksionet, krahas të drejtë vote, nuk i japin
edhe të të drejtën e pagesës të dividendit dhe se e njëjta
nuk mund të jetë ose të bëhet aksionar me pjesëmarrje
kualifikuese në bankë.
(6) Guvernatori në afat prej tetë ditësh nga miratimi i
aktvendimit nga paragrafi (5) i këtij ligji miraton
aktvendim për zbatimin e shitjes të aksioneve në emër të
aksionarit nga paragrafi (5) i këtij neni.
(7) Nëse në periudhën nga miratimi i aktvendimit nga
paragrafi (5) i këtij neni deri në shitjen e aksioneve banka i
paguan dividendin aksionarëve të tjerë, dividendi për
aksionarin nga paragrafi (5) i këtij neni shpërndahet në
rezervën e përgjithshme të bankës.”.
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Neni 33
Në nenin 138 në paragrafët (1) dhe (2) në paragrafin
(6) pikat 1) dhe 2) dhe paragrafët (11) dhe (12) fjalët: “137
paragrafi (3)” zëvendësohen me fjalët: “137 paragrafi (6)”
Neni 34
Në nenin 153 në pikën 2) numri “57” dhe presja
shlyhen.
Pika 3) ndryshohet si vijon
“anëtari i këshillit mbikëqyrës dhe/ ose këshillit
drejtues nuk e zbaton politikën afariste të bankës;”.
Në pikën 3) shtohet pika e re 4) si vijon:
“(4) anëtari i këshillit mbikëqyrës dhe/ose këshillit
drejtues, nuk i respekton dispozitat e këtij ligji, me çka e
rrezikon sigurinë dhe stabilitetin e bankës dhe kreditorëve
të saj dhe;”.
Pika 4) bëhet pika 5).
Neni 35
Në nenin 154 paragrafin (1) pika 14) ndryshohet si
vijon:
numri i anëtarëve të këshillit mbikëqyrës dhe /ose
këshillit drejtues është zvogëluar nën minimumin ligjor,
ndërsa banka më shumë se gjashtë muaj nuk ka marrë
pëlqim për anëtar të këshillit mbikëqyrës ose të këshillit
drejtues për shkak të asaj që ka propozuar person për
anëtar i cili i plotëson kushtet nga ky ligj.”.
Neni 36
Pas nenit 170, pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri
(3) si vijon:
“(3) Aktvendimi nga paragrafi (1) i këtij neni dorëzohet
te Banka në të cilën është hapur procedura për likuidim,
për bankën e cila ka marrë pagesën e depozitave të
siguruar, Fondi për sigurim të depozitave dhe Ministria për
Financa, në afat prej tri ditëve nga dita e miratimit.”.
Paragrafi (3) bëhet paragraf (4)
Në paragrafin (4) që bëhet paragraf (5) fjalët:
“paragrafi (3)” zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (4)”.
Pas paragrafit (5), shtohet paragrafi i ri (6) si vijon:
“(6) Banka Popullore është e detyruar ta publikojë
aktvendimin nga paragrafi (1) i këtij neni në mjete për
informim publik dhe ta publikojë në vend të dukshëm në
bankë.”.
Neni 37
Në nenin 172 në paragrafin (2) pas fjalëve: “Kreu III
pjesa 2” vendoset presje dhe shtohen fjalët: “pjesa 3”,
ndërsa pas fjalëve: “pjesa 4,” shtohen fjalët: “pjesa 5 neni
18 paragrafi (5),”.
Neni 38
Në nenin 187 paragrafin (1) në pikën 4) fjalët: “64
paragrafin (3), 68, 69 paragrafin (2), 70 paragrafin (2), 71
paragrafin (8) dhe 72 paragrafin (3)” zëvendësohen me
fjalët: “64 paragrafin (3), 65-e paragrafin (2), 68, 69
paragrafin (2), 71 paragrafin (8) dhe 72 paragrafin (3);”.
Neni 39
Pas nenit 188 shtohet nen i ri 188-a si vijon:
“Neni 188-a
Gjobë në shumë prej 200.000 eurosh në kundërvlerë
me denarë do t‟i kumtohet për kundërvajtje aksionaritperson juridik përkatësisht tregtarit individ, nëse nuk jep
autorizim në Bankën Popullore në afat të përcaktuar me
aktvendim të guvernatorit (neni 137 paragrafi (4)).”.
Neni 40
Në nenin 189 në paragrafin (3) fjala “tremujor”
zëvendësohet me fjalën “gjysmëvjetor”.
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Pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4) si vijon:
“(4) Gjobë në shumë prej 3.000 euro me kundërvlerë
në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje personit me të
drejtat e veçanta dhe përgjegjësitë në kursimore, nëse nuk
vepron ose vepron në kundërshtim me dispozitat për
konflikt të interesave nga neni 100 i këtij ligji.”.
Neni 41
Pas nenit 189 shtohet nen i ri 189-a si vijon:
“Neni 189-a
Gjobë në shumë prej 60.000 deri në 100.000 euro në
kundërvlerë me denarë do t‟i kumtohet për kundërvajtje
aksionarit-person fizik, nëse nuk jep autorizim në Bankën
Popullore në afat të përcaktuar me aktvendim të
guvernatorit (neni 137 paragrafi (4)).”.
Neni 42
(1) Bankat janë të detyruara ta harmonizojnë punën e
tyre me dispozitat e këtij ligji në afat prej nëntë muajve
nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
(2) Anëtarët e pavarur në organet mbikëqyrëse në
bankë të emëruar deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij
ligji, vazhdojnë t‟i kryejnë funksionet e tyre deri në
skadimin e mandatit për të cilin janë të emëruar.
Neni 43
Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj, do të
miratohen në afat prej pesë muajsh nga dita e hyrjes në
fuqi të këtij ligji.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ИНОВАЦИСКАТА ДЕЈНОСТ
Член 1
Во Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 79/13, 137/13,
41/14, 44/15, 6/16 и 53/16),во членот 9 алинеја 1 се
брише.
По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
„Национална канцеларија за трансфер на технологии".
Член 2
Насловот пред членот 10 „Деловно-технолошки инкубатор" и членот 10 се бришат.
Член 3
Во членот 11 став 1 зборот „претприемачите" се заменува со зборовите: „старт ап претпријатија".
Член 4
Во членот 14 став 2 по зборот „друштва“ се додаваат зборовите: „и/или Законот за здруженија и фондации“.
Член 5
По членот 14 се додава нов наслов и нов член 14-а,
кои гласат:
„Национална канцеларија за трансфер на технологии

Neni 45
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit ne
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” .
____________
4208.
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

Член 14-а
Национална канцеларија за трансфер на технологии (во натамошниот текст: Национална канцеларија) е
правно лице основано од институти, високообразовни,
односно научно-истражувачки установи, стопански комори, фондот за иновации и технолошки развој, односно други правни лица од областа на иновации, заради
поврзување на секторот за високо образование со индустријата, која ќе ги промовира иновативните активности на истражувањата и компаниите.
Националната канцеларија ќе врши трансфер на
технологии и други услуги во врска со раководење со
договори за истражувања, поттикнување на соработка
меѓу универзитетите и индустријата, поддршка на универзитетите и индустријата за активности поврзани со
технологии и интелектуална сопственост.
Националната канцеларија се основа и дејствува како правно лице согласно со Законот за здруженија и
фондации.“.

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНОВАЦИСКАТА
ДЕЈНОСТ

Член 6
Во членот 19 став 2 по алинејата 4 се додава нова
алинеја 5, која гласи:
„- Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој”.

Neni 44
Dispozitat nga neni 9 me çka në nenin 65 shtohet
paragrafi i ri (2) dhe në nenin 10 me të cilin shtohen tetë
nene të reja 65-a, 65-b, 65-v, 65-g, 65-d, 65-gj, 65-e dhe
65-zh të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen nga 1 marsi
2017.

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за иновациската дејност,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 17 октомври 2016 година.
Бр.08-4454/1
17 октомври 2016 година
Скопје

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

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

Член 7
Во членот 23 став 1 алинејата 2 се менува и гласи:
„- спроведување на програми, проекти и посредување во врска со финансирањето на иновациската дејност
од средства на меѓународни организации, финансиски
институции и тела, органи на државна управа, државни
органи, агенции или јавни претпријатија и јавни установи, како и домашни и странски правни и физички
лица, особено во областите на иновациската дејност,
науката и технологијата согласно со приоритетите утврдени во стратегијата за иновации,”.
Во алинејата 3 зборовите: „водење база" се заменуваат со зборот „евиденција".
По алинејата 6 се додава нова алинеја 7, која гласи:
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„- учествува во основање на Националната канцеларија за трансфер на технологии, заради поддршка и
поттикнување на соработката на универзитетите со индустријата и".
Член 8
Во членот 24 став 1 по алинејата 3 се додава нова
алинеја 4, која гласи:
„-доделување на кофинансирани грантови за технолошка екстензија со цел поголема конкурентност на
микро, мали и средни претпријатија,".
Член 9
Во членот 25 став 1 во алинејата 4 зборот „инкубатори" се брише, а сврзникот „и" на крајот на реченицата се заменува со запирка.
По алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи:
„- кофинансирани грантови за технолошка екстензија”.
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Доколку средствата кои се доделуваат преку
инструментите наведени во ставот 1 на овој член се
обезбедени од приходи согласно со членот 26 став 1
алинеја 3 истите се реализираат согласно со одредбите
од овој закон, освен доколку не е поинаку уредено со
прописите од областа на земјоделството и руралниот
развој.".
Во ставот 2 кој станува став 3 во точка 2 зборовите:
„инструментот Кофинансирани грантови за трансфер
на технологии" се заменуваат со зборовите: „инструментите Кофинансирани грантови за трансфер на технологии, Кофинансирани грантови за технолошка екстензија".
Ставовите 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18 и 19 се бришат.
Во ставот 20 кој станува став 4 зборовите: „од ставот 2” се заменуваат со зборовите: „од ставот 3”.
Ставот 21 станува став 5.
Член 10
Насловот пред членот 25-а се брише, а членот 25-а
се менува и гласи:
„При евалуација и одлучување за проектите пријавени на јавниот конкурс, Фондот може да ангажира
стручни лица од Регистарот на стручни лица од соодветната област да направат евалуација и дадат стручно
мислење.
Стручното лице е должно да го разгледа материјалот и да достави евалуација и стручно мислење во рок
од седум работни дена од денот на добивањето на материјалот.
Во прилог на своето мислење, стручното лице доставува изјава под целосна морална, материјална и кривична одговорност дека мислењето е изработено стручно и совесно, во согласност со правилата на науката и
струката, етичките норми и професионалните стандарди и дека нема да учествува, директно или индиректно,
во постапката за доделување на договор за грант кој е
предмет на барањето за евалуација.
Стручните лица имаат право на надоместок за направената евалуација и даденото стручно мислење кој е
на товар на Фондот во износ кој се утврдува со тарифник што го донесува Управниот одбор на Фондот, а
по претходна согласност од Владата на Република Македонија.
Висината на надоместокот од ставот 4 на овој член
се утврдува според, проценетата вредност на договорот.
Начинот на вклучување и работа на стручните лица
во работата на Фондот при евалуацијата и давањето на
стручно мислење се уредува со правилник кој го донесува Управниот одбор на Фондот.
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Фондот воспоставува и води електронски Регистар
на стручни лица кои му помагаат при евалуацијата и
давањето на стручно мислење. Лични податоци на
стручните лица кои ќе бидат евидентирани во Регистарот на стручни лица се име и презиме, датум и место
на раѓање, државјанство, адреса на живеење, контакт
телефон, електронска адреса, област на специјализација, податоци за завршено образование и работно искуство. Рокот на чување на личните податоци е три години сметано од денот на известувањето за бришење
од Регистарот на стручни лица.
За запишување во Регистарот на стручни лица Фондот објавува јавен повик во кој се утврдуваат областите
на специјализација, условите за избор, начинот на поднесување на пријавите, потребната документација за
докажување на исполнетоста на условите за избор и
други елементи кои ги утврдува Управниот одбор на
Фондот.
Запишување во Регистарот на стручни лица се
врши врз основа на поднесено писмено барање до Фондот кон кое се приложуваат и докази за исполнување
на условите утврдени во ставот 10 на овој член.
За да се запише во Регистарот на стручни лица,
лицето треба да ги исполнува следниве услови:
- да има најмалку високо образование од соодветната област,
- да има познавање на англискиот јазик;
- да има најмалку седум години работно искуство
во соодветната област за која е поднесено барањето.
Меѓународното искуство во областа на специјализација и искуството во спроведување на длабинска анализа ќе се смета за предност при запишувањето во Регистарот на стручни лица.
Директорот на Фондот формира Комисија за избор
на стручни лица од најмалку тројца од редот на вработените од кои едниот е претседател, која ја утврдува
исполнетоста на условите за запишување од ставот 10
на овој член и доставува предлог до директорот, кој
донесува одлука за избор и запишување на стручни лица во Регистарот.
Пред склучување на договорот со стручните лица и
нивно запишување во Регистарот на стручни лица, Комисијата за избор на стручни лица може да спроведе
дополнителна проверка и интервјуа со пријавените
кандидати.
Стручните лица се запишуваат во Регистарот на
стручни лица по области на специјализација кои ги утврдува Управниот одбор на Фондот. Едно лице може
да биде запишано во Регистарот на стручни лица во повеќе области на специјализација.
Директорот на Фондот формира Комисија за бришење на стручни лица од најмалку тројца од редот на
вработените од кои едниот е претседател, која ја утврдува исполнетоста на условите за бришење од ставот
16 на овој член и доставува предлог до директорот, кој
донесува одлука за бришење на стручни лица од Регистарот.
Фондот ќе го избрише лицето од Регистарот на
стручни лица доколку:
- тоа само го побара,
- даде нестручно мислење, односно истото го изготви спротивно на правилата на науката и струката, професионалните стандарди и прописите за
спречување судир на интереси,
- лицето не достави мислење по добиените материјали во рокот утврден во овој член или
- поради смрт на лицето.
Стручното лице кое ќе биде избришано од Регистарот во случаите наведени во ставот 16 алинеи 2 и 3 на
овој член, нема да може повторно да биде запишано во
Регистрот на стручни лица.
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Начинот на водење на Регистарот на запишување и
бришење на стручните лица се утврдува со правилник
кој го донесува Управниот одбор на Фондот.“.
Член 11
По членот 25-a се додава нов член 25-б, коj гласи:
„Член 25-б
Фондот врши следење и евалуација на проектите за
кои има доделено средства, со цел за развој на претприемачко општество во Република Македонија.
При следење и евалуација за проектите од ставот 1
на овој член, Фондот може да ангажира стручни лица
за ревизија од Регистарот на стручни лица за ревизија
од соодветната област од ставот 14 на овој член да направат евалуација и дадат стручно мислење.
Стручното лице за ревизија е должно да го разгледа
материјалот, на барање на Фондот да изврши теренска
посета кај корисникот на средства од Фондот и да достави извештај и стручно мислење во рок од 14 работни
дена од денот на добивањето на поканата од Фондот.
Во прилог на своето мислење, стручното лице за
ревизија доставува изјава под целосна морална, материјална и кривична одговорност дека мислењето е изработено стручно и совесно, во согласност со правилата на науката и струката, етичките норми и професионалните стандарди.
Стручните лица за ревизија имаат право на надоместок за направената евалуација, спроведената теренска посета и даденото стручно мислење кој е на товар
на Фондот во износ кој се утврдува со тарифник што го
донесува Управниот одбор на Фондот, а по претходна
согласност од Владата на Република Македонија.
Висината на надоместокот од ставот 5 на овој член
се утврдува според проценетата вредност на договорот.
Начинот на вклучување и работа на стручните лица
за ревизија во работата на Фондот и давањето на стручно мислење се уредува со правилник кој го донесува
Управниот одбор на Фондот.
Фондот воспоставува и води електронски Регистар
на стручни лица за ревизија кои му помагаат при евалуацијата и давањето на стручно мислење. Лични податоци на стручните лица за ревизија кои ќе бидат евидентирани во Регистарот на стручни лица за ревизија
се име и презиме, датум и место на раѓање, државјанство, адреса на живеење, контакт телефон, електронска
адреса, област на специјализација, податоци за завршено образование, работно искуство. Рокот на чување на
личните податоци е три години сметано од денот на известувањето за бришење од Регистарот на стручни лица за ревизија.
За запишување во Регистарот на стручни лица за
ревизија Фондот објавува јавен повик во кој се утврдуваат областите на специјализација, условите за избор,
начинот на поднесување на пријавите, потребната документација за докажување на исполнетоста на условите за избор и други елементи кои ги утврдува Управниот одбор на Фондот.
За да се запише во Регистарот на стручни лица
за ревизија, лицето треба да ги исполнува следниве услови:
- да има најмалку високо образование од соодветната област,
- да има познавање на англискиот јазик и
- да има најмалку седум години работно искуство
во соодветната област за која е поднесено барањето.
Меѓународното искуство во областа на специјализација и искуството во спроведување на длабинска анализа ќе се смета за предност при запишувањето во Регистарот на стручни лица за ревизија.
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Директорот на Фондот формира Комисија за избор
на стручни лица за ревизија од најмалку тројца од редот на вработените од кои едниот е претседател, која ја
утврдува исполнетоста на условите за запишување од
ставот 10 на овој член и доставува предлог до директорот, кој донесува одлука за избор и запишување на
стручни лица за ревизија во Регистарот.
Пред склучување на договорот со стручните лица
за ревизија и нивно запишување во Регистарот на
стручни лица за ревизија, Комисијата за избор на
стручни лица може да спроведе дополнителна проверка и интервјуа со пријавените кандидати.
Стручните лица за ревизија се запишуваат во
Регистарот на стручни лица за ревизија по области на
специјализација кои ги утврдува Управниот одбор на
Фондот.
Едно лице може да биде запишано во Регистарот
на стручни лица за ревизија во повеќе области на специјализација.
Фондот ќе го избрише лицето од Регистарот на
стручни лица за ревизија доколку:
- тоа само го побара,
- даде нестручно мислење, односно истото го изготви спротивно на правилата на науката и струката,
професионалните стандарди и прописите за спречување судир на интереси,
- лицето не достави мислење по добиените материјали во рокот утврден во овој член или
- поради смрт на лицето.
Директорот на Фондот формира Комисија за бришење на стручни лица за ревизија од најмалку тројца
од редот на вработените од кои едниот е претседател,
која ја утврдува исполнетоста на условите за бришење
од ставот 16 на овој член и доставува предлог до директорот, кој донесува одлука за бришење на стручни
лица за ревизија од Регистарот.
Стручното лице за ревизија кое ќе биде избришано
од Регистарот во случаите наведени во ставот 16 алинеи 2 и 3 на овој член, нема да може повторно да биде
запишано во Регистрот на стручни лица за ревизија.
Начинот на водење на Регистарот на запишување и
бришење на стручните лица за ревизија се утврдува со
правилник кој го донесува Управниот одбор на Фондот.
Лицата кои се запишани во Регистарот на стручни
лица не може да бидат запишани во Регистарот за
стручни лица за ревизија.“.
Член 12
Во членот 26 став 1 во алинејата 2 по зборовите:
„програмата за" се додаваат зборовите: „финансиска
поддршка на".
По алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи:
„- Други средства од Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој над износот утврден во
алинејата 2 на овој став, во висина на средствата утврдени во Програматаза финансиска поддршка на руралниот развој, за иновации, истражување и развој,
трансфер на технологии, технолошка екстензија, деловно-технолошки акцелератори од областа на земјоделството, шумарството, водостопанството и рурален
развој,".
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Средствата од ставот 1 алинеја 3 на овој член, се
реализираат согласно со одредбите од овој закон, освен
доколку не е поинаку уредено со прописите од областа
на земјоделството и руралниот развој.".
Член 13
Во членот 30 став 6 алинеите 9 и 12 се бришат.
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Член 14
Во членот 34 став 1 алинејата 11 се брише.
Член 15
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за иновациската дејност.
Член 16
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 VEPRIMTARI TË INOVACIONIT
Neni 1
Në Ligjin për veprimtari të inovacionit ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 79/13,
137/13, 41/14, 44/15, 6/16 dhe 53/16), në nenin 9 alineja 1
shlyhet.
Pas alinesë 5 shtohet aline e re 6 si vijon:
“Zyra Nacionale për Transfer të Teknologjive".
Neni 2
Titulli para nenit 10 " Inkubator afarist-teknologjik"
dhe neni 10 shlyhen.
Neni 3
Në neni 11 paragrafi 1 fjala "sipërmarrësit"
zëvendësohen me fjalët: "start ap ndërmarrje".
Neni 4
Në nenin 14 paragrafi 2 pas fjalës "shoqëri" shtohen
fjalët: “dhe/ose Ligjin për shoqata dhe fondacione".
Neni 5
Pas nenit 14 shtohet titull i ri dhe nen i ri 14-a si
vijojnë:
"Zyra Nacionale për Transfer të Teknologjive
Neni 14-a
Zyra Nacionale për Transfer të Teknologjive ( në
tekstin e mëtejmë: Zyra nacionale) është person juridik e
themeluar nga institute, institucione të arsimit të lartë
përkatësisht institucione shkencore-hulumtuese, oda
ekonomike, fondi për inovacione dhe zhvillim teknologjik
respektivisht persona tjerë juridikë nga sfera e
inovacioneve, për lidhje të sektorit për arsim të lartë me
industrinë, e cila do t'i promovojë aktivitetet inovative të
hulumtimeve dhe kompanive.
Zyra nacionale do të kryejë transfer të teknologjive dhe
shërbime tjera në lidhje me udhëheqjen me marrëveshje
për hulumtim, nxitjen e bashkëpunimit ndërmjet
universitetit dhe industrisë, përkrahje të universiteteve dhe
industrisë për aktivitete lidhur me teknologjinë dhe
pronësinë intelektuale.
Zyra nacionale themelohet dhe vepron si person juridik
në pajtim me Ligjin për shoqata dhe fondacione.".
Neni 6
Në nenin 19 paragrafi 2 pas alinesë 4 shtohet aline e re
5, si vijon:
- "Programi për përkrahje financiare të zhvillimit
rural".
Neni 7
Në nenin 23 paragrafi 1 alineja 2 ndryshohet si vijon:
“ - zbatimi i programeve, projekteve dhe ndërmjetësimi
në lidhje me financimin e veprimtarisë së inovacionit nga
mjetet e organizatave ndërkombëtare, institucionet
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financiare dhe trupat, organe të administratës shtetërore,
organe shtetërore, agjenci ose ndërmarrje publike, si dhe
persona fizik dhe juridik vendas dhe të huaj, veçanërisht
në sferat e veprimtarisë së inovacionit, shkencës dhe
teknologjisë në pajtim me prioritet e përcaktuar në
strategjinë për inovacione,".
Në alinenë 3 fjalët: “mbajtjen e bazës" zëvendësohen
me fjalën "evidencë".
Pas alinesë 6 shtohet aline e re 7 si vijon:
"-pjesëmarrje në themelimin e Zyrës Nacionale për
Transfer të Teknologjive, për përkrahje dhe nxitje të
bashkëpunimit të universiteteve me industrinë dhe".
Neni 8
Në nenin 24 paragrafi 1 pas alinesë 3 shtohet aline e re
4, si vijon:
"- ndarje e granteve të kofinancuara për ekstension
teknologjik me qëllim të konkurrencës më të madhe, të
ndërmarrjeve mikro, të mesme dhe të vogla,".
Neni 9
Në nenin 25 paragrafi 1 në alinenë 4 fjala "inkubator"
shlyhet, lidhëza "dhe" në fund të fjalisë zëvendësohet me
presje.
Pas alinesë 4 shtohet aline e re 5 si vijon:
"-grante të kofinancuara për ekstension teknologjik".
Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si vijon:
"Nëse mjetet të cilat ndahen përmes instrumenteve të
theksuara në paragrafin 1 nga ky nen janë siguruar nga të
hyra në pajtim me nenin 26 paragrafi 1 alineja 3 të njëjtat
realizohen në pajtim me dispozitat e këtij ligji, përveç nëse
nuk është rregulluar ndryshe me rregullat nga sfera e
bujqësisë dhe zhvillimit rural.".
Në paragrafin 2 i cili bëhet paragraf 3 në pikën 2 fjalët:
“ instrumenti Grante të kofinancuara për transfer të
teknologjive" zëvendësohen me fjalët: “ instrumentet
Grante të kofinancuara për transfer të teknologjive, Grante
të kofinancuara për ekstension teknologjik".
Paragrafët 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15,16, 17,
18, 19 shlyhen.
Në paragrafin 20 i cili bëhet paragrafi 4 fjalët: “ nga
paragrafi 2" zëvendësohen me fjalët: “ nga paragrafi 3".
Paragrafi 21 bëhet paragrafi 5.
Neni 10
Titulli para nenit 25-a shlyhet, kurse neni 25-a
ndryshohet si vijon:
"Gjatë evaluimit dhe vendimmarrjes për projektet e
paraqitura në konkurs publik, Fondi mund të angazhojë
persona profesionalë nga Regjistri i personave profesionalë
nga sfera përkatëse të bëjnë evaluim dhe të japin mendim
profesional.
Personi profesional është i obliguar ta shqyrtojë
materialin dhe të dorëzojë evaluim dhe mendim profesional
në afat prej shtatë ditë pune nga dita e marrjes së materialit.
Në shtesë të mendimit të vet, personi profesional
dorëzon deklaratë nën përgjegjësi të plotë morale,
materiale dhe penale se mendimi është punuar në mënyrë
profesionale dhe me vetëdije, në pajtim me rregullat e
shkencës dhe profesionit, normat etike dhe profesionale
dhe se nuk do të marrë pjesë, në mënyrë direkte ose
indirekte, në procedurë për ndarjen e marrëveshjes për
grant, që është lëndë e kërkesës për evaluim.
Personat profesionalë kanë të drejtë të kompensimit për
evaluimin e bërë dhe mendimin e dhënë profesional që
është në ngarkim të Fondit në shumë që përcaktohet me
listë tarifore që e miraton Këshilli Drejtues i Fondit, kurse
me pëlqim paraprak nga Qeveria e Republikës së
Maqedonisë.
Lartësia e kompensimit nga paragrafi 4 të këtij neni
përcaktohet sipas, vlerësimit të përcaktuar të marrëveshjes.
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Mënyra e përfshirjes dhe puna e personave profesionalë
në punën e Fondit gjatë evaluimit dhe dhënia e mendimit
profesional rregullohet me rregullore të cilën e miraton
Këshilli Drejtues i Fondit.
Fondi themelon dhe mban Regjistër elektronik të
personave profesionalë të cilët i ndihmojnë gjatë evaluimit
dhe dhënies së mendimit profesional. Të dhënat personale
të personave profesionalë të cilët do të evidentohen në
Regjistrin e personave profesionalë janë: emri dhe
mbiemri, data dhe vendlindja, shtetësia, adresa e jetesës,
kontakt telefoni, adresa elektronike, sfera e specializimit, të
dhëna për arsim të mbaruar dhe përvojë pune. Afati për
ruajtjen e të dhënave personale është tre vjet duke
llogaritur nga dita e njoftimit për shlyerje nga Regjistri i
personave profesionalë.
Për regjistrim në Regjistrin e personave profesionalë
Fondi publikon thirrje publike në të cilën përcaktohen
sferat e specializimit, kushtet për zgjedhje, mënyra e
parashtrimit të fletëparaqitjeve, dokumentacioni i
nevojshëm për dëshmimin e plotësimit të kushteve për
zgjedhjen e elementeve tjera që i përcakton Këshilli
Drejtues i Fondit.
Regjistrimi në Regjistrin e personave profesionalë
kryhet në bazë të kërkesës me shkrim të parashtruar te
Fondi me të cilën dorëzohen edhe prova për plotësimin e
kushteve të përcaktuara në paragrafin 10 të këtij neni.
Që të regjistrohet në Regjistrin e personave
profesionalë, personi duhet t'i plotësojë kushtet në vijim:
- të ketë së paku arsim të lartë në sferën përkatëse,
- të ketë njohje të gjuhës angleze,
- të ketë së paku shtatë vjet përvojë pune në sferën
përkatëse për të cilën është parashtruar kërkesa.
Përvoja ndërkombëtare në sferën e specializimit dhe
përvoja në zbatimin e analizës esenciale do të konsiderohet
përparësi gjatë regjistrimit në Regjistrin e personave
profesionalë.
Drejtori i Fondit formon Komision për zgjedhjen e
personave profesionalë nga së paku tre nga radhët e të
punësuarve nga të cilët njëri është kryetar, i cili e
përcakton plotësimin e kushteve për regjistrim nga
paragrafi 10 të këtij neni dhe dorëzon propozim te drejtori i
cili miraton vendim për zgjedhjen dhe regjistrimin e
personave profesionalë në Regjistër.
Para lidhjes së marrëveshjes me personat profesionalë
dhe regjistrimin e tyre në Regjistrin e personave
profesionalë, Komisioni për zgjedhjen e personave
profesionalë mund të zbatojë kontroll plotësues dhe
intervistë me kandidatët e paraqitur.
Personat profesionalë regjistrohen në Regjistrin për
persona profesionalë sipas sferave të specializimit të cilat i
përcakton Këshilli Drejtues i Fondit. Një person mund të
regjistrohet në Regjistrin e personave profesionalë në më
shumë sfera të specializimit.
Drejtori i Fondit formon Komision për shlyerjen e
personave profesionalë nga më së paku tre nga radhët e të
punësuarve nga të cilët njëri është kryetar, i cili e përcakton
plotësimin e kushteve për shlyerje nga paragrafi 16 të këtij
neni dhe dorëzon propozim te drejtori i cili miraton vendim
për shlyerjen e personave profesionalë nga Regjistri.
Fondi do ta shlyejë personin nga Regjistri i personave
profesionalë nëse:
- atë vetë e kërkon,
- jep mendim joprofesional, respektivisht të njëjtën e
përgatit në kundërshtim me rregullat e shkencës dhe
profesionit, standardet profesional dhe rregullat për
parandalimin e konfliktit të interesave,
- personi nuk dorëzon mendim sipas materialeve të
marra në afatin e përcaktuar të këtij neni ose
- për shkak të vdekjes së personit.
Personi profesional i cili do të shlyet nga Regjistri në
rastet e theksuara në paragrafin 16 alinetë 2 dhe 3 të këtij
neni, nuk do të mund sërish të regjistrohet në Regjistrin e
personave profesionalë.
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Mënyra e mbajtjes së Regjistrit për regjistrimin e
shlyerjes së personave profesionalë përcaktohet me
rregullore të cilën e miraton Këshilli Drejtues i Fondit.".
Neni 11
Pas nenit 25-a shtohet nen i ri 25-b si vijon:
"Neni 25-b
Fondi kryen ndjekje dhe evaluim të projektit për të
cilën i janë ndarë mjete, me qëllim të zhvillimit të
shoqërisë së sipërmarrësisë në Republikën e Maqedonisë.
Gjatë ndjekjes dhe evaluimit për projektet nga paragrafi
1 të këtij neni, Fondi mund të angazhojë persona
profesionalë për revizion nga Regjistri i personave
profesionalë për revizion nga sfera adekuate nga paragrafi
14 të këtij neni të bëhet evaluim dhe të japin mendim
profesional. Personi profesional për revizion është i
obliguar të shqyrtojë material, me kërkesë të Fondit të
kryejë vizitë në terren tek shfrytëzuesi i mjeteve nga Fondi
dhe të dorëzojë raport dhe mendim profesional në afat prej
14 ditë pune nga dita e marrjes së ftesës nga Fondi.
Në shtojcë të këtij mendimi, personi profesional
dorëzon deklarata për revizioni nën përgjegjësi të plotë
morale, materiale dhe penale se mendimi është punuar në
mënyrë profesionale dhe me vetëdije, në pajtim me
rregullat e shkencës dhe profesionit, normave etike dhe
profesionale.
Personat profesionalë kanë të drejtë të kompensimit për
evaluimit të bërë dhe vizitës së kryer në terren dhe
mendimin e dhënë profesional që është në ngarkim të
Fondit në shumë që përcaktohet me listë tarifore që e
miraton Këshilli Drejtues i Fondit, kurse me pëlqim
paraprak nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.
Lartësia e kompensimit nga paragrafi 5 të këtij neni
përcaktohet sipas, vlerësimit të përcaktuar të marrëveshjes.
Mënyra e përfshirjes dhe puna e personave profesionalë
për revizion në punën e Fondit gjatë evaluimit dhe dhënies
së mendimit profesional rregullohet me rregullore të cilën e
miraton Këshilli Drejtues i Fondit.
Fondi themelon dhe mban Regjistër elektronik të
personave profesionalë të cilët i ndihmojnë gjatë evaluimit
dhe dhënies së mendimit profesional. Të dhënat personale
të personave profesionalë të cilët do të evidentohen në
Regjistrin e personave profesionalë për revizion janë:emri
dhe mbiemri, data dhe vendlindja, shtetësia, adresa e
jetesës, kontakt telefoni, adresa elektronike, sfera e
specializimit, të dhëna për arsim të mbaruar dhe përvojë
pune
Afati për ruajtjen e të dhënave personale është tre vjet
duke llogaritur nga dita e njoftimit për shlyerje nga
Regjistri i personave profesionalë për revizion.
Për regjistrim në Regjistrin e personave profesionalë
për revizion Fondi publikon thirrje publike në të cilën
përcaktohen sferat e specializimit, kushtet për zgjedhje,
mënyrën e parashtrimit të fletëparaqitjeve, dokumentacioni
i nevojshëm për dëshmimin e plotësimit të kushteve për
zgjedhje dhe elemente tjera që i përcakton Këshilli
Drejtues i Fondit.
Që të regjistrohet në Regjistrin e personave
profesionalë për revizion, personi duhet t'i plotësojë
kushtet në vijim:
- të ketë së paku arsim të lartë në sferën përkatëse,
- të ketë njohje të gjuhës angleze dhe
- të ketë së paku shtatë vjet përvojë pune në sferën
përkatëse për të cilën është parashtruar kërkesa.
Përvoja ndërkombëtare në sferën e specializimit dhe
përvoja në zbatimin e analizës esenciale do të konsiderohet
përparësi gjatë regjistrimit në Regjistrin e personave
profesionalë për revizion.
Drejtori i Fondit formon Komision për zgjedhjen e
personave profesionalë për revizion nga më së paku tre nga
radhët e të punësuarve nga të cilët njëri është kryetar, i cili
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e përcakton plotësimin e kushteve për regjistrim nga
paragrafi 10 të këtij neni dhe dorëzon propozim te drejtori i
cili miraton vendim për zgjedhje dhe regjistrim të
personave profesionalë për revizion në Regjistër.
Para lidhjes së marrëveshjes me personat profesionalë
për revizion dhe regjistrim të tyre në Regjistrin e personave
profesionalë për revizion, Komisioni për zgjedhjen e
personave profesionalë mund të zbatojë kontroll plotësues
dhe intervista me kandidatët e paraqitur.
Personat profesionalë për revizion regjistrohen në
Regjistrin për persona profesionalë për revizion sipas
sferave të specializimit të cilat i përcakton Këshilli
Drejtues i Fondit.
Një person mund të regjistrohet në Regjistrin e
personave profesionalë në më shumë sfera të specializimit.
Fondi do ta shlyejë personin nga Regjistri i personave
profesionalë për revizion, nëse:
-atë vetë e kërkon,
- jep mendim joprofesional, respektivisht të njëjtën e
përgatit në kundërshtim me rregullat e shkencës dhe
profesionit, standardet profesional dhe rregullat për
parandalimin e konfliktit të interesave,
- personi nuk dorëzon mendim sipas materialeve të
marra në afatin e përcaktuar në këtë nen ose
- për shkak të vdekjes së personit.
Drejtori i Fondit formon Komision për shlyerjen e
personave profesionalë për revizion nga më së paku tre nga
radhët e të punësuarve nga të cilët njëri është kryetar, i cili
e përcakton plotësimin e kushteve për shlyerje nga
paragrafi 16 të këtij neni dhe dorëzon propozim te drejtori i
cili miraton vendim për shlyerjen e personave profesionalë
për revizion nga Regjistri.
Personi profesional për revizion i cili do të shlyhet nga
Regjistri në rastet e theksuara në paragrafin 16 alinetë 2
dhe 3 të këtij neni, nuk do mund sërish të regjistrohet në
Regjistrin e personave profesionalë për revizion.
Mënyra e mbajtjes së Regjistrit për regjistrimin dhe
shlyerjen e personave profesionalë për revizion përcaktohet
me rregullore të cilën e miraton Këshilli Drejtues i Fondit.
Personat të cilët janë regjistruar në Regjistrin e
personave profesionalë nuk mund të regjistrohen në
Regjistrin për persona profesionalë për revizion.".
Neni 12
Në nenin 26 në paragrafin 1 në alinenë 2 pas fjalëve:
"programi për" shtohen fjalët: “përkrahje financiare të".
Pas alinesë 2 shtohet aline e re 3 si vijon:
"- Mjete tjera nga Programi për përkrahje financiare të
zhvillimit rural në shumën e përcaktuar në alinenë 2 nga ky
paragraf, në lartësi të mjeteve të përcaktuara në Programin
për përkrahje financiare të zhvillimit rural, për inovacione,
hulumtim dhe zhvillim, transfer të teknologjive, ekstension
teknologjik, akceleratorë afaristë-teknologjikë nga sfera e
bujqësisë, pylltarisë, ekonomisë së ujërave dhe zhvillimit
rural,".
Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si vijon:
"Mjetet nga paragrafi 1 alineja 3 të këtij neni,
realizohen në pajtim me dispozitat e këtij ligji, përveç nëse
nuk është rregulluar ndryshe me rregullat nga sfera e
bujqësisë dhe zhvillimit rural.".
Neni 13
Në nenin 30 në paragrafin 6, alinetë 9 dhe 12 shlyhen.
Neni 14
Në nenin 34 në paragrafin 1 alineja 11 shlyhet.
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Neni 15
Autorizohet Komisioni Juridik-Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për veprimtari të inovacionit.
Neni 16
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
4209.
Врз основа на членот 16 став (2) од Законот за енергетика ( "Службен весник на Република Македонија"
број 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15,
192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), Собранието на Република
Македонија, на седницата одржана на 17 октомври
2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. За претседател и член на Регулаторната комисија
за енергетика на Република Македонија, се именуваат:
- м-р Дејан Бошковски и
- Енвер Ељмази.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Претседател
Бр. 08-4452/1
на Собранието на Република
17 октомври 2016 година
Македонија,
Скопје
Трајко Вељаноски, с.р.
____________
4210.
Врз основа на член 5 од Одлуката за одбележување
јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати
личности во Република Македонија (“Службен весник
на Република Македонија“ број 24/98, 4/2003 и
149/2009), Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 17 октомври 2016 година донесе
ПРОГРАМА
ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ЈУБИЛЕЈНИ ГОДИШНИНИ НА ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ
ЛИЧНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА
2017 ГОДИНА
Член 1
Со Програмата за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности за 2017
година (во натамошниот текст: Програма) се определуваат годишнините на значајни настани и истакнати
личности од посебно значење за државно-правниот
развој на Република Македонија, афирмацијата на нејзиното историско и културно наследство и негување на
општоцивилизациските вредности и државните празници на Република Македонија, утврдени со закон, коишто ќе се одбележуваат во 2017 година.
Член 2
Во 2017 година ќе се одбележат следниве јубилејни
годишнини на значајни настани и истакнати личности:
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1. 200 години од раѓањето на Ѓорѓија Пулевски
Носител: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
2. 200 години од раѓањето на Наум Миладинов
Носител: Институт за фолклор „Марко Цепенков“
НУ Музеј „Д-р Никола Незлобински“ Струга
Општина Струга
3.150 години од раѓањето на Андон Димитров
Носител: Институт за национална историја
НУ Музеј на македонската борба
4. 110 години од смртта на Димитар Поп Георгиев Беровски
Носител: Институт за национална историја
Општина Берово
5. 110 години од смртта на Иван Наумов Алабакот
Носител: Институт за национална историја
Општина Велес
6. 100 години од раѓањето на Киро Глигоров
Носител: Претседател на Република Македонија
Институт за национална историја
7. 100 години од раѓањето на Борко Лазески
Носител: Македонска академија на науките и уметностите
Институт за историја на уметноста со археологија,
Филозофски факултет - Скопје
Друштво на ликовни уметници на Македонија
НУ Центар за Култура “Марко Цепенков“ Прилеп
8. 100 години од раѓањето на Борислав Траиковски
Носител: Општина Битола
Друштво на ликовни уметници на Македонија
9. 100 години од основањето на Македонскиот револуционерен комитет во Петроград
Носител: Македонска академија на науките и уметностите
10. 90 години од раѓањето на Никола Кљусев
Носител: Влада на Република Македонија
Македонска академија на науките и уметностите
11. 90 години од раѓањето на Димитар Кондовски
Носител: Македонска академија на науките и уметностите
Институт за историја на уметноста со археологија,
Филозофски факултет - Скопје
Друштво на ликовни уметници на Македонија
НУ Центар за Култура “Марко Цепенков“ Прилеп
12. 90 години од раѓањето на Димитрие Османли
Носител: Општина Битола
Кинотека на Македонија
ЈНУ Институт за филм, Филмска академија - Охрид
13. 90 години од раѓањето на Ајри Демировски
Носител: Општина Битола
Турски културен центар „Јунус Емре“ - Скопје
14. 80 години од смртта на Ндре Мједа
Носител: Институт за духовно и културно наследство на Албанците
Општина Тетово
15. 70 години од смртта на Асдрени
Носител: Институт за духовно и културно наследство на Албанците
Општина Тетово
16. 60 години од смртта на Методија Андонов
Ченто
Носител: Собрание на Република Македонија
Општина Прилеп
17. 50 годишнина од основањето на МАНУ
Носител: Македонска академија на науките и уметностите
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18. 50 години од прогласувањето на МПЦ за афтокефална
Носител: Институт за национална историја
Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи
Православен богословски факултет „Св. Климент
Охридски“ Скопје
19. 50 години од смртта на Митруш Кутели
Носител: Институт за духовно и културно наследство на Албанците
Општина Тетово
20. 30 години од смртта на Лазгуш Порадеци
Носител: Институт за духовно и културно наследство на Албанците
Општина Тетово
21. 30 години од смртта на Драган Ѓаконовски Шпато
Носител: Македонска филхармонија
22. 30 години од смртта на Живко Чинго
Носител: Македонска академија на науките и уметностите
Општина Охрид
Друштво на писателите на Македонија
23. 20 години од смртта на Мајка Тереза
Носител: Македонска академија на науките и уметностите
НУ Спомен-куќа на Мајка Тереза - Скопје
24. 20 години од смртта на Видое Подгорец
Носител: Институт за македонска литература
Друштвото на писателите на Македонија
25. 15 години од смртта на Илија Милчин
Носител: Општина Прилеп
НУ Центар за Култура “Марко Цепенков“ Прилеп
26. 10 годишнина од основањето на Институтот за
духовно и културно наследство на Албанците - Скопје
Носител: Институт за духовно и културно наследство на Албанците - Скопје
27. 10 години од смртта на Тоше Проески
Носител: НУ Спомен-куќа на Тодор Проески Крушево
Општина Крушево
Член 3
Во 2017 година ќе се одбележат државните празници на Република Македонија: 2-ри Август - Ден на Републиката, 8-ми Септември - Ден на независноста, 11ти Октомври - Ден на народното востание, 23-ти Октомври - Ден на македонската револуционерна борба.
Носител: Претседателот на Република Македонија,
Претседателот на Собранието на Република Македонија, Претседателот на Владата на Република Македонија, според утврдениот принцип на ротација.
Член 4
Годишнините на значајни настани и истакнати личности од членовите 2 и 3 на Програмата за 2017 година
ќе се одбележуваат со:
- свечени седници, академии и научни собири;
- уметнички остварувања и манифестации;
- споменично одбележување;
- издавање на монографии и други публикации;
- издавање на пригодни поштенски марки;
- издавање на пригодни ковани пари;
- воспитно – образовни активности;
- информативно – пропагандни активности;
- изложбени активности, студиски денови, трибини
и други облици на одбележување.
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Член 5
За јубилејните годишнини од посебно значење за
државно-правниот развој на Република Македонија во
2017 година ќе бидат издадени монографии.

(4) Поблиските критериуми за откуп на винско
грозје од дел III-a од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година за откупени
земјоделски производи се следни:

Член 6
Комисијата за култура на Собранието на Република
Македонија ќе го следи спроведувањето на активностите предвидени во Програмата.
Член 7
За одбележувањата на други годишнини на значајни настани и истакнати личности во согласност со критериумите од членовите 2 и 3 на Одлуката за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и
истакнати личности во Република Македонија, како и
за одбележување на меѓународни денови и денови што
се одбележуваат секоја година ќе се грижат надлежните органи на државната управа, културно-образовните
и научните институции, јавните претпријатија, единиците за локалната самоуправа и други организации и
здруженија.
Член 8
Финансиските средства за реализација на обврските
што произлегуваат од оваа програма, согласно со членот 7 од Одлуката за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија, се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.
Член 9
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-4455/1
17 октомври 2016 година
Скопје

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

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4211.
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, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16,
120/16 и 163/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 12.10.2016 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2016
година („Службен весник на Република Македонија“
бр. 2/16, 27/16, 50/16, 68/16, 99/16, 112/16, 121/16 и
139/16) во членот 2 по став (3) се додава нов став (4)
кој гласи:

Ставовите (4), (5), (6) и (7) стануваат ставови (5),
(6), (7) и (8).
Член 2
Во членот 3 по ставот (9) се додаваат два нови става (10) и (11) кои гласат:
„(10) Спроведување на подмерките 2-а.1. и 2-а.2. од
член 2 став (4) од оваа уредба се врши врз основа на
следните податоци:
- списоци доставени од винарските визби за откупени количини на грозје од сортата Вранец од реколта
2016 заклучно со 15.11.2016 година, и/или
- списоци доставени од винарските визби за откупени количини на грозје од сортата Смедеревка од реколта 2016 во периодот од 05.10.2016 до 30.10.2016 година, и
- извештаи за исполнети финансиски обврски за купено винско грозје за 2015 и 2016 година доставени до
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство согласно Законот за виното.
(11) На барање на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој корисникот на подмерките 2-а.1. и 2-а.2. од член 2 став (4) од
оваа уредба е должен да ги врати исплатените средства
доколку не ги подмири сите финансиски обврски согласно член 16-б од Законот за виното.“
Ставот (10) станува став (12).
Во ставот (11) кој станува став (13) зборовите „став
(10)“ се заменуваат со зборовите „став (12)“.
Во ставот (12) кој станува став (14) зборовите „став
(11)“ се заменуваат со зборовите „став (13)“.
Во ставот (13) кој станува став (15) зборовите „став
(10)“ се заменуваат со зборовите „став (12)“.
Ставовите (14), (15) и (16) стануваат ставови (16),
(17) и (18).
Во ставот (17) кој станува став (19) зборовите „ставовите (14), (15) и (16)“ се заменуваат со зборовите
„ставовите (16), (17) и (18)“.
Ставот (18) станува став (20).
Во ставот (19) кој станува став (21) зборовите „ставовите (15), (16) и (17)“ се заменуваат со зборовите
„ставовите (17), (18) и (19)“.
Член 3
Во членот 4 точка 1. зборовите „став (4)“ се заменуваат со зборовите „став (5)“.
Во точката 3 зборовите „став (4)“ се заменуваат со
зборовите „став (5)“.
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Член 4
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-7520/1
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4212.
Врз основа на член 25 став 19 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16 и 53/16)
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.10.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
УПРАВУВАЊЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ПОДДРШКА НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ
РАЗВОЈ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот
за управување на инструментите за поддршка на Фондот за иновации и технолошки развој бр. 01-415/1 од
5.10.2016 година, донесен од Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој, на седницата одржана на 5.10.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4486/1
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4213.

Врз основа на член 25 став 19 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16 и 53/16)
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.10.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПОДДРШКА - КОФИНАНСИРАНИ ГРАНТОВИ ЗА НОВООСНОВАНИ
ТРГОВСКИ ДРУШТВА СТАРТ-АП И СПИН-ОФ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот
за инструментот за поддршка - кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва старт-ап и спиноф бр. 01-250/2 од 5.10.2016 година донесен од Управниот oдбор на Фондот за иновации и технолошки развој, на седницата одржана на 5.10.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4536/1
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4214.
Врз основа на член 25 став 19 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16 и 53/16)
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.10.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПОДДРШКА - КОФИНАНСИРАНИ ГРАНТОВИ И УСЛОВЕНИ ЗАЕМИ
ЗА КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ИНОВАЦИИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот
за инструментот за поддршка - кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација на иновации
бр. 01-251/2 од 5.10.2016 година, донесен од Управниот oдбор на Фондот за иновации и технолошки развој,
на седницата одржана на 5.10.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4536/2
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4215.
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16
и 163/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.10.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука како градба од посебен интерес се
утврдува градба со класа на намена В4 – државни институции и компатибилни класи на намени на основната
класа на намена, која е потребно да се предвиди во
рамки на КП бр. 743/1, запишана во Имотен лист
бр.61539 за КО Прилеп заради изработка на урбанистичко планска документација.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-6987/1
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

17 октомври 2016

Бр. 190 - Стр. 63

4216.

Врз основа на член 4 став (3) од Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните
простории на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија”, бр. 13/13, 69/13, 27/14,
42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15, 6/16 и 106/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.10.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР СО КОЈ СТОПАНИСУВА АД ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ-СКОПЈЕ
Член 1
Да се изврши продажба на недвижна ствар-деловен простор сопственост на Република Македонија со право на стопанисување на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје и тоа во:

Стр. 64 - Бр. 190

17 октомври 2016

17 октомври 2016

Бр. 190 - Стр. 65

Стр. 66 - Бр. 190

17 октомври 2016

17 октомври 2016

Бр. 190 - Стр. 67

Стр. 68 - Бр. 190

17 октомври 2016

17 октомври 2016

Бр. 190 - Стр. 69

Стр. 70 - Бр. 190

17 октомври 2016

Член 2
Се овластува Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост Скопје да ја води постапката за јавно наддавање и да склучи договор за продажба на деловниот простор.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-7035/1
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

17 октомври 2016

Бр. 190 - Стр. 71

4217.
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, 106/2015
и 153/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.10.2016 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 запишува правото на сопственост
на недвижните ствари кои се наоѓаат на КП број 2016/2
за КО Мислешево и тоа:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез
1, кат 3, број на посебниот дел од зградата 304, намена
на посебен дел од зграда А, со внатрешна површина од
26 м2 и
- зграда 1, намена на зграда и други објекти Б5-1,
влез 1, кат 3, број на посебниот дел од зградата 304, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 6 м2, во корист на Република Македонија во
Катастарот на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-7084/1
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4218.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинската сопственост
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 12.10.2016 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 запишува правото на сопственост
на недвижните ствари кои се наоѓаат на КП број 2016/2
за КО Мислешево и тоа:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез
1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 164, намена
на посебен дел од зграда А, со внатрешна површина од
26м2 и
- зграда 1, намена на зграда и други објекти Б5-1,
влез 1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 164, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 6 м2,
во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижности.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-7089/1
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4219.

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.78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.10.2016 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 запишува правото на сопственост
на недвижните ствари кои се наоѓаат на КП број 2016/2
за КО Мислешево, и тоа:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез
1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 230, намена
на посебен дел од зграда А, со внатрешна површина од
26 м2 и
- зграда 1, намена на зграда и други објекти Б5-1,
влез 1, кат 2, број на посебниот дел од зградата 230, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 6 м2,
во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објaвувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-7091/1
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4220.

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.78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12.10.2016 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 запишува правото на сопственост
на недвижните ствари–кои се наоѓаат на КП број
2016/2 за КО Мислешево, и тоа:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез
1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 158, намена
на посебен дел од зграда А, со внатрешна површина од
26 м2 и

Стр. 72 - Бр. 190

17 октомври 2016

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Б5-1,
влез 1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 158, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 6 м2,
во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-7092/1
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4221.
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.78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.10.2016 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 запишува правото на сопственост
на недвижните ствари кои се наоѓаат на КП број 2016/2
за КО Мислешево, и тоа:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез
1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 167, намена
на посебен дел од зграда А, со внатрешна површина од
26 м2;
- зграда 1, намена на зграда и други објекти Б5-1,
влез 1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 167, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 6 м2, во корист на Република Македонија во
Катастарот на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-7093/1
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4222.
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.78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.10.2016 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 запишува правото на сопственост
на недвижните ствари кои се наоѓаат на КП број 2016/2
за КО Мислешево, и тоа

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез
1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 172, намена
на посебен дел од зграда А, со внатрешна површина од
26 м2 и
- зграда 1, намена на зграда и други објекти Б5-1,
влез 1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 172, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 6 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“.
Бр. 42-7095/1
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4223.
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. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.10.2016 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 запишува правото на сопственост
на недвижните ствари кои се наоѓаат на КП број 2016/2
за КО Мислешево, и тоа:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез
1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 107, намена
на посебен дел од зграда А, со внатрешна површина од
26 м2 и
- зграда 1, намена на зграда и други објекти Б5-1,
влез 1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 107, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 6 м2,
во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-7096/1
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4224.
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.78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.10.2016 година, донесе

17 октомври 2016

Бр. 190 - Стр. 73

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 запишува правото на сопственост
на недвижните ствари кои се наоѓаат на КП број 2016/2
за КО Мислешево, и тоа:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез
1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 123, намена
на посебен дел од зграда А, со внатрешна површина од
26 м2 и
- зграда 1, намена на зграда и други објекти Б5-1,
влез 1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 123, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 6 м2,
во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-7097/1
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4225.
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.78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.10.2016 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 запишува правото на сопственост
на недвижните ствари кои се наоѓаат на КП број 2016/2
за КО Мислешево, и тоа:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез
1, кат 2, број на посебниот дел од зградата 264, намена
на посебен дел од зграда А, со внатрешна површина од
26 м2 и
- зграда 1, намена на зграда и други објекти Б5-1,
влез 1, кат 2, број на посебниот дел од зградата 263, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 6 м2,
во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-7098/1
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4226.
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, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.10.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА – УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
НА САНКЦИИТЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на трајно одземени предмети во управна
постапка на Министерство за правда – Управа за извршување на санкциите бр.09-2954/1 од 9.9.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-7139/1
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4227.
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, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.10.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ
ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на трајно одземени предмети во управна
постапка на Министерството за внатрешни работи
бр.09-2074/6 од 9.9.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-7139/2
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4228.
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, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.10.2016 година, донесе

Стр. 74 - Бр. 190

17 октомври 2016

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ
ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ЗДРАВСТВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на трајно одземени предмети во управна
постапка на Министерството за здравство бр.09-2955/1
од 9.9.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-7139/3
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4229.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15
и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.10.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Министерство за здравство, бр.42-4603/3 од 21.6.2016 година,
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.118/16).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-7139/4
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4230.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15
и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.10.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Министерство за внатрешни работи, бр. 42-4603/2 од
21.6.2016 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 118/16).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-7139/5
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4231.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15
и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.10.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН
ПРЕДМЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Министерство за образование и наука, бр.42-7650/3 од 13.9.2014
година, („Службен весник на Република Македонија“
бр. 139/14).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-7139/6
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4232.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15
и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.10.2016 година, донесе

17 октомври 2016

Бр. 190 - Стр. 75

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН
ПРЕ ДМ ЕТ В О У ПРА ВНА ПОС Т АПКА НА
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА ФОНДОТ НА
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА НА ЈАВНА БЕРЗАНСКА
АУКЦИЈА

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Министерство за култура, бр. 42-10831/3 од 13.12.2014 година,
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
190/14).

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на акциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на јавна берзанска аукција број 02-4590/1 од 14.9.2016 година, донесена од Управниот одбор на Фондот, на седницата, одржана на 14.9.2016 година.
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. 42-7139/7
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4233.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15
и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.10.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ НА УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
САНКЦИИ
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Управа за извршување санкции, бр. 42-436/8 од 14.1.2014 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/14).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-7139/8
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4234.
Врз основа на член 193 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/12, 166/12, 15/13,
170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14,
20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15,
217/15, 27/16, 120/16 и 132/16), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 12.10.2016 година, донесе

Бр. 42-7179/1
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4235.
Врз основа на член 506 од Законот за трговските
друштва („Службен весник на Република Македонија”
бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12,
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14,
88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16) Владата на Република Македонијa во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија
Електрани на Македонија, во државна сопственост,
Скопје, на седницата, одржана на 12.10.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ГОДИШНА СМЕТКА И КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА,
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ ЗА 2015
ГОДИНА
1. Со оваа одлука се одобруваат Консолидираната
годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на Акционерското друштво за производство на
електрична енергија, Електрани на Македонија во
државна сопственост, Скопје за 2015 година со УО
бр.02-2142/12/1 од 30.3.2016 година, усвоени од Управниот одбор на ова акционерско друштво на седницата
одржана на 30.3.2016 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-7359/1
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4236.
Врз основа на член 383, став (1), точка 2 од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14,
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание
на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна
сопственост, Скопје, на седницата одржана на
12.10.2016 година, донесе

Стр. 76 - Бр. 190

17 октомври 2016

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА
ЗА 2015 ГОДИНА И ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2015 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА
МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ,
СКОПЈЕ

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА,
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2015
ГОДИНА

1. Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка за
2015 година и Финансискиот извештај за работењето за
2015 година на Акционерското друштво за производство
на електрична енергија, Електрани на Македонија, во
државна сопственост, Скопје, усвоени од Управниот одбор на ова акционерско друштво со одлуки УО бр.021109/9/1.1 и УО бр. 02-1109/9/1 од 29.2.2016 година, на
седницата одржана на 29.2.2016 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Член 1
Со оваа одлука се одобрува работењето на член на
Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2015 година, и
тоа:
- м-р Дејан Бошковски, претседател на Управен одбор.

Бр.42-7360/1
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4237.
Врз основа на член 383, став (1), точка 2 од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14,
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание
на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна
сопственост, Скопје, на седницата одржана на
12.10.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ
НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ,
СКОПЈЕ, ЗА 2015 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за
остварените резултати од работењето на Акционерското
друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за
2015 година, усвоен од Управниот одбор на ова акционерско друштво со Одлука УО бр.02-3918/21/7 од 9.6.2016
година, на седницата, одржана на 9.6.2016 година.
2.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.42-7360/2
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
_________

4238.
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13,
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16)
Владата на Република Македонија во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на
електрична енергија Електрани на Македонија, во
државна сопственост, Скопје, на седницата одржана на
12.10.2016 година, донесе

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.42-7360/4
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
_________

4239.
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13,
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16)
Владата на Република Македонија во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на
електрична енергија Електрани на Македонија, во
државна сопственост, Скопје, на седницата одржана на
12.10.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2015
ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува работењето на член на
Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија во државна сопственост, Скопје, за 2015 година, и
тоа:
- Фатмир Лимани, член на Управен одбор.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.42-7360/5
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

17 октомври 2016

Бр. 190 - Стр. 77

4240.
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13,
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16)
Владата на Република Македонија во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на
електрична енергија Електрани на Македонија, во
државна сопственост, Скопје, на седницата одржана на
12.10.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2015
ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува работењето на член на
Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за период од 1.1
до 3.2.2015 година, и тоа:
- Билјана Василева, член на Управен одбор.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.42-7360/6
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
_________

4241.
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13,
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16)
Владата на Република Македонија во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на
електрична енергија Електрани на Македонија, во
државна сопственост, Скопје, на седницата одржана на
12.10.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2015
ГОДИНА
Член 1
Се одобрува работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на
електрична енергија Електрани на Македонија, во
државна сопственост, Скопје, за 2015 година, и тоа:
- м-р Александар Пауноски, член на Управен одбор.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.42-7360/7
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4242.
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13,
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16)
Владата на Република Македонија во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на
електрична енергија Електрани на Македонија, во
државна сопственост, Скопје, на седницата одржана на
12.10.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2015
ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува работењето на член на
Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2015 година, и
тоа:
- Гордана Димитриеска Кочоска, член на Управен
одбор.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.42-7360/8
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
_________

4243.
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13,
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16)
Владата на Република Македонија во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на
електрична енергија Електрани на Македонија, во
државна сопственост, Скопје, на седницата одржана на
12.10.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2015
ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува работењето на член на
Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2015 година, и
тоа:
- д-р Анита Стамнова, член на Управен одбор.

Стр. 78 - Бр. 190

17 октомври 2016

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.42-7360/9
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
_________

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-7360/11
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4244.
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13,
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16)
Владата на Република Македонија во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на
електрична енергија Електрани на Македонија, во
државна сопственост, Скопје, на седницата одржана на
12.10.2016 година, донесе

4246.
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13,
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16)
Владата на Република Македонија во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на
електрична енергија Електрани на Македонија, во
државна сопственост, Скопје, на седницата, одржана на
12.10.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ
ЗА 2015 ГОДИНА

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ
ЗА 2015 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се одобрува работењето на член на
Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2015 година, и тоа:
- м-р Донка Марковска, член на Надзорен одбор
(независен) .

Член 1
Со оваа одлука се одобрува работењето на член на
Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2015 година, и тоа:
- Сефедин Халити, член на Надзорен одбор.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.42-7360/10
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4245.
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13,
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16)
Владата на Република Македонија во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на
електрична енергија Електрани на Македонија, во
државна сопственост, Скопје, на седницата, одржана на
12.10.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ,
ЗА 2015 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува работењето на член на
Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за период од
25.8 до 31.12.2015 година, и тоа:
- д-р Христијан Мицкоски, член на Надзорен одбор.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-7360/12
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4247.
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13,
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16)
Владата на Република Македонија во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на
електрична енергија Електрани на Македонија, во
државна сопственост, Скопје, на седницата, одржана на
12.10.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ
ЗА 2015 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува работењето на член на
Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2015 година, и тоа:
- д-р Ристо Ачкоски, претседател на Надзорен одбор.

17 октомври 2016

Бр. 190 - Стр. 79

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-7360/13
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4248.
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13,
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16)
Владата на Република Македонија во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на
електрична енергија Електрани на Македонија, во
државна сопственост, Скопје, на седницата, одржана на
12.10.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ,
ЗА 2015 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува работењето на член на
Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2015 година, и тоа:
- м-р Климент Наумоски, член на Надзорен одбор.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-7360/14
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4249.
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13,
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16)
Владата на Република Македонија во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на
електрична енергија Електрани на Македонија, во
државна сопственост, Скопје, на седницата, одржана на
12.10.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ
ЗА 2015 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува работењето на член на
Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2015 година, и тоа:
- Дончо Коевски, член на Надзорен одбор.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-7360/15
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4250.
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13,
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16)
Владата на Република Македонија во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на
електрична енергија Електрани на Македонија, во
државна сопственост, Скопје, на седницата, одржана на
12.10.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ
ЗА 2015 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува работењето на член на
Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2015 година, и тоа:
- Ивана Николиќ, член на Надзорен одбор (независен).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-7360/16
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4251.
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. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата,одржана на 12.10.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижна ствар – објект кој се наоѓа на КП.бр.433,
КО Центар 2, на улица „50-та Дивизија“ бр.16 во
Скопје, и тоа:

Стр. 80 - Бр. 190

17 октомври 2016

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б2-3, влез
1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП,
со внатрешна површина од 228 м2 и
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б2-3, влез
1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ПП,
со внатрешна површина од 9 м2,
во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-7422/1
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4252.
Врз основа на член 21-а став 1 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република
Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.10.2016
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ПОВРШИНИ НАД 3 ХЕКТАРИ ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО
ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Јавен оглас за
давање во закуп на земјоделско земјиште во државна
сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање број 13/16 со арх. бр. 178614/1 од 5.10.2016 година, распишан од министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-7630/1
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4253.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија”, бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15
и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.10.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ЗАПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО
ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ, НАПЛАТА И КОРИСТЕЊЕ НА ПАТНИ ДЕЛНИЦИ ОД АВТОПАТОТ
МАЈКА ТЕРЕЗА
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за започнувње постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за из-

градба, реконструкција, одржување, наплата и користење на патни делници од автопатот Мајка Тереза бр. 424118/1 од 22 април 2015 година („Службен весник на
Република Македонија”, бр. 67/2015).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-7876/1
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4254.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
12.10.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО
ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „ЦРНА ГОРА 2016”, ВО
ЦРНА ГОРА
1. За учество во вежбовната активност „ЦРНА ГОРА 2016” (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Црна Гора, во периодот од
30 октомври до 4 ноември 2016 година, се испраќаат 11
(единаесет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување
и исхрана ги обезбедува Евроатланскиот центар за координација на одговор при катастрофи, а дневниците
за службено патување на припадниците на Армијата ги
обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-7917/1
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4255.
Врз основа на член 44 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. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.10.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
„МАЈКА ТЕРЕЗА“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за економија му престанува користењето на
движните ствари и тоа:

17 октомври 2016

Бр. 190 - Стр. 81

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење, без надоместок, на Универзитетот
„Мајка Тереза“ - Скопје.
Член 3
Министерот за економија склучува договор со в.д.
ректорот на Универзитетот „ Мајка Тереза “ - Скопје,
со кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-7924/1
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4256.
Врз основа на член 92-б став 1 од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14,
101/14, 132/14 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.10.2016 година,
донесе:
РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ МЕЃУРЕСОРСКА КОМИСИЈА
Член 1
Со ова решение се формира Меѓуресорска комисија
задолжена за проверка и утврдување на исполнетоста
на критериумите од членот 92 став (11) од Законот за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Член 2
За членови на меѓуресорска комисија, и нивни заменици се назначуваат:
1. Кристина Јорданова, Министерство за финансии
– член.
- Ивана Билбиловска, Министерство за финансии –
заменик член.
2. Маја Седрак, Министерство за култура – член.
- Снежана Иванова Китанова, Министерство за култура – заменик член.
3. Билјана Лунга Филиповска, Агенција за филм на
Република Македонија – член.
- Анита Стојческа, Агенција за филм на Република
Македонија – заменик член.

4. Огнен Неделковски, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – член.
- Виктор Шиков, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – заменик член.
5. Димче Лазаревски, Канцеларија на претседателот
на Владата на Република Македонија – член.
- Дејан Герасимовски, Канцеларија на претседателот на Владата на Република Македонија – заменик
член.
6. Дарко Стаменковски, Министерство за финансии
- Управа за јавни приходи – член.
- Катерина Марковиќ Јанковска, Министерство за
финансии - Управа за јавни приходи – заменик член.
7. Мишко Талески, Министерство за информатичко
општество и администрација – член.
- Владимир Соколов, Министерство за информатичко општество и администрација – заменик член.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи Решението за формирање Меѓуресорска комисија („Службен весник на Република Македонија бр.154/14“).
Член 4
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-7202/1
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4257.
Врз основа на член 16 став 1 алинеја 5 и став 3 од
Законот за здравствената заштита („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13,
164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15,
154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 12.10.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАНА
ДЕТЕКЦИЈА НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА
1. Во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2016 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/16),
во делот II. „Опуртунистички скрининг на колоректален карцином во Република Македонија “ во точка 5.
„Финансирање на програмата“ табелата број 2 „финансиски средства за реализација на скрининг на колоректалниот карцином (крк)“ се менува и гласи:

Стр. 82 - Бр. 190

17 октомври 2016

Во делот IV „Организација на мамографски скрининг за карцином на дојка“, табелатa се менува и
гласи:

Во делот VII „Набавка на лекови за малигни заболувања од прва линија за дијагнози кои не се опфатени
со листата на лекови на товар на ФЗОМ“ табелата број
6 се брише, а табелата „ЗБИРНА ТАБЕЛА Потребни
финансиски средства“ се менува и гласи:

Во Делот „Финансирање на програмата“ износот
„26.000.000,00“, се заменува со износот „22.080.000,00.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-7246/1
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров,с.р.
__________

4258.
Врз основа на член 22 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16
и 163/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.10.2016 година, донесе
ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА
ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО – ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО –
ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2016 ГОДИНА
1. Во Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко
– планска документација и урбанистичко – проектни
документации за 2016 година („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.9/16, 29/16 и 68/16), во точката 1, во потточката 1.8 по зборот: „согласно“ се додаваат зборовите: „Годишната програма за изработка на урбанистички планови и државна и локална урбанистичка планска документација во Република Македонија во
2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.4/13, 69/13, 130/13 и 163/13),“.
2. Во точката 3, алинејата 1 се менува и гласи:
„- за урбанистичките планови 50 % од вредноста на
задачата ќе се исплати по изработување на планската
програма, 30% од вредноста на задачата ќе се исплати
по одобрување на планската програма, a 20% од вредноста на задачата ќе се исплати по изработување на урбанистичкиот план;“.
Алинејата 3 се менува и гласи:
„- за државна урбанистичка планска документација
50% од вредноста на задачата ќе се исплати по изработување на планската програма, 30% од вредноста на задачата ќе се исплати по одобрување на планската програма, a 20% од вредноста на задачата ќе се исплати по
изработување на државната урбанистичка планска документација;“.
Алинејата 4 се менува и гласи:
„- за урбанистичко планска документација за градби од посебен интерес 50% од вредноста на задачата ќе
се исплати по изработување на планската програма,
30% од вредноста на задачата ќе се исплати по одобрување на планската програма, a 20% од вредноста на задачата ќе се исплати по изработување на урбанистичко
планската документација за градби од посебен интерес;“.
По алинејата 5 се додава нова алинеја 6 која гласи:
„- за локална урбанистичка планска документација
50% од вредноста на задачата ќе се исплати по изработување на планската програма, 30% од вредноста на задачата ќе се исплати по одобрување на планската програма, a 20% од вредноста на задачата ќе се исплати по
изработување на локалната урбанистичка планска документација;“.
3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-7317/1
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4259.
Врз основа на член 96 став 1 од Законот за шумите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.64/09,
24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15,
44/15, 147/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.10.2016 година,
донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА
I
1. Во Програмата за проширена репродукција на
шумите за 2016 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр.2/16 и 168/16), делот III се менува и
гласи:

17 октомври 2016

„Средствата од делот II на оваа програма во износ
од 6.500.000,00 денари ќе се користат за следните работи/мерки:

Бр. 190 - Стр. 83

лика Македонија за 2016 година со предлог мерки и
Извештај за здравствената состојба на шумите на биоиндикаторските точки на територијата на Република
Македонија за 2016 година.“
2. Делот IV се менува и гласи:
„Исплатата на средствата за реализација на работите од дел III на оваа програма, ќе се врши врз основа на
склучени договори помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и извршителите
на работите.“
II
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-7582/1
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

Пошумување на голини и ерозивни земјишта со
садници од точка 1 потточка 1.1 од табелата, ќе се
врши првенствено на локации со поголема површина и
кои се во состав или во непосредна близина на постоечките шуми, а пошумување на голини и ерозивни
земјишта со садници од точка 1 потточка 1.2 од табелата, ќе се врши на локации кои се поголеми од 0,50
ха.
Нега со прореди од точка 2 од табелата, ќе се врши
во шумски култури, насади подигнати со пошумување
и на пренаменети природно пошумени површини до
30-годишна возраст.
За реализација на мерките од точка 1 и 2 од табелата, извршителите на работите доставуваат до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за секоја работа посебна оперативно - стручна
програма, во која се наведуваат основните податоци за
локалитетот и подетални податоци за обемот и видот
на работата, техниката, времето на реализација на работите и други важни податоци.
Заштита на шумите и шумските култури од растителни болести и штетници ќе се врши со превентивна
заштита на шумите и шумските култури од потенцијални штетници кои можат да загрозат поголеми шумски
простори, организирана преку Извештајно дијагнозно
прогнозната служба (ИДП служба) за шумите во Република Македонија и преку следење на состојбата на
шумите на биоиндикаторските точки поставени на 16километарска мрежа на територијата на Република Македонија од точка 3 потточка 3.1 од табелата. Шумарскиот факултет – Скопје, до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ќе достави Извештај за здравствената состојба на шумите во Репуб-

4260.
Врз основа на член 15 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14,
154/15, 193/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.10.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИБАРСТВОТО И
АКВАКУЛТУРАТА ЗА 2016 ГОДИНА
I
Во Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2016 година („Службен весник на Република Македонија” бр.6/16 и 63/16) во делот I во воведната реченица износот „90.000.000,00“ се
заменува со износот „55.500.000,00“.
Износот „50.000.000,00“ се заменува со износот
„20.000.000,00“.
Износот „40.000.000,00“ се заменува со износот
„35.500.000,00“.
Табелата се менува и гласи:

II
Во делот II став (1) во воведната реченица износот
„17.800.000,00“ се заменува со износот „14.900.000,00“.
Табелата се менува и гласи:
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(2) Средствата од став (1) потточка 3.1. од овој дел
се наменети за изработка на градежен проект за доградба, надградба и опремување на постоечките репроцентри во функција не непречено производство на репродуктивен и порибителен материјал.
(3) Корисник на средствата од став (1) потточка 3.1.
од овој дел е Министерството за надомест на трошоци
за надомест на услуги за изработка на градежен проект.
(4) Корисник на средствата од став (1) потточка
3.2. од овој дел е Министерството за надомест на услуга за изработка на софтвер.“
V
Ставот (4) се брише.
Ставот (5) се брише.
Во ставот (6) кој станува став (4) бројот „1.5.“ се заменува со бројот „1.3.“.
Во ставот (7) кој станува став (5) бројот „1.6.“ се заменува со бројот „1.4.“.
Во ставот (8) кој станува став (6) бројот „1.6.“ се заменува со бројот „1.4.“.
Во ставот (9) кој станува став (7) бројот „1.6.“ се заменува со бројот „1.4.“.
Во ставот (10) кој станува став (8) по бројот „1.1“
„запирката“ се заменува со зборот „и“, а зборовите „и
1.4.“ се бришат.
Ставот (11) се брише.
Во ставот (12) кој станува став (9) бројот „1.5.“ се
заменува со бројот „1.3.“.
Во ставот (13) кој станува став (10) бројот „1.6.“ се
заменува со бројот „1.4.“.
III
Во делот III во став (1) во воведната реченица износот „48.000.000,00“ се заменува со износот
„27.600.000,00“.
Во
табелата,
во
потточка
2.1.
износот
„10.000.000,00“ се заменува со износот „9.600.000,00“.
Во потточката 2.3. износот „31.000.000,00“ се заменува со износот „11.000.000,00“.
Во „ВКУПНО СРЕДСТВА“ износот „48.000.000,00“
се заменува со износот „27.600.000,00“.
IV
Делот IV се менува и гласи:
„(1) Средствата од дел I точка 3 на оваа програма во
износ од 1.000.000,00 денари наменети за техничка
поддршка во рибарството ќе се користат за реализација
на следните активности:

Делот V се брише.
VI
Делот VI се брише.
VII
Во делот VII износот „22.000.000,00“ се заменува
со износот „12.000.000,00“.
VIII
Во делот VIII во став (2) зборовите „став (1), дел V
став (1) и дел VI став (1)“ се бришат.
Во ставот (3) по бројот „1.3“ „запирката“ се заменува со зборот „и“, а зборовите „1.5. и 1.6.“ се бришат.
IX
Во делот IX во став (2) по бројот „1.3“ „запирката“
се заменува со зборот „и“, а зборовите „и 1.5.“ се бришат.
Во ставот (3) бројот „1.6.“ се заменува со бројот
„1.4.“
Во ставот (4) бројот „1.6“ се заменува со бројот
„1.4.“
Ставот (8) се брише.
Во ставот (9) кој станува став (8) зборовите „и дел
V“ се бришат.
Ставот (10) станува став (9).
X
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-7583/1
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

17 октомври 2016

4261.

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2016 година
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.209/15) и член 7 став (3) и став (4) 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, 83/15, 154/15, 11/16,
53/16, 120/16 и 163/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.10.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ
РАЗВОЈ ЗА 2016 ГОДИНА
I
Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 06/16, 64/16 и 176/16), во Делот I
износот „1.935.200.000“ се заменува со износот
„1.883.900.000“, износот „443.000.000“ се заменува со
износот „387.200.000“а износот „1.492.200.000“ се заменува со износот „1.496.700.000“.
II
Во делот II став (1) во воведната реченица износот
„1.709.995.000“ се заменува со износот „1.699.495.000“.
Во табелата во мерката 111 износот „5.000.000“ се
заменува со износот „500.000“;
Во мерката 114 износот „4.500.000“ се заменува со
износот „1.500.000“, а зборовите „воспоставување на
систем на советодавни услуги и“ и износот „3.000.000“
се бришат;
Во мерката 121 износот „342.062.965“ се заменува
со износот „365.562.965“, износот „40.000.000“ се заменува со износот „44.500.000“, а износот
„211.484.965“ се заменува со износот „230.484.965“;
Во мерката 122 износот „5.500.000“ се заменува со
износот „1.500.000“;
Во мерката 124 износот „305.745.439“ се заменува
со износот „286.745.439“, а износот „20.000.000“ се заменува со износот „1.000.000“;
Во мерката 213 износот „17.500.000“ се заменува со
износот „15.500.000“;
Во мерката 214 износот „14.000.000“ се заменува со
износот „13.000.000“, а зборовите „активности за воспоставување, следење и анализирање на состојбите со
автохтоните земјоделски растенија и обезбедување на
задолжителни генетски резерви“ и износот „1.000.000“
се бришат;
Во мерката 413 износот „1.000.000“ се заменува со
износот „500.000“;
Во Вкупно износот „1.728.247.000„ се заменува со
износот „1.699.495.000“.
Во ставот (2) во воведната реченица износот
„205.854.000“ се заменува со износот „165.755.000“.
Во табелата во мерката 1.3 износот „30.303.418“ се
заменува со износот „28.303.418“;
Во мерката 1.6 износот „6.000.000“ се заменува со
износот „500.000“;
Во мерката 1.7 износот „10.000.000“ се заменува со
износот „500.000“;
Во мерката 1.8 износот „86.574.000“ се заменува со
износот „90.574.000“;
Во мерката 3 износот „29.099.000“ се заменува со
износот „2.000.000“;
Во Вкупно износот „205.854.000“ се заменува со износот „165.755.000“.
Во ставот (3) износот „19.351.000“ се заменува со
износот „18.650.000“.
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III
Во делот VI во ставот (4) по зборовите „30 септември 2016 година“ се додаваат зборовите „и од 15 октомври 2016 до 31 октомври 2016 година.“.
Во ставот (8) износот „238.802.965“ се заменува со
износот„243.302.965“.
IV
Во делот XIV во ставот (2) износот „25.000.000“ се
заменува со износот „50.000.000“.
V
Во делот XV ставот (5) се брише.
Ставот (6) станува став (5).
VI
Во делот XVI ставот (5) се брише.
Ставот (6) станува став (5).
VII
Во делот XVII ставот (9) се брише.
VIII
Во делот XXI во ставот (3) во втората реченица по
зборот „освен“ се додаваат зборовите „за мерките од
дел VI став 1 алинеи 1 и 2 во кои еден корисник може
да поднесе најмногу две барања и“.
IX
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-7584/1
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4262.

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2016 година
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.209/15), член 7 ставови (3) и (4) 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, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16,
120/16 и 163/16), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13,
99/13, 164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и 39/16), член 12
од Законот за виното („Службен весник на Република
Македонија” бр. 50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13,
188/13, 149/15, 39/16 и 172/16) и член 53 од Законот за
сточарството („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
12.10.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА
ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2016 ГОДИНА
I
Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година (,,Службен весник на Република Македонија бр.2/16, 68/16, 71/16, 90/16, 100/16,
112/16, 121/16, 133/16, 163/16 и 176/16) во делот I воведната реченица се менува и гласи:
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„Средствата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година во вкупен износ од
5.439.000.000,00 денари, обезбедени согласно Буџетот
на Република Македонија за 2016 година (,,Службен
весник на Република Македонија“ бр.209/15 , 143/16 и
179/16) раздел 140.04 програма 2 потпрограма 20 ставка 464 разни трансфери ќе се користат според следните
мерки:“.
Во мерката 1 износот „1.197.000.000“ се заменува
со износот „1.477.000.000“.
Во мерката 2 износот „161.400.000“ се заменува со
износот „110.000.000“.
По мерката 2 се додава нова мерка 2-а која гласи:
2-a.

Директни плаќања за поддршка на
откуп на винско грозје

50.000.000

Во мерката 3 износот „70.000.000“ се заменува со
износот „88.000.000“.
Во мерката 4 износот „2.000.000“ се заменува со износот „50.000“.
Во мерката 5 износот „10.000.000“ се заменува со
износот „50.000“.
Во мерката 6 износот „181.600.000“ се заменува со
износот „131.600.000“.
Во мерката 7 износот „20.000.000“ се заменува со
износот „8.000.000“.
Мерката 7-а се брише.
Во мерката 8 износот „30.000.000“ се заменува со
износот „3.500.000“.
Мерката 8-а се брише.
Во мерката 10 износот „3.600.000.000“ се заменува
со износот „3.551.800.000“.
Во мерката 12 износот „3.000.000“ се заменува со
износот „1.000.000“.
Во Вкупно износот „5.520.000.000“ се заменува со
износот „5.439.000.000“.
II
Во делот II во воведната реченица износот
„1.197.000.000“ се заменува со износот „1.477.000.000
“.
III
Во делот III во воведната реченица износот
„161.400.000“ се заменува со износот „110.000.000 “.
IV
По делот III се додава нов дел III-a кој гласи:
„III-a
Средствата од дел I мерка 2-а од оваа програма наменети за директни плаќања за поддршка за откуп на
винско грозје во износ од 50.000.000 денари ќе се користат според следните подмерки:
Бр. на
подмерка
2-а.1.
2-а.2.

“

Име на подмерката
Директни плаќања за поддршка на откуп на
винско грозје од сортата Вранец
Директни плаќања за поддршка на откуп на
винско грозје од сортата Смедеревка

V
Во делот IV износот „70.000.000“ се заменува со износот „88.000.000“.
VI
Во делот V износот „2.000.000“ се заменува со износот „50.000“.

VII
Во делот VI во ставот 1 износот „10.000.000“ се заменува со износот „50.000“.
VIII
Во делот VII во ставот 2 износот „169.600.000,00“
се заменува со износот „119.600.000,00“.
Во табелата во мерката 1 износот „2.000.000,00“ се
заменува со износот „16.000,00“.
Во подмерката 1.1. износот „1.000.000,00“ се заменува со износот „10.000,00“.
Во подмерката 1.2. износот „1.000.000,00“ се заменува со износот „6.000,00“.
Во мерката 2 износот „8.500.000,00“ се заменува со
износот „13.000,00“.
Во подмерката 2.1. износот „1.500.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“.
Во подмерката 2.2. износот „4.450.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“.
Во подмерката 2.3. износот „50.000,00“ се заменува
со износот „1.000,00“.
Во подмерката 2.4. износот „2.500.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“.
Во мерката 3. износот „50.000,00“ се заменува со
износот „1.000,00“.
Во подмерката 3.1. износот „50.000,00“ се заменува
со износот „1.000,00“.
Во мерката 4 износот „500.000,00“ се заменува со
износот „1.000,00“.
Во подмерката 4.1. износот „500.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“.
Во мерката 5 износот „3.000.000,00“ се заменува со
износот „25.500,00“.
Во подмерката 5.1. износот „500.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“.
Во подмерката 5.2. износот „1.000.000,00“ се заменува со износот „22.500,00“.
Во подмерката 5.3. износот „1.000.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“.
Во подмерката 5.4. износот „500.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“.
Во мерката 6. износот „50.000,00“ се заменува со
износот „1.000,00“.
Во подмерката 6.1. износот „50.000,00“ се заменува
со износот „1.000,00“.
Во мерката 7. износот „3.000.000,00“ се заменува со
износот „1.000,00“.
Во подмерката 7.1. износот „3.000.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“.
Во мерката 8. износот „65.000.000,00“ се заменува
со износот „37.000.000,00“.
Во подмерката 8.1. износот „28.000.000,00“ се заменува со износот „8.001.000,00“.
Во подмерката 8.3. износот „5.000.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“.
Во подмерката 8.4. износот „500.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“.
Во подмерката 8.5. износот „1.000.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“.
Во подмерката 8.6. износот „1.500.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“.
Во мерката 9. износот „22.500.000,00“ се заменува
со износот „11.803.000,00“.
Во подмерката 9.1. износот „8.000.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“.
Во подмерката 9.3. износот „500.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“.
Во подмерката 9.4. износот „1.000.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“.
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Во подмерката 9.5. износот „6.000.000,00“ се заменува со износот „4.800.000,00“.
Во мерката 10. износот „1.000.000,00“ се заменува
со износот „1.000,00“.
Во мерката 11. износот „60.000.000,00“ се заменува
со износот „70.657.500,00“.
Во мерката 12. износот „4.000.000,00“ се заменува
со износот „30.000,00“.
IX
Во делот VIII износот „20.000.000“ се заменува со
износот „8.000.000“.
Делот VIII-а се брише.

X

XI
Во делот IX износот „30.000.000“ се заменува со износот „3.500.000“.
Делот IX-а се брише.

XII

XIII
Во делот XI износот „3.600.000.000“ се заменува со
износот „3.551.800.000“.
XIV
Во делот XII-а во ставот 1 износот „3.000.000“ се
заменува со износот „1.000.000“.
XV
Во делот XIII по ставот 2 се додава нов став 3 кој
гласи:
„Корисници на мерката 2-а. од оваа програма се винарски визби кои се запишани во Регистарот на производители на вино и ги имаат подмирено финансиските
обврски согласно член 16-б од Законот за виното.“
XVI
Во делот XIV по ставот 1 се додава нов став 2 кој
гласи:
„Крајниот рок за поднесување на барања за директни плаќања за мерката 2-a. од оваа програма е
30.11.2016 година.“
Ставовите 2, 3, 4 и 5 стануваат ставови 3, 4, 5 и 6.
XVII
Во делот XV во табелата во колоната „број на
мерка“ по точката 2, се додава нова точка 2-a. која
гласи:
јануари 2017

2-a.
Мерките 7-а и 8-а се бришат.

XVIII
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-7585/1
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
4263.
Врз основа на член 28 став (12) од Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна
електрична и електронска опрема („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 6/12, 163/13, 146/15 и
39/16), министерот за животна средина и просторно
планирање донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА
ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОБВРСКА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАДНА ОПРЕМА КОЈА Е ОСНОВА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД
ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО ОТПАДНА ОПРЕМА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на потврдата за склучен договор за превземање на обврска за постапување со отпадна опрема која е
основа за ослободување од плаќање на надоместок за
управување со отпадна опрема.
Член 2
Потврдата за склучен договор за превземање на
обврска за постапување со отпадна опрема која е основа за ослободување од плаќање на надоместок за
управување со отпадна опрема се изработува во А4
формат во печатена форма (во понатамошниот текст:
потврдата).
Потврдата од ставот 1 на овој член ги содржи следните податоци:
- назив на потврдата;
- назив на правното лице – производител на отпадна опрема, кое има склучено договор за преземање на
обврска за постапување со отпадна опрема;
- број и датум на договорот за преземање на обврска за постапување со отпадна опрема;
- назив и седиште на правното лице - колективен
постапувач кој има склучено договор со правното лице
– производител на отпадна опрема;
- број и датум на дозвола за постапување со отпадна опрема;
- важноста на договорот склучен помеѓу правното
лице и колективниот постапувач;
- периодот за кој е ослободено правното лице од обврската за плаќање на надоместок за управување со отпадна опрема;
- категорија на електрична и електронска опрема;
- место и датум на издавање на потврдата и
- потпис на одговорно лице во колективниот постапувач.
Формата и содржината на потврдата од ставот 1 од
овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на
овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 13-2224/5
7 октомври 2016 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Башким Амети, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
4264.
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за
енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/11, 136/11,
79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16
и 53/16), 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, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 , 167/14, 188/14,
129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), член 28 и 29 од Законот
за данокот на додадена вредност („Службен весник на
РМ” бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 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 ,
130/14, 15/15, 129/15, 225/15 и 23/16), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005,
81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11,
123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и
39/16 ) 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 17.10.2016 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 26,782
до 28,445

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

ден/лит
до 26,093

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

ден/лит
до 25,366

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 19,115

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 63,00
до 65,00

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

ден/лит
до 50,00

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

ден/лит
до 38,50

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 24,078

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
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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:
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 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 21,938
до 21,970

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

ден/лит
до 12,250

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

ден/лит
до 3,221

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100

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 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 18.10.2016
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. 02-1818/1
17 октомври 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4265.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14,
33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16) и член 17, став 1 од
Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12,
97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство, изградба на мала
хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ ДОО Скопје за користење на повластена тарифа на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија,
на седницата одржана на ден 14.10.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Трговското друштво за производство, изградба на мала хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ
ДОО Скопје, со седиште на ул. Огњен Прица бр.41А,
Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата “МХЕ Бањани” со реф. бр. 116, со моќност од 132kW и со локација на КП бр.31/6, КО Бањани, Општина Чучер Сандево.
2. Податоци за носителот на оваa одлука:
- назив и седиште: Трговско друштво за производство, изградба на мала хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ ДОО Скопје, со седиште на ул. Огњен
Прица бр.41А, Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-211;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ Бањани“ со реф. бр. 116;
- податоци за локација на електроцентралата: на КП
бр.31/6, КО Бањани, Општина Чучер-Сандево;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 132
kW (една генераторска единица со моќност од 132
kW);
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 497.501.000 kWh;
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела
на денот на донесување на решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ Бањани“ со
реф. бр. 116, УП1 бр.08-07/16 од 29.3.2016 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи
за одделните блокови, според следната табела:

Блок

Kоличинa на испорачана електрична енергија
по блокови (kWh)

I
II
III
IV
V

≤ 85.000
> 85.000 и ≤ 170.000
> 170.000 и ≤ 350.000
> 350.000 и ≤ 700.000
> 700.000

Повластена тарифа
за испорачаната
електрична енергија по блокови
(€¢/kWh)
12,00
8,00
6,00
5,00
4,50

- период на користење на повластената тарифа: 20
години започнувајќи со денот на влегување во сила на
оваа одлука.
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3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 08-66/16
14 октомври 2016 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
_________
4266.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14,
33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16) и член 17, став 1 од
Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12,
97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство, изградба на мала
хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ ДОО Скопје за издавање на решение за стекнување на статус на
повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата
одржана на ден 14.10.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА
1. На Трговското друштво за производство, изградба на мала хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ
ДОО Скопје, со седиште на ул. Огњен Прица бр.41А,
Скопје, му се издава решение за стекнување на статус
на повластен производител на електрична енергија
произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата “МХЕ Бањани” со реф. бр. 116, со
моќност од 132kW и со локација на КП бр.31/6, КО Бањани, Општина Чучер Сандево.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Трговско друштво за производство, изградба на мала хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ ДОО Скопје, со седиште на ул. Огњен
Прица бр.41А, Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-211;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ Бањани“ со реф. бр. 116;
- податоци за локација на електроцентралата: на КП
бр.31/6, КО Бањани, Општина Чучер-Сандево;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 132
kW (една генераторска единица со моќност од 132
kW);
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 497.501.000 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение:
14.10.2036 година.
3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 08-65/16
14 октомври 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4267.
Врз основа на членот 27 од Законот за енергетика
(„Службен весник на Република Македонија” бр.16/11,
136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15,
215/15, 6/16 и 53/16), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на ден 13 октомври 2016 година, донесе
ПРАВИЛА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Член 1
(1) Во Правилата за пазар на електрична енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.38/14,
42/2014, 57/14 и 194/2014), во членот 2, став 2, се додава нова точка 1, која гласи:
„1. Балансна единица е производна единица која
претставува поединечен генератор во производниот објект или група на производни единици во еден производен објект или повеќе објекти врзани каскадно, како
и управувано оптоварување. Балансната единица има
свој идентификационен број доделен од страна на Операторот на електропреносниот систем.“
(2) Точките 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 стануваат точки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28.
Член 2
(3) Во членот 3, став 2, по точката 2, се додава нова
точка 3 која гласи:
„3. БРПБЕ - Барање за регистрација на пазарот на
балансна енергија.“
(3) Точките 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 и 20, стануваат точки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21.
Член 3
(1) По членот 54 се додава нов член 54-а кој гласи:
„Исклучување на член од балансна група
Член 54-а
(1) Било кој учесник на пазарот кој е член на балансна група може по барање на БОС да биде исклучен од
балансната група, доколку не се придружува согласно
меѓусебните договори.
(2) БОС го известува учесникот на пазарот од ставот (1) дека нема да биде член на балансната група 6
дена пред денот од кога БОС повеќе нема да ја презема
неговата балансна одговорност.
(3) БОС известувањето од ставот (2) на овој член го
доставува и до ОПЕЕ.
(4) Учесникот на пазарот од ставот (1) е должен да
ги подмири сите обврски по основ на балансната одговорност во рамки на балансната група. “
(5) Учесникот на пазарот од ставот (1) ќе отпочне
постапка за пренесување на балансната одговорност
или ќе се регистрира како БОС согласно овие Правила.“
Член 4
(1) Членот 74, се менува и гласи:
„(1) ОЕПС е одговорен за набавка на системските
услуги во согласност со Мрежните правила за пренос
на електрична енергија и овие Правила“.
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Член 5
(1) По членот 74 се додаваат нови членови 74 – а,
74 – б и 74 – в:
„Член 74 - а
(1) Под системски услуги се подразбира:
1) примарна регулација,
2) секундарна регулација,
3) терцијална регулација,
4) регулација на напон, и
5) повторно воспоставување на ЕЕС од безнапонска
состојба (black start).
Член 74 - б
(1) Обезбедувањето на примарната регулација, регулацијата на напон, како и повторно воспоставување
на ЕЕС од безнапонска состојба (black start) е со надомест определен од Регулаторната комисија за енергетика во одлуката за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулираната енергетска дејност, пренос на електрична енергија.
(2) Обезбедувањето на секундарната регулација и
терцијарната регулација e со соодветен надомест.
(3) Планот за работа на балансната единица се пријавува на ОЕПС.
Член 74 - в
(1) ОЕПС е должен да подготвува План за набавка
на системски услуги за секоја календарска година и,
најдоцна до последниот работен ден во месец јули, да
го објави на својата веб страна.
(2) Во текот на годината ОЕПС го ажурира планот
од ставот 1, во согласност со актуелната електроенергетска состојба во ЕЕС.
(3) Големината на системските услуги се определува врз основа на податоците од електроенергетскиот
биланс и обврските кои произлегуваат од членството
во ЕNTSO-Е и Договор за основање на Енергетската
заедница.
(4) ОЕПС ја спроведува постапката за набавка на
системски услуги .
(5) Постапката за набавка на системските услуги за
кои се плаќа надомест се спроведува на пазарот на балансна електрична енергија.“
Член 6
(1) Пред членот 75 се додава нов поднаслов „Пазар
на балансна електрична енергија“ и членот 75 се менува и гласи:
„(1) Пазарот на балансна електрична енергија ( во
понатамошниот текст: пазар на балансна енергија)
претставува пазар на кој ОЕПС купува, односно продава балансна енергија со цел:
1) урамнотежување на производството, размената и
потрошувачката на електрична енергија во реално
време,
2) обезбедување на стабилна и сигурна работа на
ЕЕС,
3) обезбедување на потребна резерва за секундарна
и терцијална регулација.
(2) Урамнотежувањето на производството, размената и потрошувачката на електрична енергија во ЕЕС го
реализира ОЕПС со користење на системските услуги
преку:
1) регулација нагоре:
- зголемување на активна моќност од страна на балансните единици,
- намалување на активната моќност на потрошувачката кај потрошувачите кои учествуваат на пазарот на
балансна енергија, и
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- активирање на балансна енергија од оператор на
систем од друга регулациона област.
2) регулација надолу:
- намалување на производството на активна моќност од страна на балансните единици,
- зголемување на преземањето на активна моќност
од страна на потрошувачите кои учествуваат на пазарот на балансна енергија, и
- активирање на балансна енергија од оператор на
систем од друга регулациона област.“
Член 7
(1) По членот 75 се додаваат нови членови, 75 – а,
75 – б и 75 – в:
„Член 75 - а
(1) ОЕПС е одговорен за организирање и управување со пазарот на балансна енергија.
(2) Организирањето и управувањето со пазарот на
балансна енергија опфаќа:
1) регистрација на учесниците на пазарот на балансна енергија,
2) потпишување на договор за учество на пазарот
на балансна енергија,
3) потпишување договори со кои се уредува заедничкото користење на балансната резерва на регионално ниво,
4) прибирање/доставување на понуди за ангажирање на балансна енергија,
5) изработка на листа на приоритети за ангажирање
на секундарна и терциерна регулација,
6) евидентирање на активирана балансна енергија.
Член 75 - б
(1) Постапката за регистрација за учество на пазарот на балансна енергија започнува со поднесување на
Барање за регистрација на пазарот на балансна енергија до ОЕПС од страна на заинтересираните учесници на
пазарот на електрична енергија.
(2) Барањето од ставот 1 се доставува на образец
БРПБЕ во прилог на кое се доставуваат податоци за динамичките параметри за секоја балансна единица со
кои барателот ќе учествува на пазарот на балансна
енергија, доставени на соодветни обрасци ОДП.
(3) Сите учесници на пазарот на електрична енергија можат да се регистрираат за учество на пазарот на
балансна енергија доколку барем една балансна единица од листата наведена во барањето од ставот 1 ги исполнува критериумите за обезбедување на соодветна
системска услуга, утврдени во Мрежните правила за
пренос на електрична енергија.
(4) Барателот за учество на пазарот на балансна
енергија е должен да достави точни вредности за динамичките параметри на балансните единици.
(5) Учесникот на пазарот на балансна енергија е
должен за сите нови или ревитализирани балансни единици да спроведува специфични тестови при што треба да бидат вклучени и претставници на ОЕПС.
(6) Доколку некоја вредност не може да биде определена, се користи вредност од стандардизирани модели.
(7) При промена на листата на балансни единици,
соодветно се применува постапката за регистрација на
пазарот на балансна енергија.
(8) во случаите на активирање на балансна енергија
од страна на ОЕПС од друга регулациона област, врз
основа на користење на заедничка прекугранична терцијална резерва на регулациониот блок, не се спроведува постапката за регистрација за учество на пазарот
на балансна енергија.
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Член 75 - в
(1) Образецот БРПБЕ особено содржи:
1) име, адреса, контакт податоци и EIC код на барателот,
2) имиња и податоци за сите лица овластени да го
застапуваат барателот при спроведување на постапката
регистрација на пазарот на балансна енергија,
3) список на сите балансни единици кои ги исполнуваат критериумите за обезбедување на соодветна
системска услуга со кои барателот има намера да учествува на пазарот на балансна енергија.
(2) ОЕПС е должен да го изготви образецот БРПБЕ,
и по претходно одобрување од РКЕ, да го објави на
својата веб страна.

(3) Во заклучокот од ставот 2, ОЕПС ќе му укаже
на учесникот на пазарот за недостатоците и ќе определи рок во кој истите треба да се отстранат.
(4) Ако барателот не ги отстрани недостатоците во
определениот рок од ставот 3, ОЕПС ќе донесе решение за отфрлање на Барањето за регистрација за учество на пазарот на балансна енергија.
(5) Против решението од ставот 4 од овој член, барателот може да достави барање за разрешување на
спор до РКЕ во рок од 15 дена од денот на приемот на
истото.
(6) Одлуката на РКЕ по спорот е конечна и обврзувачка, а незадоволната страна против неа може да поднесе тужба пред надлежен суд.“

Член 75 - г
(1) За балансните единици, образецот ОДП особено
содржи:
1) тип на производна единица и кус опис (модел,
ограничувања, итн.),
2) номинална моќност изразена во MW,
3) дозволено преоптоварување изразено во MW,
4) минимално ниво на променливо оптоварување
изразено во MW,
5) нормална и критична брзина на зголемување на
излезна моќност изразена во MW/min,
6) нормална и критична брзина на намалување на
излезна моќност изразена во MW/min,
7) минимално време на исклучување од полно оптоварување изразено во min,
8) минимално време потребно за повторно пуштање
во погон од ладна и топла состојба изразена во min,
9) расположлив капацитет за примарна резерва,
10) расположлив капацитет за максимална и минимална секундарна резерва,
11) расположлив капацитет за терцијарна резерва,
12) расположливост за самостојно пуштање во погон од безнапонска состојба (black-start).
(2) За потрошувачите со својство на балансна единица, образецот ОДП особено содржи:
1) врвна моќност изразена во MW,
2) точки на приклучување,
3) минимално ниво на променливо оптоварување
изразено во MW,
4) максимално ниво на променливо оптоварување
изразено во MW,
5) нормална и критична брзина на зголемување на
излезна моќност изразена во MW/min,
6) нормална и критична брзина на намалување на
излезна моќност изразена во MW/min,
7) максимално ниво на оптоварување кое може да
биде прекинато изразено во MW,
8) максимално времетраење на прекинот изразено
во min.
(3) ОЕПС е должен да го изготви образецот ОДП и
по претходно одобрување од РКЕ да го објави на својата веб страна.“

Член 9
(1) По членот 76 се додаваат нови членови 76 – а и
76 – б:

Член 8
(1) Членот 76, се менува и гласи:
„(1) По добивањето на Барањето од членот 75 - б,
ОЕПС утврдува дали се доставени потребните податоци и документација за регистрација за учество на пазарот на балансна енергија, како и тоа дали податоците и
документите се доставени на пропишан начин и форма.
(2) Доколку ОЕПС утврди дека во Барањето за регистрација за учество на пазарот на балансна енергија
не се доставени потребните податоци и документи
и/или потребните податоци и документи не се доставени на начин пропишан со овие Правила, ОЕПС ќе донесе заклучок со кој се утврдува дека Барањето е нецелосно.

„Член 76 - а
(1) Доколку, ОЕПС утврди дека БРПБЕ е доставено
на начин и формат пропишан во членот 75 - б, во рок
од 30 работни дена од денот на приемот на барањето ќе
провери дали балансните единици според податоците
за динамичките параметри ги исполнуваат критериумите утврдени со Мрежните правила за пренос на електрична енергија.
(2) Доколку, ОЕПС утврди дека се исполнети критериумите од ставот 1, во рок од 10 дена ќе донесе заклучок за уредност на Барањето.
(3) Со заклучокот од ставот 2, ОЕПС до барателот
доставува и потпишан Договор за условите и начинот
за учество на пазарот на балансна енергија во четири
примерока.
(4) Барателот е должен да го потпише Договорот
од ставот 3 и во рок од десет дена од денот на приемот
на договорот да достави до ОЕПС два примерока од
потпишаниот договор.
Член 76 - б
(1) По приемот на Договорот за учество на пазарот
на балансна енергија, ОЕПС врши упис на учесникот
на пазарот во Регистарот на учесници на пазарот на балансна енергија.
(2) Во Регистарот од ставот 1 се запишуваат само
балансните единици што ги исполнуваат критериумите
утврдени со Мрежните правила за пренос на електрична енергија .
(3) Со денот на уписот во Регистарот, учесникот на
пазарот се стекнува со право да учествува на пазарот
на балансна енергија.“
Член 10
(1) Членот 77, се менува и гласи:
(1) Учесникот на пазарот на балансна енергија е
должен, при промена на динамичките параметри на балансните единици, да ги ажурира и да ги испрати ревидирани до ОЕПС во временски период не подолг од 24
часа од промената.
(2) ОЕПС има право во секое време да ги провери
доставените податоци за динамичките параметри на балансните единици на учесникот на пазарот на балансна
енергија.
(3) За доставување на неточни податоци или повторени нерегуларности во однос на веќе доставени податоци за динамичките параметри, ОЕПС има право да го
суспендира учесникот на пазарот на балансна енергија.
(4) Одлуката за суспензија задолжително ги содржи
причините за донесувањето на истата и времетраењето
на суспензијата не може да е подолго од шест месеци.
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Член 11
(1) По членот 77 се додаваат нови членови 77 – а,
77 – б и 77 – в:
„Член 77 - а
„(1) ОЕПС е должен пред да донесе Одлука за суспензија на учесникот на пазарот на балансна енергија,
да му достави опомена пред суспензија, притоа наведувајќи ги причините за истата.
(2) Опомената пред суспензија содржи временски
период, не подолг од 30 дена, во кој учесникот на пазарот на балансна енергија е должен да ги отстрани причините поради кои му била доставена опомената од
страна на ОЕПС.“
Член 77 - б
(1) ОЕПС може да ја повлече опомената пред суспензија и за тоа писмено да го извести учесникот на пазарот на балансна енергија, доколку истиот до истекот
на рокот определен во опомената, докаже дека ги отстранил причините поради која му била доставена опомената.
(2) Доколку, во периодот наведен во опомената
пред суспензија, учесникот на пазарот на балансна
енергија не ги отстрани причините поради кои му била
доставена истата, ОЕПС е должен да донесе одлука за
суспензија на учесникот на пазарот на балансна енергија.
Член 77 - в
(1) ОЕПС е должен, во рок од еден ден од денот на
донесувањето на одлуката за суспензија, односно опомената пред суспензија на учесник на пазарот на балансна енергија, да го извести учесникот и истата да ја
објави на својата веб страна, се до донесување на одлука за повлекување на суспензијата, односно повлекување на опомената пред суспензија.
(2) Против Одлуката на ОЕПС за суспензија, учесникот на пазарот на балансна енергија кој е суспендиран може да достави барање за разрешување на спор до
РКЕ, во рок од 15 дена од денот на прием на Одлуката.
(3) Одлуката на РКЕ по барањето за разрешување
на спор е конечна, а незадоволната страна може да поднесе тужба пред надлежен суд.“
Член 12
(1) Пред членот 78 се додава нов поднаслов „ Обезбедување системските услуги за регулација на напон,
black start и примарна регулација “ и членот 78 се менува и гласи:
„(1) ПЕЕ(ЈУ) е должен да ги обезбеди системските
услуги за регулација на напон, black start и резерва за
примарна регулација.“
Член 13
(1) Пред членот 79 се додава нов поднаслов „ Обезбедување на резерва за секундарна регулација “ и членот 79 се менува и гласи:
„(1) Опсегот на секундарна регулација го определува ОЕПС врз основа на Мрежните правила за пренос на
електрична енергија.
(2) Резерва за секундарна регулација претставува
разлика од работната точка на генераторот утврдена со
планот за производство (базна моќност) и максималните вредности или граници во двете насоки на опсегот
за регулација.
(3) Резервата за секундарна регулација се состои од:
1) закупена резервна моќност за секундарна регулација со што се гарантира расположливоста на балансните единици за потребите на ОЕПС,
2) активирана електрична енергија од балансните
единици од закупената резервна моќност за секундарна
регулација.
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(4) ПЕЕ(ЈУ) е должен од својот инсталиран капацитет да ја обезбеди целокупната резерва за секундарна
регулација нагоре, како и целокупната резерва за секундарна регулација надолу, определена од страна на
ОЕПС, на годишно ниво, за секој месец поодделно.
ОЕПС склучува годишен Договор за обезбедување резерва за секундарна регулација со ПЕЕ(ЈУ).
(5) Цената за закуп на резервната моќност за секундарна регулација (ден/MW), како и цената на активираната електрична енергија од балансните единици
(ден/MWh) се определува врз основа на методологија
изготвена од страна на ПЕЕ(ЈУ) , а одобрена од страна
на РКЕ.
(6) При пресметка на регулираниот максимален
приход за вршење на регулираната енергетска дејност
пренос на електрична енергија, се земаат во предвид
трошоците за обезбедување на закуп на резервната
моќност за секундарна регулација.
(7) Активирана електрична енергија од балансните
единици (ден /MWh) за регулација нагоре:
1) тек на електрична енергија: Балансни единици →
ОЕПС,
2) часовна цена за испорачана електрична енергија:
(+)HUPX + 50%,
3) финансиски надомест: ОЕПС → Балансни единици.
(8) Активирана електрична енергија од балансните
единици (ден /MWh) за регулација надолу:
1) тек на електрична енергија: ОЕПС → Балансни
единици,
2) часовна цена за испорачана електрична енергија:
(+)HUPX – 50%,
3) финансиски надомест: Балансни единици →
ОЕПС.
(9) Активирана електрична енергија од балансните
единици (ден/MWh) за регулација нагоре во случај на
негативна часовна цена на HUPX:
1) тек на електрична енергија: Балансни единици →
ОЕПС,
2) часовна цена за испорачана електрична енергија:
|HUPX| - 50%
3) финансиски надомест: ОЕПС → Балансни единици.
(10) Активирана електрична енергија од балансните
единици (ден/MWh) за регулација надолу во случај на
негативна часовна цена на HUPX:
1) тек на електрична енергија: ОЕПС → Балансни
единици,
2) часовна цена за испорачана електрична енергија:
|HUPX| + 50%,
3) финансиски надомест: ОЕПС → Балансни единици.
(11) Приоритетот за ангажирање на балансните единици кои ги исполнуваат критериумите за обезбедување на резерва за секундарна регулација, за секој ден
однапред го определува ПЕЕ(ЈУ).“
Член 14
(1) Пред членот 80 се додава нов поднаслов „ Обезбедување на резерва за терцијална регулација “ и членот 80 се менува и гласи:
„(1) Обемот на резервата за терцијална регулација
нагоре и резервата за терцијална регулација надолу се
определува од страна на ОЕПС, и тоа на годишно ниво
за секој месец, поодделно.
(2) Резервата за терцијална регулација се состои од:
1) закуп на резервна моќност за терцијална регулација со што се гарантира расположливоста на балансните единици за потребите на ОЕПС,
2) активирана електрична енергија од балансните
единици од закупената резервна моќност за терцијална
регулација.
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(3) Целокупната резервна моќност за терцијална регулација се обезбедуваат на отворен повик по пазарни
услови, на транспарентен, недискриминаторен и конкурентен начин каде регистрираните учесници на пазарот
на балансна енергија ги даваат своите понуди за секоја
балансна единица посебно изразени во ден/MW .
ОЕПС е должен да ја заврши постапката согласно отворениот повик најдоцна до 15 октомври.
(4) Правилата и критериумите според кои ќе се вршат набавките од ставот 3, ОЕПС е должен да ги достави до РКЕ заради одобрување, најдоцна 30 дена пред
почетокот на постапката за набавка.
(5) Понудите за закуп на резервната моќност за терцијарна регулација ќе се однесуваат за периодот наведен во отворениот повик.
(6) Со најповолните понудувачи, ОЕПС ќе склучи
рамковен Договор за закуп на резервната моќност за
терцијална регулација за предметниот период.
(7) Доколку на јавниот повик се јави само еден понудувач кој ги има понудено целокупните барани количини (MW), ОЕПС ќе склучи рамковен договор со истиот.
(8) Доколку на јавниот повик се јави само еден понудувач кој има понудено дел од бараните количини
(MW), ОЕПС ќе склучи рамковен договор со истиот за
понудените количини, а ПЕЕ(ЈУ) е должен да го обезбеди останатиот дел по највисоката цена од понудата.
(9) Доколку на јавниот повик не се јави ниту еден
понудувач, ПЕЕ(ЈУ) е должен да ги обезбеди потребните количини (MW) по цена одобрена од РКЕ.
(10) Цената на активираната електрична енергија од
балансните единици (ден/MWh) кои не се во сопственост на ПЕЕ(ЈУ) ја формира учесникот на пазарот на
балансна енергија и истата не смее да надминува 100
ден /MWh за регулација нагоре, односно не смее да биде помала од 5 ден/MWh за регулација надоле.
(11) Цената на активираната електрична енергија за
балансните единици (ден/MWh) кои не се во сопственост на ПЕЕ(ЈУ), за регулација нагоре и регулација надолу мора да биде доставена до ОЕПС за секој час посебно, најдоцна 1 час пред објавување на цената на тргувана електрична енергија на HUPX за денот за кој се
однесува (односно деновите за време на викенд и празници).
(12) ОЕПС врши ангажирање на балансните единици врз основа на најмали трошоци за активирање на балансна енергија според листата на подредување.
(13) Приоритетот за ангажирање на своите балансните единици кои ги исполнуваат критериумите за
обезбедување на резерва за терцијална регулација, за
секој ден однапред ќе го определува давателот на услуга со кој ОЕПС има склучено договор.
(14) Учесниците на пазарот на балансна енергија од
кои е извршен закуп имаат обврска да обезбедат финансиска гаранција согласно Договор за обезбедување
резерва за терцијална регулација.
(15) Балансната единица кај која е обезбедена резерва за секундарна регулација не може да биде активирана и за терцијална регулација едновремено.“
Член 15
(1) Пред членот 81 се додава нов поднаслов „Евидентирање на балансна енергија во секундарна регулација “ и членот 81 се менува и гласи:
„(1) ОЕПС е должен да го евидентира ангажирањето на балансните единици во секундарна регулација.
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(2) ОЕПС е должен да изготви листа на активирана
балансна енергија во секундарна регулација која ќе
содржи:
1) периодот на ангажирање,
2) насока на секундарна регулација: регулација нагоре или регулација надоле,
3) активирана енергија (MWh),
4) EIC код на ангажираниот учесник на пазарот на
балансна енергија,
5) идентификациониот број на балансната единица,
6) постигната цена (ден /MWh).
(3) ОЕПС е должен изготвената листа на активирана балансна енергија во секундарна регулација за да ја
достави до ОПЕЕ во рок од 25 дена од завршување на
календарскиот месец, заради пресметка на отстапувањата на балансните групи.“
Член 16
(1) Пред членот 82 се додава нов поднаслов „Евидентирање на балансна енергија во терцијална регулација “ и членот 82 се менува и гласи:
„(1) Сите налози за активирање на понудите на пазарот на балансна енергија за терцијална регулација
мора да бидат евидентирани од страна на ОЕПС.
(2) За налозите од став 1 на овој член особено се
евидентира следново:
1) EIC код на ангажираниот учесник на пазарот на
балансна енергија,
2) идентификациониот број на балансната единица,
3) период на ангажирање,
4) насока на терцијарната регулација: регулација
нагоре или регулација надоле,
5) наложена промена на моќност во однос на доставениот физички распоред на учесникот (MW),
6) постигната цена (ден/MWh).
(3) ОЕПС е должен да ги евидентира сите налози за
активирање на балансна енергија која произлегува од
договорите за заедничко користење во контролниот
блок.
(4) ОЕПС за секој пресметковен период изготвува
листа на активирана балансна енергија во терцијарна
регулација која опфаќа активирана балансна енергија
врз основа на договорите за заедничко користење во
контролниот блок.
(5)ОЕПС е должен изготвената листа на активирана
балансна енергија во терцијарна регулација да ја достави до ОПЕЕ во рок од 25 дена од завршување на календарскиот месец, заради пресметка на отстапувањата
на балансните групи.“
Член 17
(1) Пред членот 83 се додава нов поднаслов „ Обезбедување на електрична енергија за компензација на
несакани отстапувања “ и членот 83 се менува и гласи:
„(1) ОЕПС е одговорен за набавка и испорака на
електрична енергија за компензација на несаканите отстапувања на контролната област во согласност со ЕНТСО Е регулативата.
(2) ОЕПС ќе склучи годишен рамковен договор за
учество на јавниот повик за обезбедување електрична
енергија за компензација на несаканите отстапувања со
сите учесници на пазарот на електрична енергија кои
ги исполниле условите наведени во тендерската постапка.
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(3) Целокупната потребна енергија за компензација
на несаканите отстапувања на контролната област за
неделата W се обезбедува во неделата W-1 на јавен и
транспарентен начин со доставување понуди за купување/продавање на електрична енергија (ден/MWh) од
страна учесниците на пазарот со кои ОЕПС има склучено годишен рамковен договор.
(4) Понудите доставени од учесниците на пазарот
на електрична енергија кои ги исполниле условите за
квалификација наведени во тендерската постапка се по
тарифната шема на ЕНТСО Е.
(5) Учесникот на пазарот со кој ќе биде потпишан
годишен рамковен договор за обезбедување електрична енергија за компензација на несаканите отстапувања
има обврска да обезбеди финансиска гаранција согласно истиот Договор.
(6) ОЕПС има право електричната енергија за компензација на несаканите отстапувања да ја набави или
продаде на организиран пазар на електрична енергија
во Република Македонија.
(7) ОЕПС е должен да води листа на компензирана
електрична енергија која особено ќе содржи:
1) период на компензирање,
2) количина на компензирање,
3) цена на компензирање за секој пресметковен интервал.“
Член 18
(1) Пред членот 84 се додава нов поднаслов
„Пресметка на активирана балансна енергија од резервата за секундарна регулација “ и членот 84 се менува
и гласи:
„(1) Пресметката на активирана балансна енергија
од резервата за секундарна регулација, вклучувајќи ја и
цената за секоја балансна единица ја врши ОЕПС во
согласност со Методологија за пресметка на балансна
енергија содржана во Прилогот 1, кој е составен дел на
овие Правила.
(2) ОЕПС врз основа на активирана балансна енергија од резервата за секундарна регулација, изготвува
месечна пресметка на активирана балансна енергија од
страна на учесниците на пазарот на балансна енергија
за соодветниот календарски месец.
(3) ОЕПС е должен да ги достави пресметките од
ставот 1, вклучително и фактурата до учесниците на
пазарот на балансна енергија, најдоцна 10 дена по завршување на календарскиот месец.
(4) Доколку, ОЕПС треба да плати на учесникот на
пазарот на балансна енергија, ОЕПС е должен пресметките од ставот 1 да ги достави до истиот, најдоцна 10
дена по завршување на календарскиот месец.
(5) Доколку учесникот на пазарот на балансна енергија не поднесе приговор, пресметката се смета за конечна и учесникот на пазарот на балансна енергија врз
основа на истата доставува фактура до ОЕПС во рок од
тие 5 дена.“
Член 19
(1) По членот 84 се додава нов член 84 - а кој гласи:
„(1) Учесникот на пазарот на балансна енергија може да поднесе приговор во врска со пресметката од
членот 84 во рок од 5 работни дена од добивање на истата и кон приговорот е должен да достави образложение и соодветна документација.
(2) Учесникот на пазарот на балансна енергија е
должен да постапи по пресметката од членот 84, независно од поднесениот приговор од ставот 1.
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(3) ОЕПС е должен да одговори на приговорот во
рок од пет работни дена од денот на приемот на приговорот.
(4) По одговорот од ставот 2, учесникот на пазарот
на балансна енергија има право да покрене спор пред
РКЕ.
(5) Одлуката на РКЕ по спорот е конечна и обврзувачка, а незадоволната страна против неа може да поднесе тужба пред надлежен суд.
(6) По правосилноста на одлуката од ставот 4 соодветно ќе се коригира фактурата од членот 84.“
Член 20
(2) Пред членот 85 се додава нов поднаслов
„Пресметка на активирана балансна енергија од резервата за терцијална регулација “ и членот 85 се менува и
гласи:
„(1) Пресметката на активирана енергија од резервата за терцијална регулација, вклучувајќи ја и цената
за секоја балансна единица, ја врши ОЕПС во согласност со Методологија за пресметка на балансна енергија содржана во Прилогот 1, кој е составен дел на овие
Правила.
(2) ОЕПС врз основа на активирана балансна енергија од резервата за терцијална регулација изготвува
месечна пресметка на активирана балансна енергија од
страна на учесниците на пазарот на балансна енергија
за соодветниот календарски месец.
(3) ОЕПС е должен да ги достави пресметките од
ставот 1, вклучително и фактурата до учесниците на
пазарот на балансна енергија, најдоцна 10 дена по завршување на календарскиот месец.
(4) Доколку, ОЕПС треба да плати на учесникот на
пазарот на балансна енергија, ОЕПС е должен пресметките од ставот 1 да ги достави до истиот, најдоцна 10
дена по завршување на календарскиот месец.
(5) Доколку учесникот на пазарот на балансна енергија не поднесе приговор, пресметката се смета за конечна и учесникот на пазарот на балансна енергија врз
основа на истата доставува фактура до ОЕПС во рок од
тие 5 дена.“
Член 21
(1) По членот 85 се додава нов член 85 - а кој гласи:
„(1) Учесникот на пазарот на балансна енергија може да поднесе приговор во врска со пресметката од
членот 85 во рок од 5 работни дена од добивање на истата и кон приговорот е должен да достави образложение и соодветна документација.
(2) Учесникот на пазарот на балансна енергија е
должен да постапи по пресметката од членот 84, независно од поднесениот приговор од ставот 1.
(3) ОЕПС е должен да одговори на приговорот во
рок од пет работни дена од денот на приемот на приговорот.
(4) По одговорот од ставот 2, учесникот на пазарот
на балансна енергија има право да покрене спор пред
РКЕ.
(5) Одлуката на РКЕ по спорот е конечна и обврзувачка, а незадоволната страна против неа може да поднесе тужба пред надлежен суд.
(6) По правосилноста на одлуката од ставот 4 соодветно ќе се коригира фактурата од членот 85.“
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Член 22
(1) По Прилогот 2, Упатство за распределба на
електрична енергија произведена од ППЕЕ на снабдувачи и трговци кои снабдуваат потрошувачи, се додава
нов Прилог 3, Методологија за пресметка на активирана балансна енергија:
Прилог 3, Методологија за пресметка на активирана балансна енергија
Пресметка на активирана балансната енергија во
секундарна регулација

-

Активираната терцијална балансна енергија за балансна единица во соодветниот пресметковен интервал
се пресметува со следниве формули:

Активираната балансна енергија на балансна единица во секундарна регулација се пресметува со следнава формула:

(4)

(1)
каде што:
-

-

активирана
секундарна
балансна
енергија за балансна единица (i) во
пресметковен интервал (t), (MWh)
измерена балансна енергија активирана
за секундарна регулација за балансна
единица (i) во пресметковен интервал
(t), (MWh)
базна моќност на балансна единица (i)
во пресметковен интервал (t), (MWh)

(5)
каде што:
-

-

-

Вкупно активираната балансна енергија за секундарна регулација во пресметковен интервал се пресметува со следнава формула:

Доколку, Esrt > 0, активираната балансна енергија за
секундарна регулација во пресметковен интервал (t) е
за регулација нагоре.
Доколку, Esrt < 0, активираната балансна енергија за
секундарна регулација во пресметковен интервал (t) е
за регулација надолу.

-

Пресметка на активирана балансната енергија во
терцијална регулација

-

(6)

Активираната балансна енергија во терцијална регулација се пресметува со следнава формула:
(3)
каде што:

-

активирана балансна енергија за
терцијална регулација за балансната
единица (i) во пресметковен интервал
(t), (MWh),
активирана балансна енергија за
терцијална регулација при регулација
нагоре за балансната единица (i) во
пресметковен интервал (t), (MWh),
активирана балансна енергија за
терцијална регулација при регулација
надоле за балансната единица (i) во
пресметковен интервал (t), (MWh).

Aктивираната балансна енергија за терцијална регулација од договорот со кој се уредува користење на балансна резерва во регулациониот блок во пресметковен
интервал се пресметува со следнава формула:

(2)

-

лансни единици во регулационата област на ОЕПС во пресметковен интервал (t), (MWh),
вкупно активирана балансна енергија за
терцијална регулација од договорот со
кој се уредува користење на балансна
резерва во регулациониот блок во
пресметковен интервал (t), (MWh).

вкупно активирана балансна енергија за
терцијална регулација во пресметковен
интервал (t), (MWh),
вкупно активирана балансна енергија
за терцијална регулација од сите ба-

активирана балансна енергија за
терцијална регулација од договорот со
кој се уредува користење на балансна
резерва во регулациониот блок во
пресметковен интервал (t), (MWh),
активирана балансна енергија за
терцијална регулација при регулација
нагоре од договорот со кој се уредува
користење на балансна резерва во
регулациониот блок во пресметковен
интервал (t), (MWh),
активирана балансна енергија за
терцијална регулација при регулација
надоле од договорот со кој се уредува
користење на балансна резерва во
регулациониот блок во пресметковен
интервал (t), (MWh),

Доколку, Etrt > 0, активираната балансна енергија за
терцијална регулација во пресметковен интервал (t) е
за регулација нагоре.
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Доколку, Etrt < 0, активираната балансна енергија за
терцијална регулација во пресметковен интервал (t) е
за регулација надолу.
Etrbet и Etrblokt се определуваат како просечна часовна вредност од моментот на ангажирање на зададената
моќност за пресметковниот интервал (t).
Определување на трошоците за балансирање на
ЕЕС
Трошокот за балансирање на ЕЕС во еден пресметковен период (t) се пресметува со следнава формула:

-

-

(7)
Вкупниот трошок за активирана балансна енергија
за секундарна и терцијална регулација од балансните
единици за пресметковниот период (t) се пресметува со
следнава формула:

-

(8)
Вкупниот трошок за активирана балансна енергија
во регулациониот блок за пресметковниот период (t) се
пресметува со следнава формула:

(9)
каде што:
-

-

вкупен трошок за активирана балансна енергија за секундарна и терцијална регулација од балансните единици
за пресметковниот период (t), (денари).
Истиот може да биде позитивен или
негативен.
Позитивната вредност означува дека
ОЕПС имал трошок за активираната
резервна моќност и балансната единица (давател на услугата) има побарување за финансиски надомест за соодветниот пресметковен период.
Негативната вредност означува дека
ОЕПС има приход од активираната
резервна моќност и има побарување за
финансиски надомест од балансната
единица (давател на услугата) за соодветниот период.
вкупен трошок за активирана балансна енергија во регулациониот блок за
пресметковниот период (t), (денари).
Истиот може да биде позитивен или
негативен.
Позитивниот вредност означува дека
ОЕПС во пресметковниот период
имал трошок за активираната резервна моќност и балансната единица (давател на услугата) има побарување за
финансиски надомест за соодветниот
пресметковен период.
Негативната вредност означува дека
ОЕПС има приход од активираната

-

резервна моќност и има побарување
за финансиски надомест од балансната единица (давател на услугата) за
соодветниот период.
цена за активирана електрична енергија за секундарна регулација од балансните единици за регулација нагоре за часот i, (ден /MWh),
цена за активирана електрична енергија за секундарна регулација од балансните единици за регулација надолу за часот i, (ден /MWh),
цена за активирана електрична енергија за терцијална регулација од балансните единици за регулација нагоре за часот i, (ден /MWh),
цена за активирана електрична енергија за терцијална регулација од балансните единици за регулација надолу за часот i, (ден /MWh),
цена за активирана балансната енергија за терцијална регулација од договорот со кој се уредува користење на балансна резерва во регулациониот блок
за регулација нагоре за часот i, (ден
/MWh),
цена за активирана балансната енергија за терцијална регулација од договорот со кој се уредува користење на балансна резерва во регулациониот блок
за регулација надолу за часот i, (ден
/MWh).

Пресметка на месечниот надомест и фактурирање за активираната секундарна и терцијална регулација
Доколку, Esrt> 0, трошокот кој ОЕПС го плаќа на
балансната единица за активираната балансна енергија
за секундарна регулација за секој пресметковен интервал се определува се пресметува со следнава формула:
(10)
Доколку, Esrt< 0, трошокот кој балансната единица
го плаќа на ОЕПС за активираната балансна енергија за
секундарна регулација за секој пресметковен интервал
се определува се пресметува со следнава формула:
(11)
Доколку, Etrbet> 0, трошокот кој ОЕПС го плаќа на
балансната единица за активираната балансна енергија
за терцијална регулација за секој пресметковен интервал се пресметува со следнава формула:
(12)
Доколку, Etrbet< 0, трошокот кој балансната единица
го плаќа на ОЕПС за активираната балансна енергија за
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терцијална регулација за секој пресметковен интервал
се пресметува со следнава формула:
(13)
Доколку, Etrblok t> 0, трошокот кој ОЕПС го плаќа
на балансната единица за активираната балансна енергија за терцијална регулација од договорот со кој се
уредува користење на балансна резерва во регулациониот блок за секој пресметковен интервал се пресметува со следнава формула:
(14)
Доколку, Etrblokt< 0 - трошокот кој балансната единица го плаќа на ОЕПС за активираната балансна енергија за терцијална регулација од договорот со кој се
уредува користење на балансна резерва во регулациониот блок за секој пресметковен интервал се пресметува со следнава формула:

на во пресметковниот период, (t),
(MWh),
- количина на електрична енергија која секој член на балансната група ја
превзема при прекугранична размена во пресметковниот период,
(MWh).
Реализирана размена на електрична енергија за
секој член на балансната група
Реализираната размена на електрична енергија за
секој член на балансната група за пресметковниот период (t) се пресметува со примена на следнава формула:

(2)
каде што:
-

(15)
Член 23
(1) По Прилогот 3 од член 19 од овие, се додава нов
Прилог 4, Методологија за пресметка на порамнување
на отстапувања на балансно одговорните страни:

-

Прилог 4, Методологија за пресметка на порамнување на отстапувања на балансно одговорните
страни
-

Најавена размена на електрична енергија за секој член на балансната група
Најавена размена на електрична енергија за секој
член на балансната група се пресметува со следнава
формула:

Реализирана размена на електрична
енергија за секој член на балансната
група за пресметковниот период (t),
(MWh),
измерена електрична енергија на секој
член на балансната група во точките
на предавање на преносната и дистрибутивна мрежа, како и на точките
на поврзување со другите балансни
групи во пресметковен интервал,
(MWh),
измерена електрична енергија на секој
член на балансната група во точките
на преземање од преносната и дистрибутивна мрежа, како и на точките
на поврзување со другите балансни
групи во пресметковен интервал,
(MWh).

Вкупна активирана балансна енергија на секој
член на балансната група

(1)
каде што:
-

-

-

-

најавена размена на електрична
енергија за секој член на балансната
група во пресметковен период (t),
(MWh),
количина на електрична енергија
што секој член на балансната група
ја презема од други учесници на пазарот на електрична енергија во регулационата област во пресметковниот период(t), (MWh),
количина на електрична енергија
што секој член на балансната група
ја предава на други учесници на пазарот на електрична енергија во регулационата област во пресметковниот период (t), (MWh),
количина на електрична енергија која секој член на балансната група ја
превзема при прекугранична разме-

Вкупната активирана балансна енергија на секој
член на балансната група за пресметковниот период (t)
се пресметува со примена на следнава формула:

(3)
каде што:
-

-

вкупно активирана балансна енергија на
секој член на балансната група за
пресметковниот период (t), (MWh),
активирана балансна енергија на секој
член на балансната група во терцијална
регулација за пресметковниот период (t),
(MWh),
активирана балансна енергија на секој
член на балансната група во секундарна
регулација за пресметковниот период (t),
(MWh).
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Estdk ,mesec Еstdk h
Hm

Вкупно отстапување на балансната група во
пресметковен период
Вкупното отстапување на балансната група (Eimbt±)
во пресметковниот период (t) се пресметува со примена на следнава формула:
(4)
Вкупното отстапување во регулациониот блок
во пресметковен период
Вкупното отстапување во регулациониот блок
Embaimbt±во пресметковниот период (t) се определува како сума од отстапувањата на сите балансни групи и се
пресметува со примена на следнава формула:

(5)
Пресметка на отстапувањата кај потрошувачите
со стандардни дневни криви на оптоварување

(8)

h1

каде што:
-

Estdk(h)
-

Estdk,mesec

испорачана електрична енергија во часот h кај потрошувачи со стандардни
дневни криви на оптоварување, согласно утврдената стандардна дневна крива
на оптоварување на соодветниот потрошувач, (kWh/h)
испорачана електрична енергија на месечно ниво кај потрошувачи со стандардни дневни криви на оптоварување, согласно утврдената стандардна дневна
крива на оптоварување на соодветниот
потрошувач, (kWh/h)

Финансиско порамнување на балансната група
Цената на отстапувањата на балансните групи во
пресметковен интервал се пресметува со примена на
следнава формула:

(6)
каде што:

E h

-

K

-

Estdk(h)

-

пресметанa испорачана електрична
енергија во часот h кај потрошувачи со
стандардни дневни криви на оптоварување, (kWh/h)
коефициент за отстапување кај потрошувачи со стандардни дневни криви на
оптоварување
испорачана електрична енергија во часот h кај потрошувачи со стандардни
дневни криви на оптоварување, согласно утврдената стандардна дневна крива
на оптоварување на соодветниот потрошувач, (kWh/h)

(7)

(9)
Доколку, во пресметковниот период (t) Msyst±= 0
или Embaimbt±=0, цената на порамнување во соодветниот
пресметковен период е еднаква на просечната цена на
отстапувањата за изминатиот месец Ppros
Доколку, Eimbt±> 0 , износот кој балансната група ќе
го добие при порамнување на отстапувањата за секој
пресметковен период во случај на оставање енергија во
системот се определува како:
(10)
Доколку, Eimbt±<0, износот кој балансната група ќе
го плати при порамнување на отстапувањата за секој
пресметковен интервал во случај на преземање на
енергија во системот се определува како:

каде што:

K

-

Eizm,mesec

-

Estdk,mesec

коефициент за отстапување кај потрошувачи со стандардни дневни криви на
оптоварување
измерена испорачана електрична енергија на месечно ниво кај потрошувачи
со стандардни дневни криви на оптоварување, (kWh)
испорачана електрична енергија на месечно ниво кај потрошувачи со стандардни дневни криви на оптоварување, согласно утврдената стандардна дневна
крива на оптоварување на соодветниот
потрошувач, (kWh)

(11)
Пресметковен период за порамнување на отстапувањата на балансно одговорните страни е еден месец.
ОПЕЕ врши пресметка на цената на отстапувањата
и на отстапувањата на балансните групи и истата ја
доставува до ОЕПС и БОС.
ОПЕЕ пресметката ја доставува до ОЕПС, а врз основа на пресметката ОЕПС врши финансиско порамнување со балансно одговорните страни
Доколку балансната група има негативно отстапување (презема електрична енергија од ЕЕС), ОЕПС
доставува фактура за секоја балансна група посебно за
пресметковниот период.
Доколку балансната група има позитивно отстапување (предава електрична енергија на ЕЕС), балансната
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група доставува фактура до ОЕПС за пресметковниот
период.
Финансискиот надомест ќе се наплаќа по истекот
на месецот по доставување на фактура.
Пресметката на месечниот надомест може да се корегира на барање на ОЕПС, ОДС или на БОС.
Конечната пресметка ќе се изврши во рок од 6 месеци кога поради измена во пресметките може да биде
издадено книжно задолжение односно книжно одобрение.“
Член 24
(1) Членовите 22 и 23 од овие Правила за изменување и дополнување на Правилата за пазар на електрична
енергија, ќе се применуваат од 1.7.2017 година.
(2) Во периодот, од влегувањето во сила на овие
Правила за изменување и дополнување на Правилата за
пазар на електрична енергија до 30.6.2017 година,
ОПЕЕ е должен да врши пресметка на отстапувањата и
истите да ги доставува до балансно одговорните
страни.
(3) Од 1.7.2017 година нема да се применува Прилог 1, Методологија за пресметка на надоместокот за
услугите за урамнотежување.
(4) Прилозите 2, 3 и 4, стануваат прилози 1, 2 и 3.
Член 25
(1) Овие Правила за изменување и дополнување на
Правилата за пазар на електрична енергија влегуваат
во сила со денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија”.
Бр. 01-1781/1
13 октомври 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА
АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА СОКОМ МАП
4268.
Врз основа на член 132 ст.2 и чл 144 од Законот за
авторското право и сродните права на Република Македонија („Сл.весник на РМ“ бр. 115/10, 140/10, 51/11,
147/13, 154/15 и 27/16), како и членовите 21, 27, 28, 38
и 39 од Статутот на Здружението за заштита на авторски музички права (во понатамошен текст СОКОМ
МАП), Собранието на СОКОМ МАП, на седницата одржана на ден 16.10.2016 година го донесе следниот
ПРАВИЛНИК
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА АВТОРСКИТЕ
НАДОМЕСТОЦИ
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Правилникот за распределба на авторските надоместоци ги утврдува основните начела според кои СОКОМ МАП врши распределба на авторските надоместоци на носителите на авторски музички права во согласност со закон, статут, актите на СОКОМ МАП, како
и врз основа на Решението за давање дозвола согласно

Законот за авторското право и сродните права на Република Македонија.
Член 2
Здружението за заштита на авторски музички права
СОКОМ МАП врши колективно управување на следните авторски права:
- Умножување и изнајмување несценски музички
дела на фонограми и видеограми
- Јавно соопштување несценски музички дела (јавно изведување, јавно пренесување, радиодифузно емитување, реемитување и ставање на располагање на јавноста
- Кабелско реемитување на музички несценски дела
- Надомест од правото на следство на оригинал (ракопис) на музички дела
СОКОМ МАП во случаите на единствените надоместоци согласно ЗАПСП и Статутот, колективното
управување на правата може да го врши по овластување на други организации на носители на права преку
склучување на посебен договор, или може со договор
да овласти друга соодветна организација да го врши
колективното управување на тие права.
СОКОМ МАП може да врши административно технички работи за права кои се надвор од правата за кои
има дозвола, а се во надлежност на други здруженија
согласно договор.
Член 3
СОКОМ МАП, на територијата на Р. Македонија,
колективно го управува и правото од умножување, како и правото на изнајмување на несценски музички дела на фонограми и видеограми, јавно соопштување
несценски музички дела (јавно изведување, јавно пренесување, радиодифузно емитување, реемитување и
ставање на располагање на јавноста), кабелско реемитувње на музички несценски дела на странските носители на права, согласно ЗАПСП, а врз основа на меѓународни конвенции и други договори склучени помеѓу
Р.Македонија и другите земји, како и врз основа на реципрочни договори склучени помеѓу СОКОМ МАП и
соодветните странски организации на носители на
права.
Член 4
СОКОМ МАП колективно ги управува авторските
права на авторите и носителите на права кои со пријавување на своите дела или врз основа на договор за тоа
му даваат овластување на СОКОМ МАП.
Колективно управување од овој Правилник СОКОМ МАП остварува и без договор со носителите на
права врз основа на одредбите од член 130 од ЗАПСП.
Странските автори и членовите на странските организации, уживаат еднаква заштита како и домашните
автори, доколку така е определено со меѓународен договор, со Законот за авторското право и сродните права на Република Македонија, ако постои фактички реципроцитет и согласно Статутот на СОКОМ МАП.
СОКОМ МАП врши колективно управување на авторските права на домашните носители на права во
странство врз основа на посебни договори што ќе ги
склучи со соодветни организации на носители на
права.
Врз основа на меѓународни договори со странски
организации (за меѓусебно застапување на база на ре-
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ципроцитет) кои СОКОМ МАП ги склучува согласно
со ЗАПСП, СОКОМ МАП може колективно да управува и авторски права на други автори.
Член 5
СОКОМ МАП, под еднакви услови ги управува авторските права на носителите на права. Одредбите на
правилникот за распределба на авторските надоместоци се задолжителни за сите носители на права чии права ги управува СОКОМ МАП согласно Законот за авторското право и сродните права, Статутот, како и врз
основа на договор со авторот.
Носителот на право може да забрани (изземе) колективно управување на свое право од страна на Здружението за кое има дозвола колективно да управува,
освен во случаи кога од истото не може да се откаже
согласно Законот за авторското право и сродните
права. Забраната, носителот на правото го врши со поднесување на писмена изјава заверена кај нотар, на образец утврден и донесен од страна на Собранието. Изземањето, влегува во сила осмиот ден од денот на поднесување на изјавата.
Носителот на право неможе да забрани (изземе) колективно управување на свое право од страна на Здружението доколку СОКОМ-МАП спрема истиот има парично побарување се додека не го подмири долгот.
Член 6
Согласно договор, СОКОМ МАП може да врши административно технички работи за права кои се надвор од правата за кои има дозвола, а се во надлежност
на други здруженија.
Член 7
Во остварувањето на колективно управување СОКОМ МАП ги извршува следните работи:
- Ги прибира утврдените надоместоци од корисниците и врши нивна распределба на носителите на правата во согласност со закон и општите акти
- Врши контрола за користењето на авторските дела
- Неисклучиво пренесува право за користење авторски дела со договор или на друг пишан начин
- Склучува договори за умножување несценски музички дела на фонограми и видеограми, како и за други
видови користења на музички несценски дела и го контролира извршувањето на тие договори
- Од корисниците на музички дела собира програми
и податоци за снимените и изведените дела и води евиденција за тоа
- Врши пресметка, распределба и исплата на авторски надоместоци примени од странските организации,
за користење дела од домашни автори во странство
- Ги врши правните работи и односите на носителите на правата со корисниците и води постапки пред судовите и другите органи заради заштита на авторското
право и сл.
- Презема и други мерки предвидени со законот и
со други прописи заради заштита и остварување на колективното управување на авторските музички права.
Заради остварување на авторски права, во свое име
и за сметка на авторот со посебно полномошно од авторот чие право е предмет на спорот СОКОМ МАП може да поведе и да води спорови пред судовите и другите органи, додека за застапување заради колективното
управување на авторските музички права на СОКОМ
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МАП не му е потребно посебно полномошно на авторот.
Во случај на спор меѓу членови на СОКОМ МАП,
СОКОМ МАП нема да поведе постапка во име на еден
од нив.
Член 8
Репертоарот на СОКОМ МАП го сочинуваат објавени музичко несценски дела како што се:
- Ораториуми, кантати, дела на симфониската, камерната, солистичката, хорската, забавната, детската,
народната, џез музиката и сл.,
- Извадоци од музички сценски дела (опери, балети,
оперети, и сл.) без оглед на траењето,
- Музика од музичко-кореографски дела (концертни
и радио изведувања) без оглед на траењето,
- Музички дела користени во драмски дела, било да
се користени како музичка придружба или како музичка илустрација или да се вклопени во самиот драмски
текст,
- Музика користена во ТВ серии, ТВ филмови и кинематографски филмови што се емитуваат преку телевизија,
- Несценски музички дела кои драмско-сценски или
кореографски се прикажуваат на сцен или телевизија,
- Музика за музичко – литратурни емисии или приредби (музички приказни, рецитали, хумористични и
сличнни емисии, приредби и слично),
- Музички дела употребени за шпици, звучни записи, интермеца со звучна илустрација,
- Обработка на народни творби.
ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 9
Како основ за распределба СОКОМ-МАП ја применува документацијата која е неспорна и комплетна, односно која ги содржи сите потребни податоци за утврдување на авторските надоместоци. Задолжителните
податоци се пропишани во овој Правилник за распределба и во согласност со ЦИСАЦ (CISAC) стандардите.
Документацијата на СОКОМ-МАП ја сочинуваат:
- Документација на автори и носители на права
- Документација на дела
- Документација на странски автори, дела и носители на права.
Документација на автори, носители на права
Член 10
Авторите или носителите на права преку Договор
за колективно управување склучен со СОКОМ-МАП
ги остваруваат своите права. Носителите на права се
должни да го пријават авторското дело.
При склучување на договорот за колективно управување aвторите или носителите на права се должни до
СОКОМ-МАП да достават:
- копија од лична карта (физичко лице)
- копија од извод од книгата на родени кога се работи за малолетно лице
- решение од надлежен орган кога се работи за
правно лице
- копија на правосилно оставинско решение во кое е
наведен како наследник на авторско право, а оригиналот на правосилното оставинско решение да го прило-
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жи на увид (наследникот на авторски права склучува
договор за колективно управување со СОКОМ-МАП)
Авторот т.е носителот на права е должен по писмен
пат да го извести СОКОМ-МАП за секоја промена на
лични податоци, како и за секоја друга промена. Во обврските од страна на СОКОМ-МАП наспрема авторот
т.е носителот на права ќе се сметаат за веродостојни
неговите последни податоци доставени на пропишаниот образец.

Доколку делото не е пријавено СОКОМ МАП ја остварува заштитата врз основа на податоците со кои
располага.

Член 11
Носителите на право, во случај да склучат договор
со домашен или странски издавач или произведувач на
комерцијален филм, ТВ - филм или ТВ - серија заради
користење на музика во филм односно серија, како и
сите други видови договори за нарачка или користење
на музички дела се должни за истите да достават еден
примерок до СОКОМ МАП. Доколку носителот на
право не постапи согласно погорекажаното, СОКОМ
МАП ќе ја земе во предвид документацијата со која
располага.

Член 14
Авторот на музичкото дело, покрај своето граѓанско име може да користи и псевдоним. Пред употреба
на псевдоним или граѓанско име, авторот на делото
треба да побара информација од СОКОМ МАП дали
веќе постои такво граѓанско име или псевдоним на некој домашен или странски автор, односно носител на
право, бидејќи користење на веќе постоечки граѓански
имиња односно псевдоними е недозволено.
Во случај на постоење на идентични имиња на автори, потребно е да се направи разлика помеѓу имињата со цел правично распределување на авторскиот надоместок. Доколку СОКОМ МАП сознае дека постои
спорна ситуација помеѓу коавторите на одредено дело
ќе ја блокира исплатата на авторскиот надоместок во
целина или само за спорниот дел, се до решавање на
спорот, а врз основа на меѓусебен договор или судска
одлука доставени до СОКОМ МАП.

Документација на дела
Член 12
Авторот или носителот на авторското право е должен да своите дела, односно делата за кои стекнал право ги пријави во СОКОМ МАП на образец - пријава на
дело, во пишана или електронска форма со наведување
на сите потребни податоци. Образецот за пријава на
дело (електронски или пишан) се пропишува со Одлука
на Управниот одбор врз основа на претходно мислење
на Собранието на авторите и истиот претставува составен дел од Правилникот за распределба. Истиот се објавува на интернет страницата на СОКОМ МАП.
За точноста на податоците одговара подносителот
на пријавата и истата се прифаќа за точна се додека не
се докаже поинаку. Подносителот на пријавата (авторот односно другиот носител на право) со свој потпис,
под целосна материјална и кривична одговорност гарантира за точноста на податоците за делото кое е наведено во пријавата и истиот е одговорен спрема СОКОМ МАП и спрема другите носители на авторското
право за штетата која би произлегла од неточни и
непотполни податоци. Авторот односно другиот носител на право има обврска да неточните податоци ги исправи со нова пријава или да достави изјава за повлекување на пријавата во рок од 10 дена од применото
известување дека пријавата не е точна/комплетна.
Со пријавата на дело авторот го овластува СОКОМ
МАП да ги штити неговите авторски права на јавна изведба во земјата и во странство, под исти услови како и
носителите на авторски права кои потпишале договор
со СОКОМ МАП со кој го овластуваат да ги штити
нивните права.
Пријавите на дела доставени до СОКОМ-МАП до
31 декември влегуваат во пресметката за тековната година.
Примената на документацијата која служи за изменување и дополнување на податоците на веќе пријавените дела се земаат предвид до 31 декември во тековната година. Податоците за изменување и дополнување
кои ќе стигнат по тој рок ќе се применат во пресметката за следната година.

Член 13
За домашните дела издадени во соработка со странски автори ќе се прифатат како точни податоците добиени од странското авторско друштво се додека авторот
не достави соодветна документација односно не ја оспори таквата пријава со веродостојна документација.

Документација на странски автори,
дела и носители на права
Член 15
Авторскиот надоместок за делата од странскиот репертоар се пресметува согласно податоците што организациите ги доставуваат за делата на своите членови,
договорите за меѓусебно застапување склучени со
странски организации на носители на права, и согласно
одредбите од овој Правилник.
Член 16
Согласно со правилата на Меѓународната конфедерација на друштва на автори и композитори (CISAC) и
правилата на Меѓународното биро да друштва за заштита на правата на снимање и механичка репродукција
(BIEM), а врз основа на билатералните договори за меѓусебно застапување на база на реципроцитет, кои СОКОМ-МАП ги склучува со странски организации, документацијата на СОКОМ-МАП ја сочинува и странската документација.
Под странска документација од претходниот став се
подразбира: Меѓународната база на дела (Musical
Works Information Database), Меѓународната база на автори и носители на авторски права (Interested Parties
Information), Cis-Net, меѓународна база на дела, модификациони картици и дописи, и друга документација
добиена од странски организации.
Член 17
Распределбата на надоместокот помеѓу членови на
едно или повеќе странски организации, се врши врз основа на учествата назначени на интернационалната
картичка доставена за тоа дело. Ако интернационалната картичка не содржи податоци за учествата на носи-
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телите, надоместоците за тоа дело се распределуваат
врз основа на ЗАПСП.
Член 18
Ако податоците кои ќе ги достават повеќе странски
организации за исто дело се различни, авторскиот надоместок за тоа дело не се исплаќа се до решавање на
спорот на заинтересираните организации.
Ако во моментот на распределбата СОКОМ-МАП
нема документација за користено дело а авторот или
носителот на права е член на некои странско здружение за заштита на колективни права надоместокот за
тоа дело во целост ќе биде исплатено на странското
здружение (Варшавска конвенција).
Ако во моментот на распределбата СОКОМ-МАП
нема документација за дело издадено на носач на звук,
звук и слика, а авторот или носителот на права е член
на некое странско здружение за заштита на колективни
права надоместокот за тоа дело во целост ке биде исплатено на странското здружение (Римска конвенција).
Ако во програмата не е наведено полното име на
авторот на изведеното дело, а врз основа на другите
податоци може да се претпостави дека авторот е заштитен, тогаш таковото дело се внесува во посебен циркулар за кој се бара од странските здруженија да извршат препознавање во согласност со нивниот репертоар.
Согласно правилата на меѓународните организации
BIEM/CISAC, во циркуларот не се внесуваат делата чиј
вкупен надоместок не го преминува денарскиот износ
на 10 американски долари за еден пресметковен период.
По приемот на документацијата (валиден одговор
на циркуларот) за делата СОКОМ-МАП ќе изврши исплата на авторите и носителите на права според новата
документација а највеќе 3 години наназад сметајќи од
годината на која се однесува циркуларот. По истекот
на 3 години средствата се распределуваат во вонредни
приходи и на тој начин се вклучуваат во системот на
распределба.
Пријава и категоризација на дела
Член 19
Пријавата на дело содржи податоци за СОКОММАП, лични податоци за подносителот на пријавата,
поточно:
1. Наслов на делото и ставовите (година на создавањето)
2. Автор на музика (име и презиме)
3. Автор на текстот, преведувач, кореографија (име
и презиме)
4. Автор на аранжманот-обработка (име и презиме)
5. Издавач (година кога делото е издадено)
6. Траење (на целото дело и ставовите)
7. Изведувачки состав - изведувач
8. Дали е делото снимено (носач на звук) и каде се
наоѓа снимката
9. Каде се наоѓа партитурата и материјалот на делото
10. Референтен број
11. Согласност на коавторите за пријава на дело
Составен дел на овој Правилник е пријавата на
дело.
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Музичкото дело (оригинално или обработка) се категоризира и определува согласно на ефективното траење на делото.
Авторот на делото е должен при пријавување да го
назначи неговото траење.
Категории на наплата
Член 20
Наплатата на авторските надоместоци за јавно соопштување на музички несценски дела во една календарска година се разликуваат според видот на користењето и се поделени во следните категории:
1. Македонско радио
2. Македонска телевизија
3. Приредби (забави, игранки, матурски, дипломски, модни ревии, артистички и спортски натпревари)
4. Јавно пренесување (приходи по основ на јавно
соопштување преку звучник, екран или друго техничко
средство во угостителски објекти, диско клубови, ноќни барови, хотели, трговски и деловни простории,
спортски објекти и др.)
5. Жива музика (угостителски објекти со жива музика)
6. Музички концерти
7. Радиодифузно емитување (радиа и телевизии на
локално регионално и државно ниво)
8. Кабелско реемитување.
Трошоци за покривање на колективното управување на авторските права, фондови за промоција и
култура и други фондови
Член 21
За покривање на трошоците за работа на Здружението може да се користат средства од прибраните надоместоци во износ од 15%.
Трошоците за водење на судски постапки, судски
такси, вештачења, адвокатски и извршни трошоци се
утврдуваат со одлука на Собранието и не влегуваат во
вкупните трошоци наменети за работата на Здружението.
Трошоците за колективно управување ги теретат
сите репартициски фондови во единствен процент .
По завршување на календарската година со финансискиот извештај изготвен од страна на Надзорниот одбор и Стручната служба на Здружението, остатокот од
средствата по извршување на административно технички работи за други здруженија кои се предвивдени
со посебен договор, нивната намена ја утврдува со акт
Собранието на Здружението.
Член 22
Согласно член 25 од овој Правилник Здружението
ги формира следниве фондови:
1. Фонд за промоција и развој на свеста на авторските права
2. Фонд за стимулирање на македонското творештво
3. Хуманитарен фонд
4. Фонд за жалби
Член 23
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Средствата од фондот за промоција на авторските
права и дигитализација на македонското музичко творештво се наменети за:
- Учество на меѓународни конвенции и симпозиуми
од областа на авторските права,
- Дигитализација на македонското музичко творештво,
- Издавање на online списание,
- Промоција на авторските права и борба против
пиратеријата,
- Други видови кампањи,
- Поттикнување соработка на корисниците и авторите.
Член 24
Средствата од фондот за стимулирање на македонското творештво се наменети за музика обликувана на
начин кој одразува специфично користење на форми,
композициски техники и постапки, посложено структурирање на музичкиот материјал.
Член 25
Висината на средствата кои се одвојоуваат во фондовите од член 22 не може да биде поголем од 10 % од
прибраните средства наменети за распределба во тековната година.
Средствата кои нема да се искористат во тековната
година се враќаат во соодветните класи за распределба
за тековната година, освен доколку Собранието не одлучи да се префрлат во фондовите за следната календарска година.
Во надлежност на Собранието е определување на
процентуалниот износ за фондовите утврдени во членот 22 од овој Правилник, како и конкретните намени
и критериуми врз основа на кои ќе бидат искористени
средствата.
Репартициски класи и фондови
Член 26
Авторските надоместоци за јавно соопштување на
музички дела се разликуваат според видот на користењето, кoj e основа за формирање на репартициските
класи.
Секој репартициски фонд се состои од надоместок
наплатен за јавно соопштување на музички дела од соодветната репартициска класа.
Авторските надоместоци од категоријата на наплата од јавното пренесување кои се пресметани во паушални износи се распределуваат сразмерно на наплатата согласно ЗАПСП, а авторските надоместоци од категоријата на наплата од кабелското реемитување се
пресметуваат сразмерно на наплатата на надоместоците кај Радиодифузното емитување (Македонско радио
и телевизија и Трговски радиодифузни друштва-радија
и телевизии на локално, регионално и државно ниво).
Во случај на несразмерно високи трошоци за колективно управување, наплатата остварена од поединечните репартициски класи на користење на музичките
дела, Управниот одбор на СОКОМ-МАП може да
предложи на Собранието за таа категорија да не се ра-
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боти посебен репартициски фонд. Прибраните средства
да се вклучат во друг репартициски фонд, така што
прибраните средства се распределуваат врз основа на
програмата на тој фонд.
Кога авторскиот надоместок од еден корисник е
наплатен во единствен износ за радио и ТВ емитување,
во тој случај вкупната сума се распределува во определени проценти (%) - радио и телевизија согласно на добиените податоци од корисникот по завршувањето на
календарска годината.
Член 27
Со овој Правилник се утврдуваат следниве репартициски класи:
100) Радио
(Јавно претпријатие Македонско радио)
300) Телевизија
(Јавно претпријатие Македонска телевизија)
400) Приредби
500) Угостителски објекти со жива музика
600) Музички концерти
700) Трговски радиодифузни друштва на локално
ниво
(радио и телевизиски програмски сервиси)
800) Трговски радиодифузни друштва на регионално ниво
(радио и телевизиски програмски сервиси)
900) Трговски радиодифузни друштва на државно
ниво
(радио програмски сервиси)
910) Трговски радиодифузни друштва на државно
ниво
(телевизиски програмски сервиси).
Член 28
Паричните фондови на репартициските класи се
составени од следниве видови приходи:
100) Радио (Јавното претпријатие македонско радио)
- приходите од Јавното претпријатие македонско
радио;
- дел од приходите од јавното пренесување т.е. јавното соопштување преку звучник екран или друго техничко средство согласно членовите 20,26 став 3 и 30
ст.2 од Правилникот за распределба на авторските надоместоци и
- приходите од радијските кабелски мрежи.
300) Телевизија (Јавното претпријатие македонска
телевизија)
- приходите од Јавното претпријатие македонска
телевизија;
- дел од приходите од јавното пренесување .т.е јавното соопштување преку звучник екран или друго техничко средство согласно членовите 20,26 став 3 и 30
ст.2 од Правилникот за распределба на авторските надоместоци и
- приходите од телевизиските кабелски мрежи.
400) Приредби (приходите од забави, игранки, другарски вечери, матурски, дипломски, модни ревии, ар-

Стр. 106 - Бр. 190

тистички и спортски натпревари од игранки, забави,
модни ревии, артистички и спортски приредби и сл.);
500) Угостителски објекти со жива музика - приходи остварени врз оваа основа.
600) Музички концерти - приходи остварени врз
оваа основа.
700) Трговски радиодифузни друштва на локално
ниво
- приходите од радио и телевизиски програмски
сервиси врз оваа основа;
- дел од приходите од јавното пренесување .т.е јавното соопштување преку звучник, екран или друго техничко средство согласно членовите 20,26 став 3 и 30
ст.2 од Правилникот за распределба на авторските надоместоци и -приходите од телевизиските и радијските
кабелски мрежи,
800) Трговски радиодифузни друштва на регионално ниво
- приходите од радио и телевизиски програмски
сервиси врз оваа основа;
- дел од приходите од јавното пренесување т.е. јавното соопштување преку звучник, екран или друго техничко средство согласно членовите 20, 26 став 3 и 30
ст.2 од Правилникот за распределба на авторските надоместоци и -приходите од телевизиските и радијските
кабелски мрежи.
900) Трговски радиодифузни друштва на државно
ниво
- приходите од радио програмски сервиси врз оваа
основа;
- дел од приходите од јавното пренесување т.е. јавното соопштување преку звучник екран или друго техничко средство согласно членовите 20, 26 став 3 и 30
ст.2 од Правилникот за распределба на авторските надоместоци и -приходите од телевизиските и радијските
кабелски мрежи,
910) Трговски радиодифузни друштва на државно
ниво
- приходите од телевизиски програмски сервиси врз
оваа основа;
- дел од приходите од јавното пренесување .т.е јавното соопштување преку звучник екран или друго техничко средство согласно членовите 20,26 став 3 и 30
ст.2 од Правилникот за распределба на авторските надоместоци и -приходите од телевизиските и радијските
кабелски мрежи.
Член 29
Приходите по основ на авторскиот надомест за користење на авторското право за дистрибуција на радио
и телевизиски програми во кабелска мрежа остварени
во текот на календарската година, по одбивањето на
трошоците на заштита се делат на таков начин што за
домашните радиодифузни друштва се зголемуваат со-
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одветните репартициски класи, а за странските радиодифузни друштва, авторскиот надоместок се исплаќа
на странските организации, во земјата со економско седиште на соодветното радиодифузно друштво.
Член 30
Средствата на организацијата остварени од камати
на вложени средства во банка и други приходи, во износ од 30% се распределуваат меѓу авторите, сразмерно на исплатата на надоместокот кои тие го оствариле
согласно со податоците за користени дела од членот
135 став (1) од ЗАПСП, а во износ од 70% се распределуваат меѓу авторите, во согласност со податоците за
користени дела од системот за електронска евиденција,
односно во согласност со податоците од член 135 ставови (6) и (7) од ЗАПСП.
Средставата кои организацијата ги прибира од корисниците, а се пресметуваат во паушални износи и
средствата кои организацијата ги прибира од кабелско
реемитување авторски дела, се распределуваат меѓу авторите сразмерно на исплатата на надоместокот кои
тие го оствариле во согласност со податоците за користени дела од системот за електронска евиденција односно во согласност со со податоците од член 135 ставови (6) и (7) од ЗАПСП.
Член 31
Поединечните пресметки и исплатите на надоместоците на авторите се вршат најмалку еднаш годишно
најдоцна до крајот на март во тековната за претходната
година.
Член 32
Распределбата на авторските надоместоци се врши
врз основа на општата пресметка која:
а) ги утврдува вкупните трошоци за колективно управување;
б) го утврдува нето-износот на репартициските
фондови;
в) ја утврдува вредноста на поенот за соодветна репартициска класа;
Финансискиот план за прибраните средства за распределба и исплата на надоместоците ја утврдува Собранието на СОКОМ-МАП на предлог на Управниот одбор.
Поединечна распределба
Член 33
Распределбата на надоместоците се врши согласно
со евиденциите и податоците за користење на делата, а
паушално кога не е можно или предизвикува неразумни трошоци, според принципот на правичност.
Распределбата на авторските надоместоци се врши
за заштитени дела што се појавиле во програмите доставени до СОКОМ-МАП во определен рок за една репартициска година.
За распределба се земаат предвид сите собрани
програми, освен:
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а) неверодостојните програми;
б) нејасните и нечитливите програми;
в) програмите за кои не е наплатен авторски надомест.
Програмите кои се доставени по определениот рок
ќе се земат предвид за распределба во наредната репартициска година.
Надоместоците од радиодифузно емитување на авторски дела се распределуваат меѓу авторите, врз основа на податоците за исплата добиени од системот за
електронска евиденција на емитувани авторски дела,
согласно со закон.
Член 34
Авторските надоместоци врз основа на правата од
јавно соопштување се пресметуваат и исплатуваат на
домашните и странските автори, најмалку еднаш годишно. Од средствата кои се пресметани за исплата на
авторите на име авторски права се издвојуваат парични
средства за резервен фонд од 10%, кои произлегуваат
од меѓународните договори за заемно застапување на
здруженијата за колективно остварување на правата.
Авторските надоместоци остварени во странство се
исплатуваат на македонските автори веднаш по обработката на исплатните списоци, добиени од странските
организации.
Член 35
Врз основа на општата пресметката и податоците за
изведените дела, за домашните автори се прават поединечни пресметки и исплата на авторските надоместоци.
Поединечната пресметка му се доставува на авторот,
односно на носителот на авторските права при исплатата, а најдоцна два месеца од денот на исплатата на
авторските надоместоци.
Авторските надоместоци се исплатуваат на домашните носители на права само ако нето-сумата за исплата го премине минималниот износ што ќе го утврди
Собранието. Надоместоците под минималниот износ се
исплатуваат во онаа репартициска година кога нивниот
збир ќе го помине определениот минимум. Исклучително, на барање од носителот на права, исплата може
да се изврши и порано во вид на аконтација, според одлуката на Управниот одбор.
Авторските надоместоци остварени во странство
им се исплатуваат на домашните носители на права после одбивањето на трошоците за колективно управување, без оглед на височината на нето-износот.
Висината на трошоците ја утврдува Собранието.
Штом надоместокот, примен од странска организација, не го поминува минималниот износ што ќе го
утврди Собранието, на авторот не му се доставува
пресметката на таа организација. Висината на минималниот износ го утврдува Собранието посебно за
домашните надоместоци и посебно за надоместоците
од странство.
Член 36
Сите податоци за остварените авторски надоместоци на одделни носители на права се деловна тајна
и можат да се дадат само на барање на носителот на
права на кој се однесуваат, како и на барање од судот во случај на водење судска постапка против но-

Бр. 190 - Стр. 107

сителот на право, или по барање на друг орган согласно со закон.
Член 37
Секој носител на права има право на увид во личните податоци за користење на неговите дела, на
пресметката и на другата документација поврзана со
тоа.
Носителот на права има право, да поднесе приговор
и достави докази доколку е незадоволен од извршената
пресметка.
Приговорот од став 2 на овој член се поднесува до
Управниот одбор најдоцна во рок од 30 дена од приемот на поединечната пресметка. По приговорот од став
2 на овој член, одлучува Управниот Одбор, по прибавување на соодветно мислење од Стручната служба
и/или други органи кои располагаат со содветни податоци, најдоцна во рок од 30 дена по приемот на приговорот.
Против одлуката на Управниот одбор, носителот
на права има право да поднесе жалба до Собранието,
во рок од 15 дена од денот на доставувањето на одлуката.
Одлуката на Собранието е конечна.
Поентирање на делата
Член 38
Пресметката на авторскиот надомест се определува
врз основа на ефективното траење на изведбата, емитувањето или било каква употреба на музичкото дело.
Траење
1-4 минути
5-8 минути
9-15 минути
16-20 минути
21-25 минути
26-30 минути
над 30 минути

Коефициент
1
3
5
6
7
8
9

Секоја минута од ефективното траење на делото се
множи со соодветниот коефициент. Деловите со траење над 30 секунди се сметаат како цела минута.
Член 39
Врз основа на начинот на употреба на делото и степенот на застапеност на музиката во делото, видот на
изведувачкиот состав, музичкото дело кое се употребува или користи како:
- авизо музика, односно употреба на музички мотиви за најава и/или одјава на програма или емисии
(вести, репортажи, драми и сл.), за раздвојување на делови од иста емисија (звучни завеси, џинглови или музички ефекти во реклами) или повеќе различни емисии,
добива коефициент 0,50
- кулисна музика, односно употреба на музички дела или нивни фрагменти како кулисна музика во говорни емисии (вести, репортажи, како и во својство на
придружна музика во емисиите од други жанрови (поезија, проза, ТВ серија, драма и сл.) добива коефициент
0,10.
Член 40
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За музичките дела кои се користени како авизо музика се зема траење од 30 секунди, доколку траењето
на делото наведено во програмата е подолго од 30 секунди.
Вкупното ефективно траење на музичко дело користено како авизо музика не може да биде поголемо
од 30.000 секунди, во одредена класа на распределба за
одреден пресметковен период.
Вкупното ефективно траење на музичкото дело користено како кулисна музика не може да биде поголемо од 60.000 секунди во одредена класа на распределба
за одреден пресметковен период.
Член 41
Дела кои не се пријавени, односно за кои не постои
документација, се пресметуваат врз основа на ефективното траење на изведбата согласно член 38 од овој
Правилник.
Член 42
Музичките и литературните дела изведени во репартициските класи 100-Радио, 300-Телевизија, 700,
800, 900, 910, –Трговски радиодифузни друштва се поентираат според одредбите од член 38 на овој Правилник.
Член 43
За музичките дела со зборови или без нив, изведени
во репартициските класи: 400-Приредби, 500-Угостителски објекти со жива музика и 600-Музички концерти авторскиот надоместок ќе се пресметува на тој начин така што износот наплатен и назначен во соодветните програми, се распределува на авторите чии дела
се евидентирани во тие програми, сразмерно со траењето на нивната изведба.
Пресметаните надоместоци во секоја од наведените
класи посебно, сразмерно се зголемува за износот кој
припаѓа на соодветната класа, а за кои не се прибрани
програми.
VI. ПРАВА ОД МЕХАНИЧКА РЕПРОДУКЦИЈА
Член 44
Авторски механички права се права од механичка
репродукција кои се однесуваат на музички дела снимени на фонограм или видеограм.
Член 45
СОКОМ-МАП правото на снимање на авторските
дела ќе го дозволи на сите произведувачи на фонограми и видеограми под исти услови.
Член 46
Авторските надоместоци за дела снимени на фонограми се наплатуваат согласно одредбите на типскиот
договор кој СОКОМ-МАП го склучил со производителите на фонограми, и во согласност со овој Правилник.
Надоместоците од предходниот став се наплатуваат
врз основа на извештаите на производителите за снимените дела и за бројот на продадените фонограми.
Правата од механичката репродукција на македонските носители на права СОКОМ-МАП ги остварува
врз основа на поединечни договори. Правата од механичката репродукција на странските носители на права
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се остваруваат во согласност со договорите за меѓусебно застапување, што СОКОМ-МАП ќе ги склучи со
странските соодветни организации на носители на
права.
Распределба на авторските надоместоци по основ на
механичка репродукција
Член 47
Износот на надоместокот што е наплатен за еден
фонограм/видеограм ќе им се подели на авторите сразмерно на траењето на нивните дела снимени на тој фонограм/видеограм, ако тие се снимени сукцесивно односно самостојно.
Ако на еден фонограм/видеограм се наоѓаат музички дела што не се снимени сукцесивно односно самостојно, туку претставуваат целина (на пример: придружна музика со читање текст или обратно), надоместокот
се дели исклучиво според договор на авторите на музиката и текстот.
Ако до моментот на распределбата таков договор
не му е доставен на СОКОМ-МАП, СОКОМ-МАП е
должен да го чува наплатениот надоместок додека авторите не се изјаснат за начинот на распределбата.
Член 48
Авторскиот надоместок пресметан за едно снимено
дело се дели на следниве начини:
1. Ако едно музичко дело го создал еден автор,
100% од надоместокот му се доделува на авторот на
тоа музичко дело.
2. Ако делото е создадено со соработка на повеќе
лица (коавтори), надоместокот се дели според нивниот
писмен договор. Доколку таков договор не постои, надоместокот се дели на тој начин што на музичките дела
со зборови или без нив се применуваат одредбите на
член 65 и другите соодветни одредби на овој Правилник.
Член 49
Износот на надоместокот што е наплатен за еден
видеограм им се распределува на авторите чии дела се
снимени на тој видеограм. Во зависност од видот на
делото и од начинот на видеографската репродукција,
за распределба на авторските надоместоци се утврдуваат следниве категории:
1. Репродукција на видеограми:
а) порано изработени снимки на дела од репертоарот на СОКОМ-МАП (видеокопии), освен музичките
дела од кинематографски играни и кратки филмови,
ТВ-филмови и ТВ-серии;
б) порано создадени дела во нивната оригинална
форма, со посебна реализација (сложени дела);
в) порано создадени дела, адаптирани врз основа на
дозвола, во рамките на договорот за адаптација.
2. Снимање оригинални видеографски дела, специјално создадени и напишани за аудиовизуелна репродукција, врз основа на договор за нарачка.
3. Репродукција на видеограм на кратки филмови,
ТВ филмови и ТВ серии.
Член 50
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Износот на надоместокот што е наплатен за еден
видеограм, на кој се снимени творби, им се дели на авторите на тие дела на следниов начин:
1. Износот на надоместокот на авторот на музиката
и авторот на сценариото се дели според писмениот договор на заинтересираните автори.
2. Во случај кога СОКОМ-МАП го штити само авторот на музиката, или авторот на сценариото,врз основа на кое сценариото е изработено, износот на надоместокот се дели на следниве начини:
а) ако музиката, сценариото ги создал еден автор,
надоместокот во висина од 100% му се распределува
на авторот на музиката, сценариото;
б) ако музиката и сценариото се создадени во соработка на повеќе лица (коавтори) износот на надоместокот се дели на начин утврден со нивен договор.
в) Исклучително од одредбите на ставот б), ако музичкото дело е создадено во соработка на повеќе лица
(коавтори), а нивен договор за распределба на надоместокот не постои, за распределбата се применуваат одредбите од чл.61 и останатите соодветни одредби од
овој Правилник. (ЗАПСП)
Ако до моментот на распределбата на СОКОММАП не е доставен договор, СОКОМ-МАП е должен
да го чува наплатениот надоместок додека авторите не
се изјаснат за начинот на распределбата.
Член 51
Распределбата на надоместокот на странските автори се врши врз основа на одредбите на овој Правилник
и на договорите за меѓусебна заштита на правата на
механичката репродукција што СОКОМ-МАП ги склучил со странските организации, како и врз основа на
документацијата што ќе ја доставаат тие организации.
Член 52
Надоместоците по основ на правата од механичката
репродукција се пресметуваат и исплатуваат најмалку
еднаш годишно, за изминатата година.
Надоместоците се исплатуваат според претходно
одбивање на трошоците на заштитата. Висината на
трошоците за колективно управување на домашните
носители на права ја утврдува Собранието на СОКОММАП. Висината на трошоците на колективно управување на странските автори се утврдува со договорите
што ќе ги склучи СОКОМ-МАП со соодветните странски организации.
Член 53
Секој носител на права има право на увид во личните податоци за користење на неговите дела, на
пресметката и на другата документација поврзана со
тоа.
Носителот на права има право, да поднесе приговор
и достави докази доколку е незадоволен од извршената
пресметка. Приговорот се поднесува до Управниот одбор најдоцна во рок од 30 дена од приемот на поединечната пресметка. По приговорот од став 2 на овој
член, одлучува Управниот Одбор, по прибавување на
соодветно мислење од Стручната служба и/или други
органи кои располагаат со содветни податоци, најдоцна во рок од 30 дена по приемот на приговорот.
Против одлуката на Управниот одбор, носителот на
права има право да поднесе жалба до Собранието, во
рок од 15 дена од денот на доставувањето на одлуката.
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Одлуката на Собранието е конечна.
ОСТАНАТИ ОДРЕДБИ
Член 54
Ако податоците од пријавата на делото што ги дал
авторот не се во согласност со податоците во програмите (траење, изедувачки состав и сл.), распределбата
на надоместокот се врши врз основа на податоците од
програмите што се прифатени како веродостојни (програмите на радио, ТВ).
Член 55
Доколку во програмите недостасуваат податоци за
правилна распределба на авторскиот надомест, податоците ќе се дополнат од расположливата документација
на СОКОМ-МАП.
Ако податоците за траењето на делата не можат да
се утврдат ниту според програмата, ниту според пријавата на авторот,тогаш за делата:
а) од поголем облик (сонати, симфонии и сл.) се зема траење од 8 минути, а
б) за сите останати дела - траење од 3 минути.
За пресметка на авторскиот надоместок на едно дело изведено на концерт во целост, се зема предвид полното траење на делото наведено во програмите на радио-телевизиските станици односно, фонограм или видеограм, ако тоа дело е снимено.
Доколку делото не е изведено на радио, ниту е снимено на фонограм или видеограм, податоците за траењето се земаат од пријавата на авторот, односно од документацијата на странската организација. За изведените фрагменти на едно дело, авторскиот надоместок
се пресметува според траењето назначено на програмата.
Член 56
При пресметката на авторските надоместоци за
сплет или микс на изведба на повеќе творби нема да се
земе предвид збирот на ефективното траење на секое
дело, туку реалното траење во кое сите дела истовремено биле изведени.
Надоместокот за секое дело од претходниот став ќе
се утврди сразмерно на неговото ефективно траење, во
однос на реалното траење на изведбата, како и останатите критериуми за утврдувањена надоместокот предвиден со овој Правилник.
Член 57
Ако делото не е изведено во оригинал, а во програмата не е означено името на аранжерот, целиот авторски надоместок му се пресметува на авторот на оргиналното дело. Ако од други податоци може да се утврди дека делото е изведено во пријавениот аранжман,
на аранжерот ќе му се пресмета соодветниот дел на надоместокот.
Член 58
Музичкото дело изведено фрагментарно или во целост повеќе пати на радио или телевизија во рамките
на една емисија заради учење или како илустрација, ќе
се смета како да е еднаш изведено.
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Член 59
Музичкото дело се поентира со единствен поен без
разлика дали се изведува со текст или без него. Доколку музичкото дело, кое во оригиналната форма е пријавено со текст, а се изведе без текст, на авторот на текст
му припаѓа делот за текстот. Доколку делото од претходниот став е пријавено и во самостојна инструментална форма, за вакво изведено дело на авторот на текст не му припаѓа делот за текстот.
Член 60
За музички дела пишувани на текст на слободни
или незаштитени автори, на композиторот не му се исплатува делот за текстот.
Член 61
Основа за распределба на авторските надоместоци
за музички дела создадени во соработка на повеќе лица
(коавтори), е пријавата на делото, на која мора да бидат
потпишани сите коавтори и во која треба да биде точно
утврдено секое поединечно учество искажано во проценти.
Ако не е поднесена пријава или ако од пријавата не
може да се утврди учеството на секој коавтор поединечно, распределбата се извршува согласно одредбите
на овој Правилник и тоа:
КОМПОЗИТОР

АРАНЖЕР

70%
50%
35%

50%
35%

АВТОР НА
ТЕКСТ
30%
30%

Член 62
Ако со договор не е поинаку утврдено, авторскиот
надоместок за збирка на музички дела се дели на следниов начин:
- на авторот на збирката 25%
- на авторите чии дела ги содржи збирката 75%
Авторскиот надоместок за секое дело во збирката
се определува во зависност од неговото траење во однос на вкупното траење на збирката. За издадената
збирка, на издавачот му се распределува договорениот
износ на авторски надоместок, а останатиот дел се дели помеѓу коавторите во однос предвиден со овој член.
За составување збирка од заштитени музички дела потребна е претходно добиена писмена согласност од авторите на делата кои се вклучени во збирката.
Член 63
Под аранжман (обработка) на авторско дело се подразбира напишаната преработка на оригинално дело,
на пример: измена на формата, хармонијата, ритамот,
изведувачкиот состав и сл. За аранжман (обработка) на
заштитено авторско дело потребно е писмено одобрение од авторот.
Член 64
На аранжерот на слободно или незаштитено дело
му се пресметува 25% од вкупниот надоместок, што му
припаѓа на тој вид дело. Собранието на СОКОМ-МАП
може, на барање од авторите, да определи и поголемо

учество за аранжман, транскрипција, редакција и
инструментација, доколку станува збор за позначајно
уметничко или стручно остварување.
За транскрипција, редакција и инструментација на
слободно или незаштитено дело, на авторот му се
пресметува 16,66% од вкупниот авторски надоместок
што му припаѓа на тој вид дело.
Член 65
На аранжер на домашни, народни уметнички дела и
на автор на збирка на домашни народни уметнички дела му се пресметува 100% од авторскиот надоместок
што му припаѓа на тој вид дело.
Член 66
На преведувач на заштитен текст на музички дела
му припаѓаат 50% од авторскиот надоместок предвиден за текстот, ако поднесе одобрение од авторот на
оригиналниот текст.
На преведувач или адаптатор на незаштитен текст
на музичко дело му припаѓа учество во авторскиот надоместок од предходниот став.
Член 67
Ако во една музичко-литературна емисија (музичка
приказна, рецитал и сл.) е изведена композиција (или
фрагмент), авторскиот надоместок се пресметува како
самостојно изведено музичко дело. Ако музичкото дело е неделива целина авторскиот надомест се дели врз
основа на договор помеѓу авторот на музиката и авторот на текстот.
Член 68
Кога увертирите и оркестарските интермеца на една музичко сценско дело (опера, оперета) се изведуваат
посебно, авторскиот надоместок се пресметува како за
дело без текст.
Член 69
Авторскиот надоместок за дело емитувано во рамките на заедничка програма на повеќе радио-телевизиски станици, се пресметува како да е изведено на секоја
од тие радио-телевизиски станици посебно.
Член 70
Траењето на делата изведени во соодветните репартициски класи се пресметува со цели минути. Кога траењето на делата пречекори цела минута за повеќе од 30
секунди, се пресметува во траење за следната цела минута.
Член 71
Авторскиот надоместок за изведено музичко-кореографско дело кое спаѓа во категоријата на мали права,
им се пресметува на композиторот и кореографот само
според нивниот писмен договор. Ако таков договор не
постои целиот надоместок му се пресметува на композиторот.
Авторскиот надоместок за изведено дело од народната уметност се распределува на еднакви делови на
аранжерот и кореографот, ако со нивниот меѓусебен
договор не е поинаку регулирано.
Член 72
За издадено дело од домашен или странски автор во
земјата, како и за дело од домашен автор издадена во
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странство, учеството во авторскиот надоместок што му
припаѓа на издавачот се утврдува со писмен договор.
На издавачот му се пресметува договорениот дел почнувајќи од годината кога делото е издадено, се додека
трае важноста на договорот.
Договорените делови на издавачот и подиздавачот
за правата од јавно соопштување не можат да бидат поголеми од деловите предвидени со правилата на Меѓународната конференција на друштвата на авторите и
композиторите (ЦИСАЦ).
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 73
Толкување на одредбите на овој Правилник и упатство за неговата примена дава Собранието.
Член 74
Правилникот за распределба на авторските надоместоци по неговото донесување согласно ЗАПСП и
Статутот на СОКОМ-МАП, се објавува во „Службен
весник на Република Македонија”.
Правилникот влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето.
16 октомври 2016 година
Скопје

Претседател на Собранието
на СОКОМ-МАП,
Кокан Димушевски, с.р.
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