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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1840.
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 ЖИВОТНАТА
СРЕДИНА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за животната средина,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 мај 2018 година.
Бр. 08- 3450/1
22 мај 2018 година
Скопје

1857.

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Член 1
Во Законот за животната средина („Службен весник
на Република Македонија“ број 53/2005, 81/2005,
24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12,
93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16), во
членот 161-б во точката 4) знакот точка запирка се
заменува со сврзникот „и“.
Во точката 5) алинеја 5 сврзникот „и“ се заменува
со сврзникот „или“.
Во точката 5) алинеја 6 сврзникот „и“ се заменува
со точка.
Точката 6) се брише.

1858.

1859.

Стр.
Програма за определување средства потребни за доделување финансиска поддршка за поттикнување и
развој на воздушниот сообраќај во
Република Македонија на домашни
и странски превозници за периодот
од 2018-2021 година.........
Правилник за изменување на Правилникот за обрасците на патните
исправи и визи на државјаните на
Република Македонија, за начинот
на фотографирање за патните исправи и за водење на евиденција......
Објава за стапката на трошоците
на живот и платите за месец април
2018 година.........................................
Огласен дел.......................................

Член 2
Во членот 194-б точка 3) бројот „300“
со бројот „240“.
Во точката 4) знакот точка запирка се
сврзникот „и“.
Во точката 5) алинеја 5 сврзникот „и“
со сврзникот „или“.
Во точката 5) алинеја 6 сврзникот „и“
со точка.
Точката 6) се брише.
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44
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се заменува
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се заменува
се заменува

Член 3
Во членот 196 став (1) алинеја 5 бројот „300“ се
заменува со бројот „240“.
Алинејата 8 се менува и гласи:
„- поседува потврда за познавање на компјутерски
програми за канцелариско работење и“.
Алинејата 9 се брише.
Член 4
Одредбите од членот 161-б точка 5) и членот 194-б
точка 5) од Законот за животната средина („Службен
весник на Република Македонија“ број 53/2005,
81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/10, 124/10,
51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15
и 39/16), нема да се применуваат од денот на
влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018
година.
Член 5
Директорот кој е именуван во периодот од денот на
влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018
година, е должен да го исполни условот за познавање
на англиски јазик најдоцна во рок од една година од
денот на неговото именување.
На директорот кој нема да го исполни условот за
познавање на англиски јазик во рокот утврден во
ставот 1 на овој член му престанува мандатот.
Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
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Бр. 99 - Стр. 3

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR MJEDISIN
JETËSOR
Neni 1
Në Ligjin për mjedisin jetësor (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 53/2005, 81/2005,
24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12,
93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 dhe 39/16) në
nenin 161-b në pikën 4) shenja pikëpresje zëvendësohet me
lidhëzën “dhe”.
Në pikën 5) alinenë 5 lidhëza "dhe" zëvendësohet me
lidhëzën “ose”.
Në pikën 5) alinenë 6 lidhëza "dhe" zëvendësohet me
pikë.
Pika 6) shlyhet.
Neni 2
Në nenin 194-b pika 3) numri "300" zëvendësohet
numrin "240".
Në pikën 4) shenja pikëpresje zëvendësohet
lidhëzën “dhe”.
Në pikën 5) alineja 5 lidhëza "dhe" zëvendësohet
lidhëzën “ose”.
Në pikën 5) alinenë 6 lidhëza "dhe" zëvendësohet
pikë.
Pika 6) shlyhet.

me
me
me
me

Neni 3
Në nenin 196 paragrafi (1) alineja 5 numri "300"
zëvendësohet me numrin "240".
Alineja 8 ndryshohet si vijon:
“-posedon vërtetim për njohjen e programeve
kompjuterike për punë në zyrë dhe”.
Alineja 9 shlyhet.
Neni 4
Dispozitat nga neni 161-b pika 5) dhe neni 194-b pika
5) nga Ligji për mjedisin jetësor (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 53/2005, 81/2005,
24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12,
93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 dhe 39/16)
nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji
deri më 1 shtator 2018.
Neni 5
Drejtori i cili është emëruar në periudhën nga dita e
hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, është i
detyruar ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës angleze
më së voni në afat prej një vit nga dita e emërimit të tij.
Drejtorit i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohjen e
gjuhës angleze në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të
këtij neni i pushon mandati.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

1841.
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
ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 мај 2018 година.
Бр. 08 - 3451/1
22 мај 2018 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА
Член 1
Во Законот за вработување на инвалидни лица
(„Службен весник на Република Македонија” број
44/2000, 16/2004, 62/2005, 113/2005, 29/2007, 88/2008,
161/2008, 99/2009, 136/11, 129/15 147/15 и 27/16), во
членот 1 зборовите: „трговец поединец“ се заменуваат
со зборовите: „самовработено лице”.
Член 2
Во член 2 по ставот 3 се додава нов став 4, кој
гласи:
„На инвалидно лице со навршени над 26 години возраст, кое има документ за видот и степенот на попреченост согласно со законските прописи од социјалната
заштита издаден пред повеќе од 10 години, при првото
вработување задолжително му се утврдува инвалидност од страна на комисија за оцена на работната способност на Фондот.“.
Член 3
Во членот 8 зборовите: „трговец поединец“ се заменуваат со зборовите: „самовработено лице”.
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„За самовработено лице се смета физичко лице кое
самостојно врши економска дејност или професионална и друга интелектуална услуга од која остварува приход, согласно со закон”.
Член 4
Во член 16 во ставот 1 зборовите: „трговец – поединец“ се заменуваат со зборовите: „самовработено
лице”.
По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
„Решението од ставот 3 на овој член се донесува по
претходно извршен увид од Центарот за вработување и
Управниот одбор на Агенцијата за исполнетоста на условите за доделување на средства од Посебниот
фонд.“.
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Ставовите 4, 5, 6 и 7 стануваат ставови 5, 6, 7 и 8.
Во ставот 8 кој станува став 9 зборовите: „трговец поединец“ се заменуваат со зборовите „самовработено лице“.
Член 5
Во член 16-а став 1 во точката 3) во првата реченица зборовите: „и достави хипотека во однос 2:1 или банкарска гаранција во висина на одобрените средства“ и
втората реченица се бришат.
По точката 3) се додава нова точка 4), која гласи:
„4) работен асистент на инвалидно лице кое е вклучено во работно оспособување, на негово барање или
на барање на работодавецот.“.
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Подносителот на барањето може да користи средства од Посебниот фонд за намените од ставот 1 точка
3) на овој член, под условите утврдени во Законот, ако
деловно е активен најмалку три години, има позитивен
бонитет што се докажува со документ издаден од надлежна институција, редовно исплатува плата и придонеси од задолжително социјално осигурување согласно
со закон за последните девет месеци, достави банкарска гаранција во износ на одобрените средства што ги
побарува од Посебниот фонд со важност од најмалку
три години и не е во сопственичка, организациска или
управувачка поврзаност со правниот субјект од кого ја
набавува опремата.“.
Ставот 3 станува став 4.
Ставот 4 кој станува став 5 се менува и гласи:
„Подносителот на барањето може да користи средства од Посебниот фонд за намените од ставот 1 точка
1) на овој член под условите утврдени во Законот, ако
деловно е активен, има позитивен бонитет што се докажува со документ издаден од надлежна институција и
редовно исплатува плата за последните девет месеци
сметано од денот на вработувањето на инвалидното лице и достави банкарска гаранција со рок на пристигнување до 11 месеци во висина на средствата што ги побарува од Посебниот фонд за вработување на инвалидно
лице. Банкарската гаранција ќе биде активирана доколку работодавецот го намали вкупниот број на инвалидни лица од членот 2 став 1 од овој закон за чие вработување се користени средства од Посебниот фонд или не
им исплаќа плата и придонеси од задолжително социјално осигурување согласно закон“.
Ставот 5 се брише.
По ставот 7 се додава нов став 8, кој гласи:
„Условот за исплата на плата од ставовите 3 и 5 на
овој член, не се однесува за самовработеното лице.“.
По ставот 8 се додаваат два нови става 9 и 10, кои
гласат:
„Средствата за работен асистент од ставот 1 точка
4) на овој член се обезбедуваат од Посебниот фонд.
Министерот за труд и социјална политика поблиску
ги пропишува условите и начинот на обезбедување на
работниот асистент и финансискиот надомест за работниот асистент.“.
Член 6
Во член 16-б по ставот 6 се додаваат два нови става
7 и 8, кои гласат:
„Ако работодавачот на кој му се доделени неповратни средства за опрема од членот 16-а став 1 точка 3) од
овој закон, го намали бројот на вработените инвалидни лица според кој се доделени средствата, е должен во
рок од осум дена од денот на настаната промена да ја
извести Агенцијата и во рок од три месеци да го надополни бројот на вработени инвалидни лица.
Ако работодавачот не го надополни бројот на вработени инвалидни лица до бројот според кој му се доделени неповратни средства за опрема, е должен да ги врати примените средства во рок од 30 дена од денот по истекот на рокот за надополнување на бројот на вработени инвалидни лица од ставот 7 на овој член.“.
Ставовите 7 и 8 стануваат ставови 9 и 10.
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Член 7
Членот 18 се менува и гласи:
„Агенцијата врши увид на наменското користење
на доделените средства од Посебниот фонд согласно со
овој закон.
Министерот за труд и социјална политика поблиску го
пропишува начинот на вршење на увид на наменското користење на доделените средства од Посебниот фонд.
Доколку при увидот се утврди дека корисникот на
средства не ги исполнува обврските согласно со одредбите од овој закон, центарот за вработување до Централната служба на Агенцијата доставува известување
за утврдените неправилности.
Управниот одбор на Агенцијата врз основа на утврдените неправилности донесува решение за враќање
на доделените средства, во рок од 15 дена од денот на
добивање на известувањето од ставот 3 на овој член.
Против решението од ставот 4 на овој член корисникот на средства има право на жалба до Министерството
за труд и социјална политика во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.
Доколку корисникот не ги врати доделените средства во рок од осум дена од правосилноста на решението од ставот 4 на овој член, Агенцијата започнува постапка за активирање на банкарската гаранција, односно
доставува барање за активирање на банкарската гаранција до банката која што ја има издадено банкарската гаранција.
Агенцијата е должна да доставува квартални извештаи до Министерството за труд и социјална политика
за поднесените барања за доделување на средства од
Посебниот фонд и доделените средства од Посебниот
фонд, како и за утврдените неправилности од ставот 4
на овој член.“.
Член 8
Во член 19 по ставот 1 се додава нов став 2, кој
гласи:
„Начинот на спроведување на надзорот од ставот 1
на овој член го пропишува министерот за труд и социјална политика.”.
Ставот 2 станува став 3.
Член 9
Во член 22 во ставовите 3 и 4 зборовите: „трговец –
поединец“ се заменуваат со зборовите: „самовработено
лице”.
Член 10
Во член 24 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„ Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за прекршок на членовите
на Управниот одбор на Агенцијата ако не постапат согласно со членот 18 став 4 од овој закон.”.
Член 11
Во членот 24-б зборовите: „трговец поединец“ се заменуваат со зборовите: „самовработено лице“.
Член 12
Подзаконските акти чие донесување е утврдено со
овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
Член 13
Постапките започнати до денот на влегувањето во
сила на овој закон, ќе завршат согласно со Законот за
вработување на инвалидни лица („Службен весник на
Република Македонија” број број 44/2000, 16/2004,
62/2005, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 161/2008, 99/2009,
136/11, 129/15, 147/15 и 27/16).
Член 14
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 PUNËSIM TË PERSONAVE INVALIDË
Neni 1
Në Ligjin për punësim të personave invalidë ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 44/2000,
16/2004, 62/2005, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 161/2008,
99/2009, 136/11, 129/15 147/15 dhe 27/16), në nenin 1
fjalët: "tregtar individ" zëvendësohen me fjalët: "person i
vetëpunësuar".
Neni 2
Në nenin 2 pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si
vijon:
"Personit invalid me moshë mbi 26 vjet, i cili ka
dokument për llojin dhe shkallën e pengesës sipas
rregullave ligjore të mbrojtjes sociale të lëshuar para më
shumë se 10 vitesh, gjatë punësimit të parë detyrimisht i
përcaktohet invaliditeti nga komisioni për vlerësimin e
aftësisë për punë të Fondit.".
Neni 3
Në nenin 8 fjalët: “tregtar individ" zëvendësohen me
fjalët: “person i vetëpunësuar".
Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:
"Person i vetëpunësuar konsiderohet personi fizik i cili
në mënyrë të mëvetësishme kryen veprimtari ekonomike
ose profesionale dhe shërbim tjetër intelektual nga i cili
realizon të ardhura, në pajtim me ligjin".
Neni 4
Në nenin 16 në paragrafin 1 fjalët: “tregtar - individ"
zëvendësohen me fjalët: “person i vetëpunësuar".
Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si vijon:
"Aktvendimi nga paragrafi 3 i këtij neni miratohet pas
këqyrjes së kryer paraprake nga Qendra për punësim dhe
Këshilli drejtues i Agjencisë për përmbushjen e kushteve
për ndarje të mjeteve nga Fondi i veçantë.".
Paragrafët 4, 5, 6 dhe 7 bëhen paragrafë 5, 6, 7 dhe 8.
Në nenin 8 i cili bëhet paragraf 9 fjalët: “tregtar
individ" zëvendësohen me fjalët: “person i vetëpunësuar".
Neni 5
Në nenin 16-a paragrafi 1 në pikën 3) në fjalinë e parë
fjalët: “dhe dorëzon hipotekë në proporcion 2:1 ose garanci
bankare në lartësi të mjeteve të miratuara" dhe fjalia e dytë
shlyhen.
Pas pikës 3 shtohet pika e re 4, si vijon:
"4) asistent i punës i personit invalid i cili është
përfshirë në aftësimin për punë, me kërkesë të tij apo me
kërkesë të punëdhënësit.".
Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:
"Parashtruesi i kërkesës mund të shfrytëzojë mjete nga
Fondi i veçantë për dedikimet nga paragrafi 1 pika 3) e
këtij neni, në kushtet e përcaktuara në Ligj, nëse është
afarist aktiv së paku tre vjet, ka bonitet pozitiv që
dëshmohet me dokument të lëshuar nga institucioni
kompetent, paguan rregullisht rrogë dhe kontribute nga
sigurimi i detyrueshëm social në pajtim me ligjin për nëntë
muajit e fundit, dorëzon garanci bankare në shumën e
mjeteve të miratuara që i kërkon nga Fondi i veçantë me
vlefshmëri prej së paku tre vjet dhe nuk është në lidhje
pronësore, organizative ose drejtuese me subjektin juridik
nga i cili furnizohet me pajisjen.".
Paragrafi 3 bëhet paragraf 4.
Paragrafi 4 i cili bëhet paragraf 5 ndryshohet si vijon:
"Parashtruesi i kërkesës mund të shfrytëzojë mjete nga
Fondi i veçantë për dedikimet nga paragrafi 1 pika 1) e
këtij neni në kushtet e përcaktuara në Ligjin, nëse është
afarist aktiv, ka bonitet pozitiv që dëshmohet me dokument
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të lëshuar nga institucioni kompetent dhe paguan
rregullisht rrogë për nëntë muajit e fundit llogaritur nga
dita e punësimit të personave invalidë dhe dorëzon garanci
bankare me afat të arritjes deri në 11 muaj në lartësi të
mjeteve që i kërkon nga Fondi i veçantë për punësim të
personave invalidë. Garancia bankare do të aktivizohet
nëse punëdhënësi e zvogëlon numrin e përgjithshëm të
personave invalidë nga neni 2 paragrafi 1 i këtij ligji për
punësimin e të cilëve shfrytëzohen mjete nga Fondi i
veçantë ose nuk u paguan rrogë dhe kontribute nga
sigurimi i detyrueshëm social në pajtim me ligjin."
Paragrafi 5 shlyhet.
Pas paragrafit 7 shtohet paragraf i ri 8, si vijon:
"Kushti për pagesë të rrogës nga paragrafët 3 dhe 5 të
këtij neni, nuk ka të bëjë me person të vetëpunësuar.".
Pas paragrafit 8 shtohen dy paragrafë të rinj 9 dhe 10,
si vijojnë:
"Mjetet për asistentin e punës nga paragrafi 1 pika 4) të
këtij neni, sigurohen nga Fondi i veçantë.
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale më afërsisht i
përcakton kushtet dhe mënyrën për sigurimin e asistentit të
punës dhe kompensimin financiar të asistentit të punës.".
Neni 6
Në nenin 16-b pas paragrafit 6 shtohen dy paragrafë të
rinj 7 dhe 8, si vijojnë:
"Nëse punëdhënësi të cilit i janë ndarë mjete të
pakthyeshme për pajisjen nga neni 16-a paragrafi 1 pika 3)
e këtij ligji, e zvogëlon numrin e personave të punësuar
invalidë sipas të cilit janë ndarë mjete, është i detyruar që
në afat prej tetë ditësh nga dita e ndryshimit të krijuar ta
njoftojë Agjencinë dhe në afat prej tre muajsh ta plotësojë
numrin e personave të punësuar invalidë.
Nëse punëdhënësi nuk e plotëson numrin e personave
të punësuar invalidë deri në numrin sipas të cilit i janë
ndarë mjete të pakthyeshme për pajisje, është i detyruar t'i
kthejë mjetet e pranuara në afat prej 30 ditësh nga dita pas
skadimit të afatit për plotësimin e numrit të personave të
punësuar invalidë nga paragrafi 7 i këtij neni.".
Paragrafët 7 dhe 8 bëhen paragrafë 9 dhe 10.
Neni 7
Neni 18 ndryshohet si vijon:
"Agjencia kryen këqyrje në shfrytëzimin me dedikim të
mjeteve të ndara nga Fondi i veçantë në pajtim me këtë
ligj.
Ministri i Punës dhe Politikës Sociale e përcakton më
afërsisht mënyrën e kryerjes së këqyrjes së shfrytëzimit me
dedikim të mjeteve të ndarë nga Fondi i veçantë.
Nëse gjatë këqyrjes konstatohet se shfrytëzuesi i
mjeteve nuk i përmbush detyrimet në pajtim me dispozitat
e këtij ligji, qendra e punësimit te Shërbimi qendror i
Agjencisë dorëzon njoftim për parregullsitë e konstatuara.
Këshilli drejtues i Agjencisë në bazë të parregullsive të
konstatuara miraton aktvendim për kthimin e mjeteve të
ndara, në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së njoftimit
nga paragrafi 3 i këtij neni.
Kundër aktvendimit nga paragrafi 4 i këtij neni
shfrytëzuesi i mjeteve ka të drejtë të ankesës në Ministrinë
e Punës dhe Politikës Sociale në afat prej 15 ditësh nga dita
e pranimit të aktvendimit.
Nëse shfrytëzuesi nuk i kthen mjetet e ndara në afat
prej tetë ditësh nga plotfuqishmëria e aktvendimit nga
paragrafi 4 i këtij neni, Agjencia fillon procedurë për
aktivizimin e garancisë bankare, përkatësisht dorëzon
kërkesë për aktivizimin e garancisë bankare në bankën e
cila e ka lëshuar garancinë bankare.
Agjencia është e detyruar të dorëzojë raporte tremujore
në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale për kërkesat e
parashtruara për ndarjen e mjeteve nga Fondi i veçantë, si
dhe për parregullsitë e përcaktuara nga paragrafi 4 i këtij
neni.".
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Neni 8
Në nenin 19 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si
vijon:
"Mënyrën e realizimit të mbikëqyrjes nga paragrafi 1 i
këtij neni e përcakton ministri i Punës dhe Politikës
Sociale.".
Paragrafi 2 bëhet paragraf 3.
Neni 9
Në nenin 22 në paragrafin 3 dhe 4 fjalët: “tregtar individ" zëvendësohen me fjalët: “personi i vetëpunësuar".
Neni 10
Në nenin 24 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si
vijon:
"Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në
kundërvlerë me denarë do t'u shqiptohet për kundërvajtje
anëtarëve të Këshillit drejtues të Agjencisë nëse nuk
veprojnë në pajtim me nenin 18 paragrafi 4 i këtij ligji.".
Neni 11
Në nenin 24–b fjalët: “tregtar individ" zëvendësohen
me fjalët: “personi i vetëpunësuar".
Neni 12
Aktet nënligjore miratimi i të cilave është përcaktuar
me këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita
e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 13
Procedurat e filluara deri në ditën e hyrjes në fuqi të
këtij ligji, do të përfundojnë në pajtim me Ligjin për
punësim të personave invalidë ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 44/2000, 16/2004,
62/2005, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 161/2008, 99/2009,
136/11, 129/15 147/15 dhe 27/16).
Neni 14
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
1842.
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 ДРЖАВНИТЕ НАГРАДИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за државните награди,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 мај 2018 година.
Бр. 08-3459/1
22 мај 2018 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ДРЖАВНИТЕ НАГРАДИ
Член 1
Во Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ број 52/2006, 54/2007 и
74/12) во членот 3 по зборовите: „23 Октомври“ во нов
ред се додаваат зборовите: „22 Ноември“.
Член 2
По членот 4-а се додава нов член 4-б, кој гласи:
„Член 4-б
Со наградата „22 Ноември“ се оддава признание на
луѓе од политичкиот, културниот и општествениот живот во Република Македонија кои дале свои придонес
во унапредување на меѓучовечкиот соживот и меѓусебното разбирање меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери во Република Македонија.
Во една година можат да се доделат најмногу до
две награди.“.
Членовите 4-б и 4-в стануваат членови 4-в и 4-г.
Член 3
Во членот 8 став 1 зборовите: „развој на соработката како меѓу народите, така и меѓу припадниците на
различните заедници, култури и вери.“ се заменуваат
со зборовите: „развој на соработката меѓу народите.“.
Член 4
Во член 17 по ставот 2 се додава нов став 3, кој
гласи:
„Паричниот износ на наградата „22 Ноември“ е пет
просечни плати во Републиката исплатени во последните три месеци на тековната година.“.
Ставовите 3, 4, 5, 6 и 7 стануваат ставови 4, 5, 6, 7 и
8.
Член 5
Во членот 18 по алинејата 2 се додава нова алинеја
3, која гласи:
„- наградата „22 Ноември“ на 22 Ноември – Денот
на албанската азбука,“.
Член 6
Во членот 19 алинеја 1 по зборовите: „23 Октомври“, се додаваат зборовите: „„22 Ноември“,“.
Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR ÇMIME SHTETËRORE
Neni 1
Në Ligjin për çmime shtetërore ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 52/2006, 54/2007 dhe
74/12) në nenin 3 pas fjalëve: "23 Tetori" në rresht të ri
shtohen fjalët: " 22 Nëntori".
Neni 2
Pas nenit 4-a shtohet nen i ri 4-b, si vijon:
"Neni 4-b
Me çmimin "22 nëntori" u jepet mirënjohje njerëzve
nga jeta politike, kulturore dhe shoqërore në Republikën e
Maqedonisë, të cilët kanë dhënë kontribut të vet në
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avancimin e bashkëjetesës ndërnjerëzore dhe mirëkuptimit
të ndërsjellë ndërmjet pjesëtarëve të komuniteteve të
ndryshme, kulturave dhe feve në Republikën e
Maqedonisë.
Në një vit mund të ndahen më së shumti deri në dy
çmime.".
Nenet 4-b dhe 4-v bëhen nene 4-v dhe 4-g.
Neni 3
Në nenin 8 paragrafi 1 fjalët:
bashkëpunimit si ndërmjet popujve, ashtu
pjesëtarëve të bashkësive të ndryshme,
feve.” zëvendësohen me fjalët: “zhvillimi i
ndërmjet popujve.".

"zhvillimi i
edhe ndërmjet
kulturave dhe
bashkëpunimit

Neni 4
Në nenin 17 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3 si
vijon:
"Shuma në para e çmimit "22 Nëntori" është pesë rroga
mesatare në Republikë të paguara në tre muajt e fundit në
vitin rrjedhës.".
Paragrafët 3, 4, 5, 6 dhe 7 bëhen paragrafë 4, 5, 6, 7
dhe 8.
Neni 5
Në nenin 18 pas alinesë 2 shtohet aline e re 3, si vijon:
"- çmimi "22 Nëntori" më 22 Nëntor - Dita e alfabetit
shqip,".
Neni 6
Në nenin 19 alineja 1 pas fjalëve: "23 Tetori"," shtohen
fjalët: "22 Nëntori",".
Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
1843.
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 ЕЛЕКТРОНСКО УПРАВУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за електронско управување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 мај 2018 година.

„(2) Формата и содржината на барањата, како и форматот во кој треба да бидат доставени барањата, ги пропишува министерот за информатичко општество и администрација.“.
Член 2
По членот 19 се додава нов наслов и нов член 19-а,
кои гласат:
„Член 19-а
Електронска форма на документите
(1) Електронската форма на документите е стандардизирана за сите документи коишто се издаваат од страна на надлежните органи при обезбедувањето на административни услуги по електронски пат и соодветна на
нивната пропишана форма и содржина, согласно со закон.
(2) Електронската форма на документите од ставот
(1) на овој член, ја пропишува министерот за информатичко општество и администрација.“.
Член 3
Во член 35 по ставот (1) се додаваат два нови става
(2) и (3), кои гласат:
„(2) Составен дел на евиденцијата на базите на административни услуги по електронски пат е каталогот
на административни услуги, кој ги содржи податоците
за административните услуги, групирани по сродни административни области.
(3) Органите се должни да ги ажурираат, одржуваат и чуваат базите на административните услуги по
електронски пат, а се одговорни и за промените што се
однесуваат на статусот на административни услуги.“.
Во ставот (2) кој станува став (4), по зборот „член“
се додаваат зборовите: „и каталогот на административни услуги од ставот (2) на овој член.“
Член 4
По членот 37 се додава нова Глава четврта-а пет нови наслови и пет нови членови 37-а, 37-б, 37-в, 37-г и
37-д, кои гласат:
„Глава четврта-а,
ИНТЕГРИРАНА ЕЛЕКТРОНСКА БАЗА НА ПОДАТОЦИ НА ОРГАНИТЕ КОИ МЕЃУСЕБНО КОМУНИЦИРААТ ПРЕКУ ЕДИНСТВЕНАТА ОКОЛИНА, А КОИ
СОДРЖАТ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВО ЕЛЕКТРОНСКА
ФОРМА

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.

Член 37-а
Воспоставување на интегрирана електронска база
на податоци на органите кои меѓусебно комуницираат
преку единствената околина, а кои содржат лични податоци во електронска форма
Во Министерството за информатичко општество и
администрација се воспоставува интегрирана електронска база на податоци на органите кои меѓусебно комуницираат преку единствената околина, а кои електронски бази содржат лични податоци во електронска
форма, создадени, обработени и чувани од страна на
Министерството за внатрешни работи и Министерството за правда-Управа за водење на матичните книги при
извршување на своите надлежности утврдени со закон.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УПРАВУВАЊЕ

Член 37-б
Цел и функција на интегрираната електронска база
на податоци

Член 1
Во Законот за електронско управување („Службен
весник на Република Македонија“ број 105/2009, 47/11,
193/15 и 52/16), во членот 17 пред зборот „Корисникот“ се додава бројот „(1)“ и се додава нов став (2), кој
гласи:

Целта и функцијата на интегрираната електронска
база на податоци од членот 37-а од овој закон, е воспоставување на централен електронски регистар на население, заради обезбедување на пристап на физичките
лица до административните услуги по електронски пат,
согласно со закон.

Бр. 08 – 3469/1
22 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
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Член 37-в
Содржина на интегрираната електронска база на податоци
(1) Интегрираната електронска база на податоци од
членот 37-а од овој закон ги содржи следниве лични податоци на граѓаните на Република Македонија, како и
странски државјани со регулиран престој во Република
Македонија, согласно со Законот за странците:
1) име;
2) презиме;
3) јазик;
4) единствен матичен број на граѓанинот (во натамошниот текст: ЕМБГ);
5) пол;
6) датум на раѓање;
7) место на раѓање:
- држава,
- општина,
- населено место,
8) лични документи:
- документ,
- број на документ,
- вид на документ,
- датум на издавање на документот,
- датум на важност на документот,
- статус на документот,
- место на издавање на документот,
9) мајка (ЕМБГ);
10) татко (ЕМБГ);
11) адреса на живеалиште:
- општина,
- населено место,
- улица,
- број (број, влез, стан),
12) адреса на привремен престој:
- општина,
- населено место,
- улица,
- број (број, влез, стан),
13) државјанство:
- држава,
- статус,
- датум на престанок,
14) брачен статус:
- датум на брачен статус,
- сопруг/а (ЕМБГ),
15) националност;
16) смрт:
- датум на смрт,
- место на смрт,
- држава,
- општина,
- населено место.
(2) Податоците од ставот (1) на овој член, органите
може да ги употребуваат единствено за обезбедување
пристап на физичките лица до административни услуги
по електронски пат, согласно со закон.
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Член 37-г
Надлежни органи за контрола и обработка на
податоци од интегрираната електронска база
на податоци
(1) Контролори и обработувачи на електронските бази на податоци, евидентирани и интегрирани во интегрираната електронска база на податоци на органите
кои меѓусебно комуницираат преку единствената околина, а кои содржат лични податоци во електронска
форма, се Министерството за внатрешни работи и Министерството за правда-Управа за вoдење на матичните
книги.
(2) Министерството за информатичко општество и
администрација, во својство на контролор и обработувач на интегрираната електронска база на податоци, е
должно да преземе соодветни технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на податоците создадени во електронска форма, од страна на органите од ставот (1) на овој член, согласно со прописите за заштита на личните податоци.
(3) Министерството за информатичко општество и
администрација врши единствено автоматско интегрирање без право на пристап, внесување или промена на
податоците на органите од ставот (1) на овој член, кои
меѓусебно комуницираат преку единствената околина,
а кои содржат лични податоци во електронска форма,
согласно со прописите за заштита на лични податоци.
Член 37-д
Обработка на податоци од интегрираната електронска база на податоци
(1) Податоците на органите кои меѓусебно комуницираат преку единствената околина создадени во електронска форма, а кои содржат лични податоци во електронска форма, коишто се внесуваат во интегрираната
електронска база на податоци од страна на Министерството за внатрешни работи и Министерството за
правда-Управа за водење на матичните книги, можат
да се обработуваат согласно со закон.
(2) Податоците внесени во интегрираната електронска база на податоци, кои се вклучени во процесите на
обработување и давање на користење податоци, веднаш се бришат од страна на Министерството за внатрешни работи и Министерството за правда-Управа за
водење на матичните книги, во случаите кога ќе се утврди дека не се точни или престанале причините, односно условите поради кои настанале електронските податоци, а кои биле интегрирани во интегрираната електронска база на податоци.
(3) Податоците на Министерството за внатрешни работи и Министерството за правда-Управа за водење на
матичните книги, коишто се внесуваат во интегрираната електронска база на податоци, од моментот на нивно
внесување, се до нивното бришење, смеат да се даваат
под услови и во постапка утврдени со закон.“.
Член 5
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се
донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
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Член 6
Веќе воспоставените посебни електронски бази на
податоци, а кои содржат лични податоци во електронска форма, создадени, обработени и чувани од страна
на Министерството за внатрешни работи и Министерството за правда-Управа за водење на матичните
книги, ќе се предадат во целост на Министерството за
информатичко општество и администрација најдоцна
во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на
овој закон.
Министерството за информатичко општество и администрација ќе ја воспостави интегрираната електронска база на податоци од органите од ставот 1 на овој
член, најдоцна во рок од шест месеци од денот на предавањето на посебните електронски бази на податоци,
а кои содржат лични податоци во електронска форма.
Член 7
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 MENAXHIM ELEKTRONIK
Neni 1
Në Ligjin për menaxhim elektronik (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 105/2009, 47/11,
193/15 dhe 52/16), në nenin 17 para fjalës "Shfrytëzuesi"
shtohet numri "(1)" dhe shtohet paragraf i ri (2), si vijon:
“(2) Formën dhe përmbajtjen e kërkesave, si dhe
formatin në të cilin duhet të paraqiten kërkesat, i përcakton
ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës.“.
Neni 2
Pas nenit 19, shtohet titull i ri dhe nen i ri 19-a, si vijon:
“Neni 19-а
Forma elektronike e dokumenteve
(1) Forma elektronike e dokumenteve është e
standardizuar për të gjitha dokumentet të cilat lëshohen nga
organet kompetente gjatë sigurimit të shërbimeve
administrative në mënyrë elektronike, dhe në përputhje me
formën dhe përmbajtjen e tyre të përcaktuar në pajtim me
ligjin.
(2) Formën elektronike të dokumenteve nga paragrafi
(1) të këtij neni, e përcakton ministri i Shoqërisë
Informatike dhe Administratës. “.
Neni 3
Në nenin 35 pas paragrafit (1) shtohen dy paragraf të
rinj (2) dhe (3), i vijon:
“(2) Pjesë përbërëse e evidencës së bazës së
shërbimeve administrative në mënyrë elektronike është
katalogu i shërbimeve elektronike, i cili përmban të dhëna
për shërbimet administrative, të grupuara sipas fushave
administrative të përafërta.

(3) Organet janë të obliguara t’i përditësojnë,
mirëmbajnë dhe ruajnë bazat e shërbimeve administrative
në mënyrë elektronike, ndërsa janë përgjegjëse edhe për
ndryshimet që kanë të bëjnë me statusin e shërbimeve
administrative.“.
Në paragrafin (2) i cii bëhet paragraf (4), pas fjalës
“nen” shtohen fjalët “dhe katalogu i shërbimeve
administrative nga paragrafi (2) të këtij neni.“
Neni 4
Pas nenit 37 shtohet Kapitull i ri i katërt-a, pesë tituj të
rinj dhe pesë nene të reja 37-a, 37-b, 37-v, 37-g dhe 37-d,
si vijojnë:
“Kapitulli i katërt – a,
BAZA E INTEGRUAR ELEKTRONIKE E TË
DHËNAVE TË ORGANEVE TË CILAT
KOMUNIKOJNË NDËRMJET VETI NËPËRMJET
MJEDISIT TË VETËM, NDËRKAQ PËRMBAJNË TË
DHËNA PERSONALE NË FORMË ELEKTRONIKE
Neni 37-а
Vendosja e bazës së integruar elektronike të të dhënave
të organeve të cilat komunikojnë ndërmjet veti nëpërmjet
mjedisit të vetëm, ndërkaq përmbajnë të dhëna personale
në formë elektronike
Në Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe
Administratës vendoset baza e integruar elektronike e të
dhënave të organeve të cilat ndërmjet veti komunikojnë
nëpërmjet mjedisit të vetëm, ndërsa bazat elektronike
përmbajnë të dhëna personale në formë elektronike, të
krijuara, përpunuara dhe të ruajtura nga Ministria e Punëve
të Brendshme dhe Ministria e Drejtësisë - Drejtoria për
udhëheqjen e librave të amzës gjatë kryerjes së
kompetencave të saj të përcaktuara me ligj.
Neni 37-b
Qëllimi dhe funksioni i bazës së integruar elektronike të
të dhënave
Qëllimi dhe funksioni i bazës elektronike të të dhënave
nga neni 37-a të këtij ligji është vendosja e regjistrit
qendror elektronik të popullatës për shkak të sigurimit të
qasjes së personave fizik në shërbimet administrative në
mënyrë elektronike, në pajtim me ligjin.
Neni 37-v
Përmbajtja e bazës së integruar elektronike të të
dhënave
(1) Baza e integruar elektronike e të dhënave nga neni
3—a të këtij ligji i përmban të dhënat personale të
qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, si dhe të shtetasve
të huaj me qëndrim të rregulluar në Republikën e
Maqedonisë, në pajtim me Ligjin për të huajt, si vijon:
1) emri;
2) mbiemri;
3) gjuha;
4) numri unik i amzës i qytetarit ( në tekstin në vijim:
NUAQ);

Стр. 10 - Бр. 99

5) gjinia;
6) datëlindja;
7) vendlindja:
- shteti,
- komuna,
- vendbanimi,
8) dokumente personale:
- dokument,
- numri i dokumentit,
- lloji i dokumentit,
- data e lëshimit të dokumentit,
- data e vlefshmërisë së dokumentit,
- statusi i dokumentit,
- vendi i lëshimit të dokumentit,
9) nëna ( NUAQ);
10) babai (NUAQ);
11) adresa e jetesës:
- komuna,
- vendbanimi,
- rruga,
- numri ( numri, hyrja, banesa),
12) adresa e qëndrimit të përkohshëm:
- komuna,
- vendbanimi,
- rruga,
- numri ( numri, hyrja, banesa),
13) shtetësia:
- shteti,
- statusi,
- data e ndërprerjes,
14) statusi martesor:
- data e statusit martesor,
- bashkëshort/ e (NUAQ),
15) nacionaliteti;
16) vdekja:
- data e vdekjes,
- vendi i vdekjes,
- shteti,
- komuna,
- vendbanimi.
(2) Të dhënat nga paragrafi (1) të këtij neni, organet
mund t’i përdorin vetëm për sigurim të qasjes të personave
fizikë në shërbimet administrative në mënyrë elektronike,
në pajtim me ligjin.
Neni 37-g
Organe kompetente për kontrollin dhe përpunimin e të
dhënave nga baza e integruar elektronike e të dhënave
(1) Kontrollues dhe përpunues të bazave elektronike të
të dhënave, të evidentuar dhe integruar në bazën
elektronike të të dhënave të organeve të cilat komunikojnë
ndërmjet vete nëpërmjet mjedisit të vetëm, ndërsa të cilat
përmbajnë të dhëna personale në formë elektronike, janë
Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e
Drejtësisë – Drejtoria për mbajtjen e Librave të Amzës.
(2) Ministria e Shoqërisë Informatike dhe
Administratës, në vetinë e kontrolluesit dhe përpunuesit të
bazës elektronike të të dhënave, është e obliguar të
ndërmarrë masa përkatëse teknike dhe organizative për
sigurimin e fshehtësisë dhe mbrojtjes së të dhënave të
krijuara në formë elektronike, nga organet nga paragrafi (1)
të këtij neni, në pajtim me dispozitat për mbrojtjen e të
dhënave personale.
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(3) Ministria e Shoqërisë Informatike dhe
Administratës kryen vetëm integrimin automatik pa të
drejtë për qasje, futje ose ndryshim të të dhënave të
organeve nga paragrafi (1) të këtij neni, të cilat
komunikojnë ndërmjet veti nëpërmjet mjedisit të vetëm,
ndërsa të cilat përmbajnë të dhëna personale në formë
elektronike, në pajtim me dispozitat për mbrojtjen e të
dhënave personale.
Neni 37-d
Përpunimi i të dhënave nga baza e integruar
elektronike e të dhënave
(1) Të dhënat e organeve të cilat komunikojnë
nëpërmjet mjedisit të vetëm të krijuara në formë
elektronike të cilat përmbajnë të dhëna personale në formë
elektronike, të cilat vendosen në bazën e integruar
elektronike të të dhënave nga Ministria e Punëve të
Brendshme dhe Ministria e Drejtësisë – Drejtoria për
mbajtjen e librave të amzës.
(2) Të dhënat e inkorporuara në bazën e integruar
elektronike të të dhënave, të cilat janë përfshirë në procesin
e përpunimit dhe dhënies në përdorim të të dhënave,
menjëherë shlyhen nga Ministria e Punëve të Brendshme
dhe Ministra e Drejtësisë – Drejtoria për mbajtjen e librave
të amzës, në rastet kur do të përcaktohet se nuk janë të
sakta ose kanë pushuar shkaqet respektivisht kushtet për të
cilat janë shkaktuar të dhënat elektronike, ndërsa të cilat
kanë qenë të integruara në bazën elektronike të të dhënave.
(3) Të dhënat e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe
Ministrisë së Drejtësisë– Drejtoria për mbajtjen e librave të
amzës, të cilat janë vendosur në bazën elektronike të
integruar, nga momenti i vendosjes së tyre, deri në
shlyerjen e tyre, guxojnë të jepen në kushte dhe në
procedurë të përcaktuar me ligj.“.
Neni 5
Aktet nënligjore të parashikuara me këtë ligj do të
miratohen në afat prej gjashtë muajve nga dita e hyrjes në
fuqi të këtij ligji.
Neni 6
Bazat elektronike të të dhënave tan më të vendosura të
veçanta dhe të cilat përmbajnë të dhëna në formë
elektronike, të krijuara, përpunuara dhe të ruajtura nga
Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e
Drejtësisë- Drejtoria për mbajtjen e librave të amzës, do t’i
dorëzohen tërësisht Ministrisë së Shoqërisë Informatike
dhe Administratës, më së voni në afat prej 15 ditësh nga
dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës do
ta themelojë bazën e integruar elektronike të të dhënave
nga organet e paragrafit 1 të këtij neni, më së voni në afat
prej gjashtë muajve nga dita e dorëzimit të bazave të
veçanta elektronike të të dhënave, ndërsa të cilat përmbajnë
të dhëna në formë elektronike.
Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
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1844.
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 ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК
Се прогласува Законот за изменување на
Изборникот законик,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 мај 2018 година.
Бр. 08- 3452/1
22 мај 2018 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК
Член 1
Во Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ брoj 40/2006, 136/2008, 148/2008,
155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13,
14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16,
67/17, 125/17 и 35/18), насловот на членот и членот 26
се менуваат и гласат:
„8.1. Состав на Државната изборна комисија
Член 26
(1) Државната изборна комисија е составена од претседател, потпретседател и пет члена.
(2) Претседателот и потпретседателот се членови на
Државната изборна комисија.
(3) Претседателот, потпретседателот и членовите на
Државната изборна комисија функцијата ја вршат професионално.
(4) Претседателот, потпретседателот и членовите на
Државната изборна комисија се избираат во рок од 30
дена од денот на влегување во сила на овој закон, за
време од шест месеци.
(5) Државната изборна комисија има генерален секретар и негов заменик.
(6) Државната изборна комисија има својство на
правно лице.
(7) Средствата за работа на Државната изборна комисија се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

(8) По правило седницата на Државната изборна комисија ја свикува и со неа раководи претседателот на
Државната изборна комисија.
(9) Во случај на отсуство или спреченост на претседателот на Државната изборна комисија, седницата на
Државната изборна комисија ја свикува и со неа раководи потпретседателот на Државната изборна комисија.
(10) Државната изборна комисија ќе одржи седница
и на предлог на член на Државната изборна комисија,
ако предлогот е поддржан од мнозинството од вкупниот број на членови на Државната изборна комисија.“.
Член 2
Членот 27 се менува и гласи:
„(1) За претседател, потпретседател и членови на
Државната изборна комисија може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови:
- да е државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија,
- да има завршено високо образование, со најмалку
осум години работно искуство,
- да не е член на орган на политичка партија.
(2) Собранието го огласува изборот на претседателот, потпретседател и членовите на Државната изборна
комисија во „Службен весник на Република Македонија” и во дневниот печат. Огласот трае осум дена од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
(3) Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието подготвува предлог на листа од
пријавените кандидати и ја доставува до Собранието.
(4) Од кандидатите на предлогот на листата политичките партии во опозиција предлагаат претседател и
двајца членови на Државната изборна комисија, a партиите на власт предлагаат потпретседател и тројца членови на Државната изборна комисија.
(5) Претседателот, потпретседателот и членовите на
Државната изборна комисија ги избира Собранието со
двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.
(6) На претседателот, потпретседателот и членовите
на Државната изборна комисија од денот на изборот,
работниот однос им мирува.“.
Член 3
Членот 28 се менува и гласи:
„(1) Функцијата на претседателот, потпретседателот и член на Државната изборна комисија им престанува пред истекот на мандатот:
- ако престане еден од условите утврдени во членот
27 став (1) на овој законик,
- по сила на закон,
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- на нивно лично барање,
- поради нестручно и несовесно вршење на функцијата,
- поради исполнување услови за старосна пензија
утврдени со закон,
- поради смрт и
- ако е осуден со правосилна судска одлука на казна
затвор од над шест месеци.
(2) Државната изборна комисија со двотретинско
мнозинство гласови од вкупниот број членови може да
даде предлог до Комисијата за прашања на изборите и
именувањата на Собранието, за разрешување на нејзин
член поради нестручно и несовесно вршење на функцијата.“.
Член 4
Насловот на членот 29 и членот 29 се менуваат и
гласат:
„Рок за предлагање на претседател, потпретседател
и членови на Државната изборна комисија
Член 29
(1) Претседателот на Собранието ги известува политичките партии од членот 27 став (4) на овој законик во
рок од три дена од денот на приемот на известувањето
да му достават предлог за претседател и двајца членови, односно потпретседател и тројца членови на
Државната изборна комисија.
(2) Ако политичките партии не ги утврдат и не ги
достават имињата на претседателот, потпретседателот
и членовите на Државната изборна комисија во рокот
определен во ставот (1) на овој член, претседателот,
потпретседателот и членовите на Државната изборна
комисија ги предлага Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието.“.
Член 5
Собранието го огласува изборот на претседателот,
потпретседателот и членовите на Државната изборна
комисија во рок од три дена од денот на влегувањето
во сила на овој закон.
Член 6
Со изборот на претседателот, потпретседателот и
членовите на Државната изборна комисија согласно со
одредбите од овој закон им престанува мандатот на членовите на Државната изборна комисија избрани согласно со Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ брoj 40/2006, 136/2008, 148/2008,
155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13,
14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16,
67/17, 125/17 и 35/18).
Член 7
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Генералниот секретар на Државната изборна комисија именуван согласно со Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ брoj 40/2006,
136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11,
142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16,
99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17 и 35/18), ја врши
функцијата генерален секретар до именување на нов генерален секретар на Државната изборна комисија.
Член 8
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E KODIT ZGJEDHOR
Neni 1
Në Kodin zgjedhor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 40/2006, 136/2008, 148/2008,
155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13,
14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16,
67/17 125/17 dhe 35/18), titulli i nenit dhe neni 26
ndryshohen si vijon:
"8.1. Përbërja e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve
Neni 26
(1) Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve përbëhet nga
kryetari, nënkryetari dhe pesë anëtarë.
(2) Kryetari dhe nënkryetari janë anëtarë të Komisionit
Shtetëror të Zgjedhjeve.
(3) Kryetari, nënkryetari dhe anëtarët e Komisionit
Shtetëror të Zgjedhjeve funksionin e kryejnë në mënyrë
profesionale.
(4) Kryetari, nënkryetari dhe anëtarët e Komisionit
Shtetëror të Zgjedhjeve zgjidhen në afat prej 30 ditësh nga
hyrja në fuqi e këtij ligji për periudhë prej 6 muajsh.
(5) Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka sekretar të
përgjithshëm dhe zëvendës të tij.
(6) Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka cilësi të
personit juridik.
(7) Mjetet e punës të Komisionit Shtetëror të
Zgjedhjeve sigurohen nga Buxheti i Republikës së
Maqedonisë.
(8) Sipas rregullës mbledhjen e Komisionit Shtetëror të
Zgjedhjeve e konvokon dhe e udhëheq kryetari i
Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.
(9) Në rast mungese ose pengese të kryetarit të
Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, mbledhjen e
Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve e konvokon dhe e
udhëheq nënkryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.
(10) Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do të mbajë
mbledhje edhe me propozim të anëtarit të Komisionit
Shtetëror të Zgjedhjeve, nëse propozimi mbështetet nga
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shumica e numrit të përgjithshëm të anëtarëve të
Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.".
Neni 2
Neni 27 ndryshohet si vijon:
"(1) Kryetar, nënkryetar dhe anëtar i Komisionit
Shtetëror të Zgjedhjeve mund të zgjidhet personi i cili i
plotëson kushtet në vijim:
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë dhe
vendbanim të përhershëm në Republikën e Maqedonisë,
- të ketë kryer arsim të lartë, me të paktën tetë vjet
përvojë pune,
- të mos jetë anëtar i organit të ndonjë partie politike.
(2) Kuvendi e shpall zgjedhjen e kryetarit, nënkryetarit
dhe të anëtarëve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" dhe në
shtypin ditor. Shpallja zgjat tetë ditë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
(3) Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe
Emërimeve i Kuvendit përgatit propozimin për listën e
kandidatëve të paraqitur dhe e dorëzon në Kuvend.
(4) Nga kandidatët në listën e propozuar partitë politike
në opozitë propozojnë kryetar dhe dy anëtarë të Komisionit
Shtetëror të Zgjedhjeve, ndërsa partitë në pushtet
propozojnë nënkryetar dhe tre anëtarë të Komisionit
Shtetëror të Zgjedhjeve.
(5) Kryetari, nënkryetari dhe anëtarët e Komisionit
Shtetëror të Zgjedhjeve i zgjedh Kuvendi me dy të tretën e
votave të shumicës nga numri i përgjithshëm i deputetëve.
(6) Kryetarit, nënkryetarit dhe anëtarëve të Komisionit
Shtetëror të Zgjedhjeve nga dita e zgjedhjes u pezullohet
marrëdhënia e punës.".
Neni 3
Neni 28 ndryshohet si vijon:
"(1) Funksioni kryetar, nënkryetar dhe anëtar i
Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u pushon para skadimit
të mandatit:
- nëse pushon një nga kushtet e përcaktuara në nenin 27
paragrafin (1) të këtij kodi,
- me fuqi të ligjit,
- me kërkesë të tyre personale,
- për shkak të kryerjes së funksionit në mënyrë
joprofesionale dhe të pandërgjegjshme,
- për shkak të plotësimit të kushteve për pension të
pleqërisë të përcaktuara me ligj,
- për shkak të vdekjes dhe
- nëse është gjykuar me vendim të plotfuqishëm
gjyqësor me dënim me burg prej mbi gjashtë muaj.
(2) Komisioni Shtetëror Zgjedhor, me shumicë prej dy
të tretave të votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve,
mund t'i paraqesë një propozim Komisionit për Çështjet e
Zgjedhjeve dhe Emërimeve të Kuvendit për shkarkimin e
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anëtarit të tij për shkak të kryerjes joprofesionale dhe të
pandërgjegjshme të funksionit.".
Neni 4
Titulli i nenit 29 dhe neni 29 ndryshohen si vijon:
"Afati për propozimin e kryetarit, nënkryetarit dhe
anëtarëve të Komisionit Shtetëror Zgjedhor
Neni 29
(1) Kryetari i Kuvendit i informon partitë politike nga
neni 27 paragrafi (4) të këtij kodi në afat prej tri ditëve nga
dita e pranimit të njoftimit t’i dorëzojnë propozim për
kryetar dhe dy anëtarë, përkatësisht nënkryetar dhe tre
anëtarë të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.
(2) Nëse partitë politike nuk i përcaktojnë dhe nuk
paraqesin emrat e kryetarit, nënkryetarit dhe anëtarëve të
Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve brenda afatit të
përcaktuar në paragrafin (1) të këtij neni, kryetari,
nënkryetari dhe anëtarët e Komisionit Shtetëror të
Zgjedhjeve i propozon Komisioni për Çështje të
Zgjedhjeve dhe Emërimeve i Kuvendit.".
Neni 5
Kuvendi e shpall zgjedhjen e kryetarit, nënkryetarit dhe
anëtarëve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në afat
prej tri ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 6
Me zgjedhjen e kryetarit, nënkryetarit dhe anëtarëve të
Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në përputhje me
dispozitat e këtij ligji u pushon mandati anëtarëve të
Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve të zgjedhur në
përputhje me Kodin zgjedhor ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 40/2006, 136/2008,
148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12,
31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16,
136/16, 142/16, 67/17 125/17 dhe 35/18).
Neni 7
Sekretari i përgjithshëm i Komisionit Shtetëror të
Zgjedhjeve i emëruar në përputhje me Kodin zgjedhor
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11,
51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16,
97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17 125/17 dhe 35/18) e
kryen funksionin sekretar i përgjithshëm deri në emërimin
e sekretarit të ri të përgjithshëm të Komisionit Shtetëror të
Zgjedhjeve.
Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1845.

УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА
ОДРЕДЕНИ СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО
РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА (*)

Бр. 44-4416/1
22 мај 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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1846.
Врз основа на член 38-a став (5) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12,
155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 22.5.2018 година, донесе
УРЕДБА
ЗА НАЧИНОТ, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА
ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА
НА ДОМАШНИ И СТРАНСКИ АВИОПРЕВОЗНИЦИ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА
ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ ОД КОРИСНИЦИТЕ НА
ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА
Член 1
Предмет
Со оваа уредба се уредуваат начинот, поблиските
критериуми за доделување на финансиска поддршка на
домашни и странски авиопревозници и потребната документација која треба да се достави од корисниците
на финансиската поддршка.
Член 2
Цел и начела
Целта на оваа уредба е да се овозможи побрз развој на
цивилното воздухопловство и формирање на поконкурентни и подостапни цени во воздушниот сообраќај во Република Македонија преку утврдување еднаков пристап, транспарентност во постапката за доделување на финансиска
поддршка, како и квалитетно и ефикасно вршење на работите и услугите во воздушниот сообраќај.
Доделувањето на финансиската поддршка се врши
во согласност со начелата на транспарентност, недискриминација, пропорционалност и ефикасност.
Член 3
Дефиниции
Одделни изрази употребени во оваа уредба го имаат следното значење:
1. „Финансиска поддршка“ се финансиски средства
кои се доделуваат од страна на Владата на Република
Македонија на домашни и странски авиопревозници.
2. „Договор за финансиска поддршка“ е договор
склучен помеѓу давателот на финансиската поддршка,
од една страна и барателот на финансиската поддршка,
од друга страна, а чиј предмет е доделување на финансиска поддршка согласно со оваа уредба.
3. „Јавен повик“ е постапка за доделување финансиска поддршка во која сите авиопревозници можат да
поднесат барање за доделување на финансиска поддршка.
4. „Документација за барање“ е збир на документи
и информации кои претставуваат основа за изготвување, доставување и оценување на барањето за доделување финансиска поддршка.
5. „Давател на финансиска поддршка“ е Владата на
Република Македонија.
6. „Барател на финансиска поддршка“ е секој авиопревозник кој доставил барање за доделување финансиска поддршка.
7. „Корисник на финансиска поддршка“ е барателот
на финансиска поддршка кој склучил договор за финансиска поддршка.
8. „Најповолен барател на финансиска поддршка“ е
барателот кој доставил прифатливо барање и е највисоко оценет од страна на Комисијата за спроведување на
постапката за доделување финансиска поддршка.
9. „Барање“ е предлог од барателот на финансиската поддршка изготвен врз основа на документацијата за
барање кое претставува основа за доделување на финансиска поддршка.
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10. „Прифатливо барање“ е барање кое е поднесено
во утврдениот рок и за кое е утврдено дека во потполност ги исполнува сите барања од документацијата за
барање и одговара на сите критериуми, услови и евентуални барања за способноста на барателите.
11. „Нова дестинација“ е дестинација која не била
опслужувана од/до аеродромите „Меѓународен аеродром Скопје“ и „Св.Апостол Павле“ – Охрид со редовен
воздушен превоз во последните две ИАТА сезони.
12. „ИАТА“ е меѓународна асоцијација за воздушен
сообраќај.
13. „ИАТА сезона“ едел од календарската година која се однесува на летен и зимски ред на летање на начин пропишан од ИАТА и
14. „Авиопревозници“ се превозници кои вршат редовен јавен воздушен превоз и поседуваат валидно уверение за исполнување на безбедносните услови за
вршење на јавен воздушен превоз (Air Operator
Certificate - AOC).
Член 4
Начин на доделување на финансиска поддршка
Доделувањето на финансиската поддршка вклучува:
1. спроведување постапка за доделување на финансиска поддршка и
2. склучување на договор за финансиска поддршка.
Постапката за доделување на финансиска поддршка
вклучува:
1. спроведување на јавен повик за доделување на
финансиската поддршка и
2. определување – избор на корисник на финансиската поддршка.
Член 5
Финансиска поддршка
Финансиската поддршка се доделува согласно член
38-а од Законот за воздухопловство за средствата утврдени во Програмата за определување средства потребни за доделување финансиска поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република
Македонија на домашни и странски превозници за периодот од 2018-2021 годинa, преку Министерството за
транспорт и врски.
Член 6
Период за кој се доделува финансиската поддршка
Финансиската поддршка се доделува за период од
три години од денот на влегување во сила на договорот
за финансиска поддршка.
Член 7
Начин на доделување финансиска поддршка
Доделувањето на финансиската поддршка се врши
по пат на јавен повик за финансиска поддршка, организиран и спроведен согласно оваа уредба.
Член 8
Комисија за спроведување на постапката за доделување финансиска поддршка
Постапката за доделување финансиска поддршка ја
подготвува, организира и спроведува Комисија формирана од страна на министерот за транспорт и врски.
Комисијата од ставот 1 на овој член се состои од
претседател и четири члена и нивни заменици.
За членови и нивни заменици во Комисијата се именуваат лица од кабинетот на заменик претседателот на
Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори,
Министерството за финансии, Министерството за транспорт и врски, Министерството за економија и Агенцијата за цивилно воздухопловство.
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Во работата на Комисијата може да учествуваат и
надворешни стручни лица.
Надворешните стручни лица помагаат на Комисијата при еваулацијата на барањата, а за својата работа изготвуваат извештај кој го доставуваат до Комисијата и
истиот е составен дел од извештајот на Комисијата за
извршената евалуација од спроведената постапка.
Членови на Комисијата не можат да бидат лица
кои:
- се во брачна врска, роднинска врска до второ колено или се поврзани со посвојување или старателство со
барателот, со неговиот законски полномошник, а во
случаите кога барателот е правно лице и со членови на
неговите управни, надзорни или други органи и раководни тела,
- во текот на последните три години биле вработени
или биле членови на органите на управување на барателот или
- се во друг законски или фактички однос со барателот.
Комисијата работи во полн состав и одлуките ги донесува со мнозинство гласови од вкупниот број на членови.
Член 9
Работни задачи на Комисијата
Комисијата ги врши следните работи:
- подготвување на документацијата за барање,
- објавување на јавниот повик,
- организирање на приемот на барањата,
- давање на појаснувања и доставување дополнителни информации и документи,
- разгледување и оценување на барањата и давање
предлог за избор на најповолен барател,
- поднесување предлог за поништување на постапката и
- вршење на работи потребни за спроведување на
постапката согласно оваа уредба.
За извршените дејства во постапката Комисијата ги
известува сите баратели.
Член 10
Содржина на документацијата за барање
Комисијата ја подготвува документацијата за барање во рок не повеќе од 15 дена од денот на влегувањето во сила на актот за формирање на Комисијата од
страна на министерот за транспорт и врски.
Документацијата за барање ги содржи следниве елементи:
- покана за поднесување на барање со инструкција,
- критериуми за доделување на финансиската поддршка,
- инструкција за барателите за подготовка на барањето и
- предлог текст на договорот за финансиска поддршка.
Комисијата може да определи дека податоците или
дел од податоците содржани во документацијата за барање се сметаат за класифицирани информации. Во таков случај барателите во постапката треба да поднесат
изјава, приложена кон документацијата со која се обврзуваат дека нема да ги објавуваат податоците кои се
сметаат за класифицирани информации.
Комисијата може да врши изменување и дополнување на документација за барање, под услов истите да се
достапни на заинтересираните кандидати најдоцна пет
дена пред истекот на рокот за поднесување на барања
за доделување на финансиска поддршка.
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Член 11
Подигнување на документацијата за барање
Комисијата треба на авиопревозниците да им овозможи да ја подигнат документацијата за барање во рок
од три дена од датумот на објавувањето на јавниот повик во „Службен весник на Република Македонија“.
Член 12
Надоместок
За издавање на документацијата за барање не се наплаќа надоместок.
Член 13
Јавен повик
Комисијата го објавува јавниот повик за доставување на барање за доделување на финансиска поддршка
во „Службен весник на Република Македонија“, во најмалку две домашни и едно странско јавно гласило и на
веб страната на Министерството за транспорт и врски.
Јавниот повик од ставот 1 на овој член особено треба да ги содржи следните елементи:
- предмет на финансиската поддршка,
- постапка за доделување на финансиската поддршка,
- рок на валидност на барањата,
- рок, адреса и начин на подигнување на документацијата за барање,
- рок, адреса, начин за доставување на барањата и
време и час на отворање на барањата,
- јазик на кој треба да бидат напишани барањата,
- лица овластени да учествуваат на отворањето на
барањата,
- докази и документација кои на барателот му се
потребни за докажување на личната состојба, професионалната дејност, економско-финансиската состојба и
техничката или професионалната способност,
- назначување на критериумите за доделување на
финансиската поддршка и
-други податоци кои се однесуваат на предметот на
финансиската поддршка.
Член 14
Рокови
Рокот за поднесување на барањето за доделување
на финансиска поддршка може да изнесува најмногу 30
дена од денот на објавувањето на јавниот повик во
„Службен весник на Република Македонија“.
Рокот од став 1 на овој член може да се продолжи
од страна на Комисијата најдоцна пет дена пред истекот на рокот за поднесување на барањата за доделување на финансиска поддршка, под услов за тоа навремено да ги информира сите баратели.
Член 15
Начин на доставување на барање
Барањето за доделување на финансиска поддршка
се доставува на начин и во форма утврдени со јавниот
повик и документацијата за барање.
Право да достават барање за доделување на финансиска поддршка имаат само авиопревозници кои ја подигнале документацијата за барање.
Авиопревозникот може да поднесе само едно барање за доделување на финансиска поддршка.
Член 16
Евалуација на барањата
Комисијата утврдува ранг листа на баратели врз основа на нивната лична состојба, нивната способност за
вршење професионална дејност, економската и финансиската состојба, техничката и професионалната способност, како и врз основа на разгледување и оценување на доставените барања.
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Барателите и барањата не можат да се оценуваат
или евалуираат врз основа на критериум кој не бил објавен во документацијата за барање и јавниот повик.
Член 17
Исклучување на барател
Комисијата ќе го исклучи барателот на финансиската поддршка кој со правосилна судска одлука е осуден
за следниве кривични дела:
- корупција,
- измама и
- перење на пари и други приноси од кривично
дело.
Комисијата ќе го исклучи барателотна финансиската поддршка и кога:
- над него е отворена постапка на стечај или ликвидација;
- му е изречена казна за кривично дело или прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност
или должност,
- не ги исполнил обврските за плаќање на даноци,
придонеси и други јавни давачки во согласност со прописите на државата во која е основан и
- не доставил потполна документација за барање.
Член 18
Докази
За утврдување на личната состојба и професионална дејност, барателите треба да приложат потврда или
исправа издадена од надлежен судски или административен орган.
За утврдување на економската и финансиската состојба, барателите треба да приложат биланси или извадоци од билансите на состојба и податоци од билансите на успех.
За утврдување на техничката или професионалната
способност, барателите треба да приложат:
- доказ за исполнување на условите за вршење на јавен воздушен превоз и
- доказ за реализиран превоз на патници во претходната година.
Член 19
Критериуми за доделување на финансиска
поддршка
Финансиската поддршка ќе се доделува врз основа
на следните критериуми:
- барателите на финансиската поддршка е потребно
да ги исполнуваат условите за вршење на јавен воздушен превоз согласно Законот за воздухопловство,
- барателите на финансиската поддршка е потребно
да имаат превезено, односно опслужено најмалку 10
милиони патници во 2017 година,
- барателите на финансиската поддршка е потребно
да имаат остварено профит од најмалку 25.000.000,00
(дваесет и пет милиони) евра во 2017 година и
- барателите на финансиската поддршка да ги реализираат условите од член 20 на оваа уредба.
Финансиската поддршка ќе се додели на барателот
кој ќе понуди најголем број на нови дестинации на кои
ќе оперира од/до аеродромите „Меѓународен аеродром
Скопје“ и „Св. Апостол Павле“ – Охрид, а кои не биле
опслужувани со редoвен воздушен превоз во последните две ИАТА сезони од/до „Меѓународен аеродром
Скопје“ и аеродромот „Св.Апостол Павле“- Охрид.
Во случај два или повеќе баратели да понудат ист
број на дестинации на кои ќе оперираат од/до аеродромите „Меѓународен аеродром Скопје“ и „Св. Апостол
Павле“ – Охрид, финансиската поддршка ќе се додели
на барателот кој ќе понуди поголем број на неделни
фреквенции на дестинациите на кои ќе оперира од/до
аеродромите на „Меѓународен аеродром Скопје“ и „Св.
Апостол Павле“ – Охрид.
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Во случај два или повеќе баратели да понудат ист
број на неделни фрекфенции на дестинациите на кои ќе
оперираат од/до аеродромите на „Меѓународен аеродром Скопје“ и „Св. Апостол Павле“ – Охрид, финансиската поддршка ќе се додели на барателот согласно
принципот на првенство при поднесување на барањето
за доделување на финансиската поддршка.
Доделувањето на финансиска поддршка ќе трае се
до искористување на средствата од Програмата за определување средства потребни за доделување финансиска поддршка за поттикнување и развој на воздушниот
сообраќај во Република Македонија на домашни и
странски превозници за периодот од 2018-2021 годинa.
Член 20
Услови кои е потребно да ги исполнат корисниците
на финансиската поддршка
Корисниците на финансиската поддршка треба да
ги исполнат следните услови:
1. најдоцна до 1 Декември 2018 година да воспостават и/или одржат база од најмалку еден воздухоплов
(авион) на „Меѓународен аеродром Скопје“ за периодот за кој се доделува финансиската поддршка,
2. најдоцна до 1 Декември 2018 година да воспостават и/или одржат база од најмалку еден воздухоплов
(авион) на аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид за
периодот за кој се доделува финансиската поддршка,
3. најдоцна до 1 Ноември 2018 година да започнат
со оперирање на најмалку две нови дестинации од „Меѓународен аеродром Скопје“ и истите да ги опслужуваат за периодот за кој се доделува финансиската поддршка,
4. Да започнат со оперирање на најмалку четири нови дестинации од аеродромот „Св. Апостол Павле“ –
Охрид, првите две до крај на 2018 година, а останатите
во рок од една година од склучување на Договорот и истите да ги опслужуваат за периодот за кој се доделува
финансиската поддршка,
5. Дестинациите од точките 3 и 4 на овој член не смеат
да бидат исти односно понудените дестинации за „Меѓународен аеродром Скопје“ не смее да се совпаѓаат со понудените за аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид,
6. Секоја нова дестинација воведена од „Меѓународен аеродром Скопје“ и аеродромот „Св. Апостол
Павле“ – Охрид за периодот за кој се доделува финансиската поддршка која е предмет на финансиска поддршка да биде постојано опслужувана најмалку два пати неделно во која било од ИАТА сезоните по однапред определен ред на летање од незиното воведување
до завршување на периодот за кој се доделува финансиската поддршка,
7. Секоја нова дестинација воведена за периодот за
кој се доделува финансиската поддршка која е предмет
на финансиска поддршка а ќе се оперира од „Меѓународен аеродром Скопје“, да не е опслужувана со редовен
воздушен превоз во последните две ИАТА сезони
од/до „Меѓународен аеродром Скопје“,
8. Секоја нова дестинација воведена за периодот за
кој се доделува финансиската поддршка која е предмет
на финансиска поддршка а ќе се оперира од аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид, да не е опслужувана
со редовен воздушен превоз во последните две ИАТА
сезони од/до аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид
и од „Меѓународен аеродром Скопје“,
9. Корисникот на финансиска поддршка да изработи план за промоција и маркетинг. Планот за промоција и маркетинг може да биде предмет на промени по
укажување на давателот на финансиската поддршка.
10. Финансиската поддршка за воведување на секоја нова дестинација за периодот за кој се доделува финансиската поддршка не смее да се комбинира со ниту
еден друг вид на поддршка која би се доделувала за од-
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ржување на дестинацијата. Доколку дестинацијата е
предмет на финансиска поддршка од страна на друг давател од Република Македонија или од странство, истата нема право на финансиска поддршка и
11. Корисникот на финансиска поддршка на секои
шест месеци доставува извештај за своето работење до
Министерството за транспорт и врски.

Договор
Договорот за финансиска поддршка во име на Владата на Република Македонија го склучува министерот
за транспорт и врски и избраниот најповолен барател
на финансиската поддршка утврден со решението од
член 23 став 2 алинеја 1 од оваа уредба, а во рок од седум дена од денот на донесувањето на истото.

Член 21
Начин на доделување на финансиска поддршка за
воведување на нова дестинација
За воведување на секоја нова дестинација за периодот за кој се доделува финансиската поддршка, освен
за дестинациите од членот 20 точките 3 и 4 на оваа
уредба, корисникот на финансиската поддршка во рок
од најмалку 60 дена пред воведувањето на новите дестинации доставува барање до Министерството за транспорт и врски за одобрување на истата.
Министерството за транспорт и врски одлучува во
рок од 30 дена по приемот на барањето од ставот 1 на
овој член.
Доколку корисникот не го достави барањето во рокот од ставот 1 на овој член а воведе нова дестинација,
таквата нова дестинација нема да биде предмет на финансиска поддршка.

Член 26
Форма и содржина на договорот
Договорот за финансиска поддршка се склучува во
писмена форма.
Договорот за финансиска поддршка содржи одредби за:
1. целта, предметот и рокот на финансиската поддршка,
2. датумот на влегувањето во сила на договорот за
финансиската поддршка,
3. правата и обврските на страните на договорот,
вклучувајќи ги и условите и роковите за нивно исполнување,
4. висината, роковите и начинот на плаќање на финансиската поддршка,
5. одговорност за не исполнување на обврските по
договорот, условите и начинот на вршењето на надзорот на вршењето на предметот на договорот,
6. начинот на решавање на споровите во врска со договорот кои ќе се решаваат преку арбитража во согласност со Законот за меѓународна трговска арбитража на
Република Македонија, каде што бројот на арбитри ќе
биде три, постапката ќе се води на македонски јазик, а
местото на арбитражата ќе биде во Скопје, Република
Македонија и
7. случаи на еднострано раскинување на договорот.
Договорот за финансиска поддршка еднострано може да се раскине во случај кога корисникот на финансиската поддршка:
- не ги исполни условите од член 20 од оваа уредба
и
- изврши промена на нова дестинација воведена за
периодот за кој се доделува финансиската поддршка која е предмет на финансиска поддршка без добиена согласност од давателот на финансиската поддршка согласно член 27 од оваа уредба.
Давателот на финансиската поддршка врши постојан и редовен надзор за исполнување на правата и
обврските од договорот за финансиска поддршка.
На договорот за финансиска поддршка соодветно се
применуваат одредбите од Законот за облигационите
односи и останатите позитивно - правни прописи во Република Македонија, доколку со одредбите на оваа
уредба поинаку не е уредено.

Член 22
Извештај од евалуација
Комисијата изготвува извештај за евалуацијата со
предлог за избор на најповолен барател за склучување
на договор за финансиска поддршка или предлог за поништување на постапката.
Извештајот од спроведената евалуација е потпишан
од страна на претседателот и членовите на комисијата
и од страна на надворешните стручни лица.
Член 23
Решение
Комисијата по спроведената постапка до министерот за транспорт и врски доставува:
- извештај од спроведена еваулација со предлог за
избор на најповолен барател или
- предлог за поништување на постапката.
Министерот за транспорт и врски врз основа на извештајот за евалуација и предлогот од ставот 1 на овој
член:
- донесува решение за избор на најповолен барател
врз основа на предлогот на Комисијата или
- донесува решение со која ја поништува постапката врз основа на предлогот за поништување на Комисијата.
Решението од ставот 2 на овој член се објавува во
„Службен весник на Република Македонија“.
Решението од ставот 2 на овој член Комисијата го
доставува до сите баратели во рок не подолг од седум
дена од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“.
Член 24
Приговор
Барателите на финансиската поддршка во текот на
постапката имааат право на приговор до Комисијата.
Комисијата, доколку оцени дека поднесениот приговор е оправдан, може да го прифати и да го измени својот став.
Доколку Комисијата го одбие приговорот, подносителот на приговорот по донесувањето на решението за
избор или поништување на постапката има право да поведе управен спор.
Управниот спор не го одложува склучувањето на договорот за финансиска поддршка.
Член 25

Член 27
Промена на дестинации
Корисниците на финансиската поддршка можат да
извршат промена на секоја нова дестинација воведена
за периодот за кој се доделува финансиската поддршка
која е предмет на финансиска поддршка, по добиена
согласност од давателот на финансиската поддршка, доколку:
- новата дестинација која е замена за дестинација опслужувана од „Меѓународен аеродром Скопје“, да не е
опслужувана со редовен воздушен превоз во последните две ИАТА сезони од истиот и од Св. Апостол
Павле“ – Охрид и
- новата дестинација која е замена за дестинација опслужувана од аеродромот Св. Апостол Павле“ – Охрид,
да не е опслужувана со редовен воздушен превоз во последните две ИАТА сезони од истиот и од „Меѓународен аеродром Скопје“.
Член 28
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Износ на финансиската поддршка
Еднократна финансиска поддршка во износ од
40.000 евра во денарска противвредност се доделува за
секоја нова дестинација воведена за периодот за кој се
доделува финансиската поддршка од „Меѓународен аеродром Скопје“ и аеродром „Св. Апостол Павле“ –
Охрид.
За секоја нова дестинација воведена за периодот за
кој се доделува финансиската поддршка од „Меѓународен аеродром Скопје“ ќе се додели финансиска поддршка во износ од 9 евра во денарска противвредност
по патник во заминување во првата година од договорот за финансиска поддршка, 8 евра во денарска противвредност по патник во заминување во втората година од договорот за финансиска поддршка и 7 евра во денарска противвредност по патник во заминување во
третата година од договорот за финансиска поддршка.
За секоја нова дестинација воведена за периодот за
кој се доделува финансиската поддршка од аеродромот
„Св. Апостол Павле“ – Охрид ќе се додели финансиска
поддршка во износ од 13 евра во денарска противвредност по патник во заминување во првата година од договорот за финансиска поддршка, 12 евра во денарска
противвредност по патник во заминување во втората година од договорот за финансиска поддршка и 11 евра
во денарска противвредност по патник во заминување
во третата година од договорот за финансиска поддршка.
Еднократната финансиска поддршка од ставот 1 на
овој член нема да биде исплатена за нова дестинација
која била замена за нова дестинација согласно член 27
од ова уредба за која веќе е исплатена еднократна финансиска поддршка.
Член 29
Начин на исплата
Финансиските средства од член 28 став 1 од оваа
уредба се исплаќаат во рок од 30 дена од доставеното
барање до Министерството за транспорт и врски од корисникот на финансиската поддршка.
Финансиските средства од член 28 ставовите 2 и 3
од оваа уредба се исплаќаат месечно, во рок од 30 дена
од доставеното барање до Министерството за транспорт и врски од корисникот на финансиската поддршка.
Барањето за исплата од став 2 на овој член, содржи
детални податоци за патниците во заминување по одделна дестинација, кои може да бидат предмет на проверка од страна на давателот на финансиската поддршка.
Член 30
Завршни одредби
Cо влегувањето во сила на оваа уредба престанува
да важи Уредбата за начинот и поблиските критериуми
за доделување на финансиска поддршка на домашни и
странски авиопревозници и потребната документација
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која треба да се достави од корисниците на финансиската поддршка („Службен весник на Република Македонија“ бр.176/14).
Член 31
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-5190/2
22 мај 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

1847.
Врз основа на член 29-а став (9) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 15.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА –
ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ВИДОВИШТЕПРИПЕЧАНИ“, ОПШТИНА ЗРНОВЦИ И ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО НА ДРУШТВОТО ЗА
ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГИ МЕХАНИЗАЦИЈА ДОО УВОЗ - ИЗВОЗ С.ЗРНОВЦИ, ЗРНОВЦИ
1. На Друштвото за производство, промет и услуги
Механизација ДОО увоз-извоз с.Зрновци, Зрновци му
се проширува концесијата за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот „ВидовиштеПрипечани“, општина Зрновци и општина ЧешиновоОблешево, со површина на простор за проширување на
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани
со координати како е дадено во табелата и тоа:
Точка
Т-1

Координата
Y
7614980

Координата
X
4634500

Т-2

7614920

4634400

Т-3
Т-4

7614920
7615675

4633315
4633359

Т-5

7615700

4633600

Т-6

7615481

4633582

Т-7

7615475

4633490

Т-8

7615237

4633477

Т-9

7615206

4633559

Т-10

7615100

4633550

Т-11

7615300

4634500

2. Површината на просторот на проширувањето на
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концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука
изнесува P=0,418131 км2.
3. Времетраењето за проширувањето на концесијата
за експлоатација од точка 1 на оваа одлука е до
4.12.2032 година.
4. Висината на надоместокот за проширувањето на
концесијата од точка 1 на оваа одлука се определува со
aнекс на Договорот за концесија за експлоатација на
минералната суровина-варовник на локалитетот „Видовиште-Припечани“, општина Зрновци и општина Чешиново-Облешево бр.24-5677/1 од 13.11.2014 година и
Анекс на Договорот бр.24-6105/1 од 4.12.2017 година
(во понатамошниот текст: Анекс на Договорот) во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на
надоместоците за издавање на дозволи и концесии за
вршење на детални геолошки истражувања и концесии
за експлоатација на минерални суровини.
5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот
за проширувањето на концесијата од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Анекс на Договорот.
6. Како почеток на важење на проширувањето на
концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот
на потпишувањето на Анекс на Договорот.
7. Во име на Владата на Република Македонија,
Анексот на Договорот ќе го потпише министерот за
економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
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- зграда 1, влез 1, кат 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 299 м2, од вкупно
1075 м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4322/1
22 мај 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

1849.
Врз основа на член 9-а, став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11,
84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија на
седницата одржана на 22.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
„ТРАНСПОРТ“ АД - СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат на Македонски
железници „Транспорт“ АД - Скопје, без надомест
Бр. 44 – 231/1
Заменик на претседателот
200.000 литри Еуродизел БС гориво.
15 мај 2018 година
на Владата на Република
Нафтените деривати од став 1 на овој член, се отстаСкопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. пуваат на Македонски железници „Транспорт“ АД__________
Скопје за извршување на работите од нивната дејност превоз на патници и стока со железницата.
1848.
Врз основа на член 18, став (1) 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, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 22.5.2018 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА КУМАНОВО
Член 1
Со оваа одлука на Општина Куманово се дава на
трајно користење без надомест дел од недвижна ствар
која се наоѓа на ул. „11 Октомври“ бр. 1 во Куманово,
на КП бр. 14818/1, КО Куманово, запишана во Имотен
лист бр. 1, сопственост на Република Македонија и тоа:

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортните и
манипулативните трошоци за преземање на нафтените
деривати, паѓаат на товар на Македонски железници
„Транспорт“ АД - Скопје.
Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4415/1
22 мај 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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1850.

ОДЛУКА
ЗА СПОЈУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГЕВГЕЛИЈА И
ОПШТАТА БОЛНИЦА ГЕВГЕЛИЈА ВО ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО
ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - ГЕВГЕЛИЈА
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Бр. 44-5194/1
22 мај 2018 година
Скопје
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Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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1851.
Врз основа на член 27 став 6 од Законот за високото
образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 22.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА ЗА 2018 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одука се одобруваат средства наменети за
покривање на дел од трошоците за бесплатен градски
превоз на редовните студенти на академската година
2017/2018 година од државните универзитети и дел од
трошоците на бесплатен градски превоз на редовните
студенти за академската година 2018/2019 од државните универзитети.
Член 2
Средствата за намената од член 1 од оваа одлука, се
обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија за
2018 година во Раздел 16001 – Министерство за образование и наука, Програма 4 – Високо образование, Потпрограма 40 – Високообразование, категорија 46 субвенции и трансфер, ставка 464 разни трансфери, во износ од 120.000.000,00 денари (сто и дваесет милиони
денари).
Член 3
Се задолжува Министерството за образование и наука да ја реализира оваа одлука со исплата на средствата
од член 2 од оваа одлука, на сметка на Јавното сообраќајно претпријатие Скопје – Скопје.
Член 4
Јавното сообраќајно претпријатие Скопје – Скопје
до 31.1.2019 година, до Владата на Република Македонија и до Министерството за образовани и наука да достави извештај за реализација на средствата од член 2 од
оваа одлука, за намената за која се одобрени.
Член 5
Јавното сообраќајно претпријатие Скопје – Скопје
неискористените средства од член 2 од оваа одлука,
должно е да ги врати во Буџетот на Република Македонија.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“ .
Бр. 44-5338/1
Претседател на Владата
22 мај 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1852.
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), а во врска со член 209, став 2 од Законот за високото образование („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 82/18), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22.5.2018 година, донесе

Бр. 99 - Стр. 31

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НАМЕНСКИ СРЕДСТВА НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА
ВО ТЕТОВО ЗА 2018 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово му се доделуваат вкупно 15.000.000 денари од Буџетот на Република Македонија за 2018 година, раздел 16001, Програма 4, Потпрограма 47, ставка 464.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука се обезбедени
од буџетот на Министерството за образование и наука,
сметка 637 - буџетски расход, Програма 4 - Високо образование, Потпрограма 47, ставка 464.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-5363/1
22 мај 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

1853.
Врз основа на член 7 од Законот за високообразовните установи на верските заедници („Службен весник
на Република Македонија“ бр.81/08), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.5.2018
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА 2018 ГОДИНА НА ПРАВОСЛАВНИОТ БОГОСЛОВСКИ
ФАКУЛТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ ПРИДРУЖНА ЧЛЕНКА НА УНИВЕРЗИТЕТ
„СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на Православниот Богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје придружна
членка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје му се доделуваат вкупно 3.000.000 денари од Буџетот на Република Македонија за 2018 година, раздел
16001, Програма 4, Потпрограма 47, ставка 464.
Член 2
Средствата од точка 1 од оваа одлука се доделуваат
за подмирување на трошоци за реализирање на студиските програми за 2018 година, а не можат да се обезбедат во буџетот на Православниот Богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје придружна членка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-5365/1
22 мај 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

1854.
Врз основа на член 7 од Законот за високообразовните установи на верските заедници („Службен весник
на Република Македонија“ бр.81/08), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.5.2018
година, донесе

Стр. 32 - Бр. 99

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА 2018 ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИСЛАМСКИ НАУКИ –
СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на Факултетот за Исламски науки Скопје му се доделуваат вкупно 2.000.000 денари од Буџетот на Република Македонија за 2018 година, раздел
16001, Програма 4, Потпрограма 47, ставка 464.
Член 2
Средствата од точка 1 од оваа одлука се доделуваат
за подмирување на трошоци за реализирање на студиските програми за 2018 година, а не можат да се обезбедат во буџетот на Факултетот за Исламски науки Скопје.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-5365/2
Претседател на Владата
22 мај 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1855.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011,
15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 22 мај 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА БЕЛОДРОБНИ
ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА - СКОПЈЕ
1. Со ова решение престанува да важи Решението за
разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза - Скопје број 24-4965/1 од
2.5.2018 година, во делот од точка 1 алинеја 1, објавено
во („Службен весник на Република Македонија
бр.87/2018“).
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 2 мај 2018 година, а ќе се
објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 4965/2
Претседател на Владата
22 мај 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1856.
Врз основа на член 10 и член 17 став 1 алинеја 6 од
Законот за основање на Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 60/2003,
161/2009, 171/2010, 41/2014 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 8 мај
2018 година, донесе

29 мај 2018

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НАУПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Драган Дамјановски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор на Агенцијата за поддршка
на претприемништвото на Република Македонија.
2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија, се именува Златко Колев.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 5412/1
8 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев,
__________

1857.
Врз основа на член 38-а став (3) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12,
155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 22.5.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА
ДОДЕЛУВАЊЕ ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА
ПОТТИКНУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ВОЗДУШНИОТ
СООБРАЌАЈ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
НА ДОМАШНИ И СТРАНСКИ ПРЕВОЗНИЦИ ЗА
ПЕРИОДОТ ОД 2018-2021 ГОДИНА
1. Со оваа програма се определуваат средствата потребни за доделување финансиска поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република
Македонија на домашни и странски превозници заради
побрз развој на цивилното воздухопловство и формирање на поконкурентни и подостапни цени во воздушниот сообраќај за периодот од 1 Октомври 2018 година до
1 Октомври 2021 година.
2. Финансиската поддршка од точка 1 на оваа програма се доделува согласно намените утврдени во член
38-а став (1) од Законот за воздухопловство.

29 мај 2018

Бр. 99 - Стр. 33

3. Определувањето на финансиската поддршка од
точка 1 на оваа програма се врши на начин и според
критериуми утврдени согласно прописот од член 38-а
став (5) од Законот за воздухопловство.
4. Средствата од точка 1 на оваа програма за 2018
година се обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 2018 година, раздел 130.01 – Министерство за
транспорт и врски, потпрограма 20 – Сообраќај и комуникации, ставка 464 – разни трансфери во износ од четириесет и девет милиони и седумстотини и деведесет
илјади (49.790.000,00) денари.
5. Проектираните средства од точка 1 на оваа програма за 2019 година во износ од сто и четири милиони
и двеста и десет илјади (104.210.000,00) денари ќе се
обезбедат во Буџетот на Република Македонија за 2019
година.
Проектираните средства од точка 1 на оваа програма за 2020 година во износ од сто и четири милиони и
двеста и десет илјади (104.210.000,00) денари ќе се
обезбедат во Буџетот на Република Македонија за 2020
година.
Проектираните средства од точка 1 на оваа програ-

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ И ВИЗИ НА
ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,
ЗА НАЧИНОТ НА ФОТОГРАФИРАЊЕ ЗА ПАТНИТЕ
ИСПРАВИ И ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА

Член 1
Во Правилникот за обрасците на патните исправи и
визи на државјаните на Република Македонија, за начинот на фотографирање за патните исправи и за водење
на евиденција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/93, 54/93, 73/04, 40/07, 161/07, 73/10, 40/14,
119/15 и 126/17), во член 2 во ставот 4 последната реченица се менува и гласи:
„Страницата со податоци со останатите страници

ма за 2021 година во износ од педесет и четири милио-

од патната исправа е поврзана со заштитна пластична

ни и двеста и десет илјади (54.210.000,00) денари ќе се

лента изработена од флексибилен материјал што е во

обезбедат во Буџетот на Република Македонија за 2021

форма на мрежа во која конците се густо исплетени.

година.
6. За спроведувањето на оваа програма ќе се грижи
Министерството за транспорт и врски.
7. Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-

Заштитната пластична лента содржи ознака „МКД“, која е релјефно внесена со втиснување и истата е видлива
со обично и косо светло“.

вањето во „Службен Весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 Октомври 2018 година.

Член 2
Прилозите број 1 и 2 се заменуваат со нови Прило-

Бр. 44-5190/1

Претседател на Владата

22 мај 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
1858.

зи број 1 и 2, кои се дадени во прилог и се составен дел
на овој правилник.

Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Врз основа на член 48 од Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија („Служ-

Бр. 13.1.1- 42828/1

Министер

бен весник на Република Македонија” бр. 67/92, 20/03,

23 мај 2018 година

за внатрешни работи,

Скопје

Оливер Спасовски, с.р.

46/04, 19/07, 84/08, 51/11, 135/11, 154/15 и 55/16), министерот за внатрешни работи донесе

Стр. 34 - Бр. 99
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29 мај 2018

Бр. 99 - Стр. 35

Стр. 36 - Бр. 99

29 мај 2018

29 мај 2018

Бр. 99 - Стр. 37

Стр. 38 - Бр. 99

29 мај 2018

29 мај 2018

Бр. 99 - Стр. 39

Прилог бр. 2

Стр. 40 - Бр. 99

29 мај 2018

29 мај 2018

Бр. 99 - Стр. 41

Стр. 42 - Бр. 99

29 мај 2018

29 мај 2018

Бр. 99 - Стр. 43

Стр. 44 - Бр. 99

29 мај 2018

MИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
1859.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12,
145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец април 2018 година, во однос на месец март 2018 година, е повисока за 0,3%.
2. Правото на пораст на платите за месец април 2018 година, во однос на месец март 2018 година, за работодавачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, изнесува 0,15%.
Министер
за труд и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

www.slvesnik.com.mk
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